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Póżna, bo obejmująca głównie 1 połowę XVII wieku, ĺe_
cepcja włoskiego madrygału w Niemczech, jest zja1viskiem,
któťemu PośIvięcono doŁąd stosunkowo mało uwagi. Być
może historycy niemieccy uważali ją za zjawisko anachro-
niczne i dlatego skupiali się plzede wszystkim na recePcji
włoskiego stylu barokowego' Podejście takie wydaje się nie-
słuszne, gdyź twóÍcza recePcja madrygału jako gatunku
i jako pelvnej idei muzycznej miała głęboki, choć może nie
bezpośredĺLi rłpł1.w na ukształtowaIie się sPecyficzne8o, nie-
mieckiego stylu barokowego w muzyce religijnej.

JeśLi chodzi o rozmiaty i zĺaczer.íe zaiĺĺtelesowania kom-

PoŻytoróĺ' Íriemieckich madrygałem, zjawisko to może być
porównane chyba jedynie z angielską ĺecepcją tego 8afun-
ku. której wyni&iem jest zaistnienie w latach 9o-tych XVI
wieku,,angielskiej szkołymadrygałowej"1, skupiającej kom-
pozytoĺów olaz Poetów - autoló\Ý olyginalnych angielskich
tekstów.

Niemiecką recepcję madrygału można śledzić na cŻterech
płaszczyznach' PileÍý,rsza, to ľecepcja bierna, czyli rozpo-
Wszechnienie na telenie Niemiec włoskiej tĺVórczości madry-

Bało\ďei, zalóvmo w wydarriach włoskich, jak i w antolo-
giach niemieckich. Z tą pieŤwszą płaszczyzną wiąże się także
działalność na dworach niemieckich włoskich i nideĺlandz-
kich twóIcó\,ý madrygałów (np' Orlando di Lasso w Mona-
chium, czy Antonio Scandello w Dreźnie)Ż ' Płaszczyzĺa đnl-
8a, to twóĺczość kompozytolów niemieckich w đziedziĺie
włoskiego madrygałn, zaś tlzecia, to Pĺóby zaadoPtowania
madrygafu, bądź gatunkóĺv mu poklewnych, takich jak vila-
nella czy canzonetta, dla Potrzeb niemieckiej kultuĺy mu-
zycznej i przeniesienie 80 na glunt języka niemieckiego. Za
płaszczyz^ę czwaftą należałoby z kolei uznać v/Pł}'wy ma-
drygału włoskiego na in]-te 8afunki, przede wszystkim na
motet uprawiany plzez kompozytoró'w niemieckich, plzy
cz].ĺn dwie ostatnie płaszczyzny w przypadku niektórych
dzieł trudno jest od siebie oddzielić.

Pieĺwsze madrygały ukazują się w drukowanychi IękoPĹ
śmiefu1ych anĹologiach niemieckich już około 1540 ĺoku' Ich
rozpowszechnienie nasila sięjednak dopieĺo pod koniec XVI
wieku. Wielką Popularność osiągnęła 2-tomowa antologia
wyd' przez Filipa Lindneľa w Norymberdze w latach L588/
1589 pod tyt!ĺłem ,,Gerĺmae musicalis...cantiones'', w której
zamieszczony ch zostało aż 21 koĺnp ozy Ąi Marenzia' Madry-

8ały MonteveÍdie8o (IV księga) drukuje po ľaz pierwszy
Paul Kauffmann w Norymberdze w ĺoku 1597 w zbioĺze

''Fiori 
de1 Giardino" (obok 7 madrygałóW Monteveldiego _

również 7 Malenuia, 9 _ Giovanniego Leone, 5 _ Giovaĺmie-

Hermonno

go Gabĺielego, a także utwory komp' niemieckich, m'in. 9

madrygałów Hansa Leo Hassleĺa). Nawiązanie do antologii
Kauŕŕmänna stanoWi zbior .,Cia rdino no\ o'' W) dany w 1o05,/

06 w Kopenhadze plzez Melchoira Boĺchgrevincka, kompo-
zytola, któIy w latach 1599/60 terminował u G' Gabrielego.

obecny stan posiadania bibliotek niemieckich, choć z pew-
nością nie obrazuje w sposób miarodajny ich zawaltości
1Ą/ I Połowie wieku X\{I (należałoby tu uwzględnić zarówno
późniejsze sfuaty _ nP. Dĺezno, wojna 7Jetnia - jak i, być
może, zyski), ukazujejednak w przybliżeniu stoPień zainte-
Iesowania madrygałem wśĺód niemieckich mecenasóv/
i odpowiedziair-rych za biblioteczne nabytki muzyków. ogó-
łem w bibliotekach dwolskich i miejskich zachowało się aż
107 pełnych ksiąg madrygałów Maĺenzia, Monteverdiego
(ks' III-V) oĺaz Gesualda, sprowadzonych przede wszystkim
z \Moch (głównie z Wenecji _ Gardaĺro, Amadino) ale także
z Amsteľdamu (Pieťle Phalese). Miasta' w któlych zgloma-
dzono największe kolekq'e madrygałów, to Regensbulg (24

księgi, w tym 21 Marenzia, 3 Monteveldiego), Augsbuĺg (18

- głównie Maĺenzio, 1-Monteverdi) i Monachium (15, w tyr-L

8 Maľerrzią 7 Gesualda)3. Księgi madĺygałów znajdują się
jeszcze w 11 innych rniastach ówczesnejRzeszy. Wśród kom-
pozytorów zachowarrej w Niemczech spuścizny v/łoskiego
madrygah-l końca XVI wieku dominuje zdecydowanie Luca
Matenzio, lePlezenIo\ý ar.y pÍzez 79 zachowanych ksiąg; dla

Polównania ksiąg madrygałów Monteveĺdiego zachowało
się 16, a Gesualda 1Ż. Zĺaczenie Mareĺĺzia jako klasyka ma-
drygału potwieĺdza także fakt, iż wiele ]e8o madrygałów
było opatr}'\,vanych w Łeksty tłumaczone na język niemiecki,
a ponadto pojawiaý się ich religijne paľodie i kontrafaktu-
ryo .

Odbiorcami włoskich madrygałów byli pla\^'doPodobnie
a1ystoklaci 5_ miłośnicy sztuk, olaz v/ykształceni Patľycj].l-
sze bogatych wolnych miast. Mogły one być wykonywarrc
pĺzez lji.lzyków zawodowych w kontekście ,,konccľtowo.
towarzyskim'', ale także Przez amatoIó\nr'ó, 1ł'' kľQĺjLl czysľo
towaĺzyskim. JeđnaĘ jak się wydaje, W Ptomocji tcĺj() gir"

tuĺkrr głórł'ną ĺo1ę musieli ode8lać sami muzycy-knpclmi.
5tr./o\Ą ie, do któľych W większości instytLlcii n]u7yczl]ycll
należało gromadzenie zbiolów bibliotecznych'

IMoskie madĺygały będące dzielcm niemicclĺiclr kurrpo-
zyĹolóvr' Powstawały rrajczęścicj poĺ"1 wplywtllĺ ich pobyttt
we Włoszech, a konkĺeľnie w Werrccji. l'icľwszym z Niunl-
cóW, który został r'lczniem wloskicgcl kĺ)mPo7yt()l'tl * Atlťlť(i
Gabĺielego, byl Llarrs Lco l-Iasslcr'' I'l'zcbywal on w Wctrccji
w roku 1584. Jakcl plon tcĺ]o PobyľtL, W 1586 ľokLr lrkazaly siq
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wAugsbul8u,,Madĺigali,'Hasslera'MadĺygaływydawaliSwobodnymwierszem,zbliżonym-domadIygałuposługi:
w Weňecji,;äko swoje )opera prima'', łakże Ňodsi niemiec- wali się jeđynie autorzy pieĺwszych libretŁ, z Maltinem oPti-

"y 
to-pá"ýto.'y. kĺórzýpobierali nauk u GiovaĺLniego Ga- zemna czele (,,Daphne''' ,,Judith")r'. Do poetyki jęZyka nie-

u.ĺ"l"gä' 1""t tn ó tyle ciôŕawe, że sam Gabĺieli nie inĹereso- mieckiego wprowadził madĺy6ał dopiero Ziegle1 a mówiąc

wał sĘ sźczególnió rym gatunkiem, a jego madrygały dale- ściślej, wpĺowadził pewien okĺeś1ony typ madrygału jako

kie są od awingaĺdäwych osiągnięt Máreĺ'zla. Montever- gatuĺłu poeľyckiego. AĹ1to! tlaktatu nie uwzględnił bowiem

diego i Gesualdai Utr'vory jego ucżniów natomiast nawiązują złożoności ani historycznego Ťozwoju teBo gatunłu ' syno-

włřnie do stylistyki tycil kómpozytoĺów' Prawdopodobnie nimem określenia ,,madry'ał" był dla nie'o tyP epi'Iama-

więc sam GaĹrieli. 
"t'ôĺ 

* 
"-!"1't*ĺ.czości 

konćentĺował tyczĺy madrygału, któŤy wykształcił się we IÁ/łoszech

sięnainnychgatunkachmuzycznych,uważałmadlygałzawIIPołowieXvIwieku,aktóIegomistrzamibyliGuarini
k*i.rte""íqę 

"]yI., 
*łoskiego. Być może także jako nauczy- i Marinol'. Wyznacznikami te'o typu były: ZwaŤĹa folma,

clel łrychoáii1ńupĺzeciw oóekiwaniom $Ąroich zaalpejskich oĺyginalny koncepi, lvylazistość- tĺeści i zaskakująca Puenta'
,'czniáw. Jego włoscy uczniowie w tym samym czisie jako PoeĹycka foŤma madrygału, z\Ńłaszcza leli8ijnego, cieszyła

,,op".u p.iň" *ydáwah księgi motótów7 ' się w Niemczech sporym powodzeniem aż do około połowy
',,I1 piimo libr; de Madrig;1]' HeiÍuicha schútza wydana XVIII wieku'Żo . Jako Poezja szcze?;óIÍie^adająca się do umu-

* i'61i rok , 
"a*i".u 

L8 utwJĺów 5-głosowych bez basso con- zycznienia -,,kein einziges genus carminis_in đen Deutschen

tinuo i jeden s-głosowy. Autoĺami řybranych przez kompo- Spľache sichbesser zu deĺMusik sclricke als ein Madrigal'"1

zytoĺa tekstów-byli póeci manierysýczni:"Giovanni Battista - madrygałorve welsy wystęPowały często w kantatach'

Mariĺo i Battista ćuárini (fragmený z dlalr'afu Paste*kiego Caspar Ziegler do wydania t:1ktatu-.V-ol den Madriga-

,,I1 pastor fido,')s . Styl madrygałów Schütz a zdiadza zna1o- len" dołączył list naPisany pazez Heinricha Schütza, skądinąd

-oäĺ rrtoooro- iĺo.'t"veĺdiego"z V księgi, a1e plzede wszyst- swego szwagĺa, w któĺym kompozytor w.imieniu własnym

kim znajomość madrygałów"Maren'ĺa' iak wspomina Schütz i iĺnych muzyków skalży się na- blak tekstólĄ/ najbardziej

w swojej ,,autobiográfi'i,, zawaľrq w memoriaie z 1651 rokrr, odPowiednich dla ,,artysĹycznej komPozycji" (,,einer kün-

1"go -äd.yguły '.';lazły 
uznanie w oczach naĺznakomitszych stlichen Composition"), to jest madrygałów"' Sam Schütz

äů"""''lffi. ń""ytóí weneckicho ' WykaĄą one baĺJzo napisał dwie canzonetty i siedem madĺygałóW do tekstów

dobre op'anowanió oblazowego słoĺ.nika śľoáków muzycz- niemieckich' Sześć z madrygałów napisanychjest do teksów

'Dla 'Ilionteřerdiego m;dlygał był Punkiem wyjścia i tere- ślony, pĺawdopodobnie pochodzą z lat 2o-tych. Utťzymane

nem eksPeľymentďw, ttoĺe áoprôwadziły w ĺóźultacie do są jednak w nieco innym już styhł niż madrygały włoskie

krýzysu gatunku ijego obumarcia. Dla kómpozýorów nie- komPozytola, są to bowiem madlygały konceťiujące' Prze-

-í""ii"t)* ty* tuĹż.-e dla Schtitza, madrygał był szkolą de- znaczone na głosy/ instlumenty i basso-contiĺtuo, nawlązują-

klamacji muzýcznej i muzycznego przedstáňiania tĺeści slów' ce styListycznie do VII księgi madrygałów Monteveĺdiego'?3'

Był inspilacją do PosŻukiwania w muzyce jakości obĺazo-
wych i etspiósynýcrr' Jak widać z powyższych'ĺozważan,historia niemieckiego

'1edną z pienísźycn, a zaĺazem najbardziej udanych pĺób świeckiego madrygału była ĺaczej krótka i zakończyła się

p.ź"r-,i""i"r'iu na gľunt muzyki nieńieckiej i niemieckiego mniej więcej wľedy, kiedy madĺygał jako_gatunek muzycz-
języka cech włoskie'o madligału, były.,Newe Teutsche Lie- nywygasał we \{łoszech, czyli 1v laŁach 2g-tych XVII \^'ieku'

äeí,, Leonĺda techňera (Noiýmbeĺga, 1582)10. Mirno kwali- Nie był to jednak koniec samego pĺocesu twórczej recePcjl

fikacji gafuĺkowej zaznaczonej w ty:tule Plzez samego kom- włoskiego madrygału' lVeIneI Blaun.\Ą'. sv/ej placy ',Die
po'ýoiu,..t*ory Łe v/ykazują więcej cech madrygału niż Musik des XVtr Jahrhundelts'' zauważył, żniemiecka ĺecep-

piejt' uáa''" 
"ą 

iut"e lctr tetsty religijne i świeckie - autoĺ- cja madrygału swój właściwy gŤunt zyskała dopiero na teľe-

it-u ĺro.y-be."ki"go złotniká Paula'Ďuhera" . I{iększość nie muzyki leli'iinejŻa Ż\ýiązane1z plw'atnymi Plaktykami
jednak kômpozytoiów w swoich wydaniach niemieckich ĺeligijnymi bądź z pĺ1'watnym zamó\^/ieniem Plzezfiaczo-
Áuáryguło# s*í""kich nawiąz1.wała iaczej do ogólnie Poję- nym-đo Wykoruystania P-odczas okoliczności publicznych.

t"go Jtil., -ud.yguło*"go, niż do 
"u-ego 

madrygału, stąd takich jak śluby, pogĺzeby, uloczystości mieĺskie' Autor

cłęso'za wzóĺ'sĺĺżvły řompoz1'.torom canzonetty'' i vila- wysunął nawet Propozycję pofuaktolvania ,,niemieckiego

neile,,. T.udno było táz nl"ĺr'i"óti- kompozytoróm uwol- madrygału religijnego" jako samodzielnego gatuĺ&u mu-

nić się od idiomu Pieśni populaĺnejla . Właśnie dominujący w zyczĺegoŻ' '
niemieckich madiygałaih^pieśniowy liryzm oru, -íhi"^ Za teksty madrygałowych utwoĺów ĺeligijnych słuźyły

rytĺniki tanecznej, řyparłý niemal'całkowicie charaktery- kompozytorom przeważnie odpowiednio dobŤaÍre welsety

síyczną dla włoskiego madiygału melancholię i si1ną ekspĺe_ z Biblü w tłumaczeniu Lufua. W p1zedmowach, bądŹ w sa-

s1i'" ' wynĺtało to pizede wśz_"ystkim z faktu zaadaptowinia mych tyílłach, kompozytoĺzy wskazywali na źÍódła s\łoich
jutrrnk.1*łus.i-Ęo włoskiemu śĺodowisku arystókratycz- insPilac'i, czasem - jak Michael Plaetolius - po'i^'ołując się

nych ýpowego dla madĺygafu końca XVT wieku'

nemu przez niemieckie środowisko mieszczańskie, a Po czę-

ści także z braku odpowiednich tekstów poeýckichró.
Większośc teks(dW WJkorzyst}'W anych przel kompozy-

torów niemieckich madrygałów wychodziła spod ich wła-
snych piór. Niekiedy były to tłumaczenia tekstów lÝłoskich,
bądż pĺóby - ĺiezbyt udanego - naśladownictwa manlery
Petraľki czy Mariniego' DoPieÍo w loku 1653, a wiec w cza_

sie, kiedy kompozytoĺzy nie zajmowa1i się już właściwie
śwĺeck im madľygałem, Poeta-dyle Ĺant, c aspar Zíegleĺ (1627-
'ló90) opublikowal teoĺetyczny traktat Poświęcony madly-
gĺlrlwl j,ll<ll Bflttlnkowi Poctyckiemu|- ' Jdk sam sŁwieÍdzi],
rlĺll,1rl w 1ĺl'rjI l li('It1i('cl( i('j rrladľyg.rl wLrściwie nie istnia]'

MarLina optiza, czas ich Powstania nie jest dokładnie okŤe-

wĺęcz na madrygałowe autolytety (,,ad imitationem Lucae
Marentii und anderel Italorum auff Madĺigalische Art'"
w ,,Musae Sioniae" Bd. IX,16i0)

Wślód kompozytoĺó\N, którzy pisali utwoĺy religijne
w sĹylu mad11galowym' naleŻy W) mienii:
- Heinricha Schütza (pojedyncze S-głosowe ,,Vom Himmel

hoch" z 1613'parodia madrygału Marenzia, Psa]Ín 116 ze
zbioĺu Grossmaĺrna),

- jego uczniów: Gabliela Möllicha (,,Geist1ichen MadŤi8a]e-
...Auff neue und heutiges Tages Ubliche Italienische Art'

1estellet" z 1'619) iIohanna Klemme (,,Těutsche Geist]iche
Madrigale" 1629),

elANOr( 2u
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' Caĺla Briegela (,,ZwölÍ madĺigalischen Tiost-Gesängen"
z 1670)' Korĺpozýor ten łączy madrygałowe opĺacowa_
nia muzyczne tekstów biblijnych z homofonicznymi alia'
mi, utwäry te mogą być więc Llzrtal1e za wstępną foĺmę
protestanckiej kantaĹy. Stanowią one ostatnią kaltę histo-

iii niemieckiego madrygału religijnego'?7.

Poza w1łnienionymi Wyżej utwořami, któĺe Wemeĺ Blaun
uznaje za niemieckie madrygały religijne, istnieje jeszcze wiele

zbiolór^' komPozycji, które wykazują vr'yraŹne wpływy
madrygału, ĺnimo, i ż sąpĺzez mllzykologów zgodnie klasy-

fikowňe jako motety' Należałoby tu w}'mienić chociażby

utwory Leonarda Lechrrera: motety do tekstów z ,,Pieśni nad
pieśniáĺni" olaz ,,Deutsche Sprüche von Ĺeben und Tod" (wyd'

w 1606 roku), motety Christopha DemanLiusa ze zbioĺu,,Co-
rona aurea" (1610) oťaz ,,Cantiones saclae" Heiĺĺicha Schüt-

za,
Bardzo ciekawym zbiorem, uważanym za ,,florilegium

madĺygałów re1igijnych'', jest 
',Angst 

deT Hellen und Friede

deĺ Sée1en'', wydany w 1623loku w Jenie, jako dziękczynrre
votum elektorikegó uĺzędnfüa Buĺckharda Grossmanna28 '

JaL dowiadujemy się z baĺdzo obszernej przedmowy rł1-

dawc1, ŕuĺdu|ąc oW zbior ulworow PÍagĺął on W)razić
wdzięczność Bogu za swe cudowne ocalenie. które miało

mieisce Iv 1616 loku' Nie wiadomo, jakiej natuly była oPŤe_

s1a, z któĺej Grossmanĺ został rłybawiony, ale ponieważ sam

poĺównuíe on sWą sytĹlację z sytuaqą Psalmisty w Ps' 116,

Áożna pĺzypllsrczać, że chodziło o niebezpieczeństvr'o śmiel-

cl: ,,oplotłý mĺte wlęzy śmielci, dosięgły mnie pę ta szeolu ' ' ' 
"

Ps 116, 3 , oraz ,,IJ chÍonił bowiem moje życie od śmierci moje

oczy - od łez, moje nogi _ od upadku" Ps 116, 8' Uĺzędĺrik z

lenv zwrócil się więc do l6 ./nanych Lompozytorciw Ż Proś-'bą 
ô skomponowanie muzyli do słów Psalmu ] lo' Wśĺód

zaproszonvch znaleźl1 się m.in.: Heinrich Schütz, Johann
Hóĺmanĺ śchein, Tobias Michael, Melchioĺ Franck, Michael
Plaetoĺius i Chĺistoph Demantius.

Można się domyślać, że zamawiając kompozyqe do tekstu

psalmu, Gĺossmanĺ zaznaczył jakoś swoje oczekiwania co

äo stylu tych komp ozycji' Inaczej trudrro byłoby wytłuma-

czyć đość'zbliżony pod Ęĺn względem chaĺakter wszystkich
ut'Wolów' Lwia część wspomnianej przedmowy do ',Angst
der Hellen" poświęcona jest zresŻtą muzyce kościelnej, z ja-

snym zaznaczeniem poBlądów i upodobań autoŤa' Pisze on

mĺędzy iĺLn1mi: ,,Muszę \n/iec wyznać, że jednak muzyka,

a szczególnie jej dzls.ąszy sty1, kiedy to Panowie muzycy
biblijne1eksty z wczuciem i afektacją według tonów, a tony

wedĺug tekstów fraktują i dobrze pĺol^/adzą o wiele baldziej
porusza, a 5ercd i usŻy PrŻycią8a, niż. kiedy dysonan5 poja-

a się Ęlko z rzadka' iak zmącenie pogody"l"'
Tiudnó dociekać, jakie było plzez^aczen]\e i ewenfulalne

wykorzystanie zawartych w Grossmannowskirn Żbiofze
uĺłrorów' Nie wiadomo nic o tym, by kiedykolwiek miały

Johanna Hermanna Scheina (,,tsĺaelis Bruenĺrlein" z 1623)

Tobiasa Michaela (,,Musikalische Seelenlnst" z 1634),

AndreasaHammerschmidta (,,Musikalische Andachten" cz

ĺI z 1'64L iY z 1653\26 oĺaz

ne, nie odbywające się w kościele' Trudno sobie bowiem
wyobÍazić, by wydane przez Grossmanna wieloczęściowe
kómpozycje (nawet 6- i 7_częścio]^''e w oPlacoĺ'aniu niektó-

rych kompozytorów) mogłyrozbrzmiewaćlł domachmiesz-

czan, nie moźe tu więc być mowy o właściwym dla madry-
qału śĺodowisku kameĺa1r-rym.''

Zbiorem, w którym wpływ włoskiego madĺygału osią-
gnal swoią najdoskonalszą i najbaĺdziej dobitną postdc, jest

ž pelłnoicią ,,Fontana d'lsľael"' czyLi .,Israelsbruennlein " 
'Ż

JoĹaĺma Hermaĺura Scheinas . Wydany z datą 1 stycznia 1623

w Lipsku, posiada dwie pŤzedmowy. Jedna, umieszczona w
książce tenorowej, skieĺowana jest do buĺmistrza i do rady
ńiasta LiPska, któIym zbióIjest dedykowany' Zawiela, obok

żvczeń nóworocznych i wielu zwyczajowych komplemen-

táw pod adĺesem odbioĺców dedykacji, wzmiankę o tym, iż
niekióre jego ,,KraffĹspuechlein Altes und newen Testaments

mit 5. Stimmen auff ltalian-Madrigalische Manier"' były już

rł czesniej wyLony'wane podczas rciżnych okoliczności' osob-

no wVdawaĺle. oraz, Źe ciesŻyly się one ulnaniem muz) LóW'

Kompozvtor dokonał ich zebranja, by mogly pomĺażać do-

bĺą pobóżnosć (domową), a także, by mogły być-wykony_
wane ,,wedfug dawĺego zĺt1ĺczaju, zaĺólł'no włoskiego, jak

i niemieckiegó" przez kapele kościelne (tzn' jako muzyka
Íĺguralm, obók pieśni śpiewanych plzez lud) '! Druga przed-

m'owa umieszczona jest w książce głosowej basso continuo,

a kieĺuje ją komPozytoI do muzyków i do miłośników mu'
zyLi', potencjaliy(h nabywcórł i wykonawców W}danego

ńlu..'r.. o.,ĺnpt". - iak stąd wlasnie się dowiadujemy
_ zbioiu utwoľ_ów religijnych' W tej plzedmol^/ie \^/spomina

Schein o drożyźnie inieszczęściach (spowodowanych wojną

trzydziestoletnią), pĺzez które muzyka kościelna i inne wol-
ne Ďzh]ki prdwie calkiem podupad!y'

Poehcki tvtul zbioĺu ' ,,Zródlo lzraelowe'', jak byśmy

mogü go oddać nieco archaizując- odnosi się prawdopodob-
nie dďtekstów utworów, z których większość pochodzi ze

stalego Testamentu (23 na 26). ÝVśród pozostałych tekstó}'
jeden zosta1 laczerPnięty z \ouego TestamentL], zaś dwa

änonimowe reprezentują współczesną kompoz}'torowi liŤy-

kę ĺeliłtj^ą, Plzy czym nie jest wykluczone, że są one dzie-

łem sańeso scheina. Aż 15 wśĺód wykorzystanych PÍzez
scheina teksľów wyraża smutek, narzekania i Pragnienie
pocies./enja' Częśť ze slomponowaĺych do nich uLworów

-ogl.l byc przeznaczona do wykonanJa podczas obrzędciw
poqrzebowych, celebrowanych wówczls z wielką pompą'
j"si j"dnak'tol:e prawdopodobne. że mogly one łow'tr7y-

sztc specialnym nabożeńsrwom Plzeb]agalnym, ktdrych

spiawäwanie naLazal w l6lq roku, czyIi rokpo ľozpoczęciu

się woiny ľrzydziestoