
dzy pgniche i pyrrhichius z jednej stÍoÍly a genere concitato z drĺgiej, zwłasz-
cza że opisaĺa przez Monteveĺdiego analogia - pyrrichius = podzial seĺni-

}revjs na szesnastki - stanowi pomysł pozbawiony pĺzekonującego uzasaŕI-

nienia.
Znaczeĺie Monteverđiego dla ĺozĺvoju mĺzyczĺej nauki o afektach po-

kega przede v/szystkim 7\a t!Ín, że sposób, w jaki pojmuje on ďekty, nie
rłryczerpuje się w postulacie teoĺetyka, by muzyka naślatlowď a i wzłlĺdza-
ła afekty. U Monteveĺđiego kształt i zĺaczenie jakiegoś afektu wiążą się
z uprawianym w dan).m momencie gatunkiem muzyczn]'m i zastosowanFn
w nim stylem. Przykład Monteveĺdiego pokazuje wyĺaźnie, że na początku
wieku XVII w zakresie techniki kompozytorskiej pĺzełamaĺo mit ',cudow-
nych efektów'' muzyki staĺożytnej, a śĺodki waĺs ztatowe, jakie zaofetował
kompozytoĺom nowy styl muzyczny zapoczątkowany przez Cameĺatę Flo-
ĺencką czy MonteveÍdi ze swoim stile concitato' pozwalały na osiącaĹíe za-

mierzonych celów đotyczących 
';wzrrĺszania" 

i ,'poruszania'' słuchacza afek_

tem' Podsta\ÄZy systematycznej nauki o afektach w jej aspekcie muzycznp
dał kompozytorom włoskim I połowy XVII wieku Gioseffo Zaĺ7lno. Da7sze

impulsy płynęły z Floĺencji, taĺn też naűkata wydała pierwsze owoce W po-

staci utwoÍów realizujących nowe zadania, a ziaczącp echem Ęch doko-
nań była doktĺy'na Doníego. Kolejnym teoĺetykiem, który ĺozwi ĺął mazycz-
ną doktĺynę afektów we Włoszech, był dzlałający tam niemiecki jezuita -
Athanasius Kiĺcheľ. Pĺzykłađy Gioseffa Zarlina, Clatdia MonteveÍdiego,
Cameľaty Florenckiej, apőźĺiej Giovanniego Batisty Doniego, MaIca Scac_

chiego' Gíovanniego Marii Bononciniego i wielu innych wielkích Włochów
otaz bazującego na dokonaĺiach włoskich Áthanasiusa Kircheĺa wskazĺ-
ją, jak niespĺawied1iwa jest ĺozpowszechnian a pĺzez Ro'tfa Dammannasĺ,
a za nilĺ ptzez Liczĺych muzykologów niemieckich núodszego pokolenia
(w B'ĺn wielokĺotnie cj'tov/anej Sabine Ehĺnann) teza, że ĺ'ie wykształca
się we Włoszech żađna systemaťyczna naĺka mĺzyczna o afektach w prze-
ciwieństwie do jej pőźruejszego Íozwojĺ w niemieckiej teorii muzyki' Do-
konania te wyđadzą sięwtęcz ważniejsze iÍ:aĺđziej usystematyzo\Mane, je-

żeliweźmie siępod uwagę fakt, że Kaĺtezjusz ogłosi s:wój tÍaktatNĹłĺniętności
duszg dopierc w ĺoku 1649. od tej daĘ teoĺia niemiecka musi wszak cze-

kać naJohannesa Matthesona i Johanĺa Ádo1pha Scheibego jeszcze sto lat,
zad'owalając się spekulatpvĺą teorią Änđĺeasa Weĺckmeistĺa i ÍetoryczÍ|ą

doktryną łnusica poetica Joachima Buľmeistĺa|

Sz1rmon Paczkowski

łuku, ĺzucanie pocisku i zadawanie w ogóle wszelkich ciosów". Ibid'em, t' 1, tłum. MaÍia
Maykowska, Watszawa 1960, s. 320.

5l Rolf Dammann: op' cít'. s' 275-218'
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PewEł. Gerĺcanczrx

Twőtczość Guillaume'a Dufaya i Waltera Fĺye'a
w Europie Środkowo-'Wschoĺĺniej

Wstęp

'W opinii wiel'ĺ badaczy XV wiek jest okĺesem szczególÍlym w histoĺii
państw Euĺopy sĺođkowo-W schođniej' Polska, Czechy iWęgry zĺalazły się
wtedy u szczytu S]ň/ego politycznego, gospodaÍczego i kultuĺalnego rozwo-
ju, któÍy w stuleciu następnym wyraźnie stĺacił na silel. sw'iadectw tego
staÍfi tzeczy đostaĺcza nam m'in. kultuĺa muzyczna. Żródła XY-wieczne,
powstałe na ziemiach naszego legionu pÍzynoszą 1iczne i niepodważalne
dowody ĺecepcji poiifonii zachodnioeuropejskíej. Recepcja ta polegała nie
tylko na obecności koĺkretnych utworów twóĺców kĺęgu burgundzkiego
i nideĺlandzkiego,\ecz tównież _ co istotníejsze - na przyswajaniu i prze.
kształcaniu przez kompozytoĺów ĺodzimych wzoĺów wypĺacowaĺych w Eu'
ĺopie Zachođniej. Jeđnym z e7ementőw świadczących o włączeniu Polski,
Czech i Węgieĺ w mĺzyczny krwiobieg XV-wiecznej Europy jest obecność
w ĺękopisach powstałych na Ę'm terenie utwoĺów Guillaume'a Dufaya (ok.
7400_7474) i 'Waltera Ftye'a (zm. 1475). omówieniu tych kompozycji,
zwłaszcza w zakĺesie pĺoblemaĘki źróđłowej, poświęcono niníejszą pĺacę.

Życie i twóĺczość Dufaya są stosunkowo dobrze znane. Ten główny
pĺzedstawiciel polifonii burgundzkiej d,oczekał się monogĺafii, kompletnej
edycji utwoĺów, a zwłaszcza stałej i niekwestionowanej pozycji w synte_
zach historii muzykiz. Znajomość l znaczeĺie dzieła Waltera Fĺye'a jest nie-
poĺówrryłvalnie mniejsze: wpĺawdzie pośw'ięcono mu _ podobnie jak Du-

1 Por np. Jerzy Kłoczowski: Mĺodszą Europa' Europa Środkouo'Wschodlĺia w leľęgu cgwí-
lí,zacji thtŻEściirLÍshiej śrettĺiowiecza,'\Iarszavŕa 1998; Marian M alo\ýisť Poĺ]Ziĺ]ł! gospodąľcze
i politgczne w Eurovie w średnĺowictzu i w ĺlobie wczesnej noloożlJtności, ,,P ÍzeÉląd' HistorycŻÍ]'y"
19 91' LXXXII 

' 
s_ 233 _244| J elaö s,Liicý Ttz!! Euľopg , przelJ. ] eĺzy Kloczowski, Lublin 19 9 5 '

