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Ríchaĺd Sheĺľ (Northampton, Ma)

w chórze papieskim za czasőw Palestriny
Kompetencja i niekompetencja

W ĺokrr 1581 katolicki uchodźca z Angli| Gregory Maĺtin,
napisał książkę ,,Roma Sancta", Poświęconą życiu religijnemu
w RŻymie, gdzie, w latach 1576 - 1578, spędził około osiemna-
stu miesięcy' Jej Pielwszy tom poświęconyjest kościołom, ĺeli-
kwiom oĺaz ceĺemoniom i zawiera dwa opisy muzyki kościel-
nej: pieŤWsŻy, dotyczący rzymskich kościołów; drugi, wspomi-
naiący specjalrLle chdr papie5ki w Kaplicy SyLst1nsliej' żaden
z nich nie odwołuje się do 1'akiejś specjalnej okazji' ajednak, jak
się łydaje, sĹanowią one odbicie prawdziwych, muzycznych
doświadczeń Martina.l

To ĺajbaľdziĄ bĺogosłnwiona ńżnoťodfiość w świecie, gdy czĺo-
wiel( może pójść jednego dniĺl clo tąk wielu kościoĺdw, wybľanych
wedle wolí, o tak niebiąliskich nąbożeństwąch, z takq muzykq, takími
głosąmi, tĺ|ki1ii instr mentami, peĺnylĺli poĺłagi i majest.łtu, skłtł|LitL-
jącyÍi tlo pobożności i uznoszqcymi lĺldzkie seĺce do nedytowaĺia
nad melodiąmi aníołóĺu i świptych ĺu niebiosach. [Do tego] olgąny
i głosy ĺlzíecípce ostľzejsze i głośni4sze niż illstľument, stŕojTce
z każĺlL piszczałk4: pośľód chóľu ĺ,@rnet ąĺbo puzon, takie jak pozosta-
łe gĺosy. To, co jest szczególne í ru] ca tfüeba konieczflie zlaľócić
ttw1gę, ło Íakt, że u1|Powiaĺlaj7 k;.ażde słouo i każdą syĺabę tak wyĺaź-
ie, tak czysto, tak oĘowiednio, z tĺlką Pełnią, że słuchacze mogą

w'!/słyszeć uszystko, co jest śpiewą11e. A gdy organy gľajq pewien
ueľs, jeden z chóľzystów basem, bątdzo swobodnie mówi ĺaczej niż
śpieuą, co jest po7l)szechne w ínnych miejscach i czego níe widzia-
łem' (ks.I, toz.33: ,,SoleÍmitie of Divine Service").

Chór stął na bnĺkonie po jednej stľonie, a posiadał wiele pípknych
i dobľze do siebie dopasoĺoanych głosóu Nie było żadnych oĺganów,
ponieĺłaż chóľ miał btzmienie pelne we wszystkich gĺosach' Chociaż
nie było żaĺlnego dyszkaĺtu, śpíew był tak u11ľaźny że tażd4 syĺabę
można Iryło słyszać jak &ĺos k'z11odziei. (Ks.I, roz' 34: ,,The Popes
Chappel and Solemnities in the Palace")

Jak zauważył Chĺistopher Reynolds, spostrzeżenia Maltina
są Plzydatne, ieśli chodzi o wzmiankę o występowaniu w ko-
ściołach Rzymu insĹĺumentóW innych niż olgany oIaz o Po-
fivieĺdzenie, że papieski chóĺ śpiewał bez jakiegokolwiek akom-

Paniamentu instlumentalnego' ]eszcze baĺdziej uđerzający, jak

Pisze ló'i^'nież Reynolds, jest nacisĘ który Martin kładzie na
wyrazną dykcję chóĺów kościelnych oraz chóru papieskiego;
I to w zasadzie \ýszystko, co ma on do Po1^Iiedzenia na temat
blzmienia tych śpiewających zespołów'2 W rzeczywistości, ta
konłIetna obseIwaqa, pochodząca z książki, która miała, PIa'iĄ/-
dę mó\a/iąc, chaÍakteĺ częściowo PIoPagandowy, stanov/i
'inr' sposób tak oczywisty oznajmienie, że ideały Soboĺu Tĺy-
denckiego dotyczące muzyki ĺeligijnej były naPrawdę wpIo-
wadzane w życle w Swięt}Ťn Mieście' iż nie powinniśmy brać
ich chyba zbyt dosłownie.

zlesztą, jak wiädomo z innych źróde| w końcu szesnastego
wieku nie dobra dykcja, a głośność i pehia bĺzmienia były ide-
ałem dźwiękowy.rn chólów v/ kaplicach i kościołach, podczas
8dyjasność wymowy i wyrafinowana eksPlesja stanowiły ide-
a}y musica dą cąmeľą.3 Potwierdzenie, że Ĺakie poglądy na te-

mat śpiewu kapeli były rzeczywiście wyznawane \^' \{atyka'
nie, znajdujemy w bullach papieskich i n otLl pfuprii, \ý kŁólych
na P1zestrzeni 200 lat ulubionym teĺminem na określenie po-
żądanego dźwięku papieskiego chóľu jest ,,đźwięczny" (sono-
rą, cąnoľĺł). Ale także papieskie lisý powiĺĺriśmy bĺać z odĺobi-
ną scePtycyzmu; były to, Pĺzede 'i^'szystkim, dokumenty pĺa!V-
ne i to, że PowĹarzają PeÝ!'ne teĺminy, mogło być raczej sprawą
zwyczaj!, iĺż odniesienia do ĺzeczywistości' Jeđnak nie może
nas zaskakiwaĘ że papieska kapela dzieliła ten saÍn ideał d^vię_
kowy z iňnymi zesPołami. To, co jest być może zaskakujące, to
liczba papieskich śpiewaków. o któĺych w ciągu całego szesna-
steBo ''vieku v/sPółcześni sądzili, że nie mieli kompetencji do
kształtowania takie8o dźwięku; śPiewaków, którzy w rzeczy-
wistości mogli nigdynie śpiewać w chóIze, chociaż odnoĹowy-
wani byli ,,w księgach". Ci ludzie zdecydowanie nie posiađali
,,dźwięczĺych" głosów; przymiotniki jakich używano dla ich
oPisania to m' in': ,,szoĺstkt'' (aspĺa), ,,kĺzyk7iwy" (ľauca\, ,,rie-
zgodny'' (disona: ,,nieczysty - 9 nie Potlafiący Ĺĺzymać stÍoiu?),
a od cŻasu do czasu wiązano je z Izeczoý,|nIkiei'L imbecilIitąs
(,,słabość")' Co więcej, chór papieski miał zawsze prŻynajmniej
Pięciu śpiewaków, którzy byli aktywni zawodowo od 25 lat,
a nalĄ/et dłuże]', co Wskazuje na znaczne ograniczenie ich możli-
wości wokalnych (chociaż z pewnością Íóżnie wyglądało to
w każdym ind1.widualnym plzypadku). stosÜnek takich osób
(kepskich i,ralbo starych śPiewaków) do poŻostałej części Pien^',-
szego chóru chŤu eścijańst\Ą',a :,ĺLógł zhliżać się do 40 plocent.
Moim zdaniem, mogło powodować to Zaskakująco \^'ysoki

PoŻiom njekomPetencji w naiwiększej pĺofesjonalnej organi-
zacji śpiewaczej końca XVI wieku.a

Jak jedĺak mogło do czegoś takiego dojść? A zwłaszcza, jak
mo8ło doiść do tego w organizacji' któIej konstyfucja szczegó-
łowo mówiła, że śPiewacy mogü być dopuszczeni dopiero po
przesłuchaniu, które poświadczało jakość ich głosu oĺaz zđol-
ność śpiewania choĺału, polifonii i kontrapunktu, a także uzy-
skarLiu'?/, + 1głosów samych śpiewaków?s Obecność starszych
śPiewakóü/ jest wyjaśniona tym zdaniem konst}tucji, któIe
deklarrrje, że członkostwo w kaPeli papieskiej jest posadą do-
żywotnią,6 Pfzy czyĺ:. obecność osób uznawanych za nie-
komPetentne stano\Ą'i wskazówkę, że coś Żłego zd'aĺzyło s:lę
Iv ,,deparĹamencie kontroli jakości". I rzeczyviście, istnieją ob_
fiĹe świadectwa Pofi^/ieĺdzające, że w szesnast}Ťn stuleciu naru'
sŻanie konstytucýnych praktyk dotyczących plzyjmowania
śPiewaków stało się standardem. Klótko mówiąc, chór papie-
skl" jak każda inna biuĺokratycŻna insqĄucja w Kuii Rz1rm-
skiei, sŁała się w szesnastym wieku rajem dla PÍóżniakó\^/, któ'
rzy, dzięki wp\'wom Patronów, otrzym}.wali robotę, do wy-
kon)Ą^/ania któIejnie posiadali kwa]ifikacji i wynägrodzenie, w
zamiaÍr za kĹóre nie oczekiwano od nich świadczenia oracv'7
Od czasu do czasu ten stdn rzecŻy budzij konsternację w naj-
wyższych instancjach, a to z ko]ei w}.woł}.\,Vało reakcję, która
jednak okary.wała się nieefekt}.\Ąna, a stąd brała się jeszcze więk-
sza konstelnacia, i tak dalej, i tak dalej.

PieŤwsze udokumentowane wskazanie na wykroczenia Żnai
dujemy w pełnym golyczy spoĺze pomiędzy śpiewakami a ich
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znienalvidŻonym 
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l]estľo di cclpell,lL.odovico Magnasco, bisku-
pem Asyżu (pelnił fitĺkcję lrLąestľo \N laĹach 1540-50), sporze
zbyt skompLikowanym, by wchodzić tutai lv 1ego szczegóły,
z wýątkiem może 'VýsPoŤruienia, że śpiewakom udało się w
końcu uzyskać dymisję administlatora' Jedĺa ze skarg na Ma-
gnasco mówiła, że ,,zalĺdĺiał" chór ludźmi wybranymi wy-
łącznie wedhrg własnego widzimisię (najPIawdopodobniej były
to pĺzysługi świadczone lóżnym możn}Ťn osobistościom), igno-
ĺując zupehrie pĺoceduĺę plzesłuchań przePisaną w konstytu'
cji' Sprawy pĺzybraĘ bieg rak zły, że w loku 1553 Papież Ju-
liusz III zadecydował (albo został do Ĺego pľzekonany) o podję-
ciu Poważnej akcji dla oczyszczenia chóĺu z osób niekompe-
tentnych. Je8o oPinię na temat sLanu chóru znajdujemy w nie-
datolvanym 111otu pťoPlio, którego oIy8inał przechow1'wany
jesł w fondo Cappella Sistina w Biblioteca APostolica Vaticana'ó

Istota dokumenÍu Przedstawia síę następująco' W pĺzeszło_
ści do kapeli papieskiej sprowadzano z całego świata śPiewa-
ków, którzy nie tylko znakomicie zna]i się na muzyce, ale mieli
słodkie i dźwięczne głosy' Jednak teĺaz, w \^lyniku naĺuszenia
konstytucji kaPeli, wielu śpie1vaków Żnalazło się w niej, oĄa_
jąc procedurę przesłuchary z tego jedynie powodu, by zado'
wolić potężnych patronów, a w w1'.niku tego cały zespół śpie-
waków zbliżał się do liczby 35, spośród któTych większość' Po-
siadając słabe głosy, była ,,całkowicie nieużytecuna'' jako śPie-
wacy (,,imbelicitate vocum ad cantandlim penitus inutilis"). Pa-

Pież zaúýaża, że jeśli cŻegoś 9ię z tym nie zlobl, \ý Przyszłości
chól PaPieski, kĹóÍy był pierwszy w świecie, stanie się gorszy
od iĺnych kapeli. Zycząc sobie zĺeÍormowania chóru poprzez
usunięcie tych, któÍzy znaleźI| się w nim nielegalnie, Juliusz
zarząđza,by liczbę śpiew aków, jĺĺż na zawsze, zĺedukować do
24' Prawdopodobnie rezultatem tej dlastycŻnej ĺedukcji o 30
procent (większość zwolnionych śpiewaków była niekompe-
tentna) był chór ,,wychudzony i Przeciętny". Nie mogło być
Iakże đzlełen przypadku, że 1iczba 24 dokładĺLie odpowiada
liczbie' jakiej wymagał za czasów Međicich papież Klemens Vtr,
sprawujący swój pontyfikat w latach 1524-34, a więc w okĺesie,
któĺy Przedstawiony iest w Pewn}'rn dokumencie jako swego
ÍodŻajll ,,złoťý wiek"' kiedy to chóĺ miał idea]rre Ťozmiary,
a wśród śpiewaków panowała rórł.nowaga (siedem sopranów,
siedem kontraltów. cztelý tenory i sześć basów, plzy czym
wszyscy śpiewacy byti osobiście przesłuchani i Żatwieldzeni
przez samego papieża)'9

Były jednak ýn tyIJL 'n1otu pĺopĺio dwa rzucające się w oczy
słabe Punkty. Po Pier.lvsze, chociaż Juliusz deklaĺował, że jego

intencją było usunięcie śpiewaków niekomPetent]ŕrych, nie za-
żądał w rzeczy\ýjsłości ich usraięcia' zaÍníast tego, zalządzíł
Po Prosfu, że żaden nowy śPiewak nie zostanie przyJęty na
jakiejkolwiek Podstawie, dopóki pożądana ]iczba 24 nie 7osta-
nie osiągnięta w sPosób natura]iy. osiągnięcie Ĺego celu mo-
gło zabrać bardzo dużo czasu i nie mogło zagwaÍa71toý\rać, że
niekompetencja wyniesie się z chótu. Odma]/r'iając natychmia-
stowego zwo]iienia śPielvaków, papież bez wąĘienia odpo-
wiadał na zakulisowe dzialania innych śPielvaków, któIzy zna-
leŹliby się w opałach, gdyby dożywotĺtość urzędu została -
nawet z uzasadnionych powodów - przez PaPieski autor}'tet
zniesiona' Na koniec wreszcie, jak jeszcze zobaczymy, nalegďy
by ci,którzy mielli zostać usunięci otÍzymali stałą rekomPensa-
tę Pieniężną w formie ĺenty albo beneÍicjum.1o

To mógł być sukces śpie'i,vaków. Jednak, jak jLlż wkJótce za-
uważyll., w mołu pľoprio znalazł się dużo bardziej drastyczny
wybieg. Czytane dosłownie, papieskie zarŻądzenie czyniło nie-
możliwym na 'V1/iele la| PÍzięcie do chóru nowych śpiev/aków.
Nie była to ocz}'wiście dobÍa sytuacja, a więc papież dopuścił
wýątki:jeśLi śpiewak mógł okazać się plzeiściem PrzeŻ W}'rĺa_
gane przesłuchanie i otlzymał wylaźną papieską zgodę w po-
slaci motu pľopľio (co wyłączaŁo obowiąz1ł,.ĺanie ,,zasađy 24")'

mógł zostać pźyjęťý đo chóru' Najplawdopodobniej świad-
czyło to o rzadkich plŻ}?adkach, gdy poiawiał się rŻecz}'wiście
znakomity śpiewak i byłoby idiotyzmem nie pozwolenie mu
na wstąPienie do chórtr składającego się w większości z osób
niekompeĹentnych.

Ten wybieg okazał się zgubny dla całej tej pĺóby ĺeformy' To,

co w lzeczy\łistości Juliusz TI zĺobił, było wŻmocnieniem sys-
temu patronackiégo. Każdy, kto wie cokolwiek na temat Po-
\ýstawaÍ\ia notu Praplł'' nie będzie miał tĺudności z wyobraże-
niem sobie łatwości, z jaką wpływowi kaľdynałowie i inni
członkowie Kurii mogli przemycać potrzebne suplikacje przez

Pontyfikalny gabinet. W rzecz}'wistości, to sam Juliusz był
Pierwszą osobą która naruszyła swoją własną reformę, gdy 13

stycznia loku 1555 nakazał chórowi plzýęcie ulubionego mu-
zyka bez egzaminu, a był Ĺo nie kto iĺmy ]'ak Giovanrri Pierluigi
da Palestťina (,,absque ullo examjĺre securrdum motum Plo-
prium quod habebamus et absque consensu canLolum", Żlzę'
dliwie zauważa kronfüarz papieskiego chóru ŻaPisując PIzi-
ście czło'Ĺvieka, któĺy bardziej niż ktokolwiek inny miał peĺso-
nifikować muzykę w kapLicy syksýńskiej)'11

Sprawy szły coraz goŤzej. chóI nie tylko nie został zĺeduko-
wany do 24 osób, ale pod koniec panowania JuLiusza Liczý wciąż
31 człontów (chociaż nigdy nie Liczył 35 członków, jak pisano
w motu pľoprio) . A chociaż następcy Juliusza, IefoŤmatolołvi Pa-
włowi IV (1555-9) udało się pod koniec swojego ponýfiłatu usu-
nąć dziewięciu śpiewakóry powody decyzji nigdy nie były
w pierwszym zędzie muzyczne i w żadnym wypadkunie miała
mieĺsca zarniana śPiewaków taĘ że Liczebność chóŤu zatrz}Ťnała
się na 29 osobach.l'Ż W kolejnych latach zdaĺzaĺo się wciąż na
nowo, jak donosi sp ecjalĺy ĺaporÍDiaľii sistilĹí oÍazjakPotwieý

. dza istnienie fioŕ' ptopĺio, że śpiewacy potrafili obejść zaĺządze-
nie mówiące, że chóÍ rie n:toże przektaczaćz4 człoÍ,kó\ý, aczęsto
potĺafili tďĺże ruriknąć przesłuchania, złykle poprzez uzyska-
nie 11Iotu pĺopĺio lIlzymanego w odpowiednim Ĺonie, zazw)aczaj
powofującego się na Pomoc jakiegoś kaldynała'

'Iak działo się do początku ĺoku 1565, kiedy to Pius IV zdecy-
dowaŁ że chóI papieski Powinien zostać włączony w ogóJĺrą ĺe-
formę kuĺĘ będącą wy.nikiem Soboru Tĺydenckiego i \ýyzna-
czył karđ1małów Borromeo i ViĹellego do komisji, któm miała
zbadać sýuację w kolegium śpiewaków z zadariem iq naPra-
wienia'l3 Zespół ten'vłygenerował (jak te8o t}Pu komitety mają
w zwyczaju) powódź dokumentów na temat będący plzeđmio-
tem badania, spośĺód któlych wiele przedstawiďo szczegółowo
opłakany starr papieskiego chóĺu'la Jedna nieodmiennie poja-
wiająca się skarga doýczy zła wyĺządzonego nieĺozv/ażną ]uką
\N lfiotu propľioJlill1sza Itr z ľoku 1553 ' Dla przykładrt' dowiadu-
jemy się, że ]^/ roku 1565 do chóľu przýęto bez Przesfuchania,
a jedynie na Pođstawrc motu propľio,9 śpiewaków; co więcej'
tlvieldŻi się, że mężczyźni ci byLi śpiewakami ,jeđyĺie znazwy" '

Cąntores ądmissi siĺe exąfiine aigorc 'ľnotu pľoPrií aolunt peĺclpere

et cufi eÍfectu peľcipiunt pąrtem suąm de onnibus ľełąIibus et

emoĺumenłis pĺooienienĺibus ex missis papr]libus et consistoľiis pu-
blicis pĺouł ąlii cąntores cąnonice ądi1issi peľcipiunt quod ĺ:idetuľ

absutdun quod illi qui nonine Íeúus sunl ..]nlores gaudcanl de

emoĺumentís huius11lodi proĺlt alii ąui seľoíunt'1s

[Śpieĺłacy przyjpcí bez pľzesŁuchanía na moc! fi1otu pĺopľii chcieli
czestnicz'lJć ĺ w ľzećzywistości uczestníczyli w podziale datków

w trakcie papieskich lnszy, a także intych zbifuek, jak pozostali śpie-

ĺoacy któĺzy zostali pľzyjęci legalnie, co można uznać za absuľdaLne,

ponieu]ĺ|ż ci, ĺ(tóĺzy sq śpiewakami jedynie z nazwy nogq cieszyć się

takimí samymĺ zaľobkalni, jak ci, któľzy neczyĺuiście sĺuź4.J

Śpiewacy pľzedłożyli kaĺdyĺďom tďże d\łie koPie listy człon-
ków chóru, wskazujące rok wstąpienia oraz diecezję pocho-
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DoKUMENT 1: Rapołl a temat a11iejętności niektór!|ch śpiewakózu (1565), \Ą/atykan, Archivio Segreto Vaticano (ASV), Misc' Aĺm. XI,
XC , f.151ľ

M' Ant' o villadieso'Úoce nediocfe

M' Pietro Aretina qLrcsto peĺ bisogĺo Jil pigliato peľ serĺlitio del concilio.

M' slmon Pefugĺno questo e iĘÍiťma et Íuot di RoĺLa et hą seĺTJito ĺtolti
oflni can bafie aace.

M' sĺeÍano Fafnifina M. Fel ino Label q esti l1ok hit1o Úoce boia ma
hano bona intelligenza nella musica

M' Chisilino [Danc]ęefts]: ha sefz)iťo nalto l1u non ha ĺloce pero e buan
tLĺsíco et e inÍima.

M. ]aąn de Mofite ha selpito senpľe lĺ1 capellfl con boĺ1ĺlpoce et e stata
exempltltto di í)it1 et costĹljlli na hafa \li e n1ncito ld ĹJace'

M' Ba ŕĺ'J d''l C on l J. f !o1' d i Rol]tą n. 50 l'l íldc l'. Can l,' d i 1 ll ; 0 c i d iC"

ł:he nofi ha fiolto bofia aoce'

M. Mateo AIbo ha gľa11dissifua loce na poci scientia et Ía fidle eĺfeĺta.

M' Chrístiano [Ameyden]: ha ĺlace nediocľe et quasi tolleľabile'

M' Jo AĘsio [de Episcopis]: hą aoce ąssai tristtl [bont]-] a öąle
moĺto piu peĺcĺú e sicura cantore et Ía łťnadissina etÍetto nellą pąrte deL

bĺĹtitonĺ s.

M' Jo A]1t.o Latina h0 pace ĺłssií gľ 1de ila si pattebbe mo&lioĺale'

M' Baľtolomeo Bąrtalo iI nledesifio'

M. Jo Bątt.Il Pľecącese il fiedesmo.

M' Antonio Villadiego| 8łos Plzeciętny'
M' Pietlo Aletino lscoftecci]: IĄ'}?oźyczony, ponieIĄ.aż potrzebny
byl na Soboĺze [Tĺydenckim] '

M. simone lBaŤtolini] Perugino: tenjest chory ipĺzebywapozaRzy-
mem, a służyłPlzeŻ }viele lat dobrym głosem'

M' Stefano lBetti] For'narino, M' Fermin'Lebel: ci nie mają dobĺych
głosów, ale są dobr1.rni muzykami'
M' Ghiselin Danckerts: służył IĄ/ieie lat, ale nie miał głosrr;jedĺakjest
dobťym muzykiem ijest choly'
M. Jean d e Mon te slużył zawsze kapeli dobrym głosem i był przykła-
dem W życiu i obyczajach, aie ťelaz stlaciłjuż gło5'

M. Baĺtholomé Le Conte jest uawsze poua Rz}'mem i nie moźna na
nie8o liczyć, ale mórĄ.i się, że nie ma ubyt dobĺego głosu'

M' Mattia Albo [Bianco] ma bardzo donośny 81os, aie malo rvie i lobi
zle wrażenie'

M' ChľisĹian Ameyden ma PŹeciętny głos, kĹóĺy jest plawie do

Plzięcia'
M' Giovanni Luigi de EPiscopis ma 8łos, który ĺacŻej Ťo7'cŻalowýje,
alejest dużo baldziejceniony Ponieważjest Pewnym śpie\.''akiem i
Iobi lvielkie wlażenie lv Paltiach barytonolĄ'ych'

M' Giovanni Antonio Latino ma Pięknie donośny8łos, ale może się
jeszcze poPräwić.

M. Bartolomeo Bartolo: to samo.

M. GiovalÚi BattjsŁa Precacese [AsPIa]: to samo'

dzenia każdego śpiewaka.ró Preambuła listy mówi, że stan 1i-
czebny chóĺu przedstawiał się nastęPuiąco: oficjalnie w chóĺze
było 37 śPie''Vaków, jednak spośród nich 5 odeszło na Podsta.
wie różnych zwolnień, a jeden był od dwóch lat ciężko choŤy,
tak więc w rezultacie w Rzymie obecnych było 31 śpiewaków.
wie'Jfy , że z całkołVitej Iĺczby 37 , prz5majmniej 9 (24 pĺocent)
zostało przyjętych bez plzesłuchania iĺak się \Ąydaĺe, śpieIvacy
ci w rzecŻywistości w ogó1e nie śpiewali; możemy także dodać,
że czteľech śpiewaków z listy służyło w chóIze 25 lat (albo
nawet Ivięcej) i ich głosy straciły prawdopodobnie co nieco
z pieÍwotnejĺakości' A zatem, śpiewająca część chóru składała
się z mniej niż 30 mężczyzn'

To nie wszystko' Kard1malska komisja nie ograniczyła się po
prostu do gĺomadzenia dokumentóW dokonała także zbada- 

'
nia umieiętności śPiewaków chóru, zwracając szczególną uwa-
8ę na tych śpiewaków, któlzy zostali Pízyięci 'vłyłącznie na
podstawie 7'?ol' pĺopĺio' Zachowały się zapiski z tych Przesłu-
chań,'7 i to, co mówią na temat 14 śpiewaków kapeli Papieskiej
Plzedstawione zostało w dokumencie 1'

o cztelech śpiewakach mówi się wPlos' że mie1i złe głosy'
Dwóch iĺnych nie było w Rz1.mie (o jednym mówi się, że nie
miał dobrego głosu), a siedmiu iĺnych dysponowało głosami
dającymi się w mniejszym czyĺĄ/ięksŻym stopniu zaakcePtować
(eden był ,,prawie do zaakceptowania"), chociaż niektórzy ,,mo-

8liby się poPÍa\,vić" Úeden ze śpielvałów zostď $f,Ťóżniony jako
balyton, Ío znaczY, że był W starie śpiewać \,v Peh1ych skalach
basu i tenoĺu, a być może nawet wyżej - rodzaj głosu, który był
wówczas lzadki i bardzo ceniony - chociaż nie miał dobrego
głosu),18 podczas gdy jl]ny zostałPlzýęty tylko Po to, by zostać
wysłan1.m na Sobór Trydencki'l' Więcei in-ŕoÍmaqi plzedstal,vio'
nych jest w adnotacjach umieszczonych po nazwisku pĺaktycz-
nie każdego śPieIvaka w jednej z kopii przedłgżonej lisĘ człon-
ków kapeli; adnoĹaciach, któIe, jak się \,^/ydaje, Pĺezento''vały
wynik badania Żalólvno ortodoksji moĺalnej i reli8ijnej' jak
i umiejętrrości wokalnych (patrŻ tabela 1)''Ż0

Vŕ Plzypadku czternastu śpie1vakóIv znajdu]'ących się na li-
ście, przed ich nazwiskami znajdujemy krzyżyki i/albo słowo
,/IecomPensa" za nazwiskami; a 31 sierpnia 1565 ľoku-podpi-
sane zosLało zaÍząđzenie (pĺzekazane do Kolegium Spiewa-
kó\ý 17 \NIześnIa 1zapisane w Díaľií Sisŕi7íi na ten lok) usuIva-
jące czternastu śPie\Ą/aków (jednak nie była to dokładnie ta
sama grupa, któĺą pĺzedstawiono w tabel.i 7).'ŻI 1paźđztełni-
ka 1565 1' Camera Apostolica została Poinstluowana, by usu-
nąć 13 śpiewaków z listy członków chóru, umieścić tych, któ-
ĺzy pĺzebywa7t w Rzymie w rubĺyce ozr.aczor.ej,,dĺuga kla-
sa", oraz wypłacić tym śPiewakom miesięczną lentę o wyso-
kości zĺóżnicowanej w zależrrości od tego, czy zostaIípĺzýęci
W dlodze plzesłuchań, czy też 

^ie 
'7? Te dokumenty, IĄ/Iaz

z informacjami, iakie \Nyczytać ll].ożeÍÍLy z dokumentu 1, pod-
dają w wątpliwość umiejętności Ífu1iei więcej jednej tĺzeciej
papieskiego chóru. Dziewięciu śpiewaków (Christian Amey-
den, Mattia Bianco, Baĺtolomeo Bartholi, Stefano [Betti] FoI-
naríno, Giovanni Antonio Latino, Filmin Lebel, Giovanni Ba-
tista PŤecacesa [AsPra] oraz Antonio Villadiego) zostali pĺzy-
jęci bez prżesłuchań i mieli złe albo z tťudem dające się Ĺole'
ĺować głosy. Spośród czterech śpiewaków PŤziętych w dlo-
dze pĺzesłuchań, Jean Mont stlacił głos (był' jak się okazuje,
głuchy), Ghiselin Dankelts stlacił głos i był zbyt choly, by
można było koĺzystać z jego rrsług, Simone Bartolini był cho'
Iý a Pietro scolteccia (Aletino) został Przyjęty głównie po to,
by zostać IĄ/ysłanym na Sobór Ťydencki. Bartholomé Le Con-
te i FŤancisco Talavela nie otlzymali Íentý ponieważ obai
w pośpiechu opuścili Rzym (Le conte był heretykiem, a Täla-
vera uciekał z Rzymu z Powodu długóĺĄ/); renty nie otrzymał
także AnĹonio de Villadiego (zakonnik, któly wez\ýar.y zo-
stał do swojego klaszLoru)' Wszyscy ci śpiewacy zostali usu-
nięci z chóIu, z wiątkiem chlistiana Ameydena' któÍy pomi-
mo słabego głosu został ponownie pľzyjęty dzięki sPecjalnej
petycji Pozostałych śPiełĄ.aków, którzy prawdopodobnie ce-
nili go bardziej za chalaktď i zdolności administracyjne niż
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T^BELAI: Lĺstą śpieuakóĺu papieskĺch pĺzeĺlstaĺoiona lcoĺnisji kaľĺlgnąłó J 7'0 raku 1565
DaĹa wstąpienia każde8o śpiewaka podana jesŁ Íazem z diecezją jego pochodzenia; adnotacje zapisane są inną ręką'*
Archivio segreto Vaticano, Misc. Arm' XI, XCII, ÍÍ.174r-775ĺ

1'529 Antonius calasans Decalrus Illerden [Leĺida] diocesisbonus
1535 Toannes Abbatte nulius diocesis lusor sedn* eviliens*** musicus vocis mediocris
pauPeŤ
+1538 chislinus Dankelts Leodien lLiege] điocesis non habet vocem sed eccellens dives
et muliedbus deditus inutilis PIoPteI inÍimitatem

1538 Virgilius de Amanditis Romanus [Rzym]lusor bonus pauper
+1542 Joannes Mont Leodien [Liege]diocesis pauper sed surdus etbonus
+1543 Simon Baĺtholirrrrs Perusinus {Peľrrgia] infir'mus, iníamus et PauPeI
1,546 Federicus Lazizius Romanus lRzym]dives bonus concubinarius

1'547 Johannes Aloisirrs de Episcoplrs NapoJitanus [Neapol] paupeĺ utilis et bonus non
habet vocem
+1547 Francisucus de Montaluo Abulen [Avila] diocesis bonus sed absens đives
L547 vincentius Bimelcato BrĹxien lBrcscia]bonus examinatus non habet vocem
1,547 Petrus de Sancto Germano nullius diocesis bonus
1'547 Aĺmellus de Antignano Nolan iNola] diocesis bonus
1,549 Petlus Paulus calaceus MaceŤaten lMacelata]bonus
155i Joames Antonius MeĺrLla Roman [Rzym] bonus pauper
+1555 Barlholomeus Leconte Novionen {Noyonl hereticus pessimus
+1555 Fľanciscus de Tälavela Seguntin [Siguenza] fugitivus PŤoPteĺ es alienum
+1556 Mathias Albus Fulginaten lFoligno]lusor sed vastus et incompositus recompensa
1556 Marinus LuPPi Ascularrus [Ascoli] paupeĺ bonus
1558 Franciscirs de Bustamente Palentin {Palencial diocesis pauper et nunc bonus
1559 Joannes AntoniÜs Latrnus Beneventan lBenevento] recompmsa
1560 Fraĺrciscus Dľuda Forosempľonien fFossemblone] bonus examinatus
i560 Jacobus Celius Romanrrs [RŻym] bonus sed mulierun appetitoI admoneatur
1561 FlanciscusNaldusBononien [Boĺogna]bonus
+1561 BaItho]omeus de Baŕholis Urbinaten [Urbino] recompensa
'1561, Lucas de Longiniqis Ambianen lAmiens] bonus
+1561 Firminius Lebell Novonionen [Noyon] diocesis recompensa non habet vocem renLa
+1561 Antonius de Villadiego Segobien lsegovia] apostata non habet vocem
1561 Petĺus deAĺľozco Aretinus IAIezzo]bonus novus tridenLinus

1,561, Christophorus Hoseda Coeduben [Cordoba] bonus
1'561' Alexaĺder Merolus Roman |IŁym]bonus
1'56Ż BenedjctusArchadioSpoietanus[SPoleto]bonus
1'562 Fraĺrciscus de Torres Toletan lToledo] diocesis bonus
+1562 Stephanus Fomarinus Bononien lBolonia] bonus non habet vocem recompensa
'1562 Franciscus de Sotto Oxomen [Osma] diocesis
1563 Joarrnes de Figueloa Toletan [Toledo] diocesis bonus
+1563 chŤistianus Amayden Leodien [L:iege] recompensa
+1563 Joairles Baptista Aspra recompensa

do pľzlęcia'
gŤacz i słaby muzyk, pÍzy ÍyÍÍ| o PÍzeclęt-
n;-łrr głosie; biedny.
nie ma 8łosu, ale niezwykle bo9aty i ze
skłonnościami do kobieĘ rienżytecŻny Ż
powodu choÍoby'****
gracz, d,o pĺzýęcia, bteđĺy '

biedny, ale głuchy i do pľzýęcia'
chory, nikczemny i biedny.
bogaty, do Plzięciaj utlz},Ínuje kochaÍl-
kę.
biedny' użyteczny i do plzyjęciai nie ma
głosu'
do plzýęcia, ale níeobecny' bogaty.
do PIzýęcia, Po egzaminie; nie ma głosu.
do przlęcia
do pÍzýęcia
do Ptzięcia
do plzięcia, biedny.
naj gorczy rodzaj heretyka
uciekł z Powodu długó\^.

8Iacz i nicPoń i PIzy t}Ťn niechlujn' renta.
biedny, do przýęcia'
biedny i obecnie dopÍzięcia.
renta.
do przf ęcia, egŻaminowany.
doprzýęcia. ale lasy na niewiasiy; na]eŹy

8o naPomnieć'
do pŤzlęcia'
Ťenta'
do pŤzýęcia, nie ma głosu'
aPostata/ nie ma głosu.
do pŤzlęcia, nowy śpiewak dla Soboľu
Trydemckiego.
do Plzyjęcia'
do pIzýęcia
do Plzięcia.
do Przięcia.
do Przýęciai nie ma głosu; Ienta.
do Plzýęcia'
do plzýęcia.
Ťenta'
renta.

- 
Jak się wydaje casimi.i oP ublikowal albo całość albo część listy, Poniewaz l. De BŤu}łt Pźy taĆza ki]ka adnotaq w sĺvoim aŤtykrrle ,,Ghs]Ęus Dmckelt' kaPe]am-ze8er

vandePaus€lijkekaPe1van1538tot1565Zijn1even,WeŤkenenonuitgegevenhactaai,,,Tł7s.łŕÍÍtđeÍuerinigungaoalNedď1ąnr1seMusiekschbff
z Powołani€m się na CasimnĹ ale nie udało mi się j€szcu€ 

'okal]Żować 
Pubtikacji' Adnotacje zostďy zaPisme &yjątkowo nie!łyraną kurs}vą, którą jednak daje się z legdy

(choć nie Zawsze) odcyfŤować 1 zlozlmicć'
-" Nie jest d o końca jasną co w tiĘn kont€kście ma znaczyć slowo l'soŕ (zastosowme w plz}?adku Mattía Blmco i Virgilio de Ammdiťts). Jeśli weźmiemy łacinę klasycznę,
powjnno znaczyć ,,gŤacz", ,,]ekkoduch"' a nawe t ,'osŻus t" ' Spośród nch ,,oszusi" Ĺyda]e się być tutaj naczenĺem najlePszym (Ponieważ moralność była je dnąz fleczy
badmychPżezkomrsję)'s}owos.d,którenasięPu]emia}obymałoseNLL8dybyśmyPrzetłumaczylijejako,,1ecz,,rj€dnak,jakPoinÍomowałÍnniel€oĺŤancHo1ŕoId.sti,
któremu jestem niezmiemie wdzięczny zá rady doiyczące te.minoloBii łacíńskiej i sPosobóĺ/jej użycia, że mo8}o mieć także Żnaczenia ,,i ''' przy ť}m"' sądzą źe takie
znaczenie miá} na myśli á u to. matginá liów, gdy łączyl slo1Ą,a sed i lísor; j€dnak w Pozos ta}ych wystŤleniach słowosed ma wĺęcE sereq gdy Pżet}umaczymy je iĐło ,,lecz".
*** Nicwyk]uczone' źe odczyťa}em to słoĺ'o ni€Plawidłoĺ'ą Poniewäż, jak się wydaje, nie istnialo w lacínie, jest jednak bardzo btiskie innym łacńskim s]owom oaa.za-
]ąc}m,,słabość" a]bo ,,niską wäńość", äwięcPojęcia, któťe w tym kontekście miałyby pewiensens'
****DeBŤuFponn]ads'aostahnes]owa}acjrĺskie,dającĺ'tensPosóbniecoodmiemyobrazocenyÚmiejęhościDanckeŕtsa'PatľzG'Reese,MusicintheRe11aissĺ1cc,Nowy

lork,1959), s.364.

Ża umiejętności \^/okalne.'Ż3 Ostatecznie, usu\ł/ając 13 śPiewa-
ków z liczącego 37 osób chóŔl osiągruęĹo dokładnie ,,ideahlą''
Iĺczbę 24. Do końca roku 1565 hzech śpiewaków wymienio-
nych w tabeli 1 (Pietro Paulo Caraceno, Francisco Bustamante
i FÍancesco Naldo) albo opuściło kapelę a]bo zmalło, tak że jeĺ
skład w roku 1566 plzedstawiał się jak w tabeli 2.

Jeśli weŹmiemy pod uwagę, źe ta lista 23 nazwisk obejmuje
czteÍech śPiewakóW, o któŤych mówiono, że mają słabe gło-
sy, a jednak Pozostali w księgach (Giovanni Abbate, Giovanni

Luigi de EpiscoPis, Vincenzo VimeÍcato' Christian Ameyden)
otaz đwóch,któÍzy pozostawali W służbie 25 lat i wíęcej (An-
tonio calasans, Virgilio Amanditis), otĺzymujemy |íczbę 17
śpiewaków, których można uznać za komPetentnych' Jeśli dalei
założyrfly, że đwóch albo trzeclr spośród nich mogło być jed'
nocześnie na zwolnieniacĘ otÍzymujemy ostatecznie 1iczbę
15 śpiewaków, któĺzy mogli stanowić śPie\^/ający trzon PaPie-
skiego chóŤu w roku 1566, ale także v/ oklesie PoPlzedzają-
cYm ŤefoImę'

Ć\NoR 20
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sÚpfan!
Pieho Bartholomuccio
Agnello Antignano
Francisco TorÍes
Francisco Sotto

JuanFigueroa

Aĺt!
Fodorid^ T áoi.iô

Giovanni AŤrtonio MeÍlo
Luc de Ĺon8ui8nis
Giacomo Celio (?)

C stobal Hoyeda (?)

Tenory
Giovaĺrni AbbaĹe
Viĺgilio Amanditis
FÍancisco Montaluo
Vincenzo \łÍnelcato
Mattia Bianco
Alessaĺdĺo Meĺlo
Benedetto AŤchadio
Christian Ameden

Bąsy
Antonio Calasans
Giovanni Luigi de Episcopis
Nicolo Barono
Marino Lupi
Francesco Druda

TABEL^ Ż'. członl.awie chóľu w ľoku 1566 weĺlług sttlfsze1isłwą w
ramach głosów. Rzym, Archivio di Stato, Cameĺale I (mandati
cameĺali) 917i iĺne Źródła'

naz\4/isko Pĺzyjęty lata służby

naj''\ryÍaźniei się nie powiodła, Ponie'iÝaż lĄ/szyscy W}Ťnienieni
śPiev/acy pozostali ]^/ kaplicy (patrz Ĺabela 4).

Powróćmy teĺaz do Gregory Maltiĺa. Täk się składa, żejeste-
śmy w stanie zlekonstruolvać dokładny skład chóru, ýp głosu
każdego śpiewaka i czas jego służby w czerwcu rokÚ 1577,

a ]ďięc ]^/ momencie gdy Martin PrzebyýÝał w R4,tnie' Chóĺ
pĺezentował ideał: składał się z sześciu soPranóW, sześciu altów

Pięciu tenoÍów i siedmiu basów, co dawało w sumie liczbę 24
ítabela 3).

Jednak ta lista obejmuje pięć osób, któIe służyły 25 lat albo-
więcej (w tym cztery, które służyły 30 lat albo więcej). Jeśli
dodamy do te8o szczegółowe komentalze dotyczące niektó-

rych śpiewakóIł/ (Patz tabeIe) zalważymy, że sPośŤód pięciu
seniorów, dwóch (Bartolomuccio i Antignano) uznano w roku
1572 za posíad'ających złe głosý ale Pożýecznych ze względu
na ich status kaPłański oĺaz doświadczenie' podczas gdy w roku
1'565 (czy7i lŻlatwcześniej) EPiscoPis został oceniony jako ,,roz-
czarc\ýĹljący" , Pĺzy cz1-.ĺn jego ocenę podwyższała szeĺoka skala
głosu (obecnie, czyli w rokrr 1577, był najstaÉzyn śpie\^'akiem
i Z tego tytufu dziekanem KolegiLlm Spiewalów;. Dalej, co się
tyczy nieco młodszych śpiewaków, o głosie Ameydena mó-
wiono 12 lat wcześniej, że ]'est do zniesienia' a teĺaz był już
w zasađzie poza chóIem; Biar-rco miał, co Przyznawano/ dobly
donośny głos, ale w roku 1577 był dla chóĺu nie użyteczny ze
względu na ciągłą absencję; natomiast Gambuccio i Martini
w loku 1573 określeni zostali po plostu jako ,,żli" .Istnieje także
pewna wątpLi\^/ość odnośnie dysponującego głosem altow}ĺĺ
Annibale Zoilo' ponieważ 1 sieľpnia 1577 urystąPił z Plośbą
o umożliwienie mu odejścia z chóĺu z p owođnfottufa (plzeP17-

kliny), co sprawiało, że nie był w stanie śpiewać-'Ż6 Możll.a za'
tem Powiedzíeć, że v/ Ioku 1577 dziewięciu albo dziesięciu śpie-
waków (38 a1bo 40 plocent chóĺu) nie było pĺawdopodobnie
\,1/ stanie śPiev/ać. Daje to cztery (dwie trzecie) soprany, cztery
albo trzy (dwie fuzecie albo mniej) alý, dĺ'a (jedna trzecia) te-
noIy olaz sześć (100 procent) basów, któÍych Ínożĺ.a lzr.ać za
śpiewaków kompetentnych' Można się zastanawiać, ]'ak w taki
sposób zbudowany chóĺ bĺzmiał, gdy śPiev/ali wszyscy śPie-
v/acy; taka niezlównoważona grupa (tylko dwóch kompetent-
nych tenolów) nie wydaje się idealna dla wykon''wania Późno-
szesnasLowiecŻnej polifonij i sprawia' że ínożefiy pÍzpusŻ-
czać, iż jeśli Gregory Maĺtin był pod wrażeníem đźwięczącej
klalowności (,,jak wiele dzwonów strojonych jeden od drugie-
go") było tak najprawdopodobniej dlatego, że słuchał chóru
v/ którym vý każdym 8łosie śPie]^'ało jedynie kilku kompetent-
nych śpiewaków (nie Wykluczone, że Po jednym w głosie)''z7

Niestety śPiewanie v/ poiedynczej obsadzie głosów níe było
samo W sobie 8warancją dobrego wykonaria. Weźmy te sytu-
acje, gdzie można dowieść, że rłykonawcami byli rzecz}'vr'iście
soliści: tria i kv/altety w pięcio- i więcej- głosowych dziełach,
któŤe chór śPiev/ał ĺ' końcu szesnastego wieku.'?8 Okazuje się,
że ÍŤagmenty solistycznebyły przyznawane śpiewakom na za-
sadzie senioratu, co oznacza, że staIsi śpie\^/acy mieli zavlsze
większe szalse na ich otrzymarie' Sprowokowało to, w ĺoku
1584, negatyiĄ.ną leakcję, która Wskazuje na istĺrienie publicz-
ności Wĺażlir'łr'ej na iakość I^r'ykonań chóru, co 1Ą.'Llika z nastę-

Pującego wýątku z Diaríĺ sisłini (xII, t 33Ť: 20 listopada 1584) .

