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ToNALNoŚĆ PoLIFoNII PÓŹNEGo RENESANSU
W PoSZUKIWANIU NARZĘDZI BÄDAwcZYcH TECHNIKI

DŹwIĘKowEJ MUZYKI WŁoSKIEJ z PRZEŁoMU
xvl I xvII WIEKU ł'

Pľoblemy tona]ności polifonii lenesansu 1, jej spec1'Íiki otaz zacho-
dzących w niej przemian, na]eżą do na jważnie jszych, choć zarazem nie-
zwykle skomplikowanych i wymykających się jednoznaczne j interpretac ji
dziedzin refleksji muzykologicznej' Sytuację tę zdaje się odzwieľ-
ciedlać chaľakter 1iteratuľy pľzedmiotu. Pomimo istnienía studium Bern-
lrarda Meiera Die TonaŤten der klqssźschen Vokalpolgphonźe 2, o pľzeło_
mowym znaczeniu dla badań tonalności dzieł XVI-wiecznych, nie przyję-
te w niej zostały jednolite i powszechnie akceptowane kryteria anality-
czne techl}iki dźwiękowej ówczesnej pÔ]iÍonii. W innych pttblikacjach
rysują się ponadto sprzeczności, które pľzeđe wszystkim wynikają z od-
mienności postaw metođologicznych, a także wiąŻą się z rozbieżnością
pog]ąđów na ľo1ę systemu tonacji kościelnych (modi) w po]ifonii oľaz
z ľóżnoŤodnością sposobów ľozumienia pojęcia ,'modalność'' w odniesie-
niu do muzyki wielogłosowej.

Dwie perspektywy badawcze 3

Zagadnienia tonalności renesansowej, olaz ogó]niej przedfrrnkcyjnej,
trakto'wane byĺvają,,h e t e ľ o n o m i c z n i e''; podporządkowane są wó-

* Niniejszy artykuł jest zmĺenioną i fozszetzoĺ\ą \'versją reÍeratu La, mođalżtd'
ąella poliÍonia d,e|, ta'Ťd'o RinaÄcżn1ento' ALIa Íi'ceŤca' di stŤILŤĺLenti d'i, stud,żo d'ello'
fuusżccl i'taLżana' a caodllo tŤa iL xyl ed' iI' xvII secoLo, v/ygłoszonego na xlx con-
venio italo-polacco w Bolonii \M 198? r.

1 Termin ,,tonalność'' rozumiem 'w sensie o8ólnym jako zespół zasad poÍządko-
wania materĺału dź\ł'iękowego kompozycji, zalówno w wymiarŻe hotyzontalnym
jak i wertykalnym. w takim ujęciu zakr:es semantyczny teŤminu upodabnia się
do pola znaczeniowego teIminu ,,technika dźwjękov/a''.

g Por.: B. Meier: Dże ŤonaŤten ćIeŤ klassż,cllen vokąlpoLapkonie. Nąclr d,en
ąuellen d,aŤgestelĹt ?roĺ, [..']. UtŤecht 1974.

3]ľyróżÍlione tu postaĺ'y metodologiczne przyjmowane przy badaniu zagad-
níeń tonalnych wyodrębnił J. chomiński: Cho'ŤakteŤ Ťozuoju haŤ1noniki, u śŤed'-
nżoui,eczu i u okŤeyźe Ťenesansu' ,,Muzyka'' 1956 nÍ 2 s. 62 nn.
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noszonych do'wspólnego centrum. Do tonalności, ľównoznacznej tu z sy-
stemem funkcyjnym, sprowaďzić można wszelkie tonalne fenomeny.
Stąd jest ona dla Riemanna kategoľią ponadhistoľyczną o uniwersalnym
chárakterze. Podobny odcień znaczeníowy przybiera pojęcie tonalności
w ana]izach porządku tonalnego, przeprowadzanych ptzez uczonych o
orientac ji Schenkerowskie j 7.

W pracach poświęconych pľocesov/i po.łstawania tonalnoŚci halmo-
nicznej natomiast, system Íu'nkcyjny duľ-mo]l ľozumiany jest jako Íe-
nomen oglaniczony histolycznie, jako jedna z możliwych tołra]ności 8'

Pytanie o jej początki - do dziś nuľtujące muzykologów - stawiane
w dz1eđzinie śľedniowiecznej lub ľenesansowej twóľczości artystycznej,
wpływa jeđnak oczywiście na szczególny sposób traktowania zjawisk
ówczesnej techniki dźwięko\ň/ej. Z natury rzeczy bowiem ujęcia tal<ie
ukazują uproszczony, a nawet zniekształcony obľaz tonalności przed-
funkcyjńej, nie uwzględniając zwłaszcza elementów nie mających odpo-
wiedników w funkcyjnym systernie haľmonicznym. Prowadząc do re_
konstľukcji plehistorii systemu dur-mo1l, pomijają one specyÍiczr'e ele-
menty tonalnoścí muzyki tamtych czasów; rozpatľują wybľane zjawiska
w izolacji i - częstokroć na podstawie zewnętIznego pođobieństwa do
zjawisk tonalno-harmonicznych - nadają im se,ns, jakiego nie miały
w dawnych koľnpozycjach' 1 wreszcie niektóre ľozwiązania techniczne
twórczości pľzedfunkcyjnej lub motywy przeđfunkcyjnej ľeÍleksji teo-
xetycznej bywają w nich tłumaczone wľęcz opacznie 9' Doboľ odpowied-
nich kryteriów tonalności haľmonicznej wpływa na ogľaniczenie bada_
nego repeľtuaru, a pľzede vr'szystkim rzutuje na datowanie początków
systemu duľ-mołl. I tak akcentowanie pľzez Armaĺlda Machabeya 10

7 Por': F. salzeť ŤofuaLźt! in EaŤLu MeđźeDo"I PoLaplLoŤL!, ToúdŤd,s ą HistoŤa
oJ Tonalżtu.,,The Music FoŤum'' t' I 1967 s. 35-98; 'W' J. Mitchell: The PŤotogue
to oŤLand'o dż Ĺosso's ,,Prophetiąe sibaLtąŤum". ,,The Music Forum" t' II 1970 s'
264-73: s. Novack: tr'usżo?z oÍ Desżgn dnđ Tonal oŤd'eŤ źn Mass afuđ Motet: Jos-
qużn DespŤez dnd' HeżnŤźch lsooc. ''The Music FoÍum" t' 1I 1970 s. 187-263.

8 TŤaktowanie tonďności jako kategorii histoÍycznej bądź etnicznej chalakte-
rystyczne jest dla F. J. FétÍsa, twórcy samego pojęcia. według niego' ,,tonďność''
(,'tonalité'') czyli zbi6r koniecznych związk6\lł dźwięków gamy, sukcesy1i/nych lub
symultatywnych, jesit zasadą porządkowania matefíi dźwiękowej, niezależną oď
uwarunkowań naturalnych; jest konsekwencją cech luđzkiego lozumu i poziomu
wykształc€nia człowieka, sposobem słyszenia uwarunkowanym kultuIowo, histo-
Iycznie lub etniczrrie. Stąd istnieÍe wiele ,,typów tonalnych'' (,,types de tonalités''),
któŤych nie można sprowadzić do jakiejś pojedynczej Íormuły, a jednym Ż nich
jest ,,tonalność współczesna" (,,tonalité modelne"), tzn. tonatność halmoniczna
duŤ-moll - zjawisko historyczřrie i etrricznie ogÍanicuone' Por.; F. J' I.étís| ŤŤo.i'té
co'ĺĺLplet de I'a tkéoťie et đ,e La' pŤatżque d'e I'ha,Ťnúnie- wyd. 2' Paryż 1879 s. xI
D. zob. też'' c. Dahlhaus: op. cit., s. ?, 9-18.

g Gruntowną krytykę inteŤpIetacji lóżnych zjawisk twóŤczości í Íóżnych ujęć
teorii pľzedÍunkcyjnej w kategoriach systemu tonalności halmoniczneí przepŤowa-
dził c' Dahlhaus: op. ci't. (PoÍ. przyp. 10', 12., 13., 15.-17., 20.,2'I').

10 Por.: A' Machabey: Geněse d'e Id tondLité Inusżco'te classźąue d'es oŤigźnes
au Xve sźěcLe' Paryż 1955' Por. też krytykę stano1viska Machabeya: J' chcmiński:
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głównie eIementów stľuktuľy hoľyzontalnej - skalowości đurowej imo-
lowej, a także uwzględnienie procesu kształtowania się finalls, stwieĺ-
dzenie wzľostu znaczenia tercji i skal z teľcją wielką i małą powyżej
finalis pľzy równoczesnej elimĺnacji skali frygijskiej oraz zwiększania
roli dźwięków pľowadzących i powstania k]auzuli basowej w muzyce
śľedniowiecza - pozwoliło na wskazarrie źródeł ,'tonalności klasycz-
nej" w muzyce XVI w., natomiast uwydatnienie przez Heinricha Besse-
]era 11 elementów struktury wertykatnej _ konsonansów niedoskonďych
o pełnym brzmiełriu przybieľających w fauxbouľdonie postać akoľđów
sekstowych, które były pIzejawem powstawania koncepcji akoľđu (trój-
dźwięku) jako niepodzielnej jednostki przebiegu harmonicznego, Íunđa-
mentu basowego w kontĺatenoĺze będącym nośnikiem współbrzmień,
kadencji dominantowej, napięcia đominantowo_tonicznego i logikí nas-
tępstw harmonicznych' ľam tonalnych kompozycji i planu harmoniczne_
go jej {oľmy oľaz melodykí kantylenowej kształtowanej pod wpływem
haľmoniki - spowodowało przesunięcie daty powstania ,,tonalności do-
minantowej" i ,,haľmoniki tonalnej'' na ok. 1430 ľ. Dođać przy tym fuze'
ba, że w ki1ku przypadkach zinteTpletolĺ,lanie XV-wiecznych ľozwĘzań
technicznych jako chaľakterystycznych dla późniejszego systemu tonal-
nego stało się możliwe tylko dzięki rozpatrywaniu muzyki Gui1laume,a
DuÍaya i jego epoki w aspekcie tona]ności harmonicznej 12. Natomiast
położenie pľzez Edwarda E. Lowinsky'ego 13 nacisku na kadencje domi-
nantowo-toniczne, stałe formuły basowe i wzory ostinatowe, ľamy tona1-
ne formy i plan tonalny kompozycji odznaczającej się powtarzalnością od-
cinków, symetrią budowy i pľostotą homorytmĺcznej Íaktuľy, na skale
durowe i molowe, użycĺe dysonansów uwypuklające centľum tonalne,
a także na odpowíedź tonalną - cechy obecne zwłaszcza we fľottoli, vi-
llancico, baletto, ayľe z towaľŻysueniem lutni, w muzyce tanecznej, ľicer-
carach XVI w. _ zadecydowało o wyznaczeniu w tym stuleciu początków
,,tona1ności'' (ľozumianej tu w sensie tonaIności lraľmonicznej). Pođkreś-
lenie znaczenia polaryzacji basu i sopIanu, haľmoniki akoľdowej i akoľ-

AŤmo'nd' Mo.chąbeu : Geněse d'e Ią tonąIi'té ŤfuusżcŻ'Le clctisi,que d'es oŤżgi'nes a'u Xv e
siěcLe' ,,M1]zyka'' 1957 Ę 2 s. 76_9; tenże; ckq'ŤakteŤ ŤozLłoju h@imonżkź.'' jw.,
s.62; C. Dalhaus: op. cit., s.68.

1r PoŤ.: H. Besseleť: Bo't'tdon und' FauebouŤClon' Lipsk 1950; leŤ\że.' ToflalhaŤ-
monżk unđ voll,kLang' 

',Acĺa Musicologica'' ż. xxlv 1952 nr 3-4 s' 131-46']! Por. krytykę szczegółowych ujęć BesseleŤal c. Dahlhaus: op. cit', s. 58, ?3
nn, ?9 nĹ
_ -ls_Poľ.: E_ E. Ĺowinsky: Ťono'ĺźta o,nđ' Atonalżta źn si^ateenth-centuŤ1] Musżc.
Berkeley - Los Angeles 1961. Por. też inne pŤace Lowinsky,ego, w kiółch wi-doczna jest tonalno-haŤmoniczna perspektywá ujmowania żagáánień tońahych:Con'llicting vżews olL CoĺLÍLictilLg si,gnątureś, ,,Journal oÍ the Ámerican Musiioto_gical Society'' t. vII 1954 rrŤ 3 s. 181-204; A@aŤen'ess oÍ TonąLźt! żżĹ the 16tk
CelLtuŤa ' wi RepoŤt o'Í the Eight CongŤess oÍ tke InteŤnational MusicologżcaL so-
cżetu Neu yoŤk 1961' Kassel 1961 s' 44-52' Por. !ównież kIytykę pogląäóW Ĺo-
winsky'ego: c. Dahlhaus: op. cit., s. 96, 99 n, 232, 245 rI,24g ĺr'' Ż53.
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tlolvego traktowarria dysonansów, akoľdu jako wyodrębnionej i samo_
clzielnej struktury, kierunkowości tonalnej i grawitacji ku tonalnemu
centrum spľzy jało 'widzeniu procesu krystalizacji ,,tonalności funkcyj-
nej'' w muzyce baľoktt Ia.

Pytanie o podstawy tonalności dur-mol] pada jeszcze w wielu stu-
diach. Podejmują je m'in.: Ernst ApÍe1 15 i Ernest H. Sanders 16 

- w đzie-
dzinie polifonii średniowíecza, oraz Arnolđ Salop 17, Don M. Randel 18

i John Caldrłell 19 
- w odniesieniu do muzyki ľenesansowej. Historycy

ai także analizują rőżny repertuaT i uwzględniają nieidentyczne elemen-
ty techniki dŹwiękowej; a ponadto ľóżne ujęcia techniczno-kompozytor-
skie czy rvspółczynnikí koŤnpozycji inteľpľetują jako mające ten sam
sens tonatrno-harmoniczny 20' Ich stanowiska w sprawie genezy tonalności
harmonicznej oľaz zasadności traktowania konkretnych ukształtowań czy
u'spółczynników utworu jako zjawisk tonalności funkcyjnej są więc na-
tuľalnie znów ľozbieżne. Apfel uznaje za e]ement isto.tny dla rozwoju
póŹniejszej tona]ności dość e]ementarny współcz}'nnik struktury współ-
brzrnieniowej - połączenie konsonansu niedoskonałego z doskonałym
związane z kľokiem półtonowym w jednym z głosów; poszukuje takich
połączeń, jak również przejawów kierunkowego pľowadzenia 1lnii melo-
đycznej, funkcjonowania kontratenoru jako podstawy basowej oraz kształ-
towania kadencji dominantowej w polifonii XIII-XV w. Szerszy zespół
nieco innych niż u Apfla elementów interesuje Sanđersa, ktőry tozwaŻa
kv,restię ro]i angielskiej muzyki wíelogłosowe j XIII i xIV w. w Tozwo ju

la Pogląd taki wyŤaził M' BukofŻeŤ: Muzlka, u epoce baŤoku. PŤzekł. polski
E' Dziębovýska' 'waŤsząwa 19?0 (wyd. 1' oryg' Nowy JoIk 194?) s. 27 nn'

t5 PoI': E. Apfel: Die ]ś.Idngliche stŤuktuŤ d,eŤ spiit'lĺLżttelelteŤti,chen Musżk &Ls
-GrundĹo'ge d'eŤ Duf 'MoLl-Tonalżtiit. ,,Die Musikfolschung'' t. xv 1962 nr 3 s' 212-
7: teÍ..Że: SpiitŤllżtteĹalteŤIżche Ktangstruktur ufuđ DuŤ-MoLL-To11olżtđt. .,Die Musik-
fcÍschung'' t. xvl 1963 nŤ 2 s. 153-6. PoŤ' też kŕytykę poglądów ,ĄpÍla: c. Dahl'
heus: op. cit., s.75,81, 196.

16 PoI': E. H. sandeŤs: Tonal Aspects ot l3tlĹ-cerĹtúŤg Engĺi,sh Potaphonu. ,,Ac-
ta Musicologica" t. xxxvfi 1965 nr 1 s. 19-34; ÍeĹże'' Die Rotle d'eŤ englżscken
MehŤstżmmżgkeżt d'es MźttelaLteŤs ż11' d'eŤ Efut1ĐżclŁlu1lg po|1 Cdntús-ÍżŤInus-sątz und'
Tono'LitćítsstÍuktuŤ. ,,Archiv lür MusikwissenschaÍt'' t. xxlv 196? nr 1 s. 24-53.
Poť. też kŤytykę pogląđów sandersa: c' Dahlhaus: op' cít., s. 62, ?5.

1' Por': A. Salop: Jocob obŤecht anđ, the EaŤta DeDelop1i,Lent oÍ Hatmonic Po-
l'aphofuu ' ,,Joutn.al oÍ the Ámerican Musicological society', t' x\ŽII 1964 nr 3 s.
288-:09. PoŤ' też kŤytykę poglądó\M Salopa: c. Dąhlhaus: op. cit', s. 75 n'

13 PoŤ.: D' M. Randel: DmeŤgźng TŤżadic Tonalżtu in the Fż'fteenlll' centuŤu'
,,The Musical Quarterly" t. ĹvII 1971 nr 1 s. ?3-86.

1' Por': J' caldweIl: soÍ'e Aspects ot Tonal, Languo'ge in M,LLsi'c ot the FżIteent|L
and, siłteentk CentuŤa. ,,PÍoceedings of the Royäl Musical Ássociatĺon'' t. cx
1983-84 s. 1-24.

!0 szczególnie Íormuły zakończeniowe o różnej strukĺurze oŤaz róŻnorako
uksztaltowane głosy kontŤatenorowe zyskują miano odpowiednio ,,kadencji domi-
natowo-Lonicznych'' oÍaz ,,Íundamentu basowego''. Por. krylycz,ne uwagi na te-
mat tonąlno-haxmonicznych inteŤpretacji for.muł kadencyjnycIr i roli kontlatenolui
c. Dąhlhausi op. cit', s. ?4 nn, 81, 196 n.
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tonalności harmonicznej. Bieľze on pod uwagę przede wszystkim współ-
czynniki współbľzmieniowości (pes, a nie cantus firmus, jako podłoże
jednolitej tonalnie stľuktury bľzmieniov/ej, budowa tľójdźwiękowa i a-
koľđy sekstowe, kađencje z akoľdami sekstow}łni jako penultima, ten-
dencja konsonansu niedoskonałego do doskonałego, uwypuklanie akmdu
tonicznego i supeľtonicznego), u\Mzglęđnia jednak także cechy poszcze_
gólnych linii melodyczĺrych (obecność majoŤowego modus) oľaz wlaści-
wości forma]ne kompozycji (peľiođyczność budowy). Kwestią stawianą
pľzez Salopa V/obec twóľczości DuÍaya, ockeghema i Obrechta jest gene_
Ialnie zagadnienie logiki (kieľunkowości) toku haľmonicznego i jej prze-
jawów (dążenie ku kadencjí w głosie najniższym o funkcji podpoly ba-
sowej, kielunkowe rozwiązanie trytoinu, centIalizacja tonalna, ogólny
plan napięó haĺmonicznych); pľoblemem ana]izov/anym pŤzez llandela -powstav,/anie haľmoniki tľójdźwiękoĺľej i kađencji đoĺninantowo-tonicz-
nej w muzyce Xv w. w centľum ĺeÍleksji Caldwe]]a na temat e]ementów
tonalrości harmonicznej w muzyce sprzed 1600 ľ. znajduje się problern
jednolitości zasad' kształtowania horyzonta]nego i wertykalnego kolŤlpo-
zycji. Stwieľdza on miaĺnowicie istnienie wspólnych cech melodyki i haľ-
rnoniki đzieł Duĺrstable'a; te same gatunki ínterwałovre zvłiązane z tyrĺí
samymi đŹwiękami rząđzą bowiem jednocześnie oboma wymiarami' struk-
tury dŹwiękowej utwoľu 21.