2 Zob. David Fallowsl Dufag,Lonĺ1oĺ-Melbourną wyd. 2, 1987 (tamże wyczerpująca bi-
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fayowi _ pracę o chaIakteÍze moflogÍaťlcznyn3 i wydano zbióÍ koÍnpozy-
cjia, jeđnak jego nazwisko ĺzadko pojawia się na kaĺtach podĺęczników.
Frye ĺlziałał pĺa]ň/dopodobnie w E1y i Londynie, choć jego utwoIy zacho-
wały się głównie w źĺóđłach kont]'ĺlenta1nych: m'in. rľ ĺękopisach B-BÍ 5557
(Bĺu$ia; 1464_80), US-NH 91 (Neapol; 7475-76) i D-Mbs 810 (Lipsk,
Augsburg, Norymb,eqa; c' 7460_7oJ. Jego twóĺczość, ogĺaniczająca się obec-
nie do dwunastu (czteĺnastu?) kompozycji, nawiąĄe pod względem Styli_
Stycznym do tradycji angielskich i wykazuje podobieństwa z utwoĺami
P].rrmmeĺa i Bedynghama' Frye ĺależy więc do pokolenia kompozytoĺów
pőźnej ,,eĺy" Dufaya, akrywĺych w latach pięćđziesiątych i sześćđziesią-
tych XV stu1ecias. Być może nie jest spĺawą pĺzpadkĺ, że kilka spośľód
jego đzieŁ zĺalazło się w ĺękopisach pochodzących z Eĺtopy Sĺodkowo-
-'Wschođniej. obok Dufaya należy on đo tych twóĺców wczesnego rene_
sansu, któĺych kompozycje pojawiają się w naszych źĺód1ach stosü1lkowo
często' Niektóle z nicln znane są z niewielkiej liczby kopii' a nawet _ jak
w kodeksie StÍahov (CZ-Ps 47) _ ĺa7eżą do utworów unikatowych. Szcze-
gółowy ich wykaz za'wieĺa tabela (rozil'ązania zastosowanych skĺó tőw znaj-
đują się na końcu pĺacy).

3 Sylvia Wl Kenney: WaItťł Frle ą' d the ,,Cantenarlce Afugloise", New Haven-London 1964.
a sylvia w Kenney (ed''): Waĺter Fĺge' Collected' Worhs,Coĺpus Mensurabilis Musícae 19.

AmeÍican Institute of Mrĺsicology 1960. Aktüalny wykaz utworów Frye'a wraz ze wskaza-
niem ich edycji Ża$/iela: Brian TÍowell: FIrl e, Waĺ,ter (hasło) , w: Thc Naa Gfoýc Dictio ĺÍ!
aÍ MĹLsic tll1d Müsicians, ređ. Starrley Sadie, t. 6, Lo đoD 1980, s' 876_879.

5 Zwolennikiem podziału generacji Dufaya na dwie gÍupy kompoz,ytoŤów jest Geťald
MoÍrtagna. Głównymi plŻedstawicielami pieĺwszej gĺupy są Dufay i Binchois, dŤugiej Żaś _
Pullois, Frye i Bedyrrglrarn; Geĺald MontacĺaiJohatnes PulLois in ConteÍt ofhis EfĺŁ, ,,P.eý:ĺe

Guilla ume Dufa y

TwóÍczość religijllaI

Exuĺtet caelĺun in karclibus
(hymn)

Cz-Ps 4'1 , Í' 245y Unicum' Atrybucja r/ĺďJży pojawia się
pfŻy głosje contľatenor secundĺls

oj lł''ll (introit) Cz-Ps 4'7, f ' 11v-12Í

^4issa 
A|c ľcEina ccĺor!lln PL-PI'7022,l. 1v'12ĺ

(składka I)
Kopir zcchowanír w r)ostaci ľÍagmentó\^'
(ok' 25alo calości mszy)

Twórczość świcckĺ:
Boĺl joür, boll üois (rondo) PL-wn 8054' Í' 201r swobodne oPracowanic. Tcksti A lĺelĹlitl'

Atrybucja: O. N. de Radont

' l-r|;,'r""ść G"iur"-r' 
" 

D

l)iťll lolll kl bone sans
l l/,/ i'ľĺ, (lo0do)

PLKj 40098' nľ l80 Bez tckstu' Tytuł niemiecki Trđ8

\]t)\lt'ľ hľllil (l ýosĺre 8rą11Í

/ll,'ť (ť0odo)
PLKj 40098' nÍ 273 Bez teksru (uttvór oznaťŻony w rękopisic

literą o)

^ 

lll(, ľiilwo domniemaneI

l.ĺlł| l l l 11l l u ľ iuslus
(!'i'lllllltullo.)

CZ-PS 47' ľ' ]0r

^llll 
utt:l (inLÍoit) CZ-PS 4'7 , í' 6ý

,\ l l ľ l ľ l l l l 0 l ll r4nc to ru nL

(!lllľ()l()
cz-Ps 4'7 , Í. 1 lt

:ł ľ l ľ l t x,l o l t t i l|i (intÍ oit) CZ-P\ 47 , Í. 30Í

wal ter Fľye

l iĺ'ťll ezość rcligijnal

l\\\) !'ľ !!lll0 celo ru!]x

(lll(]tťl)
CZ-HK II A'1,
p.408-409

PL-Kj 40098, nr 144
SQ-Bu 318+SQ-Bm 33

W PLKj 40098 i SQ-Bu 318 + SQ-Bm 33
weÍsja trzygłosowa, a w CZ-HK II
A 7 _ weÍsja czterogłosowa. Kopia
SQ-Bu 318 + SQ-Bm 33 niekompletna:
we fiagmcncic SQ-Bu 318 discantus
i ftagmeot kontratenoru; kontynuacja
kontÍatenoťu i tenoÍ we fÍagmencie
SQ.Bm 33 (zcchowanym tylko w posnci
zdjęć)

í.) //.''.llJ t?J./ (motct) CLPS 4'1, f.204v-205(
i 251y-252Í

Utwór wPisany dwukrotnie

'l'1ý l'' ľ( iło ś ć świecka:

ĺl'ľ' tyĺtlIul G'allada) CLP\ 47, Í' 245y Uoicum. Bez tekstu. Attybl.lcja: watlin
Írew
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Chansons Dufaya w rękopisie Kras (PL-'Wn 8054) i śpiewniku
$ło$owskim (PL-Kj 40098)

Najstaĺszym źtődlem tvĺőĺczoścí Guillaume'a Dufaya w Europie Śĺođ-
kowo-Wschodniej jest tzw. rękopis Kĺas, powstały zapewĺe ok. 1440 ĺoku.
W swej części muzyczĺej za:wiera on utwory kompozytoĺów pĺzełomu XIV
i XV wieku _ Mikołaja Radomskiego, Johannesa Ciconii i Antonia Zacłla-
ĺy da Teĺamo6. Wyjątkowe miejsce w zbioĺze na|eży ptzyznać' Magnificat
pierwszemrr z wynienionych twóĺców, który pod względem stylistycznym
Wraźnie nawiązĺlje do wczesnych dzieł DuÍaya (zob. zwłaszcza Magnifl-
cat setti toni)7. Jedrrakże bezpośĺednim świadectwem Íecepcji t\ł/óĺczości
burgunđzkiego mistrza jest obecność \M rękopisie dość swobođnego opĺa-
cowanía jego wczesnej chansoÍl _ Bon jour, bon moís _ dato\Ä/anej na 1ata
1423-14338 ' UtwóÍ ten pojawił się w po1skim źĺódle z Íekstem Aĺĺcluia
i opatrzony został inskĺypcją o [pus] N [icolai] ĺłe Radom. Trudno trstalić,
jaka jest rełacja Radomskiego do owej kompozycji, choć należy zaĺważyć,
że pod względem stylistycznym nie doĺównuje ona ĺeszcie jego twóĺczo-
ści9. Chanson Bo n joĺłr, bon ĺľ1ois zachowała się poza rękopisem Kĺas w czte-
ĺech odpisach. Każdy z nich stanowi jej odmienną ĺedakcję, różniącą się
m.in. ĺođzajem Zastoso\vanej notacjil0. W kođeksie St' Emmeĺam (D-Mbs
14274), powstałym w latach 7436_7448 w Wiedniu, Ratyzbonie i Lipsku,
zapisano ją bez kontratenorrr i opatĺzono tekstem łacińskiÍn - Jesu iudac
veritatis.Ilustruje to natĺJrę przeobĺażeit, jakim ulegał ten utwóĺ, wyjaśnia-
jąc jego równle zaskakującą parafĺazę \M kodeksie Kĺas. Na maĺginesie waĺto
wspomnieć, że Íonđ'o Boll' 'jour, bon mois należy ohecnie do najczęściej wy-
konywanych chanson Dufaya. Pođstawą owych wykonań jest jego najstaÍ-

c Zob. Milosław I'eÍz (ed. Íacs'): Sources ofPolyphong up to c. 1500' FÍĺ.csiĺnile, AÍLtilq1it^-
tes M!ĺsicae in Polonia 13, Waĺszarva-Gĺaz 1973; Mirosław Peru (ĺed.), Sources ofPol,11phong
üp ta c 1500' Trź sćńĺrti1ĺB, Anti'quitates Musicae in Polonia 14, 'Warszawa-Gĺaz 1976.

7 Poĺ' Mańa Szczepĺ ńska: Sttł)ĺ.ą' o lłtworach Mikołaja Rad'omskiego, ,,K.waĺta7ĺ1kMĺzycz-
t'ly" 7949, YlI, ĺĺĺ 25, s. 35_54; Mirosław PeÍŻ.' I cafatteĺe intcnlazionale d'eĺle opere di Miholaj
Rar]omshi' ,,Mĺrsica DisĘlina'' 1987, xLI, s' 153-159; St. Dąbek: KoncepĘaform11i brzmie-

ia ,,Ma0lLifrcrlt" Miĺlolaja z Radomia, ,,Roczniki Teo1ogiczno_Kanoniczne'' 1987' xxxl!
zesz. 7, s. 141-158.

8 ChaÍĺes Haurm: Á Chĺonologg of the Worhs of Guillauĺne' Dufag Based on a stĺld! of MelL-
s|łrąl PľLctice, PÍlÍ7ceton 1964'

9 Maĺcin Majclrĺowski: Pott iązaĺlia ,,Aĺleluia" przgpisywall'ego Miĺeolajowi Rarlom.shiemu
z chanson ,,Bonjour, bon mÔis" Guillaĺune'ĺ Dufaga, ,,Mĺz7,ka" 1994, Xxxlx, nÍ 2, s. 87-88'

l0 GB-ob 213, f' 44v (biała notacja rnenzuĺalna); F-Prr 4379, f. 52v-53t (cŻarna uotacja
rnenzuĺalna) i f. 64r (biała notacja menzuĺalna, Ęlko tenor); D-Mbs 14274 (czaÍn^ 1j.otacja
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:!_r.1 i ĺlll)Ćwne najbIiższa pierwowzoĺowi wersja, znana z rękopisu z oks_
ĺilłĺlll (Ülj"ob 213].

l llvlc pciźniejsze chanson Dufaya pojawiają się w śpiewniku głogowskim.
i lllyĺllvitl pĺŻekazane są bez tekstu, jednak przy jednej z nich - Díea gard'
łł ltlnlľ srlĺls ľcprke - znajđĺjemy ĺytuł niemiecki (Trag fischen ĺnuth) ' obec-
4liiiiĺj {lwych uťworó]'Ąl w słynnJ/ĺn śląskim źľódle nie zaskakuje: śpiewnik
lil'l!łlw$l(i, datowany na ok. 1480 ĺok, jest naj]ň/iększym zbĺorem tvłóľczo-
ltiti ]ilvl(rokioj w EuÍopie Srodkowo-Wschodniej II połowy XV wieku' obok
iii\łl)ťĺiw DĺÍ'aya znajdujemy w nim m'in. chansons Busnoisa, Carona,
iilIiylntĺlronln i Maľtiniego. Wszystkie zaclrowały się bez teksttĺ 1ub pod po_

liijlijlą h0llĺ;ľafaktuIy; niektóÍe z fich ujęte są ]^/ cykle oznaczone kolejryłni
lllĺ.,ĺ'ĺllrli tlthbetu lub liczebnikami porząđkow]mill. Warto wspomnieć, źe
i1llĺlvlril< głogowski jest najstaĺszym znanym źródłem twórczości Jacoba
1 llt|'iĺ('ll|ĺl' W jego końcowej części zachowa1a się chanson I'acen ad'ieĹł tego
tlitiltpĺ r'ły(loľa (nr 292), znana ĺoÍabene ĺőwĺież z kopii w czeskim kodek-
',i', l'1lr,rliriIIríl< (CZ-HKIlr A 7)'

( lllvĺlwic chansons Dĺfaya ze śpiewnika głogowskiego ujęte są w foĺmę
rlillilłl' l)icrwsu a z ĺic}r - Dieu gardĺabone saw ľeprise - đatowana jestprzez
i]lritľlĺlrl l{amma na lata 1435-746012. Poza śląskim źĺódłem zachowała się
śŤ il'ľ, ljlt luanuskÍ}?tach włoskichl3, ]ň/ ťymlňr dwóch ođ niego wcześniej-
aąÝĺlll (lL"ĺio 5-1-43, I-Fn 1'76).Iĺaczej pĺzedstawia się dokumentacja chan-
il\||l v r('ľ( lrruit et 1)Istre gfant fałne. Był to ĺtwór znacznie popĺlaĺniejszy
liii l!ltlľwĺĺŻogo, gdyż do czasów współczesnych zachowało się aż dü.el:o.lęć,

.iĺl1iri ĺlĺĺ1lisĺ1w'a. Co znamienne, najstarszy z nich zĺalazł się w jednym ze
łłľllll.yoll kodeksów trydenckich (I-TRmn 89), datowanym według najnow-
tiýY(rll llłl(lnń na lata 1460-1463/7464 i 1465_146815. Pozostđe kopie tego
iIl\i/lllll l)ochodzą ze źródeł włoskich i francuskich. Rondo Vostre bruit et
'|!]tl'ł t (! , ľ ll,L Íhme powstało zape:wne późníej niż Dieu garĺL ĺ'a bone sans re-

lI Zrlll' l'loľilrcrt l{ingmann, Joseph Klappeĺ (ĺed.): Das Glogauer Lieđ.erbuch, cz' I: Dcu"
l't hł l l|ll!|ľ lłtd spil:Ist cke, Das Eĺbe deĺtscher Musik 4, Kassel 193 6; poĺ' także: Jessie AÍrn
! jrlr'tll (oĺl. l:tlcs,)| Rrahóĺu, Bibĺioteha Jagielĺ.oíslła, Gĺogaĺłer Liđ.etbuch. Renaissance Mĺrsic
!'! |hĺ,t|I|l|il0 4, New Yo1k 1979.

IJ (1llltľlos ľIallm: o2. rlĺ
|'lł.tjĺ 5'l-43, f' 91v_92ĺ; I-Flr 176, Ĺ 24v-26r; \-PEc 1013, Ĺ 110v-111ĺ.
|'l lłlĺĺ śpicwnikiem głogowskim są to: E-sc 5J.-43, f' 20ý (tylko incipit); F-Pn zg73,

l -tllv.i]l)ľ; l"lrn 176, Íl 36v_38r; T-Fr 2356 (rylko tytuł w incleksie); I-Rvat XIII.Z7, f. 85v_86r;
l l lllltll llĺ), ĺl 415v-416ĺ' US-NH 91, Í.22ll-23ĺ; US-WI L25, f.22v-23t.

"' lt lol' Wriglrt: JoŁannes Wiser's Payler and the Copging ofhis Mafluscńpts,'ýłi :^eđ. PeteÍ
\y l\llll: l Cod.ici Musichĺi TreLtini' Naoýe scolrerte a nĹLoýi orieLtanenti dcĺla ricerca' Atti
i'n|l|,l,il n hilŕ atiorlaĺe' Tlełlto' Castclĺo đ'eL Buoĺcoltsiaĺio 24 setternbĺc 1994. Trento 1996.



prise - \łedłut Hamma dopieĺo po 1454 ľokul6. obydwa jednak n ależąbez
wąĘienia do !ĺtlpy późnych chansons Dufayal7.

16 Charles Hamm (op. cit') ĺmieszcza ten utlvóť \iŻ É|rupie d ziel zlat 1454_7474']ak wy-
nika jednak z datowania ĺękopisu I-TRnrn 89, nie powsiał on pĺ3źĺ1e1niż \Ý ]atach sześć_
ozlesliltyctr r!v wreku,

17 DaÝid Fa77ows| op' cit'

- *ll Rgb:.]J: s**| The Mbftĺlsctłrt Stta'hov D'G'IV47 (dysertacja đoktorskaj, University
of ĺ]inois 1968. Pĺaca zawieIa l(atalog Żawaĺtości rękopisu i edycj-ę wybĺanych lrtwoĺów.
. ' 

l|Paweł Gancaĺczyk: Musica scripto. Rod'eką1 minziratne Ii piio*g Xv .irhu ro .r"ho-
dzie Euĺopu Ł(łćiĺískiej, waÍszawa 2001, s. 45-70 '20 Dragan P|ameĺac: Brolłsing Trou.gh ĺ. LiÍtle-KłLoun Maftĺlscript (Prugfue, str.łhoý Mo-
łLasteru' D'G'IV47), ,Journal of the ÄmeÍican Musicological Societv',' 196ĺJ, XIII' nt 1-3.

l lt,li ľ7l).|ĺł '(j!lill4 1ne'a Dlłfa]la i Walterd, Fť!e'I' w EurÓpĺe Środkoĺł)o'Wschodniej 59

ijé!,1lil {lrv$ o dwukĺotnego wpísrr, choć pÍawđopodobnie wynika'ł on bądź

' ĺłĺilllvlki, llqtlÍ; z chęci utrwalenía lepszej weĺsjí utworĺ' Motet o florens
iĺ;nli :,"łlLlltĺlwnł się poza kodeksem Stĺahov w dwóch ĺękopisach niemieckie-

Mało znane utwory Dufaya i Frye'a w kođelrsie Strahov (Cz-Ps 47)

. Najważniejszym źĺód1em twótczości obydwu kompozytoĺów w Euro-
pie Srodkowo-Wschodniej jest kodéks Stĺahov. Ten ważny i obszerny ĺę-
kopis nie został do tej pory Wczerpűjąco opraco\ň/any, cĹoĺ poświęĹonä
mu placę o charakteĺze monogĺaficznym18. Dotychczas przyjÁowano za-
zwyczaj, iź powstał ok. 1480 ĺoku, jednakże najnowsze bäđania, wykorzy_
sĘące ĺĺletođy f^lligranisĘczne, po zwalają przesĺnąć jego đato\Manie na ]ata
ok. 1467-147019' V/iele wąęliwości budzi miejscá spóĺząđzenia zabytku,
choć:viele szczegółów zdaje się świadczyć ,a rrec, iágo proweniencji mo_
rawskiej (ołomuniec?). Kođeks Stĺahov zawieĺa 291 trtwoiów, głównie o ĺe-
ligijnyĺn chaĺakterze. Ich układ w zb ioľze jest niepĺz1ryadkowy: koIejne gru-
py składek zawieÍają introity' części i cykle ordini,aľiim missie, misceĺIinea
(w RĄn utwory świeckie), hpnny oficjum i magnifikaty. Wśród kompozy_
torów znajđqjemy _ obok Dufaya i Fĺye'a _ m.in. Touronta, Tlnctóĺisä,
Flemmika, Philipiego (Basiĺona], Pultoisa i Stanilly'ego. Pod względem cech
ĺepertuaľowych i kodykologicznych kodeks Stľahov wykaĄ e zbieżności
z rękopisami ťryđenckimi '

Na f. 245v zabytku zanotow aĺo nie znaną z innych źródełballaclę Wal-
teĺa Fĺye'a2o. Ów-đwugłosowy utwóĺ, zachowany ,'ie.tety bez tekstu, zna-
1azł się w składce kođeksu zawierającej m.in. kompozycje?wieckie. Nie jest
to jednakże jedyne dzieło tego tvřóIcy * -o.^*śki- 

'źtődte' 
Zĺajđujemy

w nim bowiem m otet C) JIorenS rlsa Frye'a zapisany pľzez tego samego skryp-
tora w dwóch ĺóżnych miejscach kodeksu. Trudno wyjaśni ć, co było pizy-

' !lŤ ĺ iĺlkĺrtclIr AvL; ľegina celorum). Drugi to śpiewnik Haĺtmanna Schedela

{(i ľ\'lllH tJl()), w któĺym kopia utworu Frye'a pojawiła się na początku lat
Eŕ!,!j.](lE l0ĺ iĺll].yclr XV wieku, w okÍesie pobytu Schedela w Lipskuzz.

., trłl hĺlrĺĺ:ksic Stľahov znajđujemy nie znany z innych źródeł ĺtwőt, opa'
!ł:ĺłlltý tlĺĺwisl<iem duJfag' ]est to atrybucja szczegó|na: nazwisko to poja-

tltli l lł,l Il(i(l jodllym z $łosów kompozycji, 
^rlie 

_ jak to było \rĺ zwczai) -
'l-iii iL]i Ili](l)4łtl(u. Ztego teżwzględu Dufayowi pĺzypisuje Się jeđynie autoľ-

", 

$i!:,ri ĺi, ĺ /l'łllĺĺ'l' 0r sccundus', pozostałe głosy ut!ĺroru były zapewne dziełem
''ill!ir,!:rl kotttpozytoraz3' Pođobny kazĺs d'otyczy zresztą aĺoĺimoweeo Gĺo-
,. gLŕi, 1Ýt/(lllll(,rgo w seĺii o1lera omnia buĺgundzkiego misťrzaza. omawiany tutaj

, gt, ĺlliĺĺ,llr'tt 'ięzvlĺowego' Pier_wszyrn z nich jest jeden z kodeksów ffyđenc-
' siĺ,ił . l."l'l{rlrll 90 - datowany n a7ata t453/7454_145821 (utwóĺ pĺzekaza-

, ĺ{'}'ĺlitr l']'ľlĺllĺll ĺzlum laudibus ĺległ więc przeĺóbkom często pĺakťykovzan}'Ín

1 ą E \' tvlľlĺtĺ, pologającym na ľoŻszeÍZaniĹ7kolĺipozycji tĺzygłosowej do czte-

..l ťł{łliiiitl, llľzeľóbce takiej poddany został ĺównież motetAye regine celorum
l 

' }l.',l' lllll(iwiony w dalszej części pracy.

!Y lłĺlĺlolĺsie Stľahov spotýamy jeszcze jednąkompozycję Dufaya - in-
t'!!ił (,,'l lĺsŕl,.|qj autorstwo zostało ustalone na pođstawie pĺzesłanek po_

..$tľiittlľlt' Ol'(lż w latach czterđziestych Lauĺence Feiningeĺ na podStawie
:]ilii:r !iĺ y ĺlylislyczĺej i żrődlowej prz1pisał Dufayowi wie1e priopľiów mszal-

1!.1!:ll y, ko(lol(su trydenckiego I-TRmn 8825. Hipoteza włoskiego badacza
.{iłłi,ĺĺlkltłlt lĺię $zorokiej dyskusji w liteĺatuĺze muzyko1ogicznej, w wyniku
l,-ll, ! t|l wiłll()gácono ją o dodatkowe aĺgumenty26. Jeden z nich dotyczy wła-

l.:. '::' ]ji l'ljl'lľ w|iłl:.| o|r' cit.
]r ll!!ĺlll |il wĺtokcrnagel, wstęP d.o: Das Li.cdeľbuch des Dr Hartrntnlx scheĺlel. Faksimile,

ĺ'}i,, li]lll|1 .l|lll!i0hoľ Mtrsik 84, Kasseletc. 1978.
jl 

l )ĺll!łlll l'lllillenao: oI,. ciĹ
l' ' 

I l l'ril lľlĺ:ll l3osseleľ (recl.): GuiLĺelni Dufag' ()pcĺł oĺntia, cz. 4: Ftagmenta Missarum,
: i:łlllltl,, lvlrlltltlľtlbilis Mĺrsicae 1, An1eÍicalr Institute of Musicology 1962' s. 101-103'

'j ĺlllllall00 tŁirringer [red.): Aĺlct1nlm anon!ł]oĺum missaĺum yroyritł XvI 4uaťĺł1n XI
i ĺłlll llull ! )illh.ll ĺll.lctoľi. atĺscĺi.bend'tl' sulĺt, a diuĺlctis nonnullis fĺaguc tis cX cad'icibus tťidellti'
i!i. ',ll'|l ĺtl l\ľłltiviĺl Cath.cĺ]'ralĺs lLufl.c autehx in Castello Barxi ColL'silii consďytłtis eÍafĺrtL,

' i]')ł'llĺrlltr'llltt Iłĺyplxlrriae Litrrĺgicae saĺctae Ecclesiae Ronranae IIl1, Rome 1947.

']' l'lllllll|lvłjzo ilrfirrĺracje na ten tenrať zalvieĺają pĺace: David Fallows: DIłÍII1J atld the

ě |.i ,,, l'! ll|1l'|' ll,ltcl.^ of'?rrĺt 88, w: ĺed. N. Pitotta, D' Cuĺti: I CorliĹ:i MĹLsicali Tĺentini' A CelL-

' .!;'' li|,lIlll lĺ)lł6,s.46-59; Rebecca Ĺ. GeÍbeť Dufa!'s St!ĺe axd the Qucstioĺl of Cyclic Ünitg
' 1* |ll|j 'l', |llt l4lł 

^,ĺ?ss 
Prooef Cĺ|clrs' w: ted. PeteŤ wriéllt: I Cottići Mllsicaĺ,i Trcntĺlti' Nuoyt

i:; ,l li ll l llllllll luĺĺl Ił.iscopcrta. Atti rld Cofuýeg .o Lĺĺ'ure nce Feiningtť la müsicoĺogia come rnissio-



Paweł Gancaĺczyk

śnie intĺoitu os iusti, kt&y - jako utwór Dufaya - zostď zacytowany w li-
ście Giovanniego Spataĺo do Pietro Aaĺona17. W kođeksie Strahov znajdują
się ponadto czteÍy inne utwoÍy wchođzące w skład pĺiopriów zachowa-
nych w rękopisie I_TRmn 88. Ich autolstwo nie jest jeđnak nada] pelľne,
toteż nie pośv/ięcamy im więcej uwagi. Gdyby jednak výysu\vane pĺZJapusz-
czeÍi.a okazały się pĺawdą, omawiany ĺękopis stďby się jeđnpn z tłównycin
źrődeł wczesĺej twóĺczości Dufaya (.ĺvszystkie priopria datowane są na lata
czterđzieste XV wiekul.

Motet Ate regina ceĺnnłn Frye'a w źtódłach śroclkowoeuropej skich

Motet Ave regina celorum'Waltera Frye'a należy do najbaĺdziej
ÍozpowszechÍrionych đzieł muzyczĺych II połowy XV wieku. Jego odpisy
znajđĺjemy aż w 1 5 ĺękopisach, pochodzących niemal z całej konĘłlental-
nej Europy28. Najstaĺszym źródłem motetu jest kođeks I-TRmn 90, w któ_
ĺym pojawił się on V/ latach 1453-1458 w dwóch wersjach _ tÍzy- i czteÍo-
głosowejzg. Pozostałe ođpisy są w znacznej części datowane na läta
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XV vzieku i' zawieĺają wersję tĺzygłosową.
Ponadto istnieją opracowania instrumentalne utworu zachowane w Bux-
heimer orgelbuch [D_Mbs 352b)' o populaĺności i zĺraczeniĹ1 Íntefi1EÍye' a
świadczy umieszczenie jego fIagmentów na cztetech obÍazach. Teĺoĺ Aye
ragina celorum zostal ponađto wykoĺzystany przez Jacoba obrechta w jed-
nym Z jego motetów i ]ň/ mszy pod tym samy'm tytułem. Jak wyk azały gÍün-
to'V/ne ana1izy, üt\^/óÍ FÍye'a jest w istocie kontĺafaktuĺą angielskiej balla-
dy' Tekst antyfony pĺzypisano mĺ w późniejszym okĺesie - jego weĺsji
pierwotnej niestety nie znamy.

del Bĺłonconsigĺio 24 settembre 1994,'ÍÍeito 1996, s. 107-119; Álejandro E. P|ancha.rt: Guiĺ-
hĺłrne DL Flłlj's seconr1 Style, w: Íed. J. Á. o\ł'ens, Ä. M. Cummiugs: Młs ic in Re aissance
Citi€s tł d Courts' sturlis in Flonor of Leĺvis Lockwo\d, lNlilchitaĺ 7997, s' 3o7 -34o '27 Álejandĺo E. Planchaĺt: Guillawne Dufag,s Masses: Notes and Reýkio'?s, ,,Tlle Music
Quaĺteĺly'' 1972, LI/III, nr 1, s. 14-19.

28 Oylr(łcz trzecb ĺękopisów będących przedĺ otem pÍacy są to : D-Bk 78 'C.28, Í. 47v-49t;
D-Mbs 352b, f. 87ł 87r 167v; D-Mbs 810, Ĺ 37v-39r; D-Mbs 5023, f. i2v_13r (bez kontĺate_
ĺoĺĺ);D-'W 287,f.1ĺ_2ĺ; E-Sc 5_1-43, Íl 37v_38ĺ; I-Fn 112bis, Ĺ 29v-30ĺ; I-Fr 2794, f. 15v-1611
I'PEo 431, f' 82v_83ĺ; I-TRmn g0, f' 298ý-299Í (cztery słosy), 377v-372ĺ; I-YEcap 757,
f. 53v-55r (cztery głosy); US_'Wc Ĺ25, l 7a v-9ĺ.

29 Jak wynika z datorvania l,eteŤa wrighta (op' cit.), weĺsja cŻteĺogłosowa zna7azła się
w kođeksie w lalach 7453_7454, ttŻÝÉłosowa zaś - Í1ieco Đóźniei. albo1'ĺ/i€m w látáci ] 4s4_

Motet Frye'a zachovĺał się V/ trzech Ťękopisach pochođzących z Europy
śĺoĺlkowo-Wschodniej. Na szczecőlną űwagę zasługują tuw. fragmenty ko_

szyckie (SQ_Bű 318 + SQ-Bn 33), powstďe na zíeÍŤ-:Iacľ' dz1siejszej Słowa-

cji' ZwaŻWszy na ich dość 'wczesne datowanie (ok' 1465 ĺok), stanowią
one jeđno z najwcześniejszych źrőd'eł omar^/'ianego ütworu. Motet Ffye'a
zachował się także we wzmiankowanym jĺż śpiewniku głogolň/skim [PL_
-Kj 40098), a takźe w kođeksie Speciálník (CZ-HK II Á 7). Jak możnawy'
v/nioskować z badaí znakőw Y/odnych, w đrugim z ĺękopisó'\M pojasrił się
on już w latach 1480_1485. Znamienne, że jego zapĺs sąsiaduje tam z ut!V'o-

ĺami o świeckim Íođowodzie. W kodeksie Speciźlnik znalazła się czterogło'
sow'a we1sja motefil Frye'a. Redakcja cz:waÍtego głosu (altus), ýmieszczo'
nego pođ pozostał}'Íni' odbiega jednak od' zĺaflej z Íękopisu trydenckiego

G-TRmn 90).
Poĺównanie odpisów badane$o utwonr pochodząc'ych z teÍefi7 całej

Euĺopy śĺodkowej (a więc łącznie z Íękopisami D-Mbs 810 i I-TRmn 90)
pÍzynosi dość interesujące sposfuzeżenia. W stosunkowo skromnym mate-

ĺiale poĺównawczyĺn, obejmując}Ín ze względĺ ĺa ÍragÍnentaÍy czność pÍ ze'
kazu koszyckiego Ęlko discantus i część kontÍatenonĺ (pominięto ]^/ po'
równaniach zagiĺioĺry fÍagment SQ-Bm 33), zÍnf.eziorro 37 waĺiantów
muzyczĺych i kilka waĺiantów notacyjnych. Najbliższe pokľewieństwo
wykazĺjąwersje znane z Scher]rlsches Liederbuch (D_Mbs 810) i ĺękopisu
SQ-Bu 318, ÍóżÍIiące się zaledwie dwoma szczegółami opĺacowania muzy-
cznego. Niemal Íównie blisko spokĺewnione są obyđwa odpisy zachowane
w Íękopisie I-TRmn 90 í to pomimo obecności w jeđnym z nj.c]J czwatte-
go, đođanego głosu. Redakcja z kodeksu Speciiálník koĺesponduje z '$/'eÍsja-

mi tľyđenckimi, a Ze śpiev/nika głogo1Ä/skiego cechuje się wyjątkov/ą wÍęcz
niezależnością- Spostrzeżenia te umożliwiają wskazanie bliskich związków
pomięđzy śpiewnikiem Schedela a fĺagmentami koszyckimi. Niemiecki ĺę'
kopís mógł Stać się jednJ,r:Á z pierwov/zolór^/ dla źĺódła słowackiego, motet
Fĺye'a pojawíł się w nim bowiem ]ň/ Lipsku już ok. 1461 roku30. PÍzedsta-
wione bađania potw'ierdzają ĺównież wyjątkowe miejsce śpiewĺika $ogow-
skiego wśĺóđ źródeł śĺodkowoeuÍopejskich. Sposób redakcji zaw aÍteto
w nim repeĺtuaĺu' ĺ/ t}Ťn m.in. omawianego utworu' świadczy o wyjątko-
$řej efĹlđycji Í]7l1zycznej pisaÍza Íękopisu.



62 Paweł Gancatczyk

&š

a Eł!+ NVs9

E€
F_j

<. ,o
;ł 'ĺ

FP
Ě>

'Msza Ave regiuł ceĺofuru Dufaya we fťagmentach lwowskich
(PL-Pĺ 7022)31

ostatnim utworem wymagającym omówienia w Íamach podjętego te-

lnat'l)' jest Missű. A|e regíne celorum Gui11aume'a Dufaya' Jest to późna msza

l:tĺrgunđzkíego kompożytoĺa, powstała zapewne w Cambĺai w latach 1470-

-14i1sz. U*-ó, ten ĺiważa się za ĺajbardzĺej integralną foĺmalnie mszę Du-

laya, Í:ęd'ącą pođsumowaniem wcześniejszej tr'vórczości, a zaÍazeÍ7 'ĺĺ1ĺra-

'ä'''o*",äÄuch 
poszukiwań. Z tego Ín.in' wz$1ęđu poświęca się jej

szczegó1ną uwagę w iiteratuize mu zykologicznej33 - oĺn awiana msza zacho-

wała-się poza iľágmentami lwowskimi \'ĺ tÍzech ĺękopisach' Najstarszy

z nich poôhodzi z nrĺgii (B_ľĺ 5557) i jest ĺőwĺieŻ źĺóđłem trzech Ínszy

Walteĺi Frye'a' Missa Alle regina celorunłpoja'wiła się Ľ nim zape\^ĺne Jesz''

cze w pieiwszej połowie lat sieđemđzíesiątych XV wieku' a więc wkĺótce
po j"j .t o-po"o*aniu. Dwa pozostałe ĺękopisy poľ'_tť1r we Włoszech:

- wátyt""iô (I-Rvat B 80; 1'475 ĺok) i w Feĺtarze (I_Moe M'1'13; 1481

ĺok). óbecrrośŻ ostatniej i najwybitniejszej mszy Dufaya we fragmentach

lwowskich jest faktem g;dnym szczególnej uwagi' Dodajmy, że w tym nie-

clawrro oprÁco*a nym itődle zachowały się też dwie msze Josqĺlna: L'aĺni

bauĺ]ichoi i L'homme armé sextí toni34. Pĺz3pĺszcza się, że fĺagmenty lwow-

skie, powstałe ok. 1486 ĺoku, są najstaĺs z1ĺĺ przekazem dfugiego z wymle-

nionych utworów.
Jak wynika z pľóby porównania waľiantó'w zawaÍtych w odpisach mszy

avź ,rgiio ,etoĺu-, na3bliższe pokrewieństwo wykazujądwie pary pĺzeka-

zőw, É-Br 5557 i PL-Pu 7022 oĺazl-RvatB 80 i I-Moe M'1'13' Kopia bnrk-

selska i lwowska posiađają znaczną liczbę wspólnych wariantów m17zycz'

nych; nie pozostają jednak w Stosunku do síebie w genetycznej zależĺości'

31 Pĺezentowane porriżej spostrzeżenia są skÍóľem ĺozdziału III pĺacy ma$isterskiej

pt' Repertuať mszal ll ftdgnel\tó'| ĺ|a'oĺÚshich (PL'Pa 7022) u) ś"|)ietle.metod! ýtelfunat!y'cznej'

ioĺ.,"tałej * ls94 roku w Instytucie Muzykologii UW pod kieĺunkiem pĺof' đĹ hab' MiÍo'

sława .PeŤza.
32Reiniardstrolrm:TheRiseofEuropeaĺMusic1380-1500,cambridge1993,s.284-287.
33 Poĺ. zwłaszcza: Álejanclĺo E. Planchaĺt Guillaume Dĺłfay's Masses: A Vielo of the Ma'

ltĺ'ucńpt 1laĺlitíolĺ, w, .ecl' A. 'v/. Átlas' Pap ers Read, at the Dulay Qll'i cente aťu Confercnce,

Bľoohĺgĺ Colĺege, Dccembeĺ 6_7, 1974,lJĺłłł Yoĺk 1976, s' 26_60,Rob-C'-We[maĺ: "Msereĺe
irpjĺiío"tĺ oÚir!,", The Creatiot anrl' Trątsa'ission of GuĺIĺaume DbÍa!'s "Missiĺ Aýe ťegtna

,ríiru*'', ,tro*iol of Musicolos/'' 1995' X[I, ĺĺ 1, s' 18-54; Álejandĺo E' PlanchaÍr: Noŕes

on Gu Látilne ou Fay's Last Wirks,,Jouĺna1 of Musicology'' 1995, X I' nr 1' s' 55_72 oĺaz

pÍaca cytowana \rł ptzw' 27.' 3a Miĺosłow Pei' .' Fta!]me t]] Lwowskic' Źród.ł.o ĺ1zieł Dufaga , Josquína, Piotra d'e Domĺłĺ'to

'ľwórczość Guillaune'& Dafa1ta í Waltera Fr]le'a w Exryy9ý1!9yy!yp1!Ą
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choć mają najprawdopodobniej wspólnego ptzodka. Podobne spostrzeże-
n;.e Ąowczy też pary przekazów włoskich.Ńajblĺzsze orygin.ałowi są zapew-
ne odpisy utq/oru zachowane w ĺękopisach B_Bĺ 555 z ĺ ĺ-Ňĺoe lrĺ. r. ĺ ä. xopialwowska zalĺńer a wiele samodzielnych ĺ ozwiązaÍl mizy cznycn, świadczą-
cych niewąęliwie o inwencji jej autoĺa. Transmi sję mizy Áve regina ceto-ruĺn Dufaya ilustruje poĺiższa stemma ntłicum:

-ts=Ę- ----t-.-........-ĺ

n ľ. #ípňiozz l-p,ś{so hô;'.,.',
- -!3nleyaż msza Ave regina celorum powsta1a w Cambĺai, a jej kopia B_Bĺ
5557 iV- Brugii, można pĺz;ypuszczać, że h:ypaĺciĺretyp 

',B'' 
pochod zi zktóre-

goś z_ośĺodków burgundzkiclr. żródeł odpisa 
"twá*"b"iuya 

.\Ä/e Íĺagmen_tach lwowskich ĺależy więc szukać w Buĺgundii, \ry Íegio;ie działalności
samego mistÍza. Spostĺzeżenie to jest t),'Ín bardzĘ intelsuj ące, że pozo-
:::ľ TY: polskiego źĺótlła, podobnie j'ł i 

'"p.."tou. ĺ""y"ň ĺękopisów
EuŤopy sÍodkowo-Wschodniej' wykazują dość, Wraźĺe koneksje wł]oskie.
Watto tőwn\eż zaĺ:ważyć,, że iarówno w ĺękopisie bĺukselskim, jak i lwow-skim po mszy Áve regina celorum Dĺfaya pojäwia się f.ug*".r. ,''"rypo*"-
ĺ-"'í"Ęi:i""":i- ?Ye) ľszy,.pÍ-zwrs'ywanej niekiedý Johanneso]ň,i Regiso-
ľ-'- * ry'" kontekŚcie związki polskiego źródła z kodeksem B_Br 5557i ówczesną BuÍgundią wydają się ocz1łviste.

Zakończenje

- -|:ł:i""::.:a 
uľ]o1ów. łf"ľa i Frye'a zachowanych w ĺękopisach

z E1ĺropy sÍodkowo-Wschodniej nie pozwala na wskazanie jednego Ĺanafu
dystrybucji, którym twórczość ta đocieĺala na ,i"^i" n^"r"loľegionu. Na-
!?'!?u:rk 3yyĺa4ć,,że większość z omówionych ru á"i"'ł 

"r,rn..1..t ""zÍooel ĺremleckiego obszaru językov/ego, co może stanowić j eđną ź ptze-
słanek świadczących o istníeniu śľoĺlko1voeuropejskiej wspólnoty kulturo-

wej. Szczególny ptzypadek stanowi motet o floľeĺls rosa Frye'a, zachowany
wyłączníe na ťym teÍenie, a także domniemane kompozycje Dufaya z ko'
ĺleksu Stĺahov, istniejące ponadto jedynie w rękopisíe tryđerrckim I_TRmn
88. Znajomość twóĺczości ýclr đwóch kompozytoĺów w Errĺopie środko-
wo-Wschodniej wydaje się ocu}nvista: wszak kodeksy tĺyđenckie (zwłasz-
oza I-TRmn 87, 88' 90' 92 i I-TRmd 93) oĺaz kodeks St. EĺnmeÍam (D-Mbs
14274) sąjednymi z ważniejszych źródeł utworów Dufaya, a śpiewnik
I-Iartmanna Schedela (D-Mbs 810) - 'Walteĺa Frye'a. Być, może đo popular-
trości Dufaya w Europie Śĺodkowej pĺzyczyĺił się jego pobyt w latach 1438-
-1439 na soboĺze w Bazy1ei36. Sobóĺ ten był nie tylko for-um wyĺniany po-
glądów Íeligijnych i społecznych, alę także okazją do nawiązywania
kontaktów lĺrĺzy czny ch. o istnieniu epizodu,, śĺodkowoeuropej skiego',
w bíogĺafii Fĺye'a nic níe wiemy, choć ĺależy przpĺszczać, że - przynaj-
rnniej pośĺednío _ był związaĺy z tą częścią kontynentrr.

opĺócz utwoĺów znaĺych ze źróĺfeł'niemieckich i austriackich istnieją
|akie, któĺe poza badanymí ĺękopisami zachowały się wyłącznie w Euĺopie
Zachodniej. Należą do nich dwa dzieła Dĺlaya: chaĺson Diea gardlabone
sĺłns rcprise, wykazuj ąca koneksje włoskie, i msza Ále regina ctĺoruln, zwią-
Lan^ z Bl1Ígĺĺrdią. obecność tych utwoĺów może świadczyć o istnieniu bez-
pośrednich kontaktów pomiędzy ośrodkami Europy Środkowo-'Wschodniej
ĺr zachodnioeuĺopejskimi centrami kulttrĺowymi. Na1eży dodać, że dowo-
dów takiego staĺĺl rzeczy lle dostarcza nam wyłącznie dokrrment acja tlvór-
ozości Dufaya i Frye'a. W ĺękopisach powstałych na terenie dawĺej Polski
i Cuech istnieją ĺiezĺane z inĺych źĺódeł bąđź ĺajwcześniejsze pĺzekazy
tt tworów takich mistĺzów polifonii nideĺ1andzkiej, jak: Alexanđer Ágrico-
la, Josquin Despĺez í Jacob obrecht (np. w kođeksíe Speciá1ník, CZ-HKII
A 7)' Uświadamia to ĺangę kulť.:ľy mĺzycznej krajów naszego regionu,
która w XV stuleciu nier^/ąĘliwie osiągnęła wysoki, euĺopejskí poziom-

Wykaz cýowanych źtódeł

B - Belgia
I}ľ 5557 - Bĺuksela, Bibliothěque Royale Albelt 1"', Ms. 5557

CZ - Republika Czeska
I-IK II Á 7 _ Hĺadec Kĺálové, Muzeum Výchođních Čech, Ms. 1I Á 7 [= kodeks sPe_

ciálník]
- Pĺapia, Sttalrovská Knihovna, KlašteÍ PremoĺstŤátů rra Strahově, Ms'

D.G.M7 [= kodeks Strahov]

35 Rob C' Wegman: The Tĺuelth Gathering of Bl-usseĺs, Koninkli1ke Bibĺiotheek, Mlĺru$cľipt5557- A NĹw Dafa]j concordance,w: ĺed' R. wą-ur', E.'v"tt"., ĺíto 
"ńlroru- cn u lĺo^'-Essćl!1s in MĺłÄicoĺogu in Honour of Chńs Maĺs in his 65th An i'l,ersary, Ámsteĺđam 1gsz
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D - Niemcy
- Beĺlin, Staatliche Museerr deĺ Stiftung PĺeuBischel KĺltllÍbesitz, KupfeŤ-

stich]<abinet|, Ms. 78'C'28 (ol'im HamĹIĺoĺ 45L)
- Monachiurn, Bayerische staatsbibliothek, Ms. Cirn. 352b (oĺimMĺs. 3725)

Í = Bułcheimer orgelbuth]
- Monachium, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. Germanicus rnonascensis 810

foĺimMĺs. 3232; Ci;ĺ;' 351a) [: śpiewĺik Haĺtmanna Schedela]

- Monaclrium' Bayeĺische Staatsbibliothek, Ms_ Latinus monascensis 5023
- Monachirrm, Bayeĺisclre Staatsbíbliothek, Ms. Latinus monasceĺsis 14274

(olim Mĺs 3232a; Cim. 352c) [ - kodeks St. Emmeĺam]
- wolfenb1ittel, Heżog Áugust Bibliothek, Giilferbýanús 287 ExtŤaÝagantiunr

E - Hiszpania
- sewilla, catedral Metropolitana, Biblioteca Capitulaĺ y Colombina, Ms.

5-7-43 (oĺim2'lab.135, N.0 33)
F - Fĺancja

- Paryż, Bibliothěque Nłtiona]e, Département des Manuscĺits, Collection Roth-
schild, Ms. 2973 (1.5.13J

- Paryż, Bibliothěque Nationale, DépaÍteÍrent des Manuscrits, Nouvelles
Äcquisitions Fĺanqaises, Ms. 4379

GB _ lłielka Bĺytania
- oksfoĺcl, Boďeian Libĺary, Ms. Canonici Miscellaneous 213

I - $/łoclry
- Floĺencja, Biblioteca Nationale Celrtrale' Ms' Magliabechi XIX.112bis
- Floĺencja, Biblioteca Nationale ceĺtŤale, Ms' Magliabechi xlx.176
- FloÍencja, Biblioteca Riccardiana, Ms' 2356
- FloÍencja, Biblioteca Riccaldiana, Ms' 2794
- Modena' Bibliotecá Estense e UniveŤsilaria, Ms. ü.M'1'13 (Lat. +56; Úĺifu

vH.10 )

- Peĺugia, Biblioteca Comrrnale ,,Augusta''' Ms' 431 (G.20)

- Peĺugia, Biblioteca Comunale ,,Augusta'', Ms' 1013 (M'36)

- Watyk.ln, Biblioteca Áposto1ica vaticaĺa, Ms. Cape11a Giulia XIII.27
- w'atykan, Biblioteca Ápostolica vaticana, Aĺchivio đi Sarr PietÍo, Ms' B 80
- Trydent, Museo Pĺovincionale íläŤte, castello delBuon Consiglio, Ms. 87
- Tlydent' MĹlseo Ployincionale d'ÁIte, Castello de1 Buon Consiglio, Ms. 88
- Tryclent, Museo Prcvincionale cl'ÁÍte, Castello delBuon Consiglio, Ms. 89

- Tlydeĺt' Múseo Provincioĺale Ĺl'Alte, castello clelBuon Consiglio, Ms. 90
_'l'rydent, Mrrseo Provirrcionale dAĺte, Castello del Buon consiglio, Ms. 92
- Tryđent, Müseo Diocesano, Ms_ BL ltÍadycyjnie cytolvany pođ nI 93]
_ Weĺoĺa' Biblioteca Capitolaĺe, Ms. DCCLVII

PL - Polska

- Kĺaków, Biblioteka Jagiellońska, Mus' ms. 40098 (oĺiĺz PĺeuBische staats-
bibliothek) [ = śpierĺ.nik głogowski]

- Poznań, tsiblioteka Uni'V\'eÍsytetu im_ A. Mickiewicza, Ms. 7022 [= f1ąg-
menty lwowskie]

-'Waĺszawa, Biblioteka Naĺodowa, Ms. III.8054 (olim Kĺas 52) [: ĺękopis
Kĺas]
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SQ _ Słowacja
- BIatysława, Miestne PTacoÝisko Matice slovenskej, I'i'c;33 (olĺn III A1'3)

[: fragmenĘ koszyckie, II część; zaginione, znane jedyĺLie ze zdjęć ptŻe-
chovływanych w Buđapeszcie, oÍszágos széchćnyi Kŕin5rvtáĺ, Facs. I, Ms'
49s].

- BÍatysława, Univerzita Komenského, Knižĺica, Inc. 318-I (ol'ĺ?L Iu B 6.)

[: fragmenty kosŻy ckie; I częśĺ|]
IJS - Stany Zjednoczone

- New Haven, Yale University, Beinecke Library foĺ RaÍe Books and Manu-
scÍipts, Ms. 91

- lÝvaszyĺgton D.c., Library of congIess, Music Division, Ms' M2'1.L25 Case'

Bk 78.C.28

Mbs 352b

\4bs 810

Mbs 5023
Mbs 74274

w 287

Sc 5-1 43

PĄ 2973

Ptt 4379

ob 273

Fn 112bis
Fn 176
FÍ 2356
FÍ 2794
MOe M.1.13

PEc 431
PEc 1013
Rvat XIII.27
Rvat B 80
ifRmn 87
TRmn 88
TRmn 89
TRmn 90
TRmn 92
TRmd (93)
YEcap 757

Kj 40098

Pa 7022

Wn 8054

Bm 33

Bu 318

NřI 91

Wc L25