Post sącrum R'mus D.ns t1ąłistel cĺłppelĺe congre4ałĺonem petiit,
et !$tcłuc!Ífi omnes c ntores cum otnni charitate hoftatus est ut
pľoPer Adaer1tu et Íestum Natioiłiłk D.11i N'fi Redemptofís se ĺłd
confessionem pľepr!ľełxt, dixit sibí relatum fuĺsse ąuod ąIiqui íll'fii
de concertís quibus ifl flissis et aespeĺis papalibus fiunł ĺnmmta-
tus, et prcsertifi de alíquibus nostľis 1eftibus qui ín tertis et ql'raľ-

tis maĺum agunłffictum. Itaque ut fiałĺs s'mo D.no N. Et ill'mis
cąľdínąlíbus PĺÍłceĺe et sątisÍąceÍe possimus, fuit decĺetu'ľl1, ut ipsi
5ene5 in tertiis et quąftis t\ceąnł, et ąuią D' Benedictus Aĺchądĺus

1.547
7547
L562
1.562
1563

19
1.9

4
4
3

20
15
5

31
28
1.9

1.9

10
5

3

' 't546

1551
1561
1560

1561*

1535
1538
7547

1556."
1.561
1562
1563

1529
1.547

1556
1560

19

10
6

* zÍ\aÍł23 wześ a1566

'* (ydalony w 1565, Ponownie Przięty w l']tym 1566
--- 

Pizýęty w listoPadzie 15óó

Taki był zatem rezultat systemu PatIonackie8o wPÍowadzo-
nego przez Magnasco' nieświadomie kontynuowanego plzez
Juliusza III i bezwsĘdnie manipulowanego pľzez kolejnych
papieży i kaĺdynďów' chór, któIy IozIósł się do największych
w swoich dziejach ĺozmiaĺów, miał w rzeczwvistości tylu PIa-
cujących członków, co chór Juliusza tr na Początku stulecia.'?4

Taki był stan najważniejszej muzycznej oĺganŁacji we lMoszech,
jeśli nie w EuroPie, w czasie, o któŤym Wielu sądzi, że był okre-
sem jej największej chwały'

ocz}'!Ýiście tefolma Komisji Kaĺdy'ĺrałów nie do końca osią-
gnęła zaplanowane cele. Jak już wsPomniałem, śpiewacy od'
nieś1i sukces, występując skutecznie z petycią o ponowne Przy-
jęcie do chóĺu' pomimo złego głosu, Ameydena. Pius IV zmaľł
w roku 1565, i w kolejn}Ťn Íoku takźe Mattiemu Bianco udało
się powrócić do zespołu. JedĺraĘ ĺeforma (oraz Íakt, że riekŁó-
Ťzy śpiew acy ýÝyÍaz1li zgođę na opuszczenie chóru) zmniejszy-
ła pod koniec ĺoku 1566 liczbę ,,aktywnych" śpiewaków
uwzględnionych w księgach do 22. W czasie Pontyfikatu Piusa
ý (1566-72) )lczba zaIrzymała się w gĺanicach idealnej liczby
24' W dokumentach kapeli bľak 1ist z lat 1571-80; 8dy Ponow-
nie się pojawia1'ą,liczba śpiewaków waha się ođ 24 do 27 aż đo
decydującej a&cji Sexfusa ý który zĺedułował chór đo 21 osób.6

Rozwiązaĺy zostal problem przerośniętego składu, jednak

PŤoblem niekompetencji Pozostał nie 1ozwiązany.W ĺoku 1573,
osiem lat Po refoĺmie Piusa IY' ĺozwaŻaĺo jeszcze inĺą reíor-
mę chóľu, doprowadzając do nowej' surowej oceny umiejętno'
ści Wokahych niektóĺych członków zespołu, chociaż i ta próba
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Dot<uĺĺgr'lĺ 2: II'ĺ0ą8i ru1 ĺemąt unriejph1aści niektóľych śpieĺuakóĺu (1573) ' Aĺchivio segÍeto Vaticano, Miscl. Aĺm' XI, XCI[, f.152r-v

Li cantoIi inlŤascitti sono a chi si Potrebbe dare ĺicompensa peĺ have-
re qualche djÍfetto nella voce, et in cambio loIo limettele alla Biomata
degli altui, che non habbiano voce aspra o r.auca ne disona, ma cano-
ĺal suave, et chiala.

Matthias Blancus' Questo fa tenore, etpelche entĺo in caPella PeI Úr
Motu proprio di Paulo IIII, ne fu levato nel tempo di Pio IIII, et e
ritornato poi con un'altro motu prop o di Pio Quinto. Il salario suo
e salario morto, perch essendo beneficiato in S. Pietro poco et quasi
niente seNe la capella; stabene etha altri beneficii ancora nella voce
sua e molto buona.

Vincen.s Vimercatus. Questo ancora fa tenore, et entro incollegio de
cantoli col Motu plopĺio nel tempo del pontificato di Paulo III. Ha
una voce senz'alima che non ŕa eÍfetto nissunoj si dice ch'e fatto
spenditoĺe del collegio Gelmanico ei e Mastro di casa del Cardinal
Chjesä eL che va celcando di essel esente i giorni feriale dell'ufficio
della capella.

Augustinus MaItini' QuestoÍa conĹralto, et e Íamiliare delCardinal
Sermoneta, piu volte si e provato per entrare in capella ma non ha

Potuto non peÍché non fusse valent'huomo in musíca et Pe$ona
molto da bene, ma perché non havea buona voce PeI contlalĹo; l'anno
passato fu data comissione, che si pigliasse, et cosi fu pigliaLo.

Alrt's Vimcelcat]-1s. Quesťo fa tenole, et ha una cattiva \roce, entro
ancora lui l'anno passato con molti favori, et fu ricevuto da cantori
si, et in quallfujn, senza che fusse passato secondo la foľma delle
cons Li Lutioni.

Petrcs Bartholmucius et Agnellus de Antignano. Questi fallJro so-

Plano ethanno la voce Piu Presto rauca et disona che ältdmenti, ma
sono molto utili per esser sacerdoti, et sempre uno di loro ordina il
choro, et sono de vecchi che stiano in capella.

Joaines Paledes- Questo e castlato eĹ íu Pleso pel necessita de so-
prani, nonhamoltobuona voce, si puo pero tenere fin che compari-
scano buoni soprani di Spagna, et darli di poi buona comPensa,
ch'e giovante molto dabene etnon ha cosa alcuna.

HipPolitus Gambotius' Questo Ía contralto eL e enĹrato secondo la
Íorma delle constifutioni del colleggio, ma in veĺo non ha molto
buona voce etpiu plesto disona che altrimenh.

Joannes Aloisius de suiento

wymienieni niżej śPiewacy Po\Minni otrzymać renty z Powodu Ióż-
nych defektó\Ą' głosu, a \Ą. zamian należy Plzyjąć innych' których
głosy nie są szolstkie, ani kľzykliwe, ani dysonujące, lecz dźwięczne,
słodkie ijasne'

Mattia Bianco| ten jest tenolem, a Ponieważ WstąPił do kapeli na
mocy motu PIoPŤio Pawła Iý został zdymisjonowany za czasów
Piusa ry i PoIvIócił na mocy innego motu proprio Piusa V Jego
łvynagIodzenie jest zbyĹkiem, Ponieważ, Posiadając beneÍicjum
u Ś\Ą'' Piotra, pĺawie nigdy nie służy kapeli. Doblze się Plezentuje
i ma iĺne beneÍicja, a także dysPonuje bardŻo doblym głosem'

Vincen/o Vimercato: teĄ jesl lenorPm, i w*tąpil do Kolegium Spie-
waków na mocy motuprop o za Pontyfikatu Pawła m.Jego głoso-
wi blak substancji i nie robi wŤażenia Pod żadnym innym wzglę-
dem' Mówi się, że został bulsalilszem collegium Germanicum
i majoldomusem Kar'dynała Chiesa, i że stala się być nieobecnym
w kaplicy w dni świąteczne'

A8ostino Martini: ten jest altem i Pozostaje w ĺodzinie Kardynała
Sermoneta' Wiele ĺazy próbował wstąpić do kapeli, ale nie był
w stanie, nie dlaťego, że nie był dobrym muzykiem, ani bardzo
waTĹościową osobą, ale Poniervaż nie miał dobrego g}osu altowe8o.
W zeszłym roku zarządzono, żeby został Przýętý i tak się stało.

Antonio Vi]nercato| ten jest Lenolem i ma okĺopny głos' Täkże on
wstąPił w zeszłym rokrr zlicznymi fawoĺami i zosĹał Pżýęty plzez
śPiewaków bez oceny, stosownie do zasad konstŕucji'

ľietro BJrlolomUc.io i A8ncllo AnlignJno: ci \ą soPľandmi i mJjq
głosy, kŁóĺe sąbaĺdziejniż nmiej krzyklirve i dysonujące, są wszak-
że użŕeczni ponieważ są kapłanami, a jeden z nich zawsze zarzą-
dza chór'em i należą do śPiewakóIĄ' senioŤów w kaplicy.

Juan Paledes: ten jesL kastratem i został PrzyjęŁy ponieważ Pokze-
bowano sopľanów. Nie ma zbyt doblego głosu, ale można go trzy-
mać dopóki dobre soprany nie przybędą z HiszPanii; i porvinien
otĺz}Ťnać dobrą lentę, ponieważ jest ĺvaltościowym młodym czło-
wieljem. a nic nie posi,rda.

IPPolito Gambuccio| ten jesĹ altem i wstąPił zgodnie z zasadami
konstytucji kolegium, ale nie ma Ż.,byt dobrego głosu ijest bardziej
niż mniej dysonujący'

Giovanni Luigi z Sorrento lde Episcopis].

no1flinątxLs Íuit cLLm ofi i hll|iilitąte ľespondit et pafĺltum esse diÍit
ofinibus fia dątis R'mi D' Magistli et coĺĺegii obediĺe, in hac con

łreg.]tione afifles pľese11te, Íueĺunt pfeter D' Alexandfu|Í! Mer'
ĺum D' ]acobum Bfuneťĺu1n et D' ]o' Lucam ConJoľtum'

[Po nąbożeństwie mĺestro dĺ cnppeĺĺa zaľządzíĺ naĺaĺlp, pouczyĺuszy
z cafum dostojelistwem wszystkich śpiewnkőw, Ą1 u nuiqzkĺl z Ad'
wentem i Boźym Naľodzeniem pťzylato?ptłli się do spouiedzi; powie
dzial, że otľzymał ĺllfoľnącję, iż Pez1ni kĺlĺd.:lnałowĺe skaľzylĺ się na
poĺiÍonię u czasie papieskĺcĺl ftszy i ieszpoľ(nq a z?ułtĺszczfr ĺtĺĺ
pewneło z nLszlch starszych śpiewaków, kĺóry brzmiał źIe 

'ĺu 
tĺiach

i kwaĺtetach' T1k uigc, Ęśmy mogĺi ĺepĺtj pocĺobać się ]ego Śuiqtobli-
zoości i zacnym knľdyn0ło111, zastĺ]Lo zĺ]ľządzo11e, że cĺ stĺlľsi śPiellĺlcy
powinni milczeć w czasíe tľió10 i kutlltetóu Aponĺeĺunż D. Benedetto

został wymieniony z nazwisl,a, odpowieclziaĺ z pełna pokoľq, że go-

tó?L) jest podpoľządkouać sip ĺuszelkim zaĺządzeniou mąestľo i Kole
giun; a na naľadzie tej obecni byli ĺuszyscy z ?.pyjątbiem Alessąndľo
Merlo, ]acqĺLesa Bľuneĺ i Giooanniego Luca Confortĺ'f

Dotychczasowe wywody prowadzą do kilku końcowyclr
komentaĺzy' Po piel\Nsze, ýłyđaje się, że w Poło'Výie szesnasLe-
go wiekrr idealna konfiguĺacja chóru syksĘmskiego, inspiro-
l\Iana sytuacją w tĺzeciej dekadzie wieku, rrstaliła się na Pozio-
mĺe 24 mężczyzĺrozdzielonych mniej więcej róWno Pomiędzy

EfL\py' plzy czym \ýszyscy śpiewacy dysponowali dźwięczny-
mi głosami,jakie wymagane były w kościołach i kaplicach (cho-
ciaż stosunek liczebności chóru do liczby śpiewakó\ý, któlzy
śPiewali w określonym momencie wciąż nie jest jasny). Rów-
nocześnie wydaje się jednak, że chóĺ sykstyński nigdy w sŻes-
nastym wieku Le8o ideału nie osiągnął ijest coraz baIdziejoczy-
wiste, że PŤzynajmniej w połowie stulecia był przelośnięty
w wyniku plzyjmo1ýania ludzi o ograniczonych albo wręcz
żadnych umiejętnościach wokalrrych, którzy nie byli przesh'
chi1vani i nalzuceni zostali przez autorytet PaPieski; co łvięcej,
od tych śpiewaków nie oczekiwano wcale, że będą ''rystęPo-

wać, a to PolĄ'odowało napięcia łÝewnątrz chóťu i oficjalne za-
kłopotanie. Jednak nawet, gdy osoby te zostały usrmięte i wiel-
kość clróru znalazła się pod kontrolą, pozostawała \ýcląż zbYÍ
duża liczba głosów, któIe były niestosowne do idea]nego typu
śPiewu uplawianeBo plzez kapelę. Krótko mówiąc,nie powin-
niśmy tęsknić za słuchaniem muzyki śPiewanej przez chóĺ syk-
stÉski w czasach Palestriný tak jak ją śpiewano' (Tyle, jeśli
idzie o,,autentyczność".)