Tonalno-haľmoniczne inteľpretacje zjawisł< pľzedÍunkcyjnej praktykí
muzycznej pojaw'iają się wľeszcie w wielu pracach, które nie akce!'ltu ją
problemu genezy tonalności dur-mo]]' lecz są jed1'nie poświęcone wybra-
nym aspek om lub chaľakteľystyce jakiegoś zespołu ko'ľnpozycji. Należą
do nich na przykłađ studia Georga Reicheľta 22 o związkĺ tonacji i foT-
my głównie w chansons Machauta, Dufaya i Oľlanda di Lasso - Ie]acji
bardzo ważnej d]a utworów okTesu funkcyjnego. Reichert, traktując swo-
je ľozważania jalĺo przyczynek do historii torralności haTmonicznej dur-
mo]], bada zależnośôi tonacje kościelne - poľządek harmoniczny - Íor-
ma' pľzy czym koncentruje się na ustalaniu Tangi poszczegóLnych stopni
toinacji v/ pľzebiegu utw'ořu z punktu wiaŁeinia ich zd,ołnoścí zakoncze'
níowych; poszukuje prawidłowości w zaklesie buđowania cezuľ kaden-
cyjnych na określonym stopniu modus. Stosunki między planami kaden-

'z1 Tlzeba jednak zwrócić uwagę, że gatul ĺi inteÍWałowe, z',n]łaszcza kwintowe
i kwaltowe, odnoszone pÍzez caldwella (op. cit') đo zjawisk tonalno-haŤmonicz-
nych, traktowane były ptzez teoretyków i kompozytoró,.i/' đIugiej połoĺľy xvI vr.
jako istotne czynniki kształtowania melodii i planu kądencyjnego (a w'ięc ponie-
kąd też \'i/spółbIzrnieniowości) dzieła wielogłosowego, porządkowanego zgodnie
z normami modalnymi, Poi:.: B. Meier: op. cit., s.86-104, 153-60.

'ż Por.: G. Reichert: Kircbenŕo1Ĺa'Ťt als FoŤmIąktoŤ żn đeŤ lnehŤstiŤ1ŤíLigen Mu-
sżk des .l5. unđ, 16' JahÍhund'eŤźs. ,,Die Musikforschung'' t. Iv 1951 nŤ 1 s' 35-48;
lerlŻei ToncrŤt und' Tono'Lżtiit żn d'e1' dlteŤen Musilł. w| Dże Natur đeŤ Musik,'' jýt.'.
s.97-104.
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cyjnymi deÍiniuje on za pomocą wyznaczników funkcyjnyclr, đoĺtľzo-
ga ponadto w anďizowanych utwoľach elementy tonalności haľnronicz*
nej (śkaioĘyość durowa, poľząclek harĺnoniczny, Ielacje dominantowe, to-
,niczńy ' chaŤakteľ dźwięku końcowego). E]ementy terminologii Íunkcyj_
nej 'ýýýstępują rórvnież w aĺtykułach pođejmujących pľob1em wybra-
nych ütwoľiw' - Mi,ssĺ PaptLe Marcelli Giovaĺmiego da Palestľina (an'a-

liza tematów przeprowadzanych ímitacyjnie, relacji đŹwięków początlĺo-
wych w imitacji oľaz początktr i zakończenia kompozycji - K. Jeppe-
sen B), utwoľów rvspółdziałających ściśle z chorałem - renesansowych
MagniÍicat, w których tytu1e wiđnieje określenie tonu kościel,nego (ana-
]iza zależności: zakończenie Magnificat i jego poszczegóinych weľsetów
a finális modus - G' Reese) 2a, oľaz hisżpańskich i południowo-niemiec-
kich kornpozycji klawiszowych XVII w. alternujących z weľsetami psa1-
mu lub Maginificat (analiza stosunku: tona]nośi kompozycji klawiszowei
a tonalność Íoľmuły psalĺnowej chorału - K. Speer) 25. Tona1no-]rarmo-
niczna peľspektywa widoczrra jest ponadto w praoach poświęconych ak-
cydencjom v/ muzyce Xv i Xv] w', traktowanym niekiedy wľęcz jako
aspekt tonalności duľ-moll i właściwość ľozstrzygająca o jej Zaistnieniu
(W. Apel) 26, chromatyzmowi w madľygale włoskim XVI w. uznawane-
mr: generalnie za e]ement znamionujący ]ub nawet powodujący pľze-
kształôenie systemu modi w system tonalności duľ-moll (Th' Kľoyeľ) 27

lub w twóľczości póŹnolenesansowej i wczesnobarokowej wybľanyclr.
kompczytoľów, Gesua]da (L. Finscher) 28 i Frescobaldiego (R. Jackson) 'Źs,

a ta]rże kwestii planu kaderrcyjnego \,v mszy XVI w. (M. Boyd) 30.

Na tle wszystkich wskazanych tu ujęć, których chyba największyrĺl.
mankamentem jest wyizolowane z przedfunkcyjnego kontekstu trakto-
wanie wybľanych e]ementów późniejszej tona]nośc1 harmonicznej, szcze'

l3 PoŤ.: K' Jeppeseń: op. cii., s. 11-19.
'a Pof.: G' Reese: Ťhe PoLuphonic Mo.gniÍżcąt oÍ the Renai,ssąnce as a Desžg1t

żn Tonal Centfes- ,,Journal of the AmeŤican Musicological society" t. XIII 1960
rrŤ 1-3 s' 68-?8.

25 PoI.: K' speer: Iłboŕ is Tonus i,n Polaphoni,c Music? w| Essaus in Musi,co-
Loga. A BŤi,thđ,ą! oÍÍeŤżng foŤ wiltu Apel,' Ited' Ił' Tischlel. Bloomington 1968 s.

P6 PoÍ.: 'W' Appelbaum ĺApel]:. Acci,d'ent'ien unct Tonatitiit żn d'eŤ Musżkd'enk-
1nd'IeŤn đ,es 15, und' 16' JahŤhunđeŤts' Bellin 1936; w. Apel: ?j?e PaŤtial sżgndtuŤes
żn the souŤces up to 1450. ,,Acta Musicologica" t. x 1938 nr 1 s. 1-13.Ž Por.: Th' Kroyeľ: Dźe A11'Ítinge d'eŤ Cĺ7ŤoŤĺLatik żm żtaĺżeniscken MađŤi1dL
des XvI' JalLŤhundeŤŕs. Lipsk 1902. PoI. też: c. Dahlhaus: op. cit., s. 150 n'

!3 Poŕ.: Ĺ. Finscheř: Gesuoldos ''Aton@Lżtiit" únd' đ,as PŤobleŤI d'es musikal'źschen
MonżeŤi'smus. ',AŤchiv fĹir Musikwissenschaft" t. xxTx 19?2 n-r 1 s' 1_t6; tenżei
Ť onale oŤ dnung en.'', j1^|.

20 Por.: ,. Jackson: o7' FŤescĺlbo,Iđż's Cĺ7Ťomąticżsn1 dnđ, źts B0'ckgŤound'' ,,The
MusÍcal QuarteŤly'' t. LVII 1971 nr 2 s. 255-69.

30 Por.: M. Boyd'. stŤuctuŤaL Cad'ences żn the siÍteenth-cerLtura Mą.ss, ,,'Iřre
Music Review'' t' xxxIII 19?2 nr 1 s' 1-13. w altykule dochodzi do zbliżenĺą
pojęć: Íinalis - tonika, conÍinalis - dominanta.
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gótrne miejsce zajmuje książka Carla Dahjhausa Untersuchungen iiber
d'ie Entstehu'ng d,er harynonischen Tonl'Litłit 3t' Stanowi ona jedyne kořn-
pleksowe ujęcie procesu powstawania tonalności harmonicznej. obejmuje
bowiem wszystl(ie podstawowe elementy pľaktyki muzycznej istotne d]a

tona]ności duľ-moll, wszystkie motywy myśli teoretycznej ważne dla
ksŽtałtującego się jej systemu oraz oĺnawia wszystkie teorie tonalności
harmoniczne j. PoszczegóIne elementy tonalno-haľmoniczne anaIizowane
są pľzez Dahlhausa w ustawicznej opozycji do zjawisk nie mających to-
nalno-harmonicznego sensu, co staje się barđzo dogodną okazją do kľytyki
dotyclrczasowych intelpTetacji zagadnienia, zniekształcających faktyczny
stan rzeczy. Przede wszystkim jednak postawa taka umożli\ň/ia wyodľęb-
nienie e]ementów níe-tona1no-harmonicznych, często niezwykle charak_
terystycznych dla średrriowiecznej i renesansowej techniki dźvĺiękowej.
Dlatego też rozprawa Dah]hausa nie tyIko daje wgląd \M proces kIysta-
iizacji tonalności harmorricznej, któremu Í'owatzyszyły pľzemiany reflek-
sji teoretycznej i pxzeobIażenia samej teolii tej tonalności, 1ecz także sta-
rrowi podstawę do badań tonalności muzyki średniowiecza, Tenesansu
i baroku oraz lej historii. Nie daje ona inatomiast bezpośredniej odpowie_
dzi na pytanie o czas powstania tonalności harmonicznej. Moment zaist-
nienia tego fenomenu jest trudny do jednoznacznego określenia, ponie-
'waż ]Ä/arunkiem poÍV/stania zjawiska jest koegzystencja wszystlrich ele-
mer'rtów konstytutywnych tona]noŚci halmonicznej, a nie pojawienie się
tvlko niektórych jej elementów cząstkowych, t_unkc jonu jących '"v odosob-
nieniu zupełnie inaczej niż w ścisłym lrowiązaniu.

Byó rnoże właśnie książka Dahlhausa stanowi punkt zwľotny w ba-
daniach samych przelŤrian technĺlri dźwiękowej, a w szczególności pľzeo-
bľażeri tona]ności pľzedfunlĺcyjnej w tonalność harmoniczną đur-mo11.
Niewiele na ľazio prac podejmuje to ostatnie zagadnienie. Należą donich
aľtykuły bqdące przycz;nnkami do dz"iejów przemian teoretycznych ujęć
systemu tonalnego i sĺosujące teľminologię analizowanych dzieł teore-
tycznych _ studia Waltheľa T. Atcheľsona na temat procesu dostosowy-
wania teoľii tonalności đo zjawisk praktyki muzycznej ľenesansu (wyra-
żającego się m.in' 'w dołštIynie confinales) oräz pTzeob .ażeń systeml.l to-

3r Por.: c. Dahlhaus: op' cit' zob' talrże artykuly Dahlhausa, któŤe poruszają
wybÍane pŤoblemy związane z zagadnieniem historii tonalności'' DoŤrLefużco BeLIż
unđ d'eŤ chŤomati'scĺ1'e KoÍLtŤapunkt uŤrL 1600' ,,D\e MusikÍorschung" t. xv 1962
nl 4; z1L CosteLeas chŤolma'tiscl|eŤ Chdnsoń. ,,Dí'e Mus1kfoŤschung" t. xvl 1963 nI 3
s' 253-65; Di'e ,Mod'us ć1uođeci'Ťnae" d'es Ni'coLaus Dofu capua.,,Die MusikÍorschung''
t. xw 1964 nr 4 s' 363 ni ChŤistoph Bernho'Ťd' und' d'że ŤheoŤźe d'eŤ rnođalerl IŤ1i-
źątio|L' ..Atchiv Íür Musikwissenscháft'' t. xxl 1964 nŤ 1 s. 45---59; zuŤ chfoma'
tiscĺren TeclL1Lib CaŤIo Gesualđos. ',Analecta Musicologica'' t. Iv 196? s' 77-96;
(lesuoldos mąni,eti,stżsche Dżssondnżtechnik. wi Coru)źĐżum 1n1!sicoŤuŤ}1' FestsckŤżJt
woLÍgang Boetti'cheŤ zurfu sechzżgsten Geburtstag a|n 79' August 1974' F!ed' H'
IIüschen, D. Ę. Mosel' BeŤlin 19?4 s. 34-43; zuŤ TonaŤtenlehre đ'es 16' Jah'Ťhun-
deŤŕs.,,Die MusikfoŤschung" t. xx1x 1976 nŤ 3 s.300-3'
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nacji w tľaktatach xvIl-wiecznych 3'Ż, artykuł Lyna Tolkoffa poświęcony
pľzemianom teorii tonacji w traktatach francuskich sprzed czasów Ra-
neau (z uwzględnieniem problemów transpozycji, Iedukcji modi, ich
klasy'fikacji opaľtej głównie na rodzaju tercji lub tľójđŹwięku powyżej

íinalis, rnodalnych wzorców sl<alowych đur i mo1l) 33, pľace Joela Lestera
podejmujące analizę ana1ogicznych jak u To]koffa zmian teoľii tonacji
w traktatach niemieckich (z uwzglęđnieniem pođobnych jak u Tolkoffa
elementow, a także kwestii powstawania teoľii trójdŹwięku jako funda-
mentatrnej jednostki harmonicznej)3a. Problematykę przeobTażeń tona]-

ności pľzedf unkcy jne j w tonalność harmoniczną duľ_moll podejmuje

wreszcie Theo Schmitt 35, który zwraca przeđe wszystl<im uwagę na ja-
toścíowe Zlóżnicowanie brzmieniowości muzyki średniowiecza i renesan-
su oraz tonalności harrnonicznej (średniowieczny i ľenesainsowy kształt
brztnieniowY obejmuje struktuľę inteľwałową i tonalność kościelną, a to_

nalność haľmoniczna - harmonikę i tonalność dur-moll, pľzy czym sto-

sE PoŤ.: w. T. Atcherson: Theoru AceomÓđ'ates Practice- Co1Ĺli'naLis TheoŤa żn
Re"o;siánce Tfeą'tises. ,,JouŤnal oÍ tĺe American Musico1ogical society''_ t'-xxIII
1970 ;Í 2 s. 326-30; Ĺenze: Key and Mođe żfu sitteenth'CentuŤ1J Musźc Theota
Books. ,,Joumal ol Music Theory" t. XVII 19?3 nt 2 s 204-32

!g Pär: L' ŤolkoÍÍ: FŤench Mođ,o.Ĺ TheoŤu BeÍoŤe Rameąu. ,,Journal of Mu_
'sic TheoŤy'' t. vII 19?3 nI 1 s. 150-63' PŤoblematykę Jräncuskiej nauki o modi
w pierwsiej połowie xvII w. pořusza takźe H. Schneider w swym monogŤaJicz-
n"ńr ujeciu" zäeadnienia ówczesńej teorii konpozycji we tr'fancji: Dże Íf(L1Ĺzösżsche
íłońposiĺiónsl'eń're żn deÍ eŤstefu Hii.łJte đes 17. Jo'hŤhund,eŤts' Tutzing 1972' Plzede
n."'yitki'o tr}Íoblemu doryckiego pIototypu skďi -mollowej _dotyczy- także ajtykuł
Ttr. Rive'a: TŁe DoŤiq'n oTiaż1Ĺ oÍ the Mż1lor scale in the Ecclesżo'tżcaĹ PotrapkorLa
.aÍ tlLe Si'ateent|L ceoŕŁŤv. ,,Śtudies in Music'' t. II 1968 s. 21-32. Rive Íozpatluje
jáaiat< to zagaalnienie ná !ôastawie analizy samej m-uzyki xVI- w', nie zaś pogfą-
äĺí_']"óiety"_'oy"t' epoki; analizuje zwłaszcza układy stopni 'kadencyjnych cha_
i..tt".y.ty"ž'-'" clla tämpôzyc.i ut.zymanych w poszczególnych tIybach, któÍych
dobór'zaíeży - 

jego zcläniém - od stÍuktury całotonowo-półtonowej skal modal-

''yóń 
i p''íjęty"ĺ konwencji w zakresie stosoq/ania alteŤacji w poszczególnych

ńodi' Dôdaj;y; że lezultaty poczynań analitycznych Rive'a odnośnie do problemu
planu kadencýjnego zbiegają się z ŻapatlyÝanian)i teoIeiyków .xvl w' na tcn'
ĺemat. Plan 'tiaděncyjny poszczególnyóh modi opaÍty na analizie kompozyclĺ
x'lĺ w. podaje takzi' Ř. b. Moüis: CofltŤopĹlÍ ctal Technżque i1L the siúeenLlL
ce7łĺt.Ťv. Lol:dyn 19?5 (ĺ/yd. 1. 1922) s' 7-16.

poi iitżei A. C. tlô.ľell JÍ: FŤench Bąroque oŤgan Musżc ĺnd' t'hc tilrl
cnuicn rones. ,,JouÜlal oÍ the AmeŤican Musicological society" t' xI l0ĺĺl l]ľ
2-3 s. 106-18. 'i{owell podejmuje rozwiązanie sprzeczności miqdzy tonńĆlĄ l(o|Ťr"

Dozycji oÍEanowych (tonem oIganowym]' wykonywanych w l.Tal{clo llnhożĺ'ńllĺw
'w śpósor: älrc'nůjący i zawieÍających w tytu]e określenie tollu 'koú(lĺlllctło, 

n l()'
nem kościelnym muzykj IiturgicZnej opĺeÍaJąc slQ na .tľun(usl(loJ''tooľll lno(ltlN ll{'
Ńi""..,'-i. 

- rjŕÁxl. Tőoĺia ta -odzwieľcledla braktykq tľatlgpoĺycll ĺonlw hoŕĺ(lÓl-
nvón äo po"vcjĺ' aogodnej dla śpiewaków, Ťzu_tującą 'nn lrgztt\lt to ł\lüý ulwoťlw
äi*ono*uôľ'. ä żara''äm odsłania przemiany tIadycyjncl tlnulrl o ntotlĺ'_ 

un por.: 'ĺ. Ĺestel: nooŕ-Posĺ'lon anćL InvetĹcd' 'l'lkrílx lł ?'rlľoľl./ .lľollł(l ]6()í''

''Jollľnal of the American Musicological socicty'' [' xxvlÍ l0?4 nľ l fl' ll{) ĺ)i

iiaic: Moioĺ-Minor Concepts and MoCIaL Thcol'|] I\ clÍ'ľlnn]lU, lil_ĺ:] .lĺJ'ło' "Joul'llltlol thc Amcľican Musicolo8ical socicťy'' t' xxx l0'/? llľ g t]. il{lu 0;li ]{'llŹí':1]lť
Rccoflllilio]L o! Ma)of a1Ld Minot KcU$ itl Cťrlltílll 1'/l.'0ľ j tÍJťí' _'l7Jí'' 

''Jouľlltllot Music 'ľlrcoľy'' t. XXII 19?B lrr 1s' Ü5-'10l}.-- _in'Pó'. 
Ťh."schlnll,t: zur Dfulstellxlrug dcĺ il'ťlľtlro?łĺłe lüslr ľÔliłĺłt11Ĺ. ,lł\Tchĺv li.iľ

Mtls(l(wl$Íie lĺjchĺlĺt" Ł' XLÍ 10ĺj4 nľ 1 !i' l?^-ll4'

1t
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sunek modi do stľuktury interwałowej jest znacznie baľ'dziej niezaieżny
niż stosun€k tonacji duI-moll do harľnoniki oraz modi związal\e są pľZe-
ważnie z konstľukcją lineaľną, a tonacje dur'ľnoll - 

'\Ä/eŤtykalną). Dlate_
go też prcponuje on oddzieLne rozpatrywanie pľzemian v/ dziedzinie
kształtowania hoľyzointa]nego (proces pľowadzący od,,tonalności kościel-
nej'' do ,,tonalności dur-moll"), i ođdzie]ne _ w. dziedzinie współbľzmie-.
niowości (pľoces pľowadzący od ,,konstľukcji interwďowej'' do ,,haľmo-
niki''). W swoim aľtyku1e zajrnuje się on jeđnak ĘIko wybľanymi za-
gadnieniami dotyczącymi głównie pierwszej dziedziny przemian (m.in.
zagadníeniami tľanspozycjí tonacji i powstav/ania ,,sfeľ đur i mol]""
w związku z ľeđukcją skal moda1nych skojaľzoną z narođzinami świado-
mości znaczenia teľcji wíelkiej i małej, któľe spľzyja uznaníu brzmień
teŤc jowo-kwintowych powyżej fina]is za leprezentatywne đla modí i icll
transpozycji).

Dľugi nuľt ľefleksji nad pľoblematyką tonalności okľesu pľzedÍunk-
cyjnego tworzą ujęcia ,lautonomiczne", .ď któTych kwestie techni_
ki dźwiękowej muzyki XIV-XVI w. rozpatľyw,ałre są w świetle pog1ą-
dów teoľetycznych epoki śľeđniowiecza i renesansu, konÍrontov,/anycľL
z zabyŁkarĺí ówczesne j pľaktyki koÍnpozytoľskie j. Interpretac ja tekstów
tľaktatów dostaľcza wtedy uzasadnionych historycznie kr1ńeriów teoľe:
tycznych, któľe stanowią podstawę okreŚlenía niektóľych cech swoistycłr
ton:a]ności pľzedfunkcyjnej muzyki po ifoniczne1, a zslłaszcza właściwoś-
ci zdefiniowanych przez teorię rnodajną.

Początków takiego nurtu ľozważaí doszukiwać się można już w książ-
ce Caľ]a von Winteľfe]da Johannes Gdbrielż und' sein zeitalteŤ 36' win-
teľfeld, któľego sądy kształtowane były pod wpływem historycznego spo_
sobu myślenia, próbował uchwycić związki między tonalnością choralu
a torralnością klasycznej polifonii wokalnej; uvĺażał, że da:wna tonalnośó
(rnođi) jest zjawislĺiem jedynym i níepowtaIzalnyrr., tządzony:ĺl włamymi
plawami, posíađającym własne znaczeníe, zjawiskiem ľówĺie doskona_
łym jak tonalnośó dur-ľnoll, aczkolwiek od niej zasadniczo odmlennym_
D1atego też przy opisie tonalności polifonii XVI w' nďeźy pľzede wszyst-'
kim uwzględniać jej cechy specyficzne w muzyce len€sansu. Dodać jed-.
nak tľzeba, że w}'v/ody Winteľfelđa nie były całkow cie wolne ođ nie-
konsekwencji. Nie umiał on bowiem wyzwo]ić się spođ wpływ'u nauki
o muzyce swoich czasów: staxał Śię mianowicie tľaktowaó moďi jako fe-
nornen specŕiczny, ale jednocześnie widział w trójdźwięku natuľalny'
eIemont muzyłi, w haľmonii - współcz},nnik dzieła muzycznego waż-
niejszy od metrodii, a świadomości bľzmienia _ istotną cechę doskonałe-

36 Por': c. von 'winteríeld: Johąnnes GąbIżeLi und, seżn zeitdlteŤ' T_ 1 Berlin
1934 s. 100 !tÍt' zob. też| B' Meier: op. cit.' s. 11 nn' Według Meiera (op. cit', s. 13)'
przy odnoszeniu przez WinterÍelda modalności do wymiaŤu współbÍzrnieniowego
niknie IÓżnicą między polifonicznymi modi autentycznymi i plagalnymi'
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€o kształtowania mateTij dźwiękowej. Stąd sprzeczność: modi tworzą
wprawdzie swoisty system, a1e rľ muzyce XVI w' istnieje także system
trójclŹwięków i ich następstw; logika systemu rnodi nie może być wpraw-
dzie oceniana w świetle pľawidłowości systemu đ,uľ-ĺnol1, ale m'odi ođno-
szone są do sfeľy harmoniki, a nawet đopi.eľo popľzez związki harmonicz-
ne ich natuľa pľzejawia się w pełni'

Baľdziej intensywne badanie torr,a]ĺlości polĺfonii xlv, xv i XVI w.

z teoľetycznej perspektywy systemu mođalnego pľowadzone są jednąkże

dopieľo oŕl około trzydziestu lat. Przeważnie 'dotyczą orle ograniczonych
zespołów kompozycji lub wybranych aspektów techniki lrołnpozytolskiej.
Nielrtóre z nich - zw\aszcza wzglęđnie wcześniejsze - nie są całkowi_
cie wo]ĺre od posługiwaĺia się kategoliami późniejszego systemu tonal-
nego. Jednym z piorwszych rezultatów studiów tego typu jest aľtykuł
Roberta W. Wienpahla, będący próbą ustalenia częstotliwości występo_
wania poszczególnych 12 mođi i jej zmian w repeltuaľze mszalnym
XV w. 37. Wienpaht analizuje zagađnienie moda].ności tych kompozycji
z dwóch punktów widzenia: przede wszystkim w korelacji z zapatrywa-
niami zawaŤt}Ťni w późnośredniowieczne j i wczesnoľenesansowe j nauce

o modi (Maľchetto da Pađova, Joha'nnes Tinctoris, Pietľo Aron), ale tak-
że w konflontacji z ustaleniami współczesnych Wienpahlowi pTac mu-
zykołogicznych (Apel, Rockstľo, Jeppesen, BukoÍzeľ) 38. Dlatego też wy_
korzystuje on wpraw zie głównie kryteľia teorii XfV i XV w., traktu-
jąc ľnodus jako ľegulator przebiegu melodycznego utworu mcĺnodyczne-
go 1ub poszczegóbnych głosów kompozycji poliÍonicznej, a mođus teno-
ru _ jako deÍiniujący tonecję całego utworu wielogłosowego (Tinctoris,
Aron), aIe bierze teŻ pod u,wagę uksztďtowanie głosu basowego oraz sto_

sunek modi tenoľu i basu, przy cz;łn nie jednokro nie stwierdza współ-

s7 Por.i R. w. wienpahl: Mođo'L asage in Masses oÍ the FiÍteenth Centu'l|,
..Journal of the AÍnericán Musicologícal society'' t' v 1952 nr 1 s. 37-52. Poł.
ĺäLze n' rľ. \ryienpahl: Mođ,alżtu' Mono.trźt! ąnd ToŤĹąLżta in the sirteęntlL (fld
'Seuenteentlt centuiźes' ,,lłusic áńd LetteŤś" t' ĹII 19?1 nr 4 s.407_1?' t'. I''Ilx
t9?2 nr 1 s. 59-73 (skŤóôona wersja đyseÍtacli doktorskiej The ElncŤí|cllÍ|L| Đt 'l,'0"
nolićU' University of california. Los Angeles 1953, maszynopÍs)' W dľuglo] 7 1y(h
pŤac, w analizie dzieł przedfunkcyjnych wienpahl posługujc ĺli(i' Jcdnnl( |(ľytí!ľlA"
ml ńie mającymi histoiycznego uásádnienia w teorii modolnośÜl' {- pollfltlĺÓ bnĺ'
dzo níejednoliiymi, dotyózącyńi na pÍzyklad cech sl(alowych- ($wolrodtln -udytlľ łlt'
cydencji, septyma mała powyżej finalĺs), cech brzmicn1()woícl nlo-l'oltAlIlo'lUłľltlíl'
nic"nyôri ("iviĺej.'ość ĺ niezáecýdowanie przebicgu' lłľłk logllcl ĺ ĺllqrunl(0wońall
Loku "harńoniczňcgo, bral< ściślie określonych na8tqD.gtw wľńótbľĺrllloń w ntlltglo
harlnoniczno-lunkcyjnym), czy zewnętrznych coch 7upl'ilt (nlĘl(Qlllľlelllo ôłhAť'ô'
ľlia pTzykluczowe); badataie elementów s-ĺIul(ĺuľy l)uľlnonlc?,llEl dŕtlllllltllÓ ttl ĺ(léay'
,clowäntó nad analizą ulrsztalto$/ań melodycZnych'

00 Pox.: w. Apel| ĺhoslol Mođc. w| IŤoŤ0ílTť
1045 s. 14?l w- s. Rocl(stlol Íh{słol Mode, wi

0o PoŤ.: w. 
^pci: 

lhoslo] Modc. w: IIaľuaI(l Dk'llí]łíll'g ol ttłĺłl,'' (jłlnlrľlĺlĺtl
ĺ. 14?; w. Ś. Rocl(5tlo; IIltlslol Modc, w: đ}fll'p'ł I)il](/U nľu' llÍ Mtlłlij íllí|

'd'(l?ls. 
T. III Nowy Joxlr xtl,l4 $' 4B1 nu; x, Jśllre{iuli ' c(tłtdĺ{í]lŤ!('..1!0wy Jo}lc

!ł Ť1: M' Ilrll(oĺŻt]rl śĹlłdĺo{ tll, Mtclłĺ'lliĺll, dl'd 
_Iłdltdlidfĺllud 

M*lił, Nłlwy .ľĺľlt1ĺĺJ0 $. ?t; M' aultolZoll 'ŚĹlłdĺ0.{ 
hü MtCIłaI, l &lLd f.Ę11allłq111q Mü{lť], N wy

10n0 ll' 2?0. ľoľ' l(]ź: ll. W. Wlonptlhl: MolIaL t]snqp,',, lw.' fl. ilil ll'

ĺll
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występowanie autentycznej i plagalnej odmiany jeđnego trybu w t1'clr
głosach (co odpowiada opisanej przez teoretyków koegzystencji różnych
moďi 'ł łóź'nych głosach dzieła polifonicznego); okľeśIa także typy modi
w głosie będącym nośnikiem melodĺĺ stałej, cantus firmus (rnodi: perÍec_
tus, impedectus' plusquamperfectus, mixtus i commixtus, wyodrębniaĺe
w traktatach), co pozv,/ala mu ocenić stopień ścisłoścí przestrzegaľria norm
modi kościelnych. Z drugiej jednak stľony ustala ,,całościowy'' modus
kompozycji na podstawie tonacji basu olaz nie sprecyzowanych bliżej
cech stľuktury harrnonicznej 3s

Tona]ności dzieł XV-wiecznych dotyczą także studia Leo Treitlera a0"

Patrycji Carpentieľ al, Leemanna L. Peľkinsa a2 i Petera Beľgquista a3_

Pĺerwszy z tych tekstów na temat modi w kompozycjach świeckich Du-
faya pIezentuje analizę pojedynczych głosów przy użyciu wszystkich pod-
stav'7owych elementów deÍiniujących tonację modalną (fínalis, ambitus'
chaľakterystyczne gatunki intelwałowe, zwľoty metrodyczne i kadencje).
Określenie tonacji poszczególnych głosów, a następnie ľelacji tonainych
między nimi pozwala znów stwieľdzić koegzystencję modi jednej paľy
w ľamach kompozycji polifonicznej. Waľto zaznaczyć, że Tľeitleľ o'dnosi
badane utwory đo ogóInej nauki o modi oraz do współczesnej Dufayowi
nauki o modi poliíonicznych (Tinctoris), natomiast zjawisko współistníe-
nia dwóch odmian jednego trybu w utvrorach Dufaya, zasadniczo nie o-
pisywane w ówczesnej teo'rii poliÍonii, uznaje za żľódło ,,k1asycznej'"
stluktuIy tonalnej polifonii xVI w', omawianej ptzez Załlina- Również
związkorr)' tonalnym w twórczości Dufaya poświęcony jest artykuł Patľy-
cji caľpentier, prezentujący anaIizę rnotetu Nuper rosarum Jloľes. I tu-
taj podłoże interpretacji zagadni€ń tonalnych stanowią kryteria teoTety-
czne zawaxte w pismach Tinctorisa - modus pojmowany jest jako czyn_
nik kształtujący melodię, stąd podstawowe znaczenie ma badanie poje-
dynczych linii melodycznych ze szczegőInym uwypuklerríem Ťo]i gatun-
ków inteľwałowych w Íoľmowaniu szkieletu stfuktuIa]nego Íľaz. Cárpen_
tier także spostrzega niejednolitość modalną kompozycji, któľa polega tu
jednak na współistnieniu elemerrtów ľóżnych, a rrie spokrewnionyclr mo-
di (nb. ľozgraniczenie modi o wspólnym Íina]is u niej nie występuje}
í jest tłumaczona jako pochođna właści\ł/ości torralnvch cantus firmus.

5q PoI. też: R. H' wienpahl: Za,rlżno, the 'sena'Ťi,o, anđ Tonalita' ,,Joulĺ7a] otthe American Musicological Śociety'' t. xrÍ rsss nr r s. ig.
'_-]j |9'|.!l TŤeitler: Tone sgslefiŻ.in- the 'seculat works ol Cuilląume Dulaa'

,'JouTnal ot the Amer'ican Musicological societ-,' ĺ. xVItI 1965 nŤ 2 s. 131-6b.41 Por.: P. caŤpentier: Tona'l' CoheŤence ii a Motet oÍ Du'ldu' ,,Journal oÍ Mu_sic Theory'' t' x!']I 19?3 nŤ 1s' 2-65'a' Por.: Ĺ' Ĺ. Perkins: Mođe ąnd, s.tŤuctuŤe in the Masses oÍ Josq1r,un. ,'JournaloÍ th€ 'Amerĺcan Musicological societv'' t. xxvl 1973 nr z s. ĺsô'-2ss'
-. 

.l 
-Por..: P. Be.gquisti Mode anđ, Potaphon! arcund, 1500' iheoŤ1J ancl' Practi.ce-

,,The Music Forum" t. I196? s.99-161.
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ťtlľpontĺoľ nie ogranicza się jednakże do obserrvacji struktury horyzon-
ĺłlnej kompozycji, lecz podejmuje też pľóbę przeniesienia modalnych.
zJtlwisl< melodycznych na współbľzmieniowe' co inie ma szczegółowego
uŻtlgudľrĺe nia w teoľii modi polifonicznych XV w. Zakłada ona bowiem,
żo modtls dotyczy wprawdzie pieľwot'nie tylko interwałów sukcesyw_
}tyeh, gdyż WymiaT symu]tatynĺmy był ówĆześnie domeną teorii konha_
ptrĺrktu; ale jed,nocześnie pÍzyjmuje, że konsonanse doskonałe ważne dla
lrrolodii ukształtowanej Zgodnie z jakimś modus są poclstav,Ią lelacji l(on_
ĺt'apunlrtycznych. Tak też dzieje się - 

jej zdaniem - 
.,V motecie N&p€r'

l,osal'uŤn Jlores DuÍaya, w którym gatunki ínteľwałowe związane z kon=
l<ľetnymi dŹwiękami w me]odii występują ľównież w struktuľze współ-.
bľzmieniowej utwoľu.

Podobne podstawy teoretyczne tworzą perspektywę rozważań Perkin_
sa dotyczących modi w mszach przypis1"wanych Josquinowi ał. Peľkins
uwzg]ędnia jednak nieco inne niż poprzednio wymienieni histoľycy ele-
menty kompozycji - ana]izuje finales części, kadencje i dŹwięki, do któ-
ľych kadencje zrĹ'ierzaią oľaz wyođrębnia cechy linĺi meiodycznej kształ*
towane także pod wpływem chorałowego cantus firmus' Jego obserrva-
cje prowadzą do stwierdzenia wspóInych .ďłaściwości w kompozycjach
należących do tych samych gľup tonacyjnych - kadencje zm:lerza:ą
w nich do tych samyclr dźwięków, przede wszystkim istotnych z moda]*-
nego punktu widzenia. Tľzeba zaz.naczyć, zo PeŤkins ľezygnuje świado-
mie z rozTóżnienia odrnian tľybów. Jogo bowiem zdaniem, podział moŕlÍ
na äutontyczne i plagalne, clraľaltteľystyczny d1a ujęć teoľetycznych epo*
ki, załamuje się w pľalĺtyce muzycnnej' gdyż sąsĺednie głosy kompozycji
mogą pľzebiegaô jednocześnie w zalĺľesach dwóch modi jednej paľy (co
zachodzi także w mszach Josquina). Lecz dodajmy, że pogląd terr opiera
się na interpretacji tylko jednego z đwóch sąđów Tirrctorisa rra temat
commixtio i mixtio tonorum, zawaltego w Libet de natuŤa et pŤopŤźe.-
tate tonoŤun-L a6. Repertuarem czasów Josquina zajmuje się ľównież Beľg*
quist wykoľZystując informacje za',I,/aľte V/ tľaktatach Aľona _ jednego
z pierwszych teoľetyków, któľy xozpatľywał explicite i w szczegőlacll
modalność muzyki polifonicznej i cytował współczesne sobie kompozy-
cje jako przykłady zastoso\,\/ania poszczegóInych modi. Jed'nocześnie jed-.

aa Problematy]rę cech modalnych kompozycji Josquina porusza także R. Tolt'(Pi'tch content anđ, Mod,al Pr.oceiluŤe in Josquin,s ,Ebsdloi, Ił Ĺ 
'n'', ',Tijdschľiftvan de Vereeniging Voo! Nederlandse Muziekgeschiedenis" i. XXXIII i9B3 nr 1/2"

's. 3-27), badaiąc Ťolę gatunków kwintov/ych i kwąrtowych w l<ształtowaniu me_
Iodycznym, kadencje oÍaz Íunkcje elementów modalnycň w muzycznej interpľe-tacji słowa. w aŤtykule koncentŤuje się jednak na anďiiie samego materiału dźivię-
kowego kompozycji _(9y's!elny zapisu., kacydencje), przekazanej w- czterech wersjacń.ĺB Tinctoris (Di,lÍżni'torżuŤlL 

'lLusźc_es)- 
definiuje bowiem cömmixtio i mixtio to--

noŤum także jako polączénie cech dwóch modi \^' Ťamach me]odii, a więc ewen-
tuqlnic pojedynczcgo głosu kompozycji polifonicznej. Por.: B' Meier: op. cit., s. 2?ü..
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'nak Bergquist posługuje síę elementařni analizy Schenkeľowskie j. Dla-
xeło też wyraża opinię o niewystaTczalności kTyteriów moda1nych dykto-
wanych pľzez naukę Aroína (Íinalis lub conÍinalis, ambitus, gatunki ínter_
wałowe definiulące mo'dus pojedynczych głosów; Ílođus tenoru - czyn_
nik okIeś]ający tonację kompozycjl polifonicznej) do chaľaktelystyki
struktuľy tonalnej utwołu. Według niego nauka o rnodi đotyczy tylko
pogzczegóbtych linii melodyczrnych, a badanie tonalności musi obejmować
także analizę współbľzmieniowości. Stąd usta]en1e modus kompozycji jest
tylko etapem wstępnym analizy, której koniecznym uzupełnieniem musi
być anďiza harrnoniczna.

Powiązanie renesansowej nauki o mođi z bađaniem struktury współ-
brzmieniowej proponuje także Siegfried Heľmelink a6, którego książka
"o tonalności dzieł Giovanniego đa Palestrirra i jemu współczesnych ma
'stanowić próbę opisu właściwości tonalności klasyczne j poliÍo,nii. 'wokal-
nej jako odľębnej w stosunku đo wczeŚniejszych tonacji kościelnych i póź-
niejszej tonalności harmonicznej. Podobnie jak historycy zajmujący się
technilĺą dźwiękową muzyk.i XV w., Herĺnelínk odwołuje sĺę do pism
teoretycznych xenesansu _ są nimi w tym przypadku traktaty Glaľeana,
Zarlina i Moľleya. Zgodníe z sugestiami teoľetyków, zajmuje się on ana_
lią ambitus poszczególnych głosów, pľzy czym akcentuje relacje zakľesu

:dźwiękowego każdego głosu do Íinalis; bada też zależności zakresów dźwię-
kowych głosów kompozycji (zapisanej w systemie naturalnym lub tľans-
ponowanym), odnoszące się do układów kluczy, na któľe - jego zda_
niem - poŕlstawowy wpłyĺv ma tonacja i ambitus cantus Íi'rmus; đoko-
'nuje wľeszcie charakteĺystyki cech melođycznych i skalowych głosów
(zw\aszeza sopranu), któľa wynika z zależności ambitus - finďis. Prze-
de wszystkim jećlnak Heľmeli'nk traktuje stosunki aĺnbitus głosów kom-
pozycji, \,V}Ťażane w wysokich ]rrb niskich zestawieniach kluczy, finales
i system dźwiękowy (naturalny lub traĺlslpo'ĺlowany) jako elemonty ,,ty_
pów tonalnych" (,,Tonartentypen''), pojmowanych jako ogó],]1e kategoľie
możlíwe do obiektyłnego stwíer,dzenia w kompozycjach, nabieľające

'charakteľu absfuakcyjnego wzg]ęđem modi polifoĺ.licznych pľezentowa-
nych w tĺaktatach Tenesansowych a7' Nic więc d,ziwnego, że Heľmelink
'pomija problematykę bardzĺej szczegółowych norm mođalnych, dykto-
wanych przez teorię xVI w.: nie poďejmuje Zagadnienia gatunków inteĺ-
w,ałolqych i ich ľoli ]Ä/ kształtowaniu kadencji, zwTotóv/ melodyczinych
'i exoľdiów, a tym samym nie analizuje elementów deÍiniujących modus

a0 Por.: s' Heŕmelink: Dżsposżtiones mođ'oŤun1' Die TonąŤt9n in' đeŤ Mu$żk
PalestŤżnąs unćI seźneŤ zeitgenossen. Tutzins 1960.

a7 Na ot}iektywny i abstrakcyjny chaiakter ,,typów tónalnvch,' IIermelinka
zw-Iócił urvagę Ił' s. PoweÍs ýł|. Tondl Tupes and' Mod'al CotegoŤi,és in Refuażssance
'PoIypILoIL1J. ,,Journal oJ the American Musicologicď society'' i. xxxlv 1981 nr 3
.s. 439 Ł

lo



ŤoNAĹNoŚĆ PoLIFoNII PlŹNEGo RENESANSU

lĺompozycji, Iozważanych dokłađnie przez Zarliĺa; diatego też nie czyni
ľozľóżnienia między autentycznymi i p]aga]nymi odmianami tľybów w
dziele wieIogłosowym. Opis uksztaltowań poszczegó1nych głosó\.ł/ nato-
miast uzupełnia analżą brzmieniowości, w któTej obecne są pojęcia teo-
ľii stopni i teorii funkcyjnej; określa zasób wyk'oĺzystywanych trójdŹlľię-
ków ze wskazaniem składników trójdźlvĺęków w pojedynczych głosach
oraz słrukturę kadencji. Jego książkę wieńczy pŤezentacja wspó1nych
specyficznych cech tonalnych kompozycji nal'eżących đo poszczególnych
,,typów tonalnych'', w której bľak naturalnie odwołania do ustaleń teo-
ľetycznych czasów Giovanniego da Palestľina, pojawia się natomiast myśl
o swoistych dla pojedynczych tonacji właściwościach współbrzmienio-
wych.

Szeľszym uwzględnieniem irrformacji pľzekazanych pľzez XV- i XVI-
wieczną naukę o modi ocznacza się artykuł Imogeny Hors1ey, pośvý'ięco-
ny ugrupowaniom imitacyjnym w po}iÍonii xvl w., traktowanym - zgod-
nie z zapatľywaniami teoľetyków i kompozytorów dojľzałego ľenesan-
su - jako ważny czynnik chaľakteľyzujący tonację rnodalną utworu 43.

Horsley spostrzega Ścisłą korelację między teoÍetycznymi uogólnieniami
problemu modi poliÍonicznych (H. Finck, Zar1ino) a praktyką mĺzyczrLą
(motety pľzeimitowane Gomberta i Willaerta); bada stľuktuľę melodyczną
głosóvr' kompozycji, kładąc nacisk ĺra funkcję gatunków interwałowych
okľeślających Ínodus a zaxazern istotni/ch w buđowie motywÓw inicja1-
nych ugrupowań imitacyjnych oľaz tłĺmaezy relacje interwałowe dŹwię-
ków początkowych takich rĺloĘwów w poszczegób:Iych głosach; nie por:u-
sza natomiast kwestii przełriesienia cech me1odycznych głosów mod'alnie
dominujących (tz'n. tenoľu i sopľanu) w irnitacji lealnej do głosów mo-
dalnie podporząďkowanych (basu i altu), co jest przecież bardzo chaľak-
terystycznym śľodl<iem jednoznacznego deÍiniowania modus exordium
iIrtiiacyjnego; nie wprowadza także hieľarchicznego ľozľóżnienia g]osów
kompozycji (opisywanego w tekstach przez siebie cyto\Manych), stąd w jej
analizach u]ega zatarciu ľóżnica między polifonicznymi modi autentycz_
nymi i plagalnymí jeđnej paľy. W inteIpľetacjach ľodzajów imitacji
(rea1'na, tonaIna) ujawrria się natomiast podejście anachroniczne, uwa-
runkowane późniejszymi zasadami zwlązków tonatnych fugi barokowej {9,

ae Por.: L ]Jotsley Fugue and' Mođe źn 16th-centuŤ1J vocat Pol,Jphon!. w''
Aspects oÍ Med'ielclL anđ Ren@żssance LÍusżc. A BiŤthda! oJleŤżng to Gusta"Je
-Reese' Red. Jan ĹaRue' Lonđyn 1967 s. 406-22'

ÁD cytowana powyżej praca I. Horsley \'ykazuie pokrewieństwo z jej mono-
cÍaÍíą'' Fugue. EżstoŤa and' PŤocźżce. Nowy Jolk 1966. Być ńoże historyczna pers-
pektywa stawiania problemu ,,fugi'' (ugÍupowań imitácyjnych) wpłynęła na ana-
chroniczność ujĘcia Żagadnienia imitacji. Poŕ. także inne ujęcia tej k$/estii obcją-
źone spojIzeniem genetycznym: K. Jeppesen: MaŤceLLus-Prob1,eme''', j\i/., s. 15-19;
E' E' Lowinsky: Tonali,tu anđ Ato11al'ita..., jw., s. 31 n; c. Dahlhaus: C|7Ťżstop]ĺ
Í]"TnIĹdT d'..., j\^|.
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ě

któľe prowadzi autoľlrę m.in. do sprzecznego z lenesansową nauką o mo- 
$

di polifonicznych wniosku, że odpowiedż reaina wywołuje często niejed- 
&

nolitość tona]ną. $

Kryteľia teoretyków ľenesansu stosowane w węższym lub szerszym 
B

zakľesie w stuđiach nad tonal,nością dzieł XV i XVI w., występują wlesz- ĺ
cie w pTacy Putmanľla Aldricha 50, która ma pľzede wszystkim chaTakteľ 

$
teoľetyczny (choć nie pľz5.'wołuje szczegółowych cytatów z tľaktatów epo- $

ki), a analizy đwóch utworów - chansons Busnoisa i Josquina - potľak- 
Ě

towane są tu tylko jako ilustiacja pľoponowanych metod analitycznych $

w zastosowaniu do muzyki, nie pođdającej się norĺnom harmoniki Íunk- ł
cyjnej w ujęciu Riemannowskim. Według Aldricha, badaĺlie muzyki re- 

ě

nesansu wił:rno koncentľować się wokół zagadnienia relacji interwałów 
š

sukcesyuvnych i symultatywnych, tzn. struktury melođycznej poszczegól- ĺ
nych głosów, której opis umożliwiają kategorie teorii modalnej (finalis, 

!
ambitus, gatunki inteľwałowe jako istotne \M kształtoĺľaniu Íľaz, imitacji l
i kadencji), oraz struktury współbrzmieniowe j. Aldrich dostrzega pro- ''\

blem koegzystencji w utwoľze wielogłosowym ľóżnych modi i wiąże za- ':

leżności modalne głosów ze stosunl{ami ich zakresów dŹwiękowych. Zasa- i
đą pozwalającą ustalió modus panujący w ko'mpozycji jest jednak dla 

l

niego inna ľeguła niż norma pťoponowana przez teoľetyków ľenesansu -decydujące znaczenie ma modus głosu, w któr5rm występuje główny
dźwięk kadencyjny, a nie mođus tenoru, głosu mođalnie wiodącego'

' W przeciwieństwie do prac pľezentujących problematykę tonalną 'wy-

bra'nych zespołów kompozycji xlv, xv i XVI w., posługujących się nie-
jednokrotnie niejeđnoiitymi kľyteľiami analitycznymi, wspomniana na
wstępie książka Bernharda Meiera 6r przedstawia w sposób monograficz-

5o Por.: P. Aldrich: 4n Ap]ploąch to the AnaLlsżs oÍ Renaissance Musżc. ,,The
Music Review" t. xxx 1969 nr 1s. 1_21. zagadnienia tonąlności dzieła politoDicz-
nego! w szczególności epoki średniowiecza, lozpatTywane z perspektywy teoŤii mo-
dalnéj porusza także G' G. Allaire w swojej pracy poświęconej nauce heksächol-
nego! w szczególności

pracy poswręconeJ nauce neEsäcnol-
oJ llegachoŤd's, sotÍĺĹizo,tion and. theThe TheoTu ol HegachoŤd's, sotÍĺLizo,tion (Lnđ the

itudźes dnd' Documents 27. P"zym 1972 s' 1a7-74.
ľówni€ż wcześni€jsze prace Meiera, ktÓŤych re-

ieEo monoeŤafii: Die Hand'scll'Ťžft Porto 714 alszultaty zostały wykoÍzystane w jego monogľafii| Die Handscll'Ťžtt
Quelle zuŤ TonartenlehŤe đes 15. J ahŤhund'eŤŕs. ,,Musica DiscipliDDisciplina" t. VII 1953

Żnd, żts Relationshżp tos, 175i The Musżca ReseŤData oÍ AdŤianus Peti,t coclżco and' żts Relationshżp to
Josq?'ż1L' ,,Musica DiscipliDa'' i. x 1956 s. 67-105; BerneŤkungen zu LeckneŤs ,,Mo-
tetaź sclóŤae'' 1)on 15?5' ..Archiv ÍüI Musil(wĺssenschaÍt" t' xIv 1957 nr 1 s_ 83;
CźpŤi'ani d'e Rore opeŤa onżnia. w| CoTpus MensuŤabilżs Musżcae 14, a. 'I' P"zyll]
1959 s. I-\łI, t. II Rzym 1963 s. III-VI' t. III Rzym 1961 s. I-,III, vI nĘ', t. Iv

dalnej. solmizacyjnej Í modalnej: The Theo|'u oÍ lfegackoŤd's'
Mod'al sasteŤn'. w| Musi,coLogi'cat stud'źes o'nd' Docurnents 27. 7

61 Por.: B' Mđer: op. cit. Por. ľówni€ż wcześni€jsze prace
7r11iátv 7osłäłw wvkoŤzvstené w ieEo monogŤafij''' Die Hand's

cĹpŤiani d'e Rore

chenńusikalisches Jahrbuch'' t. xĹvl] 1063 s. ?5-104; ALte und' neue ŤonaŤten'

1959 s. I-\łI, t. II Rzym 1963 s. III-VI' t. III Rzym 1961 s. I-,III, vI nĘ', t. Iv
Rzym 1969 s' v-IX; woŤtausd'eutung und, Tono,l'żtiit beż oŤLand'o d,i Lasso' ,,K'it-
chenńusikalisches Jahrbuch'' t. xĹvl] 1063 s. ?5-104; ALte und' neue ŤonaŤten'
wesen unćl Beđeutung. w| Rencrżssą'nce-ŤíLuziek 1400_1600. Don7lŤfu natalżcL''rll
René BeŤnkąŤd, Le\LcĺeŤts' Red' J. Robijns. Ĺouvain 1969 s. 15?-68; a także póŹniej-
sże jego studĺa rozwi]ające ploblematykę książkíi Di'e Moí],ż đ'eŤ Toccatefu Clduđźo Me-
Ťulos (Ro?íL 1598 unđ 1604)' ,Álchiv füÍ MusikwissenschaÍt" t. xD<xlv 197? nŤ 3
s. 1Bo-98: zuŤ Modalżtiit d'eŤ 

',Crd' 
aequqles'' d,źsponieŤten weŤke kĹassżscheŤ ýohaĹ-

polaphonże' w: FestschŤżÍt GeoŤg Đon DądeLsen zum 60. GebuŤtstag. Red. Th.
Kohlhase, v. scherliess' Neuhausen-stuttgaIt 19?8 s. 230-9; zurfu GebŤauck d'er

18
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ny zagađnienia tonalności moda]nej w klasycznej polilonii woka]nej,
wykorzystując konsekwentnie i wyłącznie zasady teoľetyczne zgodne
u ľenesansową nauką o moďi' Dla Meíera tonacje rnodalne XVĺ w. two_
ľzą całościowy í upoľząđko'waĺny system ściśle ustatronych regu}; są fe-
nomenem specyÍicznym rnoż]iwym do uchwyceľrĺa z peIspektywy pism
teoľetycznych (aż około siedemdziesięciu tekstów pochodzących głównie
z XVI w.) oľaz skonfrontowanego z twieľdzeniami teoľetyków ogromne-
go zespołu zabytków pľaktyki muzycznej, kompozycji o najbardziej ty_
powej dla XVI-wiecznej po]ifonii dyspozycji a voce piena. odnosząc sądy
teoľetyczne đo przykłađów konkľetnych dzieł, sl(upia Meier uwagę na
dwóch sferach zagadnień: 1) istoty modi (autentycznych i plagialnych)
w muzyce polifonicznej oľaz decydującej To]i noIm modalnych w kształ-
towaniu toku muzycznego o swoistej logice, 2) znaczenia modi dla mu-
zycznej interpľetacji tekstu utwořu wielogłoso\Mego. PľZy ľozpatrywaniu
waľstwy techniki kompozytolskiej, Meier bada finalis i anrbitus modus
oľaz ľelacje zakľesów dźwiękowych modi w układzie ľejestľowym a vo_
ce piena (w1łvołującym współístnienie ambitus autentycznego i plagal-
nego mođus jednej paľy), ustaloną hielalchię torracji modalnych w tym
układzie (okľeśtra ją jeden rnodus w nim panujący), gatu,nki i,rrteľwałowe
(oktawowe, kwintowe i kwartowe) i ľepeľcussiones - czynniki defiĺirr-
jące odpowiedĺlio fina]is kompozycji, zakľesy dŹwiękowe poszczególnyclr
głosów, stosunki ambitus głosów, modus całego utworu, któremu odpo-
wiada plan kadencyjny, rysunek melodyczny pojedynczych głosów, a
zwłaszcza motywów inicjalnych ugrupowań imitacyjnych. Studium Meie-
ľa stwaľza niewątpłiwie znakomite podstarľy teoretyczne do badań no-
da]ności ľenesanso\^rej poliionij wokalnej, bowiem dostarcza pľzede wszy-
stkim histoľycznie uzasadnj,onych lrľyteľióĺľ teoretycznych umożliwiają-
cych precyzyjne okľeślenie niektórych cech właściwych ówczesnej tech-
nice dŹwiękowej. Tľzeba jednakże róv,7nocześnie pamiętać, że jest ono
ujęciem teoŤetycznJzm, nie pľezentuje więc pľocesu pľzemian modalnoś_
ci XVl-wiecznej, opisuje jedynie właściwości systemu tľadycyjnych ośm'iu
modi, tľaktowanych jako typowe i powszechne normy kornponowania
dzieła wielogłosowego w latach 1540_1600'

Pľopozycja metodo]ogiczna Meiera została przyjęta w niektóryclr ana-
lizach muzyki renesansowej, a także baľokowej (i to zaľówno nuľtu pľi_

Mod'ż bei MąŤenzżo. TŤad'żtżon unđ' NeueŤufug. ''Archiv Íür MusikwissenschaÍť' t.
xxxvIII 1981 nŤ 1 s' 57-75'' Josquins Motette 

',Do1nźnus 
regnąDit". Ei,,ĺL sander-

Ío,LL d'es TonaŤtwechsels' ,,TijdschriÍt van de vefeeniging voor Nederlandse MuŻiek_
geschiedenis" t. xxxll 798Ż nŤ 7-2 s' 45-50; Zu d'en ,,i'n Ťnź" lúnđżeŤten weŤken
aus Pą'LestŤżnas QÍ'ÍeŤtorżums-Motettenzaktus' ,,Die Musikfoľschung', t' xxvIl 1984
nr 2 s' 215-20; zuŤ ŤonąŤt ćIer Co\LceŤtato-Motetteň in MonteDerd'i's ''MąŤżeŤ,I)e-speŤ". 'W: cLa'ud,żo MonteĐeŤđL FestscllŤżlt ReżfuhoLd HcLmŤĺLeŤsteż1, zuĺlL ?0' cebuĺts-
trog, Laaber 1986 s. 369-67.
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ma jal( i seconda platica)' Zaprezentowane pŤzezeń szczegółowo normy
XVl-wiecznej nauki o modi polifonicznych zastosował Robert G' Luorna 52

w oclniesieniu do repertuaľu XVI w. - kornpozycji Magnificat o okľeślo_

nych w tytule tonacjach, związa'nych z intonac jami choľałowymi wprrwa-
dzającyrni rnodus, wyl{onywanych ĺliekiedy w spoŚób alteľnujący' Luom'a

uznał bowiem lepercussiones (a nie gatunki kwinto\ł'e i kwaľtowe) -
ważne też dla budowy utwoľów chorałowych (psalmów i kantyków) łą-
czonych m'in. z połifonicznymi Magnificat - za element đecydujący o
ukłađżie kadencji i kształcie metodii kompozycji MagniÍicat' Frits Noske

natomiast posłużył się kategoIiami modaln}'rni w analizie modďności ut-

worór.ĺ, monodycznych - kompozycji wchoclzących w skłađ z|:toľs Pa'
thoclio' sl'cŤa et pŤoto'na (Paris 164?) Constantijna Huygensa 53, stwierdza-
jąc oddziałyi;va'nĺe ĺrorm nrrodi poIifonicznych na postać tona1ną ty'ch

ázieł. odsłonięte przez Meiera XVl-wieczne Teguły 'v/ielogłosowych to-

nacji nrodalnych okazały się także pľzyđatne w wykrywaniu ele'mentów

modalnych w kompozycjach Maľcina Mielczeĺľskiego 5ł'

Pogiądy Moieľa znalazły również potq/ieľdzenie w pracy Siegfrieca
Gisse1; řü, poświęconej zagađnieniu okreŚ]enia modus w niemieckich trak-
tataclr i drulrach muzycznych z Iat 1550_1650 (a więc lozszeľzającej
poclstawę źľóćlłową Die TondŤten der klassźschen Vokalpolgphonże, glőw-

nie pod względem zasięgu chIonologicznego). Ana]izowane tu przezeń za-

równo zabytki teoľetyczne jak i pTaktyczno-kompozytorskie dostarczają
zwłaszcza đowodów istnierlia w świadoľności teoretyków i ł<oľn'pozytorów

tamtego czasu rozróżnienia rn'iędzy polifonicznymi rĺlodi autentyczn)mi
i plagalnymi jednej paľy. Jedynie w dziełach na użą obsadę - W szcze-
góLrđsci polichóralnych pľzeznaczonych na zespoły zróżnicowane ľeje-
št.o*o, o odmiennym ambitus głosów tenoľowych (obejmujących jeđno_

cześnie zakres dźwiękowy modus autentyczrrego i plaga1nego), w ľarnach

lĺtórych zostaje niejeđnokrotnie zachowarly układ ambitus typowy dla
đyspozycji a Voce piena - taki po'dział torracji mo'dalnych ulega załama_

niu w oďniesieniu do całości lĺonstľukcjĺ wie]ogłosoĺľej' odzwieľcieđla
to ztesztą ľefleksja teoľetyczna dľugiej połowy XVI w' i pieľ\ň/szej poło-

rvy XVII stutecia, w ktirej koegzystencja modi jeđnej paIy występują-
cych w poszczególnych głosach (zwana modus mixtus, connexus, conjünc_

62 PoŤ: R. G' Luoma: Aspects o! Mod'e ż11 siĺteeńth^centlL. a Magfui'Íżcdts' ,,.ľbe
Musiqal Quarterly'' t. ĹxII 19?6 nf 3 s.395-408.- --;'-_poi, ŕ. Ńäste: AlÍectus, FiguŤ& and Iýlod'al stŤuctuŤe żn Constd'ÍĹti'jn ÍIua-
rlurr"'" 

^.'íoinoaiá" 
iiołz). ,,ĺĺ;asćĺ.ľt van de veleeniging vooŤ Neđerlandse Muziek_

gcschicdenis" t. xxxlt 1982 nŤ l-2 s' 5l_75.'-' ;i ioi., z' DobŤŻańska: Rola iorln ŤŕLoąąLnlclL b ksżtałtoÚani'u d'zżeŁ I\4ąŤci'11'ą'

Mielczeuskżego. ,,Muzyka'' 1986 nr 3 s.3-47."_" ;''P;;.,'ś_ cĺi" se|i Żuĺ Mod'usbestżmmung d'eut'c!Łeĺ Autoren in deŤ zeżt Don

]Í50_1650.,,Die MusikfoŤschuBg'' t. xxxlx 1986 nI ż s' 201-l?'
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tus lub compositus), związana z bľakiem zdefiniowania modus panujące-
go, ,r"n"*"rr" była właśnie za cechę t1poĺľą dla dzieł na đużą obsade;

á pľzede wszystkim utwoTów políchóľalnych. Do kompozycji takiego ľo_

dzajrr ođnosi także Gisse] kryteria wyłonione pľzez Meiera, dotyczące

pierwotnie dyspozycii a voce piena, w analizie tonalnej czterech mote-

tów clwuchÓrowych (oľlanda đi Lasso, Handla i FI. Pĺaetoriusa), uzna_

nych przez teoľetyków późnego renesansu za przykłady modus dorius

connexus. Ana]iza ta pľowađzi do iđentycznych wniosków na temat Za-

taľcia Íóżnicy poszczegó1nych odmian tľybu modalnego 56'

Bađaniem modalności kompozycjĺ o obsadzíe odmiennej niż dyspo-

zycja a voce piena, o dyspozycji ad aequales, zajmuje się zlesztą sam

Meieľs?.'I w tym przypadku powołuje się on na źIódła teoľetyczne
(zwłaszcza EÍeŤcźto,tźoneś ĺnusźcae duae Cal.visiusa, Leipzig 1600) i kon-
Írontuje kryteria teoľetyczne z pľaktyką mizyczÍ\ą (Kyrie z ośmiu mszy

Giovańniego Mattea.Asoli z 1574 i 1580 r. o okľeśIonych w tytule ośĺňiu

kolejnych tonaejach rnodalnych); a ponađto porównuje ulĺłady głosowe

kompozycji ad aequales z układem typowym dla koĺnstrukcji a voce pie-
na, co pozvüala mu wskazać głosy mođa1nie panujące (odpowiadające pod

wzglęđóm .zakľesu rejestrowego głosom moda]nie wiodąćyrrr w układzie

a voce piena) i stwieľdzić oddziaływanie ich mođus na poľządek tonalny
koÍnpozycji. Ponieważ noľmy modalne nrają tu takie semo znaczenie

kształtująće jak w dziełach o dyspozycji a voce piena, nie można \ň/ pTzy-

padku konstrulĺcji ad aequales mówić o sytuacji wyjątkowej' Według Me-
ieľa, wpłyĺvają one lówinież na cechy tonaline dzieł instrumentalnych,
Ín.Ln. Toccate đ'i'ntĺ'L:olatura d'oŤgďno C]audía Merulo (Roma 1598), od-
powiadające dokładnie określeniom modus widniejącym w tytule bada-
nych kompozycji 58. Xvl-\ň/ieczny system mođi polifonicznych pełni też

- jego zdaniem - podstawową ľo1ę w formowaniu oblicza tonalnego
małogłosowych koncertów z vespro della Beata Veĺgine C1audia Monte-
verđiego (Venezia 1610) 59.

Nieco inaczej niż Meieľ potľaktował noľmy moďalrre xvl w' HaIo]d
S. Powers 60. Poďdając analizie rnadľygał Vestźua i collż Giovanniego da

Palestrina, zwľócił on uwagę na zjawisko świadczące o odstępstwie od

norm modalnego kształtowania kompozycji polifonicznej -na íenomen

60 Por.: S. Gissel: Tonorŕe?zbestżmŤaung Tielsti'ŤlnlżgeŤ Ko1nposi'tionefu uÍr 1600.

..Kirchenmusikalisches Jahlbuch" T LXXI 1987 s 1-11' ü? Por.: B' MeieŤ: zu Mod,aLúaź d'eŤ .,ąd' ąequąLes" d,żsponieŤtelL wefke''', jýĺ.
!g Por.: B. MeieŤ: Dże Mođż deŤ Toccaten cLdulfio MeŤutos.", j'Ń-'

'" ioi': B. t.{.eieť zuŤ TonaŤt d'eŤ ConceŤtąto-Motetten źn MonteDeŤđźs ,,MąŤi'en-
_!_esper"..., jw.

oo poi.: lł' s. PoweIs: The Mod'ąIi"ta oJ ,'vestiÚa i coili". w: stuđies żfu Renażs-

'on"" 
irrd, BaŤoąue M!'sżc żn Honouf oI Aftur Menrl'el. Red. RobeŤt L. Malshall'

Kassel 19?4 s. 31-46.
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niezgodności fina]is z cecha.mi melodycznymi kompozycji (okľeślonymi
przez gatunki inteľwałowe), t}Towymi dla innego rnođus niż tonacja, na
którą wskazywałby đźwięk Íina]owy. Nie jednoznaczność tonalną rozumie
jednak Powers - inaczej niż Meieľ _ nie jako zamieľzony zabieg kom-
pozytorski, ale jako cechę pierwotną, właŚciwą niektórym ujęciom tonal-
n3'm (na pľzykłađ kompozycjom doryckim). Definiowanie modus kompo-
zycji poliĺonicznej jes.t ponadto dla Powersa aktem iľrtencjonalnym uza-
leżnion)zm od decyzji twóľcy, jest chaľakteľystyczne dla postępowania
tylko niektóľych kompozytorów późnego renesansu. Myślenje Poweľsa
zdradza więc pojmowanie mJodi poliÍonicznych jako zjawiska zmiennego
historycznie i zTóżnicowanego indywidualnie61.

Jeszcze w;rľaŹniej poglądy takie dochodzą do głosu w studium Po_
weľsa, nawiązującym do koncepcji,,typów tonalnych" (,,Tonaľtentypen'')
Heľmelinka 6'. D]a Powersa ,,typ tonalny" (,,tonal type'') jest również
właściwością obiektywną kompozycji; đeÍiniuje go kornbinacja kluczy
(określająca zakres dźwiękowy utworu), system dźwiękowy (cantus du-
ľus z łr lub cantus mollis z b) i fina]is (a właściwie dźwięk podstawowy
tľójdźwięku końcowego) _ ogólne cechy uporządkowania dźwiękowego
utwoľu polifonicznego, któľe starnowią konieczne minimum đo zidenty-
fikowania ,,typu tonalnego''. ''Typy tonalne" reprezentują ponađto pľe_
kompozycyjny aspekt dzieła XVI w', choó są w zasadzie abstrakcyjne
v/zglęđem myśli teoľeĘcznej epoki i _ ogólniej - 

jej kontekstu kultu-
Towego. Jako takie mają odmienną natuľę niż kategofie modalne, opisy_
wane w XVl-wiecznych traktatach muzycznych, ukształtowanych przez
tradycję średrriowieczrrej nauki o mođi oraz humanistyczne tendencje
w ľefleksji teoľetyczno-naukowej tamtego czasu (które nb. stały się im-
pulsern ođĺroszenia choľďowych moďi do polifonii đzięki przypisy'wa,ne-
mu im etosow'i)' Te ostatnie, wiązane z muzyką wielogłosową właściwie
đopiero od czasów Pietľo Aľona, rrie pľzybierają w teorii pojifonii postaci
doktľ}my univ/elsalnej i jednolitej, są historycznie zmienrre, a ponadto
nie mają Ia'ľl.gi koniecznego i zawsze pľekornpozycyjnego elemerrtu dzieła
każdego twóľcy ľenesaĺsowego (sĘd jako nie zawsze pľzydatne đo ce_
lów analitycznych zostają tu zastąpj,orre ogólniejszym i níejako ahisto-
Tycznym po jęciem,,typu tona1nego'')' Anałizu jąc zwłaszcza kompozyc je
upoľządkowa,rre zgodrrie z układem tonacji moda]nych oľaz uwzglęđnia_
jąc pľob1em świadomości aktu kompozytorskiego wyboľu tonacji. i as-
pekt wtóTnego pľzypisywania utwoľów poszczególnym tonacjom mođal-
nym w pľocesie ich klasy'fikacji, Powers ustala relacje między ,,typami

01 Modalność poliÍoniczną jako zjavlisko histolycznie zmĹenne przedstawia Po_
s W haśle Mod,e ,n: The Ne1b GŤote Di,ctionaŤ! oÍ Musżc ąnd' M?łsicio7's' wyđ.yđ.weŤs W haśle Mod,e ý]i The Ne1b GŤote Di,ctionaŤ! oÍ Musżc ąnd'

s' sadie' T. XĺI Londyn 1980 s' 397-412. Por. też jego studium Tonol Tppes đnđ
Mod,al' Co'teaoŤżes'.._ iw.' s. 429-36.|,al' Co'tegoŤżes'.., jw', s. 429-36.

0! Poľ.: }I. S' Powers: TolLaL Tapes anđ' Mod'l7L CątegoŤżes..'' jýr'
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tonalnymi'' i modi 63. Przede wszystkim stwierdza, że nie istnieje między
nimi stosunek \^/zajemnie jednoznacznego przyporządkowaniá, tzn. więk-
szość kategoľii modalnych może być ľeprezento]ň/ana przez więcej niż
jeđen ,,typ tonalny'', a sporadycznie pojedynczy ,'t1p tonalny', może wy-
rażać więcej niż jeđną kategoľię modalną, przy czym - ponieważ ,,typy
tonalne'' mogą, a1e nie muszą służyć definiowaniu mođus _ każđy mo-
dus może być przypisywany jakiemuś ,,typowi tonalnemu'', pođczas gdy
nie każdy ,'typ tonalny" musi być modalnie okľeślony. Zdaniem Poweľ-
sa, tonacje moda]ne nawet dzieł drugiej połowy XVI w., czasów najbaľ-
dziej świadomego defíniowania modus kompozycji, nie były dia ówczes-
nych jednoznaczne (co przemawia za odđzieInym wzg]ędem modi bada-
niem ,,typów tonalnych" i ich doboru służącego w)rażaniu tonacji mo-
dalnych). Zestaq/y ,,typów tonalnych'' w zbj'oľach o dyspozycji modalnej
tlobieľane były ponadto inaczej niż w zbioľach nie wykazujących takiego
ľozplanowanĺa dzieł, choó pochodzących od tego samego twóľcy (co do-
w,odzi nie pokrywania się obu kategorii), niektore bowiem ,,typy tonaIne',
użľivale były tylko do wyrażania tonacji modalnych, a zwłaszcza do de-
finiowania odmiany jeđnego trybu i uwypuklerria ľóżnicy między moclus
äutentyczn)rm i plagalnym o wspólrrym Íinalis, w innych sytuacjach na-
tomiast występowały zupełnie spoľadycznie lub nie były stosoqĺane wca-
Ie.

Inne analizy Poweľsa potwierdzają talľże nie zawsze prekompozycyj-
ne traktowanie modi i intencjona]ne definlowanie tonacji dzieła wielo-
głosowego, historyczną i inđywiđualną zmienrrość stosunku teoľetyków
i kompozytorów XVI w. do problemu wyľażanla modus w polifonii, bľak
'v/zajemnie jednoznacznego pľzypoľządkowania typów tonacji i modi,
odczuwaną pľzez ówczesnych wieloznaczność porządków tonalnych kom-
pozycji modalnych określonych przez t:wőtcőw oľaz odmienność ,,typów
tonalnych" zastosowanych w modalnych cyklach kompozycji i w zbio-
rach nie wykazujących tego typu dyspozycji. ođsłaniają one różnoľodność
sposobów zamierzonej prezentacji poszczególnych modi (autentycznych
Í plagalnych) lub tľybów (autentyczno-p1agalnych) w dziełach cykiicz_
nych ułożonych przez kompozytorów według tonacji moda]nych, a zwła-
szcza \rł o'JfeŤtoŤiach toti,us enni Giovanniego da Palestrina (Roma
1593) 0a. Tonacje tych utwoľów đeliniuje kompozytor za pomocą 1) fina-

g3 z\Niązkíi kombinacja kluczy - modus, a także transpozycja - modus ana-
.hzuje Ťównież Anne Smith (Ubeŕ Mod,us 1LnćI 1'Ťl'1Lsposżtio1l ?łm 

'600. 
.'Basler Jahr-

buch für historische Musíkpraxis'' t. vI 1982 s.9-43). Swoje rozwáżania odnosi
9+3 jednak do in_tormacji zawartych w pisńach teoretycznych dÍugiej połowy
Ż\V _t w. 1począlKu,ĺvll stulecla.

6ĺ Por.: H. s. PoweŤs; Mođo'L Reptesentation żi Potaphonic OÍÍeŤtoŤies' 'wi
EaŤLu Musi'c HźstoŤu II. Stud,źes żn Ivted'żela,l and' EaŤLu Mod'eŤn Music. Red. Iain
Fenlon. Cambridge 1982 s. 43-86.
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lis (trójdŹwięku Íinałowego) i wybľanej (wysokiej 1ub niskiej) kombina-
cji k1uczy (niejednokŤotnie pľzezeń nie stoso'v/anej w kompozycjach nie
należących do cyklów tonacyjnych); 2) pozycji (wysokiej lub niskiej)
frazy tematycznej w zakresie dźwiękowyĺn kompleksu polifonicznego;
3) specyÍicznego ukłađu kadencji, swoście skonstruowanego exoľdiuiTr
i specjďnego ukształtowania melodycznego traz tematycz.ÍIych - tylko
]ň/ t}'Ín ostatnim pľzypadku elementów okreś1ających szczegółowo modus,
opisywanych pľzez teoľetyków czasów Giovanniego da Palestľina (i przez
Meieľa)' Przedstawiając modus utworu, kompozytoľ wprowadza zatem
często ľozwiązania niekonwenc'ionalne.

RÓwnież Karo1 Berger traktuje odmiennie normy moda1ne, zapľe-
Zentowáne w książce Meieľa 0'. Podejmuje on mianowicie pľoblem kohe_
ľencji kompozycji xVI w.' zwłaszcza tonalnie niejednolitych, na pľzy-
kładzie Pľologu đo PŤophetźl'e SibEllarum orlanda di Lasso (sprzeczńie
pod względem tonalnym interpIetowanego 60); odwołuje się do koncepcji
,,mnzye.znej architektury" Vicentina _ hierarchicznego i wielopozioÍńo-
wego układu modďnych za]eżności kompozycji' Za Vicentinem, Berger
'interpIetuje stopniowalne stosunki pokľewíeństw modi pobocznych rv u-
two,ľze polifonicznym jako pochodne od stosunków pokrewieństw dŹrviĘ-
kórľ w ramach modus dla kompozycji podstawowego. Pozostaje więc w
opozycji do poglądów Meiera, d]a którego rniędzy đwiema tonac jami mo-
dalnymi - inaczej niż m'ięđzy tonacjaŕni w' systemie harmonicznym -nie istnieje żadna gradacja pokrewieństrv 67. Noľmy modalne odnosi Béľ-
ger ponadto đo stľuktury współbrzmieniowe j dzieła, co było zasadniczo
obce myśleniu XVl-wiecznych teoretykó-,.1r i ko'mpozytorÓw. Uwzględ-
nienie waľstwy współbľzmieniowej \ączy natomiast m.in. analizy Bér-
gera z metodą analizy Schenkerowskiej.

Pĺoponowane pľzez muzykologów spojrzenie na torralnoŚó muzyki
późnego średniovaiecza i ľenesansu z peľspektywy teoľii rr:,oda]ności zda-
je s1ę jednak nie dostarczać wystaľczających przesłanek do charaktery_
styki techniki dźwiękowej tej twóľczości' Podejrzen'ie, że kryteria mo-
da]ne pozli,.alają opisać tylko część zjawisk dla tonalności przedfunkcvj-
nej Specyficznych, nasuv/ają zvłłaszcza sprzeczrre op1nie na temat lo]i mo-
da]ności w polifo'nii, któľe rysują się w}Taźnie w pľacach muzykologicz-
nvch.

. 05-Por.: K' Bel9eť Ton&Li,tu ąnd' AtoĺLl7Lita i'n Ĺhe PŤologue to oŤLanđo d,ż Lus-
so's ,,PŤophetżd'e sźballa,rum''. ,,The Musical QuąIteŤiy', t. LxvI 19Bo nr 4 s' 484-504.
Poľ. teźi tenze: TheoŤżes oÍ Cltfomatżc and, E11'ho,Ťn1,o1lżc Musżc i1L ltI'ta źlL the se-
colLd I.IaLt oÍ tł1e sżxteenth CentuŤa. xetox UniveŤsjty Microlilms. Ann AŤboÍ'
Mlch igan 1976 s.60-?.
.-.' du Poľ': E. E' Lowinsky: ŤonąIit! ąnd' A!ono'Iit1]',., jw', s. 39; W. J. Mitchel:'l llť 11tolo1uc to orla.ndo dż Łosso's ,,P|oplĹeťiąe sibUildIulr."'.', jw'

(? Por..l B' Meieľ: Dże ŤoncĺŤten deŤ ktossiscŁell voka'Ipol phonże ' Jw', s.212.
}'0l', tłżl Th. SchmÍtt: op. cit', s.2? n.
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PogIąđ;, muzykologów na rolę moda]nośc j'
w polif onii

Stanowiska opozycyjne w sprawie znaczen':'a ĺnodalności w poiiÍonii
zaTysow,] ją się na t]e ogólnego, dość powszechnie pľzyjmo'wanego zapa-

tryýVäńia- Zgoďĺie z nim, dzieła potifonii średniowiecza, a zwłaszcza re_

nósansu komponowane były w tzw' tonacjach (ĺnodi) kościelnych; ĺch'
liczba ulegała zmíanie: najpierw wzľosła, a potem - wtaz z przesunię-

ciem punktu cíężkości konstTukcji muzycznej z ,'1inearyzmu'' na ,,akordo-

wość'' - została zreduko,wana, pfzy czym z Glareanowskich ĺnodi joń-_

skich i eolskich miały powstać bezpośrednio tonacje: duľowa i mololva 68'

Stwierdzenie, że podstawą tonalną po ifonii śred'niowieczne j i lenesan-
sowej jest modalność, nie wiąże się z reguły z pTecyzyjnym określeniem

specy'ficznych w'łaściwości Ínoda]ności poliÍonicznej' Pľzede wszystkim

1ednak nasuwa ono od ľazu povýażną wątpliwość: w jaki sposób tonal-

ność modalna, wykształcona na gruncie ĺnoĺrodii, choľału gľegoIiańskie-
go môgła stanowić Iegu]atol mateľiału dŹwiękowego w polifoníi? I wła-

śnie tá oczy9vista spľzeczność zostaje mniej lub bardziej wyľażnie znr_'

welowana w d\ł-u skľajnych inteTpretacjach ľo]i moda]ności w muzyce

wielogłosowej.
WédJug inteľpretacji pieŤwszej, prcponowanej przez Knuda Jeppese-

na 60, 'szczegóło'we normy rnodalne nie mają większego tub zgoła ż a d_

nego znaczenia dla ksztďtowania dzieła polifonĺcznego; cholałowe'

moďi tworzą jeđynie ogólną poďstawę tonatrną polifonii ľenesansu' pod_

stawę'o bliżej nieśprecy"owa.'ym chaľakterze, materiał dźwiękowy korn_

pozycji potiÍonicznej. Zgodnie Z inte(pretacją dľugą, Meierowską 70, nor-'
my modalne mają decydu jąc e zr'ac zenie w Íormowaniu szcze-

gółor,vych cech postaci dźwiękowej, zwłaszcza melodycznej, polifonicznego'

dzieła, ľozumianego jako ,,cantus compositus'', tzn' twór złożony z samo--

dzielnych ]inil me]ođycznych, możliwych do słuchowego wyodrębnienia
i ś1edżenia pojedynczo. Zwł,aszcza przy takim Ťozumieniu utv/oľu wie]o-
głosowego, utÍz)manego w konkľetnym modus (autentycznym lub pla-
galnym), zniwetrowana zostaje całko\^/icíe spŤzeczność odczuwana przy_

ádnoszeniu chorałowych mođi đo połifonii' Pojęcia tonalne, dotyczące'

.pieľwotnie muzyki rnonodycznej i me]odycznie ugruntowane służą bo--

wiem pľzede wszystkim chaľakterystyce pojedynczych linii (głosów) u--

tworu wielogłosowego.

ís PoÍ. np': w' Appelbaum ĹApeI]; Accidentźen und' Tonalżtö't"', jl'V', 
- 
R' w'-

wiełrpäňi:' iil-oáatiig, iiiőnatl'ty &nd' 
'Tondlita..', jw.; E'- Ę. Lowinsk_y: Tonatźt! aÍLd''

Á;;;;uia... jw. poi'tez: B. ŇIeier: Dże TońaŤlen dcl klossischen vokalpolaphonie"

'-''oĺ'''ó"., K. Jeppesen: Marcellus-Probleme' ']l',/.. s. l1-14.
?o Po!.: B. Môĺer: Dże TondŤte1l đe1' kląssischen vokalpol1Jp\xonie. Jw.
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Pogląđy zbliżone do stanowiska Jeppesena wyraża na przykład Lo-
winsky i ČAldwoll 7t. L)la Lowinsky'ego modi kościelne, rozpatrywane
w wtlľBtwir sl]]ľul(tuf sl{alowych, stanowią jeđynie podłoże ďźwiękowe đla
línĺrĺŻ,lr$l c'.qśĆi fepeľtuaľu XVl-wiecznego; Caldwell uważa modalność,
,ol(ľeślejqoą ŽwiąŻki horyzontatrne kompozycji, za waľunek wstępny oľga-
nĺzĺcji toľralnej w połifoĺnii. Modi są _ jego zđaniem _ nieodpowiednie
dÓ opisu muzyki polifonicznej, nie można bowiem za ich pomocą zin-
teľpľetować struktuľy współbľzmieniowe j đzieła. Lecz pomiĺno to muszą
olre być punktem wyjścia analizy tonal'ności muzyki śľedĺ:riowiecza i ľe-
nesansu. Nieprzystawalność modi do wielogłosowości ođzwieľciedla zre-
.sztą w jakimś sensie ówczesne piśmiennictwo teoretyczne, na przykład
Lżber d.e natuŤa et pŤopŤietate tonoŤun'L Tinctoľ1sa. Pojawienie się tam
kwestii zróżnicowania tonalnego głosów, zwanego mixtio i commixtio
tonoľum, ma bowiem - weđług Caldwella _ złagodzić problem ľóżno-
rodności zakresów i form skaIowych poszczególnych linii melodycznych
i świadczyć o uchyleniu przez teoľetyka pľoblemu zdolności modi đo
ľegulacji pľzebiegu haľmonicznego 72. Należy jeszcze zazĺaczyć, że dla
ca]dwella zjawisko okľeś]enia mođus całego utwoľu wielogłosowego
'w praktyce kompozytoľskiej xv i xVI w. (Magnificat xV w., msze Ocke-
.ghema i Josquina, Intonazioni Andľei i Giovanniego Gabrielich) jest
wskazówką wäasta jącego ipoczucia haľmonicznego .ođdziaływaĺia ĺnođus.

' Poglądy pođobne do Meieľowskich natomiast obecne są w pracach
Luomy, Noskego i Dobľzańskiej, a także Lesteľa 7ł, w których ľozwa-
żany jest wpływ konkľetnych norm mođalnych rra niema] wszystkie
.aspekty kompozycji xvl- lub xvll-wiecznej. Również studia Reicheľta,
Tľeitlera, Hoľsley, Perkinsa i Carpentier 74 na temat muzyki XV i XVI w.
,odsłaniają zapatĘn9ĺ/ania zbIiżone do opinii Meiera, aczkolwiek rnniej od

71 Poľ.: E. E' Lowinsky: Tono'Iźtu and' Atonalit1J..', jw., s' 1; J' calđwelt: op. cit.
Por. też: P. BeÍgquist: op. cit., s. 121. Podobne stanowisko zajmują właściwie
wszyscy muzykolodŻy, ograniczający analizę modalności w polifonii do poziomu
mąteliału dźwięko\ľego i struktuÍy skalowej modus. Por. np.: w. Appelbaum
ĹApel\ Accid'ent'ien 7Lnđ Tonalżtiit.., jvJ.; R. w. wienpahl: Modąli'tu, MonaLżta @ŤLtl
TonaLżt1J'.., j','tl.; E. Apfď: Di'e klangli'che Struktur '.., j,p.aLLta'.. J'vl,.i E. ApÍď: Dże klanglźcke stŤuktuŤ '.., jw.

12 RówrLíeż w tym przypadku - tąk jak rM inteÍ
- przytaczana jest tylko jedna z definicji Tir

teÍpIetacji Perkinsa (op. cit., s.
199) - przytaczana jest199) - przytaczana jest tylko jedna z definicji Tinctorisa mixtio i commixtio
l,onolum odnosząca to zja\Misko do struktury różnych głosó]M kompozycii poliÍonicz-Lonolum ocĺnosząca to zja\Misko do struktury różnych głosó]M kompozycji poliÍonicz-
l]ej' Poľ. przyp. 45. zob. także irrne prące, których autoÍzy tak samo Ťozumieją
mlxtio i commi*tio torrolum: E. E' Lol insky: ConÍĺżctżÍLg Vże?łs'.., jw., s. 181;p' caľpentier: op. cit', s.42.7'!o!.: R. G. Ĺuoma: op' cit.; F. Noske: op. cit.; z. Dobrzańska: op. cit' J. Le-
ĺ|tat (Mglol-IyĺżnoŤ Concept anđ Mod'al Theota źn GeŤmcĺna''., jw', s. 22? n) nato_
nllll$l] polusza zagadnienie wply'wu norm mođälnych na kształt kompozycji wielo_
Hlolowcl koníÍontując tŤađycyjną teofíę modi polifonĺcznych z tr}oglądami teorety-
liów ülomlecl(ich xvII l,ĺ/. na temat modi i tonacji.

'ł Prľ,: G. Ileic}j.eúi KżŤchentonąŤt als FoŤŤĺ'LÍąlłtoŤ.'', iýł.i L. Treitler: op. cit.;Í. ĺloľüloy: r\Loue ąnd Mođ'e..', jw; I. řÍorsley: Fugue' HżstoŤ!.'', jw., s. 5o-oz,
Ún-_?a' 10?*211; L, L. Perkins: op. cit'; P' carpentier: op. cÍt.
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Meierowskich radykalne. Muzykolodzy ci uwzg1ędniają lub akceľrtują

nieidentyczne i często iniekornpletne z Meierowskiego punktu wiđzenia

zespoły e1ementów kształtowany ch pľzez Teguły tona]ności moda1nej: ga-

:tunki inteľ'wałowe (Horsley' Carpentieľ), finalis, kadmcje i typowe zwľo_
-iy meIodyczne (Perkins), fi'ĺlalis, ambitus, gatunki interwďowe, charak-
terystyczĺle zrzvľoty melodyczne i kadencje (Tľeitleľ). Nie precyzują oní
ponadto jasnego poglądu w SpIawie sensoĺ/ności rozľóżnienia autentycz-
nych i plagalnych ĺnodi poliÍonicznych: niektóĺzy w ogóle nie đostľze-

-gają pľoblemu (Reicheľt), inni jedynie spostľzegają koegzystencję w jed-

rrym utwoľze modi tej samej paľy (Tľeitleľ), inni mają świađomość takie-
go rozróżnienia tylko w teorii (Horsley, Peľkins). Pľzede wszystkim jeđ-

nak nie tľaktują oni modal,ności po]iÍonicznej jako zwarty system odnie-
sień tonalnych; niektóľzy z nich ponadto ođnoszą poszczególne modalne
zasady budowania meIodii do współbrzmieniowości (Caľperrtier) lub uka-
zują kształtujący vĺpłyvi modi wyodrębniając cechy wspóIne stľuktury
melodycznej i haľmonicz,ÍIej utworu (ptran kadencyjny _ Reichert)'

w świetle ki]ku wĺeszcie plac, Meierowskie pľzekoĺrranie o fundamenta].-

n}łn znaczeniu rroľm modal,nych w foľmowaniu đzieła wielogłosowego
zyskuje specyficzne zabarwienie. Aĺtykuły Powersa 75 pľzydają mu !vy-
rnialu hjstolycznego _ siła i zakres oddziaływania reguł modalnych na-
biera zlaczenia zjawiska zmienĺ:rego czasowo' nie zawsze o pľekompo-
zyiyjnym chaľakterze. Dodajmy, że na ten aspekt plob]emu zwlaca po-

śľednio talľże uwagę Wendelin Mü]Ier-Btattau 76, obseľwując nieprzydat-
ľrość kryteľiów rnođatnych do badania twóľczości Giovanniego Gabriele_
go' a zwł|asl'cza bezsensown'ość rozróżnienia moďi o wspóIn;rm finďis na
gruncie jego dzieł; SiegÍried Gissel77, ukazując generalníe zataľcie tej ľóż-
licy w twóľczości wielkoobsadowej, a szczególnie polichóralnej oraz Ma-
ľia Rika Maniates 78, stwíerdzając nieprzystawa1ność teorii modalności
do muzyki manierystycznej awangaľđy. Beľger 79 natomiast tľaktuje noľ*
my modalne (gatunkí inteľwałowe odnoszone też do stľuktury pionowcj
dzieła) jako cą'nnik zabezpieczający spójność kompozycji i sugoľujo *'łłl

76 Poľ': II' s. Powers: The ModąLita oJ ,,vestżDo í coIII"' Jw'i lollłśl Mod6.
,Íw.. s. 397 nn: tenżei Ťonal Tupes ąnd' Moda| Categolics''' jw.' 8. 4lĺ 3fl' ľoť. tě':
ś. iłoińóli"L, 'nĺ'p osĹtiones mód'oĺum' Jw., s. 53-60; I. ÍIorĺ oyi n'tĺĺ/ué. 4lĺíĺ Mít(*',,|
lw.. s. 4o9 ni I. HoÍsley: Fugue. HżsIofU''., jw', s' 56-02''' ''ó'po".,__w. -llĺilĺ"i-sr"tí""' ronsąiz űndj Kląn7ullitllL&llp bdl ťĺĺ0l'(iĺtltl (JnÜ-

rioli. Kosscl 19?5 s. 11. Pogtąd Müuera-Blattaua pozostĄlo ladll l(' w ollrlr'ycJl' rJu

ZlrDalľvwań s. sclrmalzÍiedta (HeinŤĹch schiiŕz tl?ld íl't(l"ľ(: 'l'!l(í/tj|lodf/ĺcn Mltlll'(ČT
iiť íiił Ĺiílrc 

'ció,łanńĺ cąurĺeiĺs. stuttgaŤt 191r s' 4B-íl!)' łblôi'nľ$h ř]IvldĺŔľowdkl*
rnl,

'r roľ.: S. Gissel: z1l'Ť Mod'usbestimrrLlr?lo fk|uĺłťlłťľ rlĺ'{Úoliijll',,, lw,' H' lłtll' - l1;
l,ollżl!i '''o?l4ľĹ(| ł Dcs umrn|Ln0 uictsLirnřníÍJeÍ Kolnporl|l0tLł ll l{1t[ ĺĺlíl0.''' lw'

?ĺ ['oľ'i M' It. MAnl Lcś: Mo'].;ncaisĺn ż\ Ilal,IąlL Ml.ł'lí: đlll í]ł(llltľ.', 'l.ÍJí,' 'I6J0'
Mullchc$[0ľ l070 s. 1n2, Ll''o.

?u Foľ'i I{, t]oľüoťi'J'on(rlĺĺU ond ÁÚo1IĹlliĺÜ''.' lý,
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vicentinem - że uksz1,ałto\-Vanie tonałne kořnpozycji odzwierciedla hie_
ľarchiczną siatlšę pokfowieńŚtv/ tonacji modalnych, wyznaĆzających po-
zĺomy stluktuľalne o zróżnicowanej ważności. Schmitt s0 na koniec srruje
przypuszczenie, że kompieks zasađ tonalnoścí modallnej, odkIytych plzez
Meieľa, nie tylko decydował o melodyce kompozycji, ale teź mógł mieó
znacŻenie w poŚtaciowaniu jej planu współbrzmieniowego (szczególnie
dyśpozycji kadencji), pľzy czym pochođną określonych przez modus właś_
ciwości melodyczrrych miała być współbrzmieniowość specyficzna d1a po-
szczególnych tonac ji rnodalnych.

Zdecydowanie opozycyjne w stosunku do Meier:owskiego stanowisko
zajmuje natomiast Dahlhaus 8t, weđług którego rola modi w polifoňii
jes't ogľaniczona- Zwtaca on uwagę na histoľyczńą źmienność sposobü
pojmowania modus zalówn]o w odniesieniu do chorału jak i poliÍoŤlii'
pľzejawiającą się w akcentowaniu w teorii różnych elementow jako cha-
rakteryzujących tonacje mođałne. Spostľzega także trudności op su mo-
di-układów wiełogłosowych, zaryso'\)ĺ/u jące się nie ty]ko we wsi]ółczesnych
pľacach muzykotrogicznych, ale też w'Ienesansowych pismach teoretycż_
nych, w których dawne ľelikty choľałowej nauki o Ínodi kľzyżują się
z nowyrni e]ementami. Trudności 'te tkwíą niewątpliwié w naturze Íno-
dus jákô regulatoŤa pľzebiegu me]'odycznego, niepľzyđatńego do określa.
niá cech współbľzmieniowÔŚci - esencjalnego rľymiaľu dziela wielĘło_
sowego: dla Dahjhausa rnođus i wyobxäżenie tonacji oraz technika brzmie-
niowa są kategoriami ľozłącznymi w muzyce nie podlegającej prawom
tona]ności halmonicznej. co więcej: v/ jego mniemaniu,'modi poszcze_
gótrnych głosów ulegają w kornpozycji polifonicz,nej neutralizacji, ,,odbar-
wieniu'', Nie ma więc sensu podział modi na'wielogłosowe tonacje auten-
tyczne i plagalne (lroegzystujące ze sobą niepodzie],nie v/ schemacie gło-
sów utworu polifonicznego' opisywanym m'in. pľzez ZaľIina), gdyż do-
datkow'o nie działa już - według Dahlhausa _ reguła moda]nej domi-
nacji te;no,ru, w czasach Zaľ]ina aÍrachroniczma. W połilonii tľaci też zna-
czenie hieľalchia stopni modus; ujawnia się w niej tylko wspólna płasz-
czyzna rőżny.cł'l tonacji modalnych - diatonika. Dlatego też w muzyce
Xv i xVI ]Ä/. system skalo,V/y jest pienvotny \i/ stosunku do modus. Na
jego gľuncie, na podłożu dĺatoniki jako kwintesencji ľnodí w poliÍonii,
kształtują s1ę u schyłku XVI w. stopniowo ,,punkty pľzyciągania", dźwię-
ki o i c ważne w różnych to'nacjach modalrrych. Najważniejsza opozycja
posta\^/y Dahlhausa w porówrrraniu đo stano'wiska Meiera tkv/i w' sposo-
bie tľaktoĺľaľria modi poliíonicznych, któľe _ jego zđaniem - twotzą
ĺtĺe system, lecz jed;.nie kompleks' Poszczególne elementy definiujące to-

30 Por.: Ťh. Schmitt: op' cit.
81 Por': c. Dahlhausi UnteŤsuclĹungen..., jv/., s. 143 n, 161, 1'14-92, 202, 208,

210-219.
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nację utwoľu VJielogłosowego (modus tenoru, modus imitacji inicjalnej'
modus k1ausul) nie pozostają d,o siebie - według Dah]hausa - w konie-
cznym związl<u, a1e mogą występować niezatreżnie od siebie i wybiórczo'
Pojedyncze z nich stanowią zaledwie oznaki jakiegoś rnodus, który nie
ma Iangi zasady porząđkowani,a mateTiału dźwiękowego kompozycji. Ta-
ka natura rnodi polifonicznych' ko'nstytuow aĺych przez kompleks ele-
mentów - ozTlak tonacji wTaz z niektórymi właściwościami brzmienio-
wości muzyki Tenesansu (dwustľonnością relacji między dwoma współ-
bľzmieniami powoďującą, że każđe z nich może stać się współbrzmieniem
docelowym) może być źľódłem niejednoznacznoścí oblicza tonalnego kom-
pozycji, Iozumianej jako cecha immanentna Íenesansowego porządku
dŹwiękowego, oľaz wrażenia,,ĺn:odalnego niezđecyđowania", a zal:azem
pľzYczyną różnorakich interpretacji tona]nych tego samego utw'oru.

ltr/yraźne ľozbieżności sądów na temat lo1i moda1ności w polifonii
ĺnają zapewne różne powođy. Jednym z nich jest przypuszcza1nie histo-
ryczna zmienność samego zĺaczenia norm rnodaln;'ch w folmowaniu
materii dźwiękowej kompozycji \Mie]ogłosowej, Spostrzegana zresztą pTzez

niektóľych muzykologów (Poweľs, Dah]haus). Modi mogły ľzeczywiście
stanor,vić tyIko ogólne podstawy dźwiękowe utworu, ale też determino-
-v''ać ściŚle wszystkie istotne jego elementy - finalis, ambítus i za1eżnoś_

ci zakresów dŹwiękowych głosów, exordia, kadencje i ich lozplanov/a-
llie. Ta ostatnia sytuacja zachodz7ła w szczególności rv niektórych d-zie_

łach dojrzałego i póŹnego Tenesansu, odznaczających się samodzielnym
pľovĺadzeniem ľównouprawnionych linii me1odycznych, kształtowanych

ÍrZ'ý istotnym udziaIe techniki pľzeimito]ľanej 82' Tľzeba zallvażyć, że

zmienności zr'aczenia ľeguł mođalnych w praktyce muzycznej towarzy-
szvła również Zmiana poglądów teoretycznych. Teoretycy póŹnego Śred_

níolviecza i Wczesnego Ienesansu' na pľzykład Jc}rannes de Gľocheo i Se_
-ba1d Hevden, nie pľzypisywali tonacjom mođaInym większego znacue*

lia r." dziedzirrie kontrapunktu, nie łączy1i zagadnień nauki o modi i nłl"
-uki o komponowaniu dzieł wie]ogłosowych, stąd tľudno w ich pi$tnneľr

znaleźí szczegőłowe kľyteria, któľe pozrvalałyby na dolronanĺo ĺtolĺtłtĺlĺ
negc opisu zjáwisk tonalnych w po1iÍonii XIv, xV i poczqtlłu xvl rť, li{

1V-pisÁach teoretycznych dojrzalego i pÓŹnego ľenesansu nilliomląą.ti' l!Ą
przykłađ r,v telĺstach Gioseffa Zaľlina, Gallusa DreBleľa l| I)itltťfi l,xąIittlĄ';

rozbuđowana teoria modi, też polifonicznych, stała siq {ĺ lť]vĄą ' !{t{Ě!!ĺ

' s' walto Zwlócić uwagę na ścisły związek ujqć tcol'olycÍ yĺlr (!L ll'tll|'lt, (]' Hll}''
lĺnc), $/ któŤych określone są precyzyjnie kTy1jarifl [l$ltllu ltl 1'n{l(lllx llÚlllp{liľľ;l
poliÍonicznych (m'in' fugae) z konkretną twól'cZ0Ícił l]lr"l7y'(]'/lxliI l(|,{'-lsl lt1'lÔ[llyl'l
ôlemenĹem' jest właśnie iechnika pIzeimitowanu (G0nl](!ll,l WlllĺtBl'ĺ)' lłtľ'l t, lttłť-
]sleyI l'ugue ąfud' Mod,e''', j\ň/., s' 411.- ss Po'ľ,: H. S. Porveis: Mod'e. J\rr., s. 397, i]90 n; teľlł{rl lbll(ĺ' 'ĺ'U]li]ł ťł [l MĐddĹ
<)(Ltego'ŕże s '.., jw., s. 429-33.
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teorii kompozycji, noľmy moda]'ne miały wytyczać metody kompozytoľ_
skiego postępowania, a pojęcía moda]ne mogły być przydatne do opisu
polifonicznych struktur dźwiękowych 8a. Ptzyczyny rozbieżności ocen ľo]Í
modi w polífonii dopatrywać się jednak należy pĺ:zede .wszystkim w od_
mienności ľozumienia pojęcia ,,modalność,' w odniesieniu đo muzyki
wielogłosowej.

Sposoby pojmowania t e r m i n u ,,m o d a ] n o Ś ć', w odnie-
sieniu do po1if oníi

A h i s t o ľ y c z n e pojmowanie rnodalności akcentuje,,h a ľ m o n i-
c z n y'' aspekt kornpozycji (co wynika z tĺadycyjnego kojarzenia pľoble-
mów tonalĺych ze 'współbrzmieniowością i wiąże sĺę z Tozpatľywaniem
moda]r:Iości ÍpTzez pryzmat harmoĺnicznego systemu dur-moll). Pojmo\^/a-
nie takie, w foľmie skľajnej anachľoniczne, uja]Äinia się mniej lub baľ-
dziej wyľaźnie w pľaoach trVinteľłelda, Fétisa' Riemanna, ApIa, Jeppe_
sena, Reicheľta, Wienpahla, Ĺowinsky'ego, Apfla i Finscheľa 85, w któľych
de1iniuje sj.ę ,,modalnośó'' przeciwstawianą ,,tonalności'' (tzn. haľmonicz-
nej tonalności ľunkcyjnej dur-moll), jako tonalność niefunkcyjną' har-
ľnonikę nietonalrrą, obcą systeľnowi funkcyjnemu đuĺ'-moll. Zjawiska ,'mo-
da].:rości" okľeś1a się na zasađzie negacji założeń i zjawisk ,,tonalnych',86i wyodrębnia elementy współbľzmieniowości nie ďające się ziĺlterpreto-
wać w kategoriach systemu funkcyjnego, rrie odpowíadające jego noľ-
mom, takie jak na przykład Ióżnego ľodzaju połączenia niebezposrednie
czy wtęcz aÍunkcyjne z punktu widzenia torralrrości duľ-moll, a więc
połączerria sekundowe,,subdominant wtľąconych', i,,đomiĺnantowo-s,irb-
đominantowe'', pďączenia teľcjowe,,mediantowe',, połączenia kwintowe
,,moll-đominantowe'', nikły uđział zależnoścl dominantowych, wykorzysta-

3a Por.: IÍ' s. PoweŤs| Mod'e. Jvr., s. 4o3 n; tenże: TolLaI Tapes aŤLd' Mod"al co'-tegorżes',.' jw., s" 429-34' Por. też: s. H-ermelink: op. cit., s.-t3_6o; I. Iloasleylĺugue a7Ld' Mode'', iw,, s. 409 n; I' Horsley: Fug&e' 'Hźstoig.'', jw', s. 56-62'
'__ 

r'P.9|.,' c. von'wintelÍeld: op. cit.,-t' i s. lđo nn; ľ.,riľeus:'op" cit., s. 152'
165 n (Fétis mówi'tu o ,,dawnej tonalności',, ,,tonalité ancienne'', odnosz;nej dó
tonalnoścĺ muzyki Gĺovanniego da Pa,lestrina); H. Riemanni ceschichte d'er Musik-
tneorle'... jý'ĺ.; íehże.' verloŤen gegangene selbstbeŤsttiiĹ(Itíchkeiten ifu đeŤ Musżk'
des- J5. Ö's .16. JahŤh,Indeŕts' 'Laftgensalza 19o?; w' Appelbaum ÍApel]i Accjdcnłicfu7lnd Tonalitiit..- "w.; tenże] 'ÍlLe' PartiąI signdtures'..; -ivł.; K. jeppeśen: CounÍeľ_polnt, Jýł.' s' 'il; tenże: MaÍcellus-PŤobleme. Jw'; G. ReicheŤt: KiÍchenlonořt olsFormÍo'ktor'- j*-'i' R. Ľ. wienpąhl: Mod'ąLita, Monatżtg and, Tonality'', lw.; E. E'
!owr,nsky:..I'onoúl[v -and' AtonąLlta..-- jw.; tenże: CofuÍLictżn? vie1Ds'.', jw.i E. Apíe1:-u1'c kLanguche^ stŤuktuŤ,''' 

'j\N.. L ninscher: Gesuoldos ,,Atonalżttit,.',, jw. PoŤ._teź:
l-j.. Eesseler: Í3ourd'oĺL und, I'au&bouŤd,on. Jw.; w. Irłalinolvski.' PolżÍonia MikoŁl"j@
zi,ele-nskżego. KŤaków 1981 s. 38, 42 n, 47 nn, ?i nn, 82 n.
_' .':P*'i..ľ. J. Fétis: op' cit.. s. 152, 16ĺ n; !V. Appelbaum LApet]., AccĹd'entĹeŤt
uną' Ionąlltąt'''' Jw'J s' l5: R' w. wienpah]: Mod.a|it'a, Moialitu ąnd" TonąIita.'', jýr,,
$. 409 n. Por. też: c. Dahlhaus: tJnlelsuchuągen..' jw'. s. 13 n.-
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, l!łB wfi'lyĺĺŁl(Ích możliwych tľójdŹwięJ<ów diatonicznych, unil<łnio stosowa_

:l nĺĺ dźwiqlĺów prowadzących, bľak ,,kierunkowości'' (''1ogilri'') toku haľ-'

'' lŤl0ttĺĺlzľlego oľaz ustaloľlego wyľaźnego cent'rum oďniesień tona1nych da_'

Jący wľaionie chwiejności p zebiegu, opozycja (labilnośó) tľybów tľój-
łtłwt.ll.o'. ,,Modal,nośó'' w tym rozuĺnieniu kojaruona jest także niel<ie--

ťĺy ł baľdziej ogólnymi cechami języka dźwięlĺołvego, z niezgodnością'

triľłzl;nltowania haľľnoniczľrego i melodycznego kornpozycji widoczną'

w l'ozbieżności ozmaczeí akcydencyj'nych we współbľzmieniach í pľzebie'
głelr lroľyzontalnych, z bľakiem kierunkowego rozwiązywania dŹwiękÓw

iiĺowudzącycľl oráz chwiejnością b-Ł, właściwą ,,tona]ności lidyjskiej'' 87''

(,llrural<teryzoiwana postawa łączy sĺę ponadto zwykle z ľozpatrywaniem'
zĺgaclnienia modi (rzeczywistych tonacjí rnođatnych) tylko na poziomie

nĺrjhaľdziej e]ementarnym - mateľiału dŹwiękołvego i struktury ska1o-

wcl ss, czemu tow'aTzyszy niekieđy akcentowanie ľoli diatoniki jako ogól-

noj cechy ,,kompozycji mođalnych" oľaz uproszczoŕry opÉ procesu ľe_

ĺlu'lĺcji modi do dwóch trybów: duĺowego i mo]owego, a także wskazy-
wunió,,rnodalnych'' zwľotów kadencyjnych (,,kađencja fľygijska'',,,ka-
clencja doľycka'', ,,kadencja miksolidyjska" czy ,,kadencja p1agaIna'', ,,ka-

clenc ja autentyczna'') 89. Ma ona byó może żrődło w XlX-wiecznym poj-

nowaniu '.moda1ności'' \M t]ň/órczości aTtystycz'nej jako chv/ytu sty]iza-

cyjnego uzyskiwanego d'zięki świađomemu ođstępstwu od ,,tonainej nor-

ľÄý" , á ,wł*r"ra dzięki stosowaníu ,,V stopnia mikso]iđyjskiego'' (,,domi_

nňnty molowej'') i,,Iv stopnia doryckiego'' (,,subđomina'nty durowej'''

w moll) 90. Jednocześnie jerlnak w niektórych studiach omav/ianej oTien_

tacji obecna jest myśl, że rola ,,modalności" nie wyczeTpuje się w Tegu-

lacii harmorrii, 1ecz ujawnia się także w kształtowaniu meIodycznym'
](ompozycji, zgođnie z pierwołną natuľą rnodus 91.

,,Haľmonicznemu" pojmowaniu moda]ności pTzeciwstawia się Tozu-

r ioni€ histoŤ yczml'e ugľuntowaĺne' zapľoponowane pľzez Me-
icltl, W}"stępujące również w mrríejszym lub większym stopniu w pľacach'

il]ľoitleľa, HoIsley, Bergquista, Rive'a, Aldľicha, Perkinsa, Atchersona,

Allłlľc'a Carpentieľ' Luomy, Poĺľersa, BeľgeTa, Caldwel]a, Schmitta,

li' ĺ!oľ,i w, Appelbaum ĹAwL]| Accżd'entże1L ulld' Tonalitd't"', jĽ" 9' 14 nn, 32 n'
llĺl nu,'"ĺĺ, ou nn,'z1, ?5; teilżó: The .Pa.Ťti'al..sżgno'ty'ť:''-jľ;l * ĺ:-9'-g |; '-,^*

lll, lĺt, 0ĺl nn, ż1, ĺs; tenżei The PaŤtżal sżgno'tuŤes-" łw..'| 5' !' (''_
iii'tłl'L 

'-'ivl_äpp"luÁüm 
[epel]: Aćcźdentźen und Tonalitiit''', jw';-R' W. Wion*

', ĺvíőitĺlliiu,'ľii6"ittta a1;d-Tonal,it!.'', jw.; E. E. Ĺowinsky: ?o7'4l'ŕu and Ato-p0hlr Moddlltt/'
?ł(lllĺ1,.'.. ]w.: '

a1;d'TonatĹt!.'', jw.; E. E. Lowinsky: TonLllt1J and Ato-

i:tłl :'ĺ*l;ll''^mj',,"ł;"ł;ľi'ł:ł: Í]'őllru;'1ľ;ľil;"i"ái' TtnTiľť'Łľ'' "iJ] 
iiŁi'l, Tlso,ge,.., iv/.;.4. C' Howell, Jr.i

Malinowski: op. cit.L' l'olkotľ: op' clt,; W. Malinowski: op. cĺt.
oc Por.: L. !,, Lowlnsky: Tonalitu ano,ni, Atorualźta'',, Jw,, s, 1, 3 n' 20' 5?' ?3;,ö9 Poľ. : I]' L, LowlnsKy : l'on&Llia o,'ILQ '

s. I-Icťmounl(: op. clt., ő, ?g! A. salop: op. cit'
00 poľ. c' DÄhlhuű8i IJntercuchungen.., jw., s. 54 nn'
0r pôr.: G. T{,rlc}roľt: K'ĺÍchentondtt als FonnÍa'kłor''',o' ŕór.: o, noĺcĺlolli Khchentonatt ats FoŤmÍo'kłor''', 'Jľ'.' á' 40; K' Jepp_esen:'

counteirponł, J\ł/., $. ?1, Poľ. też: R. '\ľ. wienpahll Mod'al'lt1J, MÔnautu Lnd''t'o'
no'Iit!,'',- jw', s, 410 ľ; [e nżc: Nlod'al, Usage-'', jw., s' 38 n.

.)l
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Noskego i Gissela 02. Uwypul<la ono _ zgodnie z natulą choľałowych
modi _,,melodyczny'' aspekt kompozycji; jest oparte na pogląd'ach
średniowiecznych i ľenesansowych teoretyków muzył<i i tľaktuje system
ośmiu (względlnie Glareanowslĺich dwunastu) rnoďi autentycznych i pla-
'galnych jako zespół zasad horyzontalnego poľządkowania materiału dźwię-
kowego utworu, wyznaczając},ch zl,łłaszcza finalis melodii, jej asconsus
i descensus oľaz interwď charakterystyczny czyli repercussio. System
ten wykształcony na terenie chorału gľegoriańskiego, uogó1niający rzą-
dzące nim plawa, đecyduje o postaci me1odycznej kompozycji chorało-
wych, a dopiero wtórnie dotyczy muzyki wielogłosowej' DeÍiniując struk-
turę ska]ową, Íina]is i ambitus olaz plan kadencyjny i ukształtołr'anie
motywiczne poszczegóLnych głosów l(ompozycji połifonicznej, determi-
nuje pľzede wszystlrim ich pľzebíeg melodyczny i tonalnosć; w oglani-
czonym natomiast zakresie oddziałuje na ľelacje kontrapunktyczno-
współbrzmieniowe i postać tonalną całego dzieła wielogłosowego' Tbzeba
jednakże podkreślić tu jeszcze laz, że studia 'na]eżące do ,,meloďycznego''
nuľtu analizy modalności, w ľozmaitym zakresie uwzględniają ođdziały-
wanie szczegółowych noľm moďalnych na kształt kornpozycji polifonicz-
nej (najszerszv ich zespól rozpatruje Meieľ oraz muzykolodzy pozosta-
jący pod jego wpływem 93); niektórzy tylko historycy ľozważają zagad-
nienie lzutowania ľeguł modalnych na współbrzmieniowość 9{ (co jest
zasadniczo obce koncepcjom teoretycznym śĺedniowiecznym i Tel],esanso-
wym, a więc i ujęciu tr4eierows!<iemu); nioktórzy wleszcie' tľaktując mo-
dus jako ľegulator tylko z,'viązków hoĺ:yzontainych, rvyzrrają pogląd o o_
graniczonym znaczeniu porząđkrijącym mo,di w poliÍorrii, jako że tona-
cje moďalne nie dotyczą wszystkich, a zwłaszcza wertykalnych aspek-
tów utwoľu (a więc dla wielogłosowości esencjalnych), opisywanych przez
nattkq oľganum, d1scarltlts i lĺontľapunktu 9í. Myś1 o lozłączności ' katego-
Tii tonacji (modus, odnoszącego się pľylnarnie do wymĺaľu horyzontal-ne_
go) i technil<i dźwiqlĺowej w mtlzyce poliIonicznej xIV_XvI w. znaj-
duje się - jalr wspomniano - takżc rV kŚiążce Dahlhausa 9li, dla którego
,,modalność'' jest typem tonalności, w któTej obie wsl<azarre kategorie

0' Por': B' Meiel: Dże Tofua'Tten d'eŤ kldssżschen volęą'LpoLaphonże. Jw., oŤaz
L. Treitler: op. cit.; I. Horcley i Fugue and, Mode.,., jw.; P. Bergquist: op. cit.;
Th. tive: op. cit.; P. AldÍich: op. cit.; Ĺ. Pelkinsi op. cit'; V/. T. Atcherson:
Keu ąnd' Mođ,e''', jw'; G. G. AllaiIe: op. cit.; lP. carpentĺer; op' cit.; t. G' Ĺuoma:
op. cit.; H. s. Powers: The Mođ'alżta oJ ,,vestżDa ź colLi" ' J\rI '; tenże: Mode..Jw', s.
39?_--412; K. Betgeť ŤonaLżt1J a'nđ Atoną'Iżta..', jw.; J. caldwell: op. cit.; Th. schmitt:
op' cit.; F. Noske: op' cít.; s. Gissel| Z1LŤ Mođu'bestifuŤ1,ung deutscher Au;to.ien''.,
jw'; tenże: Ťoną'Ťtenbestim1nung ĐieLsti\nmi1e'r Kon7posżtionen-. jýł.

03 Por.: R' G. Luoma: op. cit'; F. Noske: op. cit.; z. Doblzańska: op. cit.
04 Por': P. calpentier: op. cit.; K. Betcet i Tofualźta anđ, Atonalżta,., jw'; Ťh.

Schmitt: op. cit.
06 Por.: P' Beľgquist: op. ciĹ'; J' caldwe]I: op. cĺt'; Por. też: P. carpenIier:

op, crt.
06 Por.: c. Dahlhaus: UnteŤsuchungen'', jw.' s. 0' 1?B, ĺ92' 2Ĺ8 n.
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są niezależne i współbrzmieniowość nie ďuży pieľwotnie prezentacji mo-
dus, a w któľej Ínodus przejawia się w kompozycji popľzez zespół oznak.
Elementy okľeślające tonac ję mođalną pľzedstawioną wielogłosowo (Íína-
lis, 1mitacja początkoiwa, ambitus poszczegóLnych głosów i dyspozycja
k}auzul) ukazują się pľzy tym jedynie jako kompIeks, z któľego pojedyn-
cze elementy rnogą być 'pominięte bez utraty sensu elemeĺntów zachowa-
nych. Cechy modus poliíonicznego nie tv/orą więc systern'u 07.

Pođ'kľeś]ió na korriec jeszcze należy, że zľóżnico]I/aniu poglądów na
temat Ínodďności, jej ľoli w polifonii xIV-xvI w. i sposobów jej de-
fi'nio\ň/ania towarzyszy kolejna sprzeczność: opozycja zapatl}'wań na kwe-
stię zasad.ności geneľalnego podziału modi na autenĘczne i plagalne
w dziedzinie muzyki wielogłosowej, podsta''ň/owego w chorałowej teorii
ľnodalnej. I tak twierdzeniu Jeppesena, Dah]hausa, PeTkinsa i Berge-
ľa 98, odĺnawiającerĺľ_r większego znaczenia pľakĘcznego podziďowĺ na
wielogłosowe modi autentyczn€ i ptragal'ne, przeciwstawia się twierdze-
nie Meiera, Powelsa i Gisse]a 99 o sensowności takiego podziału, i tn za-
ró.łľro w teolii jak i w pľaktyce kompozytorskiej xenesansu.

Współczesne inteIpletac je zagađnień tonalnoścj. poiif onii średniowiecz-
nej i renesansov/ej stwaľzają niewątpliwie podłoże dla szczegółowych

07 Poglądy te síormułowane są naturalnie przy stałym odnoszeniu modi i mo-
dalności do tonacji dur-moll i tonalności harmonicznej. PoÍ. także opozycje
modl-tonacje: vŕ. T. Atcherson: Keu and Mode''', jw'' s. 208 n; F. Noske: op. cit.'
s, 5l n.

00 Por': K' Jeppesen: counteŤtr oint. Jw., s. ?? n; tenże: MaŤcelĺ,us-Probleme.
Jlv'' s' 13; c. Dahlhaus: UnteŤsuchungen''', j!{r.' s. 184 n', łerLże: zuŤ Ťo1\ąŤtenlehŤe
d,es 16. JahrhundeÍŕs. Jw.; Ĺ. L. Perkins; op. cit.; K. Be|geĺ | TheoŤies oÍ chŤoma-
tic and EnhaŤImonżc Musżc..., jw.' s' 205.

00 PoŤ.: B. Meieŕ: Dże TonąŤten ćler klass'iscl7en voka'Lpolaphonże' Jw., s. 36-
219; }Ť' s' PoweÍs: ?he Mod,alitu ot ,,vesti'po, ž coLli"' J'\N', s. 39; tenże: Tonaĺ' T1J-
pes o'nd' Mod,al categories.'', j\ł'., s. 437, 44Ĺ rĹ; teĹże: Mod,al RepÍesenta'tioŁ',', j1rt ''
s' 58_83; s. Gissel: zut Moilusbestinln1ung d'eutsche. AutoŤen. Jw. Problem roz-
gľaniczenia modi o wspóhym finalis był dosyć szeroko dyskutowany pľzez Dahl-
hausa i Meieľa i został ptzez nich opozycyjnie rozwiązany. 'wąťto tu podkreślić'
że podstawą sąđó\M Dahlhausa (Untersuckui,gen...' j1lr', s' 1B5) o ,,całościowym
modug autentyczno_p1aga1nyrn", ,,autentisch-p1aga]es Gesamtmodus", stała się ana_
llŻa kompozycli Írygijskich' a lýięc utrzymanych w trybie, któIego odmiany au-
tenĺycz|ra l plagalna były _ według Meiela (Dże Tonalten d,eŤ klassischen vol-
'IealpoluplLofuie. Jw., s' 14?-52, 211-18) - najsłabiej rozfóżnialne. Por. też: }I. s.
Poweľs: ?łi,e Mod,ąLżtg oÍ 

''vestżĐą, 
ż colli" ' Jw', s. 43 n; tenże: Tondl Tgpes dnd

Mo.lat categotźes''.' jw., s. 44e nn; tenże: Moda'L RepŤesentatżon,,', jw., s' 59-83;
B. Meler: Dźe Mod'ż đeŤ Toccaten Cląuđio MeŤulos. Jr'v.; tenżei zu den ,'in 1nĹ''
Jurld,ieÍten weŤIłen'',, jw. DodajÍny, że \^r studiach Powersa poświęconych ploble-
matyce ,,typów tonalnych'' (Tonal Tgpes a,ÍLd, Mod,al Categolies''', j\ar'' s. 437 i
Mo.I'ąL llepŤesentątions',', jýĺ.' s. 58 n, 64 n) ľozřóżnienie to pŤzybieľa szczególną
postaćl poliÍoniczne modi autentyczne łączą slę z kombinacją wyższych kluczy,
a plagalne - niższych, co odpowiada rozróżnieniu ąmbitus chąrakteŤyzującemu
autenlyczne i plagalne modl chorałowe w tradycyjnej teorii modalnej.

ŕ]/} lll }\- l

ř'rr; _'lll.*, .al
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badań tonalności muzylśi okľesu przedfunkcyjnego. Sposľóď nich zwłasz-
cza Meieľows](ie ujęcie ĺnoďi políforricznych 100, któľe prz}Tisuje tona_
cjom modatrnym decydujące z.naczenie w kształtowaniu materiału dźwíę-
kowego polifonii i przyjmuje historycznie uzasadnio'rrą ogó]ną d.eÍinicję
modus, wydaje się szczegó]nie przydatne przy okTeśIaniu cech specýicz-
nych techniki dźwiękowej muzyki włoskíej dĺugiej połowv XVI w. i
pľzełomu xvl i XVII stulecia. Upľawnione wyđaje się bowiem spojrze-
nie na tę mls'zykę przez pľyzmat zasad modalnych, z peľspekt}rvy '"vy-
kľytych pľzez Meieľa wyjątkov,/o ścisłych kryteriów XVl-wiecznej na-
ukí o muzyce, któľe pozwalają zdefiniorľać właściwości tona]ności tzr'v.
klasycznej poliÍonii woka]nej, a ta,kże wyłoníć elementy modalnego sy-
stemu dźwiękowego (.wpajanego w procesie edukacji jeszcze kompozy-
toľom XVII W. 101) w późnoľenesa,nsowej i wczesnobarokowej trvórczości
aľtystycznej. Jed,nakże uznanie systemu moďi polifonicznych, opisanego
przez Meiera, za đogodną poďstawę badań wyĺnaga ľównocześnie uświa-
đomienia sobie: po pieTwsze miejsca uogólnionej przez Meieľa teolii mo_
di polifonicznych w histoľíi teoTii modi w potiÍonii i po dlugie charakte-
ľrr przeobrażeń tej teorii, niemal nier.vidocznych w ujęciu Meielowsi{im;
wľeszcie, po trzecie, konieczna wydaje się refIeksja na temat istoty mo_
dalności w poliÍonii, ľodząca pytanie o zasięg i naturę oddziaływania jej
noIm.

Ad. 1. Polifoniczna teoria moda]noścl drugiej połowy XVI w., przed-
stawiona w ksiąźce Meieľa jako teoria systemu tonalnego, zajmuje rvyjąt-
kowe miejsce w histoľii teoretycznej myśli o moďi w połiforrii. Jest ono
ana]ogiczne do pozycji Xl-wiecznej teolii tonóV/ kościelnych w dziejach
zagadnienia tonus-ľnodus-tropus w teorii choľału. Bowiem tak jalr u teo-
ľetyl<ów szl<oly Reichenau, a w szczegó]ności ltrermanusa cořjtracbJs,a,
đoszło do ostatecznej lĺrystałizacji chorałowych modi 102' tak u teorety-
ków generacj1 Zaľ]ina i Gąllusa DľeíJleľa nastąpiło wylĺształcenie syste-
mu modi polifonicznych 103, a ściślej đobiegł lĺľesu proces dostosowylva-
nia zasad choľałowych tonów lłościelnych, ľozpatrywanych początkowo
zupełnie niezależnie od teo'ľii korrtľapuktu, do Żałożeń komponowania
dzieła wielogłosowego' Poszczególno elementy tego s}rstemu (podobnie
zlesztą jak elementy systemu tonów kościelnych) wykształciły się w róż-
nym czasie, ľeprezentowały ľóż,ne stadia pľzemian połifonícznej mo'dal-
ności. Teoria mođi poliÍonicznych nie miała rľięc uniwersalnego i jedno-
Iitego charakteľu, jak sugeTov,załaby systematyczna plezentacja Meieľa.

Ađ 2. Powstały w dľugiej połowie XVI w. system modi po1ifonicz-

l00 Por.: B. Meier: Die TonaŤten ćIeÍ lalassischen votśalpolaphonie. J\ý'
101 Jw., s. 19 n.
1m Por.i o' Gombosi: studien zuŤ TonaŤteklehte des ÍŤiihen MitteĺalteŤs. ,,Ac-ta Musicologicą'' t. x 1938 nr 4 s. 172 n.
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nych, autentycznych i ptagalnych, podlegď modyfikacjom, będącym m.in. Iezultatem dostosowywarrĺa teoľii tona]noŚci cho,rałů do teoŤii tonai-
ności poiiÍonii (czego zewnętľznym objaw_em było podjęcie zagađnień mu_sica Íicta i ťľanspozycji) oľaz dostosowanla ľeÍlekiji teoľetycznej do zja-
wisk praktyki muzycznej 10a. ľIodyfikacje te nasiiały się na pľzełomiexVI i XVII w' i dotyczyły: a) stľuktuľy skalowej moái i systemu dŹwię-
kowego będącego podłoźem tonacji moda1nych, odzwieľcied1ając się wkompozycjach we wprowađzaniu dŹwięków oĹcych, alteľacji chľomatycz-
nych (mających główne źródło w normach kontrapunktycznych), któ_re pľowadziły do przenikania się skal, a w konsekwencji do neutTä]iza-cji modalnych cech skalowych 105; b) finalis, v,łląąc się ze stosowaniem
confina]es oraz z nieoczekiwanJrmi zmianami đŹwięku finałowego, a tak-
że - może _ z ogľaniczeniem ]iczby centrów,,,punktów pľzyciągania,, roö;
c-) ambitus poszczególnych głosów i wzajemnego stoiurrku zakresów
dŹwiękowych głosów kompozycii, co wyraiďo się w wykoľzyst}'waniu
nietypo\ry'ego ambitus, a więc w mixtio tonoľum oľaz sprzyJało zlewa-
niu się modi ľiwřroimiennych; đ) kadencji i ich ľozplanowania, uwidacz-
niając się we wprowadzaniu ctrausulae pelegTina€ 1rlĺeľieay tych samych
vz ľóżnych modi 107) i _ w rezu]tacie - w zachrľianiu rejula.nego pr"e-
biegu mođab:ego kompozycji, a nawet W jej tonďnej -nĺejednolitości,
przybierającej postać mixtio lub commixtio tónorum; ej stĺuktury mo-tywicznej, ujawnĺającej się popľzez elĺsponowa,nie niewłaściwyclr dia wy-
branego modus repercussiones lub gatunkóW interwałowych, l<tóre zľnie-ľzďo do commixtio ]ub mixtio tonorum oľaz odsłaniało praĺľdopodobnie
zjawisko osłabiania znaczenia kształtującego 

""p""aurui_o"ru", 
z:włĐ,ýłza

plagalnych. Wymienio,ne tu mođyfikacje 1szczególnĺe b-e), rozumíarreplzez teoretyków i kompozytorów jako świadoľne odstępstwa od ustalo-
nych reguł modalnych i służące głównie jako śľod,ki muzyczneJ inteIpre-
tacji słowa 108, stanowiły zapewne istotny aspekt geoleralnego procesu

]:: ľ-oť:: Ę. S. Po.wers: Iylod.e. J.\,',., s. 403 n, 411 n'

"^-,i^{'"_dŁÍ]|39."m . 
podlegał nątuŕahie ni; t'lĹ; system modi potiÍonÍcznychqoplero w postaci ostatecznie skrystalizowanej. Procesý przekszialceň modĺ toiva_ľzyszyły v'łaściwie wszelkim Dľóbom dostosowania iđei modus chorałowe8o dochorołowej i po]ifolicŻnej prakýkr muzyczneJ.,* Neutrafzacja cech poszczegó]nych modj (nie tylko skalowych) obecnychw ľóżnycb. 

'głosach_ 
kompozycli j_est.już rezultaĹe* iáil;i klĘžystencal .oznychmodi w ľóżnych 

' 
głosach i prowadzi do zľedukowąniá tý""ľ, 

_ió'nä"ii 
aó wspol"nejd]atonicznej podstawy. PoÍ.; c. Dah'lhaus: t]nteĺsuehungei''',-i*,_'i rłs Í|, !61,2o2,

r00 Poľ'; c. Dahlhaus; IĺnteŤsuchungen''., jw', s' 2o2.ĺü Poľ.: Jw.
t00 PoI': B. MeieI: Die Ton"rr1\'d:., klos.sżscŁefu voko'tpolvphonie, J\i/', s. 223-368. Problcm interpretacji muzycz

poľusza tal(że ć; v._ P;ii"ä;ŕ';T:1i:.'ř: 
":::sľi $:-äŁ:#.iJ''ľ""ľii'']řils|cąl Mannerls.n' 'v'I i The Meąníng of Manneńśrn. R;á. F. 

-iŕ. 
ň;,.son. Hanover10?2 s. 42, 50 n' ö6.

il
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przemian tonalności, zmieľzających stopniowo do kľystalizacji nowyclt ]

zasađ tonalnych, odrębnych w stosunku do założeń modalnej toľralnoÉoĺ...':,

choľału, lrlasycznej polifonii wokal,nej, twóľczości połifonicznej nuľtu ,
prima pľatica. Proces pľzemiarr łączył się także z coraz większym oŚłĺtť ]]
bieniem i coraz wyľaŹniejszą e1iminacją ĺóżnicy między jednoĺmiennymi ",
modi a'utentycznymi i plagalnymi, a ponađto ze zwięlĺszeniem Jiczby
transpozycji modi, wywołanym praktyczną potľzebą dopasowywania za-
kľesu modi do ĺejestrów współdziałających ze sobą w wykonaniu paľtii
wokalnych i instľumentabĺych 109, oraz z nadawaniem tonacjom modal-
nym waloru afekĘ.nv,nego uwaŤunkowanego rozmiarem iÍrterwału tercjí
lub rodzajem tľójdźwięku zbudowanego na finaIis 110. 'W samej teoľii to-
nacji natomiast system ośmiu modi tradycyjnych lub đwunastu modi
Glareanowsklch przeoibľażď się w układy nieregulaĺnych i bardao. licz-
nych zespołórv tonacji lub w system đwóch k1as tonacji modalnych 111.

Należy podkreślić, że ĺno'dyfíkacje systemu modi połifonicznych đoko-
nywały się pľzypuszcz'alnie w ľóżnym ternpie 'u/ muzyce różnych ośľod-
ków euľopejskiej twóIczości arfystycznej 11\ zaelnodz'úy w niektłrych
typach muzyki w1ľaźniej, a innych řriemal nĺe doŁyczyły'.Jest bowiem
bardzo symptomatyczne, że teoľetycy włoscy (i ogó]niej: kŤęgów kato-
lickich) początku XVII w., na pľzykład Adriano Banchień, mając za-
pewne św'iad,omość pľzemian tecblniki dźwiękowej we wło"skiej twóľczoś-
ci muzycznej dľugiej połowy XVI rľ', a także XVll-wieczrtego nuľtu se-
conda pratica, zaczynali ođnosić baľdziej traďycyjne ujęcie systeÍru mo-
đalnego do choľału i ,,muzyki dawnej", a ujęcie rnowsze - do lĺompo-
zycji tworzonych współcześnie. Powstawały poĺladto' pierlvsze próby 1oz-
różnień telmiřlologicznych, któľe odzwierciedlały o,pozycję choľałowych
mođi i współczesnych tonacji 113. W świadomości XVll-wiecznych teoľe-
tyków zanil<ało zatem * tak baľđzo powszechnie w)rľażane w piśrnien-
nictwie XVI-wiecznym 114 

- poczucie wspólności podłoża tonalnego wszel-
kiej muzylĺi artystycznej: cholału gĺegoľiańskiego oTaz polifonii lítuľgicz-
nej' ľeIigijnej i świeclriej' Dokonywane na początl(u XVII w. we Wło_
szech ĺozľóżnienie podstaw tonalnych choľału i poliÍo,nil tradycyjnej ođ
poclsta'w tonatrnych muzy,ki aktuatrnie kompo,nowanej nie istniďo nato-
miast w ówczesnej niemieckiej (i ogólniej: protestanckiej) myśli teoľetycz-

{00 Por': A. c' Hov/ell, Jr.: op' clt.; 'iV. T. Atcheľson: Kea and, Mod'e,.., jw.;
L' Tolkoff: op. cit'; J. Lesł'eri MajoŤ-Ml,not concepts',,, Jw'; H' S. Powers: Mode.
Jw., s. 414; Th. Schmitt: op. cit,

110 PoÍ.' L. Tolkoff: op. cit'; J. Lester: MaioÍ-M'l'noŤ Concepts''', Jw'
111 Por. przyp. 109, 110.
112 Por.' J. Lesteti MtljoŤ-MżnoŤ concepłs'',, jw') s. 229' 252 n'
113 Poľ.' ]M. T. Atchefsoni Kea ąnđ, Mode''', jw.' s. 212 n.
1r4 Por.' B. Meier: Dźe TorlaŤten d,eŤ kLassi,scĺĹen vokalpolaphonie. Jvr., s. 21

nn.
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nej. Jeśzcze Johann Joseplr Fux w swoim Gl'aclus acl pl'rnl'ssun1 (wlen
1725) traktował osiem tonów koścĺelnych jako pođłoże tonalne wszelkiej
muzyki 115.

Ad 3. Wskazany powyżej szczególny charakteľ rnoda]ności polifonicz-
nej XVI w. oraz jej historyczna zmienność nie są jeđynymi własciwościa-
mi zjawiska modi w połifonii stwarzającymi ľnetođologiczne oglanlcze-
nie przy próbach stosowania kľyterĺów wyłonionych przez Meieľa do
analizy tonalnosci muzyki przeđfunkcyjnej. Ważne znaczenie mają po-
nadto te cechy zajwiska, któIe ujawniają się bođaj najwyraźniej przY
jego lorównywaniu z fenomenem tona]ności haImonicznej. Porównanie
takĺe odsłania m.in. ,,asys;temową'' i niekoniecznie prekompozycyjną na-
turę moćIahoścí, nie tworzącej w gruncie tzeczy zwattego systemu za-
Ieżności' a1e pľzejawiającej się poprzez zespół elementów dośó ]uŹno ze
sobą powiązanych, wprowadzanych i dobĺeranych pľzez kompozytoľa in_
tencjonalnie w świadomym akcie twóľczym 116. Przede wszystkim jeđnak
moda]nośĆ vĺ poliÍonii _ system modi chorałowych nieadel<watny do
muzyki wie]ogłosowej i jakby sztucznie przystosowany đo teorii kompo-
no'\r'/ánia dzieła poliíonicznego - ma ogIan'iczone znaczenie porządkovĺa_
nia Íiateľiału đŹwiękov/ego, sĘd nawet jej teoria w najpełniejszej, póź-
norenesänsolvej postaci nie stanowi wystaľczającego zasobu kryteľiów
opĺsu tonalności kompozycji wietrogłosowej 117. Bowiem - jak kilkakrot-
nie poŕĺkľeślano - ľnodus jest Tegu]atolem pľzebĺegu melodycznego r ro -trzeba đodać _ nie musi wcale poľząđkować w sposób całościowy melodii
poszczegó]nych głosów (nie każdy punkt toku meloďycznego mlrsi być
modalnie zdefiniowany, ]ecz może być po prostu moda]nie obojętny, nie
zawierać oznak jakiegoś konkľetnego modus); tonacja moda]na zasadni_
czo nie ma mocy okľeś]ania szczegółowych cech współbrzmieniowości
(systemy modalny i współbrzmieniowy nie są pielwotnie sobie podpo-
rządkowane), związki współbrzmienio\Me uwaľunkowa,rre są przez nią w
słabym tylko stopniu (najwyľaŹniej mogą uwidocznić się w rozplanowa-
niu kadencji)' D]atego też problematyka modalności nie wyczeľpuje za-
gadnieniä tona]ności dzieła pľzedÍunkcyjnego, nie obejmuje całokształ-
tu zjawisk tonalnych. Charakterystyka współbrznrieniowosci - esen_
cja]nej waTstwy porządku dźwiękowego polifonii - wymaga odrvoła-
nia się do nauki korrtrapun'ktu í w praktyce a,nalitycznej mus1 sprowa-
dzać się niekiedy do pľostego opisu 1ub odniesienĺa do zjawisk tonal_
no-haľmonicz.nych (elementy brzmieniowości interwałowej skojaľzonej

116 Por" J. Ĺester: ?he Recognżtl,on oÍ MLjor d,nd MźnoŤ Kegs... jlM., s' 92 n;
teĺĹŻei Malor-MżnoŤ concepts..., jt)r'., s. 252 n.

1rl Por.: c, Dahlhaus: Untercuchungen'.., jw., s. 192; Ił. s. Powers: The Mo-
dąLit\J- ot ,,vestiua i, colli'' ' Jw'; lenże The Tono) Tupes aÍLd, Mod'o'I coŕe9olies..', jw.

tt? Por. przyp. 1,
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z modalnym budowaniem melodĺi definiowane plzez negację, jako nie-
tona1no-harrnoniczne, afunkcyjne, 1ub elementy późniejszego systemu to-
nalności haľmonicznej mogące koegzystowai z modalnymi ukształtowa-
niani melodycznymi właśnie dzięki bĺakowi ścisłej współzależności mię-
dzy porząilkiem horyzontalnym' modalnym, i'w'ertyka1nyrn, kontr'aprrnk-
tycznym). Podstawowymi pytaniami w d,ziedzinie tonalności muzyki
XVI w. byłyby zatem: 1) pytanie o elementy mođalne w kształtowaniu
melođii, o obecność ujęć świađczących o zastosowaniu norm z&prezen_

towanych przez Meiera; 2) pytanie o cechy ukształtowań kontlapunktycz-
nych' współbrzmieniowych i tinearnych z uwzglęđnieniem problemu
twolzenia współbrzmień i buđowania melodii ĺiiezgoďnego z ľegułarni
kontrapunktu, Frapujące po'nadto wydaje się postawienie kwestii ľelacjí
motlalnego konstľuowania hoľyzontalnego i stľuktuľy współbľzmienio-
wej, pľóba wyłonienia u jęó współbľzmieniowych wynika jących z' kszÍ'ał-
towania modalnego lub wypľzedzających późniejsze chwyty techniczne,
plzy czym można przypuszczać, że stwierdzenie zależności między mo-
clalnie buđowaną rnelodią i współbrzmieniowością (zwłaszcza \^r ľozwią-
zaniach szczegółoĺľych) może świadczyó o'kiełkowaniu nowego typu to-
nalności porządkującej komp]eksowo materiał dźwiękowy kompozycji'
To cstatnie pytanie dotyczyłoby zaŁem hipotetycznych konsekwencji mo-
dalnego kształtow'ania linii melodycznych utwořu poliÍonicznego w sÍe_

ľze współbľzmieniowości, o istnieĺrie,,rnodalnej harmoniki''-
Teoletycznie ľzecz ujmując, ľealizowan€ mniej lub baľđziej konsek-

wentnie w muzycznej praktyce teoretyczne założenia modi polifonícz-
nych mogłyby wpłynvać pośrednio na upostaciowanie współbrzmieniowe
utworu. Niektóre właściwości współbľzmieniowości ľlożna by bowiem
interpretować jako pochodne modalnego budowania me1odii wspďdzia-
łających ze sobą głosów. Chodziłoby tu przede wszystkiłn o: a) obserwa_

cję z jawĺska współbľzrnień chaľal<terystycznych dla poszczegóInych modi,
pełniących odpowiecĺnĺe Íunkcje w pľzebiegu kompozycji, a będących ľe_

zu]tatem ustalonej stľulrtuľy slĺalowej modi; b) poszuldwanie Ępmvych
dla przyjętych tonacji mođalnych tendencji do uwypuklania współbrzmień
utlvorzonych na określonyclr stopniach i kieľunków wychyleń modula_

cyjnych, wynikających z cech skaiowych ĺnođi, tzn. stľuktuľy całoto, ro_

wo-półtonowej, i z cech modal,nych, tzn. stľuĺlrtury rnodal'nej czyli hie-
rarciricznego uporządkowania stopni slrali; c) opis ogólnych r'vłaściwości
współbrzmieniowości, występujących zwłaszcza w rnodalnych dziełach
poiĺfonii starokIasycznej, a związanych z przestrzeganĺem zasady czy-
stej điatoniki systemu modalnego i geneľalnej ľeguły konsťruorvania
trójdźwięków diatonicznych na wszystkich stopni'ach skali' Tylko w tym
ostatnim przypadku omawiane byłyby zatem cechy ,,modalne'', definio-
Vřane plzez negację,,tona]nych", haľmoniczno-Íunkcyjnych. Istotne wy-
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dawałoby się wreszcie uchwycenie tych elementów ukształtowania
rvspółbrzmieniowego, któľe stanowiłyby współbľzmieniowe konsekwen-
cje zastosowania w praktyce modyÍikacji systemu modi poliÍonicznych.

SUMMA RY

The article addresses the problem of the tonality of polyphony in the pre-
functional period in the light of an analysis of the literatuľe oI the subject' This
liteľature shows a lack of uniÍoľm and universally accepted analytical criteria
as well as co.ntradictions r€sulting fTom 1) Dissimilaliĺies in metľlodologies, 2) DiÍ-
Iererlces in opinion as to the !ôle of the'chuľch Modes' in polyphony' 3) DiscŤe-
pancies in the undelstanding oÍ 'modallty' ln ľelatlon to polyphonlc music. The-
se thťee categories are discussed below.

1) Questions of pŤe-functional tonality Inay be tre ateđ 'hclcronomically' - whe-
reby they aľe subjected to the critelia of functional majoľ-mĺnor harmonlc tona-
lity; seen from the perspectĺve oÍ a subsequent tonal system; oÍten dcscrĺbed ac-
colding to the criteria and teľminology of the majoŤ-minor system and consĺđered
within the framewoľk of complehensĺve Íormulations. The lątter tend to a descrip-
tion of the overall tonal phenomena in Western Eulopean music. Questions of pre-
functional tonality are ąlso considered within the Íramework of genetic Íormula-
tions which seek the beginnings and elements ol functional tonality in Medieval
and Renaissance musical compositíon (c. Dąhlhaus' Ťesearch is of plime ĺrnpol-
tance heÍe). Ple-functional tonďity rnay a]teŤnatively be treateđ 'autonomicaly' -quostions oł 14-16th centuŤy musical technique aľe examined in the light oi
the theoŤetical opinions of the Medieval and Renaissance eŤas coníronted with
examples of contempoŤafy compositional plactice (B. Meier's views hold a unique
position hele.)

2) confticting opinioEs as to the rôle of modality in polyphony emerge against
the background of the universally held view that the polyphonic works of the
Middle Ages, and particulaľly of the Renąissance, were written in 'church Modes'.
This view raises a seÍious doubt as to the way in which modal tonality - Íashio-
ned on the basís of monody - reguląted the musical matelial in polyphony. The
two extreme interpretations oÍ modality's ŕole in polyphonic music are that ä)
specific modal norms have not the stightest impoÍtance in shaping a polyphonic
work; b) the system of modal norms ís of decisive impoltance in the forrnation of
specific featuTes of the musicäl character of a polyphonÍc 'work, unđelstood as
ä,,cantus compositus''.

3) N1usicological litelatuŤe contäins two definitions oÍ the teŕm 'modality' in
Ťelation to polybhony; the filst is based on an ahistoric understanding of moda-
tity, accentińg the 'harńoníc' aspect of composition, deÍining 'modality' in opposĹ
tioń to 'tonaĺity'; the second is based on arr histoŤic undeÍstąnding ol modality',
highlighting thô melodic aspect of the composition and tŤeating the system_ oĺ
autheňtlc änd plagal modes as a set of rules for the horizontat oľdeting oĺ ŕr

work's musical- máterial, thus determining the melodic character of indlýĺdual
voices in a polyphonic cómposition, and - to a limited extent _ the structuro oĺ
the composition's veltical sonorities.

OÍ t-he contempoľaIy interpretations oÍ pre-Íunctional tonality B' Nłeleľ's ĺoÍ-
mulation is particularly help{ul to ouÍ investigations. tlis approach secs the mu'
sic of the 1_6-1?th céntur' through the trrrism oÍ the strict clitoľl0 oĺ 10ĺh
centuly musical science, and enableś us to define the tona] pťopeľtlcs oť so-called
'ctassical'voca1 polyphony, and to ľeveal the elements oí the modal systcm ln late
Renaissance anď eáĺiy Baľoque composition' one rnust, howevel,- undeľstand that
the polyphonic theoÍy of modality of the second halÍ oĺ 'thc 16th ccntuŤy is noĺl
univôrsäl and unifoŤm but is subĺect to multifaľious modĺficatlons. It ts oĺ lim1ted
significance in the ordeIing of musical mateŤial (it does not ĺnclude Đdequate cri-
te;ia for the descŤiptíon oa the tonality of a polyphonic composition)' TheIe emer_
ges, iheteÍore, in ihe discussion oÍ i6th ceńtuly tonality the question oĺ modal
ělerireĺts in the shaping of melody. This suppoľl,s the application oÍ the noľms
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presented by Meĺeľ, and the Íeatures of contrapuntal formations. vertical and line-ar, and- takes into acco'unt the problem of ploducing sonoritie! and constructinga melody noi ln accoŤdance with the rutes oÍ countelpoint. The question of thě
r€latlon beť]veen a modal horizontal formątion and vertical structüre js strikin&
moleoveŤ the assertlon oí a dependency between a modally constructed melodÍ
arld veltical sonority (palticulaly in detailed soluťions) is evidence of the geŤmina:
tĺotl oĺ ą new type oÍ donality that comrplexly oŕdeŕs a compositiorr,s mus_ical ma-
teľlal.

ŤŤ aĹslo'ted' b1J KąthąŤźne TaLko-HżLl