Po drugie,ieśli myś]imy o śpiewakach, któťzy na plzestlzeni
lat uważani byli za dysponentów słabych głosów, udeĺza jak
wielu z nich było kompozytoĺami' Najsłynniejszy jest oczywi-
ście Palestrina, k|óly ĺazem z kolegami Leonaĺdo Bonot/Barĺe
i Domenico Ferrabosco (także kompozytoĺafiI\, został zđy-
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misjonoIvany z paPieskiego chóIu na mocy motu pľoptio Pa-
IĄ/ła IV Plomulgowanego 30 lipca 1555'r,

Głównym powodem dymisji, jak dobĺze wiadomo, było
uťrzymyĺVanie własności koście1rrej' Biorąc pod ulĄ/a8ę typy
nabożeństw, w których uczestniczył chóĺ konieczne było, by
jego członko\^'ie wywodzili się spośród zakonników; pomi-
mo to Żdarzalo 5ię' że od czasu do czasu chdr papie"li )apra-
szał w s\are szeregi śPiewaków, któ1zy nie ýlko byli osobami
świeckimi, ale byli nawet żonaci.3o W ĺoku 1555 było trzech
żonatych śPiewaków (Palestrina, Barre i Felabosco - Pro8eni-
Ĺor klanu Feĺĺabosco znarrelo z czasóýý elżbietańskich) i sulo-
wy, refoĺmacyjny, nietoleĺancyiny Paweł IV nie mógł tolelo-
WJc Lakiego ,,skandalu". Zaľem odesz]i, a wkrótce poiem inĺy
'.skandalizu jący" śpiewak, Charles d'Argentil, cztonek ľequ-
larnego kleru'' Można b1 to inteřp;etowať iako,,reforňę,'
ofgar.tzacj|, ale jest jasne, że nie miało to nic wspólnego
z Ín]ť.zyką.

A jedÍ:\ak \ý mo tu pľoprio z lipca 1555 znajdujemy muzyczny
powód dymisji tlzech żonatych śpie\,ýaków; a mianowicie, że
,,nigdy nie byli i nie są komPeĹentni, by być członkami chóru
z powodu słabych głosóM/" (,,attento quod nunquam fueĺunĹ
PIout nec sunt ad p.esens ad ofÍicium cantolum in eadem
capella exeĺcendum habiles et idonei ploptel imbecillitaŁem
vocis'' )' Na Pierwszy rZUt ola można bý zlekceważyć Len prze-
kaz, ale w świetle śIviadectw Plzeđstawionych w niriejszym
studium, nie Po'Winno być żađną niespodzianką, że w roku
1555 członkami papieskiej kapeli byli,,słabi" śpiewacy'3, Pale-
sh'ina, jak się wydaje, nigdy nie miał ,,dźwięcznego,, głosu,
jakiego vr'ymagano w paPieskie' kaPlicy'33 Podobnie następu-
jący kompozytorzyl Leonardo Bonot/Barle, Domenico Fer-

Tĺaĺĺĺ3: Członkoĺlłie chóĺu ĺu ĺipcu 1577, uJedług senĺoľĺltu w po-
szczególnych gĺosach. Diarii Sistini, Xl, f.3h i inne źIódła

rabosco, Ghiselin Dankerts, Agostino Marťini, Firmin Le Bel,
steÍano Betti (Fornaĺino), Christian Ameyden'

Talent komPozytolski (a w pĺzypadku Palestriny, Barre,a i
Le Bela także talent do spĺawowania funkcjímaestĺi di cappella)
oŤaz talent (a naĺ.eĹ pełnia kompetencji) do bycia śpiewakiem
chóralnym najwyĺaźĺiej nie Żaýýsze szły ze sobą w parze
w szesnastowiecu nym Rzymie. Rzeczywiście, odnosi się wra-
żenie, żehldzte ci zosĹali wynajęci, w większości WyPadków ze
zdecydowanym naluszeniem konsty.tucjĹ dokładnie dlatego,
źe byli kompozytorami, a co może byćjeszcze istotniejsze, po-
nieważ można było na nich liczyćjesli jdzie o zrozumienie teih-
nik kompozytoĺskich i zawiłości teorii i notacji, czyli mogli
,,pomóc"' gdy taka był Potrzeba.3a Zresztą papieski chóĺ sławił
się tym, że zawsze Posiadał w swoich szeregach jeđnego albo
dwóch kompozyĹoĺów (uczucie, któIe mogło być podzielane
na naiwyższych szczeblach hierarchii) ' Rzecz}.wiście, Agostino
Maltir-Li (któIemu nieustan]te nie uda\Vało się Plzeĺść procesu
przesłuchaí - patrz dokument 2) był tak wdzięczny Glze8o-
lzol^/i XIII za umieszczenie Bo \,1'7 kapeli, że zadedykował mu
ŤękoPiśmieĺmą koPię swych,jak się wydaje, dzieł wszystkich.s
Może to wskaz}.wać na istnienie pewnego trendu; z pewnością
można odnieść wrażenie, że coraz większa liczba kompozyto-
rów we Moszech lzw]aszcza tych Ważn) ch) nJe opieráJa swe-
8o utlzymania na Pracy w chalakterze śpiewaków chóralnycĘ
i najwyraźniej ci' któĺzy już nimi byli, otrzymywali taką pIacę
często jako sPecja]ĺy przylĺilej. To, że kompozycia stawała się
IĄ? Ĺym czasie ,,profesją" nie jest oczylviście niczym zaskałują-
c) m; mamy lic,,ne śWiäde.hvJ' PľŻyn.ijrnJtiej z końca piętna-
5te8o Wieku, móWią.e, że komPo,/ytor,/y (na myśl przycho-
đzą Josquin, lsaac, ObrechĹ) byli cenieni niemal wyłącznie za
ich Ĺalený kompozytolskie' a nie wsPominano słowem o ich
umiejętnościach wokalnych. Ale Ĺo dopielo szesnaste sfulecie
pokazuje, jak mało liczyły się w lzeczyIvistości umiejętności
woKalne,

By nie myśleć, że niekompetencja i brak zadowolenia z pa'
pie.kiego chciru b1 11 problemem przede wszysLkim sze'naiľo-
wiecŻnym, zajmijmy się pewnymi ü'cześnieiszymi świadechva-
mi. Pewien Wolumin z Aľchillio segÍeło, ktőÍY zaw1ela szesna-
stowieczne dokumenty dotyczące różnych reíorm kapeli pa-
pieskiej, w tym dwa obszeĺne wýątki dotyczące kapeli i jej
personelu skopiowane szesnastowieczną ręką z pism Johaĺĺe-
sa Burkharda (zm' 1506), mistlza celemonii Ża pontvíikatów
lnnocentego VlIl iJr iusza lI. Jeden z ľych wýiLków można
ĺViązać z autoglafami Buĺkharda z lat 1484 - 1488;36 bardziei
interesuiące są wiątki, o który mó]^'i się, że zostały skopiowa-
ne z różnych foliałów zawierających pisma BulkhaŤda, których
nie uđało się dotąd odnaleźć (chociaż i one mogą znajdować się
pośród miscellaneów),37 a to dlatego, że we fragmenĹach tych
Burkhard mówi o całym personelu kapeli' a szczególnie o śPie-
wakach, wspominając nall/et o liczbie śpiewaków .w poszcze-
gólnych głosach'

Itełn sunt XlI cantotes aidelĺret dLlo tenofístąe, 4.oľ contrltenofes'
et sex Ooices ąltae, quae debent esse cĺaľae et meĺođĺosae non ľaucae,
fiec aspeľne: Nimíą enim multitltdo aoclun fteĺodiafi tolĺił, et con-
Íundit ąuditu111' Isti on sunt officiales sed símplices seruitoľes;
et isłos sempeľ consueoit małisteť cappeĺĺae poneľe, et depoflere,
et ftĺufu]ĺe; qtrctĺens oisum est esse expediens hono , ąut necessitĺtti
cappellae aut pací oeĺ ąĺLietí'

Uest zt]łem duunastĺ! śpiľĺunków, to znĺ]czy, d.wa tefioľv cztery kon-
tľąłenoty i sześć gĺosów ulsakich, któfe pouinny być głosami ja-
snyfii i uelodyjnymi, a nie kľzykĺiĺoymi albo skľzeczącymi; ľzeczy-
wiście, gdy śpieutł zblt wiele osób, szkodz7 melodii i LltrLldĺiĺłią
słuchĺ1nĺe' Nie są oÍĺcjt|łami, aĺe pľostymi sĺugafii, ĺ mąestro di caP
pella pľzyuykĺ do wypożyczania ich, zĺualniania ĺ ĺu1mieniania tak

nazwisko pĺzýęÍy Iata służby

Sopĺany
PieLro Bartolomuccio
Agnelo Antignano
Francisco de Soto
Juaĺr Figĺeroa
Gabriele Carloval
Jacobus Albano

Alty
Giovanni Antonio Merlo
Miguel Peramato
Aĺnibale Zoilo
Ippolito Gambuccio
Agostino Martiĺi
Alessand1o Baüe

Tenory
Francisco Montaluo
Mattia Bianco
Benedetto AIchađio
Christian Ameyden
Vincenzo Musatto

Bĺ!s!
Giovanni Luigi de Episcopis
Marino Lupi
Francesco Dľuda
Paolo Fumone
Santo Gheľlino
CesareMisse o
Pietro Paulo saina

1562
1563
't574
'157 4

1569
L570
L57L
L572
1574

30
30
15
1.4

3
3

26
I
7
6
5
3

30
2L
15
74
6

31
21.

18
8
6
2
2

L562

L571.

1.546

1556

1569
L57L
L575
't575
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często, jąk b.!ło to uznąu1ąne za ko iecz4e dla chuały tllbo Patfzelry
kapeli aĺbo dln jej pokoju i spokoju.]

Cąntaĺes debent esse ho esti, et modeťąti, in musíca expeľti, haben
tes aoces idofleas ąd seľaĺendum cąppeĺĺĹłe et pľącticam bofiLłn,
et qui tąles non sLlnt debent exPelli, et aĺii bene qualificąti subľo4ą-
ľi. Quo ad numeĺum ae'ľum est quod nunquam aliquis papa habuit
ultĺą XII et aliąuąndo vIIl et.lX pľąeteľ D. Nicolam ptĹpam vtum
qui habuit magnum numerum sine cąusą, ex quo geneĺatuľ confu-
sio et tollitur meĺodiĺł, expelientia qLntidianĺ] hoc probĺlt: Et nunqu
.]m Íueľunt ítn ineptae et aĺles ooces in cąweĺĺą sĺcut hodiąe; pľopi-
deat magister cąppellae quía de honoľe papąe et ipsius ru;]listri cĺ1p-

pellae ągituľ'

fśpiewacy pouinní być ĺudźmi szlachetnymi ĺ skroffil1!ľfii, u!/tľąw-
nymi m'ĺlzy kami, ĺly sp onuj 7cymi głosami oĘowieĺlnimi ĺlo śpieĺu ania
w knpeli i dobľym doświĺłdczel'ĺiem, ą ci, którzy takími nie s4, powin-
ní foć usunĺęci i zr]stąpíe i inn!/mi, któľzy są odporuiednio wkwa-
Iífikowani. leśIi ídzie o ĺiczbę, to jest Pĺąudq, że papieże nigdy nie
mieĺí wipcej niż dwunąstu, ą 'Ĺa ínnych czasach ośmíu i dzieuięciĺĺ,
z wyjątkiem Mikołaja V, który z nieznanych powodljw dysponował
ĺiczbą więksą, z czego bľaĺy si? kłopot! i ząbufzenie meĺodii, jak
pokazuje coĺlzíenne doświądczenie' A ponĺeLuĺ1ż i4{t! fiĺe b!ło
w kapeli głosów ĺównie mało zdolnych i złych jak ĺlzisiaj: maestľo tli
cappe|Ia powinien uIlkĺLzĹ|ć tťoskp, poniewąź dot!|cz.! ta honafu pĺl
piezą i jego srłlneło.)

Wydaje tię ja5ne, Że Burkharcl, pi.zący W końctl Piętnaste8o
Wieku, opiela się tutaj na dużo starszych dokumentach i zwy-
czajach' Proporcje skali głosów, z naciskiem na głosy wysokie,
odpowiadaią niemal dokładnie tym z ordonansów buľgundz-
kich z ĺoku 1469, o kĹóIych Pisze David Fallows, że stanowiły
je pżynaĺĺnniej: ,,sześć głosów wysokich, trzy tenorý trzy kon'
Írabasy í dwafiaiefis [najprawdopodobniej kontratenory]'' skła-
dając się na zespół czteĺnastoosobowy.33 A,.idealna" liczba 12,
a nawet mnieisza.l^/ydaĺe się odbijać stan kapeli z pierwszych
dekad pięťnaste8o wiekl, a zwłaszcza chóru Eugeniusza IV,
którego wielkość wahała się od ośmiu do dvr'unastu osób.3'
Burkhaĺd ma wszakże ĺację twĺeĺđząc, że to Mikołaj V zwięk-
szył hczbę śpie\^/aków, rozpoczynając t}Ťn samym tendencję,
która ťrwała jeszcze za czasów Burk]raĺda; w pierwszym roku

Pontyfikafu Mikołaja chóĺ powiększył się z 10 do 15 śpiewa-
ków, a PlŻeciętna liczebność chóru od tego czasu do pontyfika-
tu Piusa IIwynosiła'jak można sądzić' 16 osób.ao Za parrowania
Sextusa IV (1472-1484) liczba śpiewaków wzĺosła do około 20,
a w ok1esie od 1484 đo 1513 wahała się od17 ó'o 20.

Co niewątpliwie interesujące, Buľkhard nie lubił chórów li-
czących więcej niż 12 śPiewakólv (a więc tylu, ilu liczył PaPiesk
chóÍ za jego życia), ponieważ zbyt wielu śpiewaków szkodzi
,,melodii". Nie jest wcale jasne, co Plzez ľo lozumie, ale na!Ýet
jeśIl założymy , że zajmował stanowisko Leoletyczne opaÍte na

Pewnej idealiŻacji brzmienia chóralnego, okaże się, że oczeki-
wał, że wszyscy śpiewacy będą śpiewać w t}Ťn samym czasie'
PŤzeczyłoby to ar8umentom pťzedstawionyrrn pĺzez Jeana Ĺion-
net i PrŻeze mnie samego, że wszyscy członkowie chóru ýko
sporadycznie śpiewali wszyscy razem.Jl W chwili obecnej nie
jestem w stanie Pogodzić tych dwóclr sĹanowisk' Możliwe,
że na Przełomie piębMstego i szesnaste8o wieku nastąpiła 1a-
đykalna zmiana; na przykład, pogląd Burkharda na tematkom-
Petencji maestlo di cappella do przýmowania i zwalĺLiania śpie-
waków pozosta]'e Iv sPlzeczności z PoIvtaŹanym bezustannie
w szesnastym wieku przez śpiewaków twieÍdzeniem, że ich
korporacýne prŻyĺ'ileje w tym Żakresie obowiązują ,,ođ za-
wsze"' Istota sPlalvy polega na tym, że nawet w Piętnastym
wieku, clrór papieski w1.wołyłał negat5,.rł.ne komentaĺze, do
Lego na\Ą/et stopnia, źe Burkhaĺd uskarżał się na ĺakość Po].e-
dynczych głosów. Czasy Burkharda były oczywiście ,,epoką
Josquina"; rzeczy.wiście, o i]e nam wiadomo, głos Josquina był
jednym z tych marnych i złych głosów, o których pisze. Z dru-
giej stÍony, BuÍkhaÍdbyłĺotoĺyczn7,n zrzędą któly wcale nie
troszczył się specja]nie o muzykę, tak więc'jeśli tylko na ślĄ/iatło
dzienne wýdzie więcej świadectw, będziemýbyć może, w sta-
nie pozostać PIzy naszych iluzjach (jeśli jeszcze w ogóle ja-
kieś pozostały) na temat papieskiego chólu w Ĺei szczegóLnej
,,złoŁej ePoce" '

tłum. Cezaľy Zych

Tekst opublikowany zostął pierwatnie 'Ĺa EaľIy Music, Vol' XX ,

Na 4, Nopembeľ 1994 i uktLzuje się zĺ1 xtpľzejfią zgodą ąutorą
i Oxfoľd Uni:uersitv Pľess'

Apendyks 1

Juliusz III ledukuje liczbę śPiewaków do 24 i stanowi, że od tej Pory śpiewacy mogą być Plzimowani do chóIu Powyżej tej liczby jed}'nie
jeśli przejdą przesłuchar.ie I otfzymajŤnotu pĺoprio ođ papieża (Watykan, Biblioteca APosto]ica Vaticana, fondo Cappella Sistina 646, f'84ĺ:
notu propria bez daLy ( 1553?)).

Il1hibitio pąpe ne deceteÍo sub penĺ1 excofiĺlnicątíonis aliquem cantorem
adfiith1?1t donec nufiefus cąntofum ąd XXIII' ()t feducątuÍ

Julius Papa III.s

Motu propĺio etc. Licet ĺąm Nos qtlam pĺedecessoĺes nostĺi Rofiani
Pont1Ííces Pĺo diaini cultL$ in capeĺla nostľĺł consefoatione at au{mento

Ęsiusque capelląe et í:11 ea pro tempoťe celebrąti ĺ1i,)ini oÍÍicii ven sĺąte et

ĺlecoľo, sepe ad diz,eľsas oÍbis pąrtes cLĺfi í urbe deessefit ąd inq iendufi
et h@entos ad ducendum cahtores non solum aĺtĺs musíces PeÍítos sed quĺ
esset canoľis aocibus dlllcissihlaąue concentu pľediti ĺId dictae cappellae
desefuitufam destifiafe co Śueueńfius. Ac pfopteľtlfu eadem capella dic-
totum cąntoĺufi certus nufiefus hąctenus deteŕminatus on fuefit,llihi-
ĺominLĺs tafien d certis annís cibt| tot cantores magnąĺufi et ą]it|fufu
persont um Íąaoribus et pfecibus eiusĺ1em cąpel|ąe constitutianuĺn et sttĺ-

tutorum Íarmą nan sefoątą in dicttĺ cąpeĺla recepti iflmo intrusi Íuefunt,
quod ąd presens nulfieĺn1 fuiłinta ąuinque iÍicíant eorułnque mąíot pąts
(ąuot] 11011 siie ąfiirfii l1ostfi disciplícentia fieľi 1us) est imbeci|itąte ao

Zakaz papieski, aby na ptzyszłość pod kaĺą ekskomuniki nie
PŤzyjmowano żadne8o śpiewaka, doPóki ich liczba nie zmniejszy
się do dwudziestu trŻech.

Juliusz III Papież

[Motu ProPdo etc' Tak My, jak i nasi popĺżednicy Biskupi Rzym-
scy, dbając o uLlzymanie Bożego kulfu \^' nasze]' kaplicy, o po-
większenie tejże olaz o Piękno i ozdobność służby Bożej w niej
spŤawo\{anej stoso\,1/nie do okľesu lifurgicznego, kiedy w Mieście
brakolvało śPiewakó\ť, często sprowadzaliśmy z różnych stron
świata śpiewakó1v nie tylko biegłych w sztuce muŻycznej, ale
i obdarzonych dźwięcznymi i słodko brzmiącymi głosami prze-
znaczając ích do służby ĺ\,e lĄ'sPomnianej kaplicy' I diatego
w tejże kaPlicy do tej PoIy nie \^'yznaczono limitu śPiewaków,
niemniejjednak od Pewnego czasu Lak Wielu kantolów PIZięto
czy zgoła '\,vePchnięto za splawą stalań i zabiegów magnatów
i innych osób z pogwałcen:iem konsĹytucji i statutów, tak że obec-
nie jest ich trzydziesĹu pięciu, a Iviększość z nich (o czym mówi'
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cum ąiL cąntandum peflitus in ťilis' Bĺeaique Jiltutum est quoĺ1nisi de
oppoŕĺuho femedio de super Pfolideatur eadem cąpelĺą sic1Lt concent et
t1usice fielodią in toto teľrąruft otbe ptimątufi obtínuít ita ,Jiĺiof et
íýrioľ omnibus aĺiis efr'cietur. Nos capeĺląm ĺpsafi in fieĺi s feÍanlafe et
inLúiles paĺmites ex ea ĺl111putaľe aolmtes, eosque q i flol1 pel oŚtium
neque iuxtą constitutiofl m et sĺĺltutoĺum predíctorum Íorfiam sed d|iunde
ifigfessi sunt et idoneofum Lacą indebite occupant a dictĺł cąpeLĺą ąmoaerc
et iPsos cantarcs ĺłd fi1łfietum LJigintiq atuor reducefe oolentes, Ĺotu

simili et ex certa scientiĺł fiatufĺłque delibefątiofue fĺostĺa tefieľabili Żąĺĺi
flostro Hieľonhfio Epíscopo CĺLstľąnensis fiaderno et pfo tempore existen-
ti ĺhałistĺo ec on ecano et cąntoribus cąpelląfiis etiąfi prc temporc eÍi
stentib1.łs dicte cąpelle in piftute sanctąe obedientíae et sub índig ationis
nostrt\e nec flon eÍcolnĺLnicątionis ląte senĺentie a ąua pfeLefąuaĺfl ik mof-
tis atticulo constituti absalÜi fion PoŚsillt nisi per nos ąut fomafium
pontiÍicefu ipŚo Ítlcto toĺie s quoĺiens incwendis penis distticte prccipiefi'
do ilthibemus ne aLiquem etiam quantuncunq e idone m et sL!ĺÍicientem
ín dicte cąpelĺe c.rntorem cąpel\ąn1łm quocunqĺLe etiąm sąnctae Romąnąe
Ecclesiąe cTdinalium intuitu etiąm sĺ ĺd eis pef ./.os oiL,a z]oce aut aliLll11

seu ąlios etiąfi eosdem cafdi ales ĺelatione 71ĺ!e oocis ĺlostfe ofucLlli eĺiąm
sub quaais peną ąuąnLuncufique gfaai fiąndąfeluf, decetero ľecipere ae!
ddfuittefe audeant si'Üe pfeŚ fiafit donec etquousque dictorum cąntorum
numefus siae pet abítufi sh)e locoĺum dimissionem ael ąmíssionem ąut
q1Lafiois ĺlliąm aącĺltionefi ąt OiłintiquątuÚ ĺeĺĺ cllt f, nisi setoąttl Íot
mą statutofum et cofistitutionum hujusmodi et nísi hoc eis sPecíąlitef
ilírectĺŻn exprcsse cofimisset Ún s ' Decernentes alíteĺ pfo tefiporc adfiis
sas dicte ąPelle cąntorcs nofi esse et de ąlaÍiis et efiolu1nentís aliis cĺ| to-
ĺibus dĺ]ĺi solitk eis respofideľi floh debefe' sicąue peľ quoŚcuflq e judices
etc' sublata etc' ludicahdum etc' EŁ fofe írŕitufique etc. Non abstąnĺibus
cotĺsĺitutĺonibus et afdinationibus apostoLicis ac dícte capeĺLe eti.rm jura
mento etc' Roboratis stątutis et cons etudinibus ptiviĺegíis qL@ĺ]ue indLd
tís et litteris apostoLicis eidem ac iĺlius fiagistra decąno et cantoÍibus
pfedictís et q1łibusois l:lĺiis ĺ]uomodolibet et cum quibuscunque etia r defo-
gątoÍíarLlm dercgatoriis cląusulis irítantibusque eĺ alĺis decťetis etiafl1

|Í1otu pfopfio etc' Concessis canÍiÍmatis et ínfloaątis. QuiblLs illohhĺt te-
flofeq etc' Hoc oice defogĺłfu s. Ceteľiąue ca tfufiis quíbuscunque pľesen-
tis tlotus ptopfii solĺ11tl siýnĺ flĺm ŚlľÍícefe et ubíque fidem facere reguLa

contf af ia florl obŚtante decernentes,

[podpis] Placet et itą decefnífius I

Motu pÍapfĺo etc' Licet cape|le flastfe cantofes sint eĺiĺh hoŚtti et pĺo
tenpofe exisĺefitis Ro1'hafli pontiÍicis cąpellą11i co sueuefihtqýe i eiusdem
pfo tenpofe Rofiani poftti|icis ac 1)enefúbililhfi ffatfuht ost|otufi 1ąncte
Romĺłne ecclesie cąfdil'lĺłIi m et pfelatafuťń aliatumque díueĺsarum uĺbís
ad ipsafi capel]afi coflÍIuelltiufi personafufi Prcsentią lectíones prcphe-
tias ac e1)ąnłelia et caPiulł aliaque diuín ł oíÍícía dec.rntąre et ĺecitĺłe.
Et proPtercą cufi etinn peť sącros cąnones sPiĺituąlitł per ĺąicas tfułctari
pťohibítum existat indecens sit ut ąĺiqui eÍ eisdem cąnto'ribus coniugąti
exístąnt, nichlominus tamen accepifius quod intef eosdem cĺmtofes cąpel-
Ianos diĺecti fiĺii koĺnrfus Bafte et Do likicus FeftĺIbosco lłc Peťrus Aloysi1'ls
de Palestrina x,iri coÍliu4ati Pauli III et Juli etiafi III Roma ohlfi pon-
tiÍĺcuĺr pfedecessoru1h nostfotuÍ| teftpońb11s in cąfltofes capellc]nas rccep-
ti cufi aliis ei sdefi capelle cąfltofibus caPelląnis Pfeteĺ et contra eosdem
sacfos canone1 eť ipsius cąpelle statut.r et consuetuĺĺines diaiÚ oÍÍĺcia
decą tantes ľeperiuntuĺ in diainí cultus uiĺĺipendium et scandaĺum pĺu
fimotufi' Nos ĺ]Iłi cuĺt m et seraitium diainum nastfĺs pfesertífi tefipo
rib s eą ĺ]uą decet síceritąte sefiotis etí!łn quibuscunque scandalĺs celebľúri
tota desiderąmus ąffectu palentes h1pfefiissis wo|tuie pfoaidef e Moĺ1|
shnili et ex certą sciefitiĺł matuĺaąue delibeľatiofie nostfa pfefalas Leonąr-
dum Doĺlitticutt et Petfum Aloisium ut preÍertur coniugatos ątte\to
quod fiunquąm I eĺunt prcut nec sunt ad pĺesens aĺl oÍÍicium cĺmtofum
in eaĺ1efi capellĺl exceťcendum habiles et idoneí Wopter imbeciĺlitątem

my nie bez odrazy) jest całko 'icie niePIzydatna do śpiewu ze
względu na słabe głosy' Ieżeli zawczasL\ się temu nie zaladzi,
Wkĺótce ta cappella, któIa đz'leĺżyła w całym świecie PŤymat
w dziedzinie śpiewu i muzyki, stanie się słabsza i gorsza od
\Ą'szystkich innych' Zamielzając ową kapelę zrefoĺmować i od-
ciąć z 

^iej 
bezĹLżyÍeczne gałęzie, i usunąć tych, k|ólzy a^I Ptzez

bramę ani zgođnie z konstytucjami i statutami,1ecz inną dlogą
IĄ/eszli, niniejszym zalząđzeniem' ż pełną świadomością i po
dojrzałym namyśle naszemu czci8odnemu bŤatu HieIonimo\,Vi
biskupowi i obecnemu magisLrowi oŤaz dziekanowi, a także śPie-
wakom Wspomnianejkaplicy suĺowo zakazujemy - na mocy śM/ię-
te8o Posłuszeństýr'a oĺaz pođ gĺoźbą ekskomuniki zaciąganej

Plzez saÍŤ. czyn, z kŁóIej mogą być zwohieni tylko Plzez nas albo
przez kolejnego Biskupa Rzymskiego (chyba że in aŤticulo mor-
tis) - pÍzýmo\^/ania na przyszłość kogokolwiek, choćby był od-
povr'iedni, na śpie\Ą'aka kaplicynawet z nakazu któŤegoś z kardy.
nałów swiętego Kościoła Rzymsłiego, także gdybybyło to pole-
cone ustnie Plzez nas albo któIegoś z kaldynałów, dopóki liczba
śPiewakó 'nie znniejszy się do dwudziestu cztelech czy to Plzez
śÍŤ.ieŤć czy Pfzez zwolnienie ze'stanoĺviska czy jakikoĺ\Ą/iek inny
vacat. ĹRozkaz Pvyjęcia do kapeli nowych członków] musi być
wydany przez nas jako motu PIoPdo z naszym pođpisem z za'
chowaniem odpowiednich sĹatubów i konstyfucji. Postana1Ąria-
my, że pizyjęci w inny sposób kantorzy nie są śpiewakami kaPlĹ
cy i nie mogą koÍzystać z zalobków należnych śpiewakom' ('.')]

Mofuproprio etc' śpie\^'acy naszejkaPlicy są ló\łnież naszymi,
obecnego biskupa Rzymu, cappellani i z\^/ykli śPie\Ą'ać i czytać
lekcje ze Starego i Nowego Testamentu, ewangelie, caPitula oÍaz
inne Boże oficja \^' obecności tegoż biskuPa Rzymu i czcigodnych
braci naszych kard1ĺ'rałów i Plałató\^/ św. Kościola Rzymskiego,
a także innych Rzymian Plzyb}'\^/ających do tej kaplicy' Skoro
nawet śIĄrięte kanony zakazują świeckim wykonywania czynno-
ści duchowych, nie plzystoi, aby niektóIzy z tychże śPiewaków
byli żonaci' okazuje się jednak. źe umiłowaĺri synowie Leonard
Barľe i Dominik Ferrabosco oIaz Piotl Alojzy de Palestlina, męż-
czyźni żonaci', zostali Przyjęci \^,Ťaz z innymi kantolami do tej
cappella za Pontyfikatu Pawła 1II i Juliusza III mimo i lvliťelv
świętym kanonom oraz staÍl]toÍŤ. I zwyczajom kaplicy, a śpiewa-
jąc Boże oÍicja wywołują lekceważenie kultu Bożego i zgoŤsŻenie
lvielu. My, któŤzy gorąco plagniemý aby kulÍ i sł!żbaBoża zwłasz-
cŻa w naszych czasach były sPrawowane z należylą szczelości'ą
i bez żadnego zgorszenia, z pełną świadomością i Po dojrzał}Ťn
namyśle wsPornnianych Leonarda, Dominika i Piotla Alojzego -

Ponie\^/aż są żonaci, a do służby w kaplicy nie byli zdolni ani
da\^/niejani obecnie ze względuna słabe głos' oÍazponieważnie
byli pÍzyjęci na śpiewaków kapeli z zacholvaniem należnych za-
sad - wykluczamý wypędzamy i usuwamy od sPrawowania

Apendyks 2

MlÍu pĺoprio nie oPatlzone datą (promulgowane 30 liPca 1555). Paweł IV usuwa żonatych śpiewakó\Ą/ z chóIu (Waýkan,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Íondo Cappella Sistina 646, Í'92ĺ) '

Pąulus Pąpą IIII Paweł lV Papież
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aaciŚ neque etiam in cantoťes dicte capelle Śefi)ĺ]tis setaąndis ąccepti et ei
ddfiissi fl|erĺmt ab eÍercitio oÍicii in eąde1n flostfa capelĺa cúntofum cą'
pellafloŕuli ?rcnon ąb ąlioÍtłm eof andem caktof 11fu capellanof w11 nu1fiera

et comsoftio casŚąmus eíici? us et ąfiopemus ąc casŚĺItos eiectos et amatos

esse cassatique eiici et a1noaeÍĺ debere decet4ifius' MąndanteŚ eíusiLefi
caPelle magistfo et cantoĺibus capellahis quatenus oísis pťesentibus eas-

defl Leonaldum DortinicĺÍn et Pettlhr Aloisium ab eadem capeĺĺa ac a

diainofufl'! aÍÍĺcíor fi et in ea decanttłtione et alioĺu' cantorum capellą-
noťuĺn flufi7efo et consaftio cąssent eiíciąfit et ąmoaeaĺĺt nec eos de cetefo

ífl eądem cąpelld diail1ĺt oJÍicia ąut aliud decąntąre permittąnt diŚtĺictius
etiam illis sub excofiuĺlicątíanis late sententie iPso Íącto inc ĺe da pťIa
inhibentes ne de cetero aliquos coniugatas ih cĺ]ntores cąpelląnos dicte
capelle reripere audcanl ' No4 obst0nlinu5 con'Litulionibuą et ordin0tiot1i-

bus ąpo;tolicis dicte capel\e etią1lt jutĺlfiento etc. Robofilis statütis et

consuetudinibus pfiaíIegíis quaąue indultĺs et litteĺis apostolicís eisdem

Leonąrdo Daminico et Petfo Aloisio quafuodolibet et cum quibuscllnque
etĺam dero4ątoriarum derołątoĺíis cla Śulis iťĺitantibusque et aliis ĺlecre-

tís etia1fl pef eosĺlem pľedecessores etią1n flĺotu pfopĺio eťc' Concessis
cofiÍírń.łtis et infialatis etiam iterątis 'ĺJicibĺts quíbus latissifie ełteflden-
tw tenoĺes illofl.!fi e!c. Hĺłc aice lątissime detogąmus. cetefisq e cofltfa-
riis quibuscunque pĺese tis fiotus pľprii etiafi non fegisĺrati neqlłe dątati
saĺam signątuĺąm ĺu|ficeĺe et biąue rtdem facere reguĺa contrąfilł ĺ1ofl
obstante decementes,

[podpis] PLacet et itą nÍndąfius I

In priłnis est unus stłcfíŚtĺl, quí cohsueoit esse episcopus, estque
oÍícia|ĺs perpetuus, et pąpąe inłnediate s biectus ' cui quídem curą est

de ounibus pąĺamentis cąppelląe ta1n secfetae ą aÍL communís et de

ofiníbus libfis utĺiusąl]e capPelke cąlcibus, et aliis offiafiehtis, et qu-
idquid fiinistf a|xt cl|flxpanafii, ministrąnt Pro sacf ista.

Item est unus ń1.18ístef cappellae imfiediąte subiectus pąPąe, qui
debet diliłentel ąttendefe, ut Pef cąntofes horis debitis, debitaque cum

oÍicjóIĄ' w naszej kaPlicy oÍaz z glona i wsPólnoty śPiewaków
oÍaz ogłaszamy jako wykluczonych, wypędzonych i usunięĹych,
a także nakazujemy ich wykluczyć, \ýyPędzić i usunąć. Magi'
strowi cappellae oraz śpiewakom kaplicy polecamy, aby prze-
czytau/szy nirtiąsze wykluczyli, wypędzili i usunęli tychże Le-
onarda, Dominika i PiotÍa Aioizego z kaPlicy olaz od śpielvania
w niej Bożych oÍicjó\ý, a także z Erofla i wsPó]ioty śPiewakólv;
polecamy także, aby ĺa PÍŻyszŁość nie pozwalali im śPiewać.
Suĺowo, pod groźbą ekskomuniki Żacj'ąga^ej Przez sa'l]. czyÍL,
zabraniamy pťzyjmowania żonalych mężcŻyz^ na śpie\,Vaków
\Ą/sPomnianej kaplicy' Zgodnie z konstytucjami i zaĺządzeniami
aPostolskimi Poł\Ą'ieldŻonymi pťzysięgą członków kapeli itd' ('..)
odwołujemy wszystkie deklety odnoszące się do Ĺeonarda, Do-
minika i PiotÍa Alojzego ('..)

Po pierwsze, jest jede^ zakÍy stlar., zazw czaj biskllP, 1ýieczyst I
oficjalista podległy bezPośtednio PaPieżowi. Zajmuje się on PaIa-
menĹami Ĺak Prywatnej, jał i wspólnej kaplicy oĺaz księgami, kieli-
chami i innymi ozdobn}Ťni sPŤzętarni obydwu kaplic' Cokolwiek
cŻynją dzwonnicy. 5prawują lo W irnieniu zakrysiianä'

NastęPnie jesĹ jeden magister caPPellae bezPośIednio Podle8ły
PaPieżo\a/i' Ma on Pi]nie baczyÓ aby kantoÍzy śpielvali tak nocne,

Apendyks 3

Wýątki z pism Johaĺnesa Burkharda dotyczących ilości, nazw głosów i idealnego bĺzmienia wokalnego śPie\a/aków papieskch
(1487?) (ASV Msc' Aĺm' XI, xciii, ff.132v-134r).

[Í'133l] I11sĺlpel i7úÚ .\lx11ott|tiones eť scriptufąs Prąefati Io' B'ľu'ľ- [f'133r]Ponadto spośŤód notatek i Pism rozPloszonych wsPorŤmia-

chaľdi col\egi sParsim iflÍlascńPttl, quąe ĺ]il fiąteĺiąm de quą a4ituf nego Jo' Bĺuĺchaľda zeblałeÍrl Porl.ższe, któŤe - jak się wydaje -

peftineťe aid'e tuĺ, Iicet si]ŕt! admodum antĺquą. odnoszą sĘ do omawianego zagadnienia, chociaż są baldŻo dawne.
Ma&ister capPeĺIąe co'hs eaít dep tafi ą poĺtifice suo atbitĺio síz'e Jako magistel caPpellae zazvryczaj jest wyznaczaÍ|y Plzez saÍíe-

cappellanus, seu cubicularius sectet s, qui debet esse prudens, et fiĺl- go papieża kapelan albo tajny szambelan. Jego zadaniem jest kielo-

łnae ĺeputationis, cuiL6 oÍÍicium est g11beftląfe cantofes. wanie śPiewakaÍni'
Cantoľes debent esse honesti, et modeIaLi' in musica cxperL i, h7beł Spiewacy powinni być uczciwi i umiarkowani, bie8li w muzyce,

ĺes ooces idolxeas ąd seoiendum cąpelĺae et pltlcticafi bo11ąfi, et ąui mający głosy odpowiednie do służby w cappeĺa oľaz doświađcze-
ta\es no ŚLl11t debent eÍpelli, et aliĺ bene quaĺificątí Ś11bfo8ĺ1fi. Quo ad ni' Tych. któízy tacyniesą,naleĄwyzucać, a naich miqsce umiesz-
nulnenĐn OeIuĺ1 est quod nunquam ąliquis pąpą hclbuitt ultrą xii et czać irmych. mających odPowiednie k\^/alifikacje' Co się tyczy ich
alíq ąndo aiii et ix Ptąetel D. Nicolam paPąm vtu1n qui habuit liczby, rzeczy.wiście nigdy żaden papież nie Iniał więcejniź dwuĺa-
fiagnuffi nltmefum sine cąusa eł ąuo genefitur conÍusia et tollituĺ sfu śPiewaków. a czasem ośmiu i đzielvięciu, z \ĄTjątkiem Mikołaja
meĺodią, eÍpeientią quotidiąną hoc pfubat: Et nunqułm fuerunt itą y,który bezPotzeby trzymał wielką ich liczbę. Jak uczy codzienne
ifieptae et oiles ooces in cąpella sicut hodie; ptooideat mągíster cąpel doświadczenią lodzi to zamieszaÍLie i niszczy muzykę' Nigdy głosy
lae quia de hoĺore papąe et ípsius fi,tłi1tfi cappelle agituf' niebyły takniezdatne i lichejak dzisiaj' Niechże magister capPeuae

omnes ĺle cappe\ĺa debent omni mense habefe su1\1,fu1m ąuĺłe seąu- zobaczy , że chodzi o honoI PaPieża i je8o samego!
it|lť' Pli|ł1o Dofkihus sacństtl duc' X, Mągisteĺ CapPeIIae Í, subsacri- Wszystkim członkom cappella należy się miesięczna pensja jak
stia iíii, cleÍici ceńfianĺąľum sempeÍ hąbueĺunt ł duc. Pĺo ąlłolibet, - następuie' Najpielw Pan zakrysťian - 10 dukatów, ma8istel cappel-
usque ąd tlibulatíoflem Eu4enii iiií; posteą Íuetunt rcducti ad Ĺ), supel lae ' 10, subzakÍystian - 4, klerycy ceremonii - zawsze otizymywali
hoc ĺlideatur ceĺelnoníale quod est in libelią pąpąe' Cąntofes 71u1xqu- 10 dukaiów za cokolwiek aż do ,,pĺześ|ad'owania" Eugeniusza IV;
am habueĺunt nísi ąui que duc ' Llsque ąd Nicolam papam Vtum ąui Potem ich pensję zĺnÍrigjszono do 5. Dokładniejsze daĺre znajdują się
ťĺntoribus doctís et apttLs aoces habentibus dabat oiii', tľIiis dtłbtłt iii, w bibliotece Papieża. Spiewacy zawsze zaIabiali Ĺylko 5 dukatóýr'
iíii, Ll similes, q Dd plus aut fliflus fuefebĺrfltur, et flunquąfi habu- aż do papieża Mikołaja ý któľy śpiewakom uczonym i mającym
efunt otlnes simul octo 1li5i tefipote Calisti pp iii, videątur libťi dobĺe głosy dawał 7 dukatów, innyÍn dawał 3' 4 i pięć zgodnie
camerc de ĺempore dictofu'n1 pontlÍiciuli' z łym, czy zasłllłiwali na więcej czy Ťĺmiej' Nigdy wszyscy śpiewa-

i:'iJ ;ä*ľ'l: í:ľ|";"'ľ']'iu'"" 
* 

"aliksta 
III papieża Zob

tÍÍ'133ĺ:-13at] Ea alio Íolio sumptĺl sunt int'ĺascripta, ĺ'lidelicet. [fÍ.133v'134r] Z iÍĘego foliafu zaczerPnięto Poniższe.
ModLłs qlla üĘpeIL: D. N ' Papąe rcgularĺ et oilinąťi consueoit ail Sposób, w jaki cappella Naszego Pana PaPieźa zwykła chwalić

ląudem dei et hofiorem plcreÍĺttí D' N. Papae' Boga i oddawać cześć wspoÍrnianemu N'P PaPieżov/i.
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feoerefitin, et silentio, horae canonicĺłe floct rnae pąÍiter et diufnale

cąntentut' Iste fi(gistel cąppeĺląe est aíÍcialís ąd 'LJiltlÍl pąpąe, Bliĺłs a!1

beneplacitum pąpcę, et per soĺl'łfi pąpt|lfl ponitur et muĺitL1f'
ltem slnt duo cĺerici ceľimoniaĺum, qLli rnissas hąbent oĺdifitĺÍiufi

et aĺteris ebdak1t\dis setpiĺe, ceťeÍLoniasque Íacete ąd aÍfinibuí abse-

ĺot]fi' Isti sĹłnt officĺąles Peľpetlli, Llĺ sĺlcfístą, et pef solum pąpąm

cĺeantur.
Itefu s1111t duo cąppellafli alteffiis septifiafiis fiíssl1s quotiĺlianús

celebfantes, qui debenť esse aiĺi horLesĺi, habentes aoces mediocĺes, bene

Legentes, et prcnĺłnĺit\ tes, et bene sciehtes cantum Gregotilnum. Isti
non s1nrt oÍÍicíąles, sed silnplices seĺuiĺoťes ąd nutum flutĺ1biles, et peĺ
lł|tlłisĺlulll clłppelLąe poss1.L11t ins títui et mutafi'

Itefi s nt x.ii cantotees aidelicet duo tenofiŚhk, 4'or contrątenaťes,

et sex Ooces altae, qME debent esse claÍae et fleLodiosae non ľaucae, nec

aspefae: Nimią ehifi multitLrla T)ocum melodi]m tollit, et conÍundit

'llLdiĺufi- 
Istí non sunt offícíales sed sinplices sefuitofes; et istos sem-

per co11sueoit mągisteľ cappelląe ponefe, et deponere, et |utąÍe; q1.!'

atiens ĐiŚu1n est esse expediens honaĺi, a t fiecessitąti cąppellae a t

paci 'L)el quieti.
Itefi sunt duo ca1npanaĺii, qui debent esse iuaenes hulfiiles, et ąpti

ad serciendum cappeĺląe, et debeit abediÍe oÍÍicia]ibus capPelĺąe in hń
solufi, quąe co11celnunt di1inu '1 oÍÍicil'rfi' Isti suflt sitlplíces seroiťÔ-

res, et ad nutum reoacdbiles.
Itefu ofines cĺe cappella ťeneťuĺ a1nfii ĺlie penie ad oÍÍiciurn dioi-,

num, oidelicet un s cleńcus cetiioniaľull1 et un s cąppe]]ąnus ąd"

fiissas tafien; cąntofes| et ct\fipanąlíi atl missąs, et omneí haľds: et

quí defuerint debent fiLLlctfiri, seu puniľi secundum orĺ1inationes olim

t'actąs' Mĺłlctae aLúe1ll, seu poenae deficientium debent ad thesąurą-

ĺi oenife; si enilłt ąppĺicaĺentur pe'rsoĺís cappellae, facile possefit

inter se colluĺLere '

jak dzienne godziny kanoniczne 1v należytych Eodzl^adl, z na]eżytą
czcią i spokojem'

Ten magisŁer cappellae jest ofigďistą do śmielci PaPieża albo do
momenLu odwolanja Przez ni'ego. tyll,.o paPież go mjanuje i zmienia.

NastęPnie są dwaj celemoniaŤze, któIzy na Żmianę sPlawują co
tydzień msze olaz organizują ceŤemonie z uduiałem lvszystkich.
są to wieczyści oficjďiści jak zakrystian, i tylko PaPież może ich
mnno\ĄIac'

NastęPnie są dwaj kaPetani celebrujący codŻienne msze co drugi
tyđŻIeń., kt&zy mająbyć ludźmi uczcilvymi, o śŤednich głosach,
doblze czytając}'Íni i w}Ąna'ĺĄ/iającymi oÍaz znając}Ťni dobÍze śPie\^/

gregoriański. Nie są oni oficjalistami, ale zwykłymi sługami zmie-
nianymi na lozkaz; usĹal|raIvia ich i zmienia magistel caPPellae.

NastęPnie jest d$.unastu śPiewakó\,v tj.| dyr'a tenol' czĹery kon_
tratenoly i sześć 8łosów wysokĺch ' Mają oni Ínieć głosy jasne i melo-
dyjne. a nie szolstkie i chlaPliwe, bolviem nadmial głosów niszczy
muzykę i sprawia przykre wlażenie u sfuchaczy. SPie\łacy nie są
oficialistarĺi, ale zwykłymi sfugami; ÍniaIluje ich, odwołuje i zmie-
nia magister cappellae tak często, jak to się wydaje konieczne ze
względu na prestii konieczność oŤaz sPokójcappella.

NastęPnie są dwaj đzwonnicy, którymi mają być pokorni mło-
dzieńcy zdolni do służby w kaPlicy. Mają być Posłuszni oficjalistom
kaPlicy w tym tylko. co dotyczy Boże8o oŕiquÍn' Są to zwykli słu-
dzy odĺvol}.\Ą'ani na rozkaz.

NastęPnie, wszyscy z kaplicy są zobligowani do codŻiennego
uczeshictwa w Bożym oficjum, mianowicie: jeden celemonialz
i jeden kapelan - przynajmniej we rnszy, śPiewacy i đz\^/onnicy - we
mszach i \Ą'szys Ĺkich godzinach ' Ci, którzy byli nieobecni, '\^/ind za-

Płacić #z}ĄĄ'nę z8odni e z đawĺymi zatządzeniarnĺ' Gź}'wny te na-
leży składać w skarbcu, gdyby bowiem szý do ĺąk członłów kapeĘ
mo8łoby łat'!ýo dojść do nadużyć.

tlum' Błażej Mafusiak oP

9 yats 657 , Í '7f-ý. ,,PrcÍaťús vero C]emens PrcfiXit numeilm X)(Itr cantolum vldeti_
c€t sePtem suPranos, sePiem conhaltos, sex vassos et quatuoÍ tenoies sed cum esset
exoeŤtus ín ďte musicis iDsemet pont ex exaŤl1inabai cmtores admittendos sed non
exäut ariquem cantoreń ad ďfeiĺrm rcducmdĺ cantoŤes ad huiusmodi numerum et
s]c temPore suo fuit capPeĺa illusirata et decorata tm de voobus +lam de sDffĺoen-
iia cmtolum"- cŕ. W H'-W' FIey ,,Regesien zu Päpstichen KaPelte unter I-€o X lhd
zu seiner PnvatkaPeĺe", D ie }"4t1siwschun8,vIn ĺ955), s'199, oÍaz Freý ,,K]emens
\4I rrnd del P.ĺor der päPsttichen KäPe e Nicholo de Pitrl" ,Die M siwsch\ng,n/In
(1951), s' t80. PaiŤz także E A ' D'Áccone,,,The PerformmĆe oŕ sacŤ€d music in Italy
duling ]osquin's iine"'/os q in ł1es ha: Pťacudi łs aÍ Íhe Inlemationa|'Jarquin Eestť
lnl-confeÍe cc, ed,'E'E 'Lownsky i B' Blachbum (Ĺondon, 1976), ss.601-18. Ten paŤa-
grdÍ jes. czes.il mPmoldnoLm Prly8otowäne8o Że s/8lędu na leÍoÍmę lJPeÜ
ił tolu lqo5' Nie w.zy-'kje b\l_y ŕŻlonto$ l.lPeli 7 c7dsów Klemen'd /d' howaly
się do dziś' Te, któle PIu etrwały, Poku ują że chór skjada] się PrŻeciętnie z 20 osób '

Z dru8iE strony, najstaisí śPielłacy moglí znać kolegów, któŕzy byli Ćzłonłami

r0 Pomyślcie Paisiwo o administÍaqi jal<ĺegoś wsPólczesne8o co ege'u, któŤa chcia-
]aby odPrawić niektóŤych osobnikó\ł powofując się na ,,niekomPetencję"' Naťych-
miast okazałoby się, że Íaku]tei, kióry do tej Poly ne był lv stanie PogodŹić się
w źadnej sPrawią na8le stat się so1idaŕny. Jeś1r jednak zdo]ny administratoř obieca-
łby slawny ,,złoiy uścisk Ięlđ na Poże8nmie", tiĘn który.h odejścia sobie życzý
splawy Poszłyby łatwiej'
11 Díaľií sistini'|v, Í.74ý' Pahz R' casimÍl, ,,I Diarii sísti ", NoÍe d archipio, XIII
(1936), s.249.
1'z Paweł IV zdymisionował: h'zech żonatych śpíewaków (Pa]eshrna, Leonardus
Bonot/BaŤre i Dommico MaJia FeEabosco)' ChaŤlesa A!gmťĺ] z powodu jego staťu-

su w szeresach |Jerur Nicolo Clinca r GiovannieSo Antotuo Merlo z Powodu niepo
słuszeńsťwa' z ko]ei wydálił z Rz}łnu Nicolo Bďono I Giovanniego Luigl de EPisco'

Pis (PrwadoPodobnie z Powodu stosu.lów ]aki uhzym}vati z kardi'nałem cďlo
Ćaráŕfa); wylzucił Giovanniego Antonío Latino (inne8o Protegowaneso Caraffy)
ponieważ śPiewał sŕatszo,rĺał nolu prcplio 

^ak^zujące 
jego Przięcie do chóiu

: 70\'JI Prlvlęł lä w5lJwiPmj' wFm kaldyfuld b"Ż egzamir u.
13 Na temat komisji oraz niePrawdoPodobieństwa, że zajmowała sĘ ,,reŕomowa-
Nem" muŻykĹ Patrz EX' Haber1, ,,Die Cďdina]skommi9sion von 15& und Palestri-
nas Missa ŕapa'e Młe]L '' , KilchaÚ ,ikalisćhes Inhń ch,vII (1892), ss '8297 'śPíe-
wacy wiedŻeli o zamierzonej reŕoŤmie już w styczniu 1565 i ĹTnaczyľ przed sta-
wicieli do kontattów z kons]ą PatÍzDi'lii sislini,yIL Íf'119v-120i'
1ĺ Ńekióre z ty.h dokumentów prŻechow}vme są w sPeqah}m iomie w Archivio
5egl€|o (Wdlykdn. Arhivio 5egrclo Väľjcano. A5Vl' \4]śŕ fum.Xi, xcltr)obelmUiąc
ro'ma:ledolmsry dotyczące pdpiesUE kaPeliijej. Z]onl ow' inne PrZęchoWwa_
re są\\ zbioŔchíofida Caryllí sisl'fu BlbLioteki\,vagrk iskEj' większość dokrmen-

Pľzypisy
I Cregory MäíLin, /1oĘu .đł.l, 

\ l58lJ. ed' L' B' ľark\ l R/'ym' lqDq)' \s'oÜ, l0 |' ( }.1'

ił C' Reynolds' ' Rome:: cit) ol l'. h ' onh-asl'''Mn4.,td M'] ;c: lhP Rcnną;ś'na-' Fd'
I' Fenlon (Eng]ewood CliJfs, N], 1989)' ss'75 6 ' PÝedstawíony PŹez Martina opis
Kapelí Syskt}aiskiq wyPehionej Przez kulię 1\, komPlecie odpowiada ba.dzo do-
brze (.hoć niezuP€hie dokładnie) rycini€ Etieme DuPéraca z lmiE wlęcej bego sm+
Bo czasi, Maestatis PonĺiÍiciąe dl1fi in cfipelk Xiśti sacru PerałuflhLr AcclLťąta DeLine

íĺio (Bibhoteca Apostolica Vaticmą Ris Strag.Zf'16)'

'?Re}no]ds, ,,Rome: a ciiy oŕ rich conhast", s '76.
3 PahŻ M' LŤbe.ti, ,,Voca] techniques in Italy m the second ha]f of the 16th centuly",
Eaťl! M síc,a ę981), s'494. Patlz także R' WistleiĆh, ,,La voce € 8rata assaĹ má '..'':
Monteveldr on singing", Ě a .! Music,n{I o99Đ, ss '7-20' oŤaz A' cavĺcchi, ,,APpunti
sU.la pr"tsiP.P"Uhvä del]ż mUsi' d tdcld nella.eco1dJ metä oel \\ l:€co'o ' on liJé
rime;lo a ll muq, d del l alesÚi1J'' ' AllidL|can )egńa d, <l d; palcý'n'ahi '8 <ll'"11

bÍe - 2 aftobrc 1975, ed..F'Lúisi (Palesirina, 1977), ss.295_312'
a Istnieje ocz}Mŕcie duźo więcej śwĺadecív, ale wiemy ież' nä Przykład, że w latach
daew]ęćdu iisi ątych sŻesnast€go wieku, sPośród 13 członków chóŤu u Św. Mďka,
Ę L]'o ieoen oyl uBJżďy pl7e7 mae.ľÍo di.dppďa .,Ża nie Po-idddją.eBo sPeciJLre_

eog'osu 
'wslyslk'chpozoslä]ychoceaiáliLo''LomPelenlnych''dnawet]ePiej'ilľrz, |. H' Moulc, ypspás 9 Maŕk ': ,nü5Ę aI Alr'ąordŕo Cftadi' c;a"nańi RoJ'lld'

and Frnncesca Ca!ą|!i (AlÍ1Arbor, ML 1981),I, ss'75-6,246'
5 Constilutioncs círpellie parlÚć'aĆ, piomu]sowme w ioku 1545, .ozdz' 3: ,,Modus
examinis'', rozdŻ' 4' ,,ScŤutinum super admissionem novl cantoris" ' ory8ina] kon
styLucji pŤzecholÝywmy jest lv vr'arykmĺe, Blblioŕeclr APBtolica uaÍicana, Jbndo Cĺlp-
pellą sislina IvaÉl 617 artarrskrybowanä w F' X' HabeŤl, ,,Die römjsche sch oLa can-
iorum ud dre PäPstljsche KaPelsiingeľ bis zm Mitte des 1ó' iá}ühmdeits", Bnlsle-
ine Ídĺ Musikgeschlchte,IIÍ (ĹeiPzĺ& 1988), ss-96l0B
6Wrozdz' 5: ,,Modus dmdĺ cottam etjurmanefumnovo cäntoń": ,,Novi cantori
approbato suŕficienteł Ma8isiel drctae capellae eidem novo caniori aPProbäto cot-
täm tŤadere tenehÚ in si8num velae rccep tionis et admisslonis ad vitam'"
7 chociaż nalezy PÍzyz^ać, że nie ma jak dotąd żadrcgo dowodu wskaŻującego,
Że czlonkostwo w chóŤze PaPieskim sta}o się ul'zędem skolÜmPowanym - w piał
iyce byl to jedyny nĺeskoŤumPowany uąd w Kuľii RŻymkrej Pah'z Ľ P^rhrer, Tłd
pape's l en: Íhe PaPal ciĐil seľI,ice in ĺhe Ren1issllflce (oxford, 1990)'
3 Kopia tełat]olu prÔpľio'zÍ\ajdującä się w Vats 684, ŕ-1t4r-v Posiada datę ,,5 A8osto
1553" dodaną ołówkiem m góŤZe' Tekst jest tr skrŕowäny \Ý Habel], ,,Die romi-
sche scho]a cmtoruÍn", śs.92-3, p '3 i częściowo w G ' Baj^L Menorie stoťico clitiche
deĺla ,itd e dclla opeľa di Giaaaflni Pitľll1igi da Pnksrrinn' 2 tÔmy (Rz'm, 1828), ], ss 42
3, p '59 ' obie lrmsk}?cje Ióżnią się mał}mi detalami od olyginalnego tekiu ł]oh]
pť;plio' Zwłaszcza, jeśIí ĺdŻie o wielkość chóru, obie we.sje oddają baŤdzo jasne

,,triginta quinqu€" jako ,,33" ' Jest PrawdoPodobne, że tTanskrypqe Żos Łały spolzą-
dzone z kopn, a nie z ory1ÚabJlnat praptla.
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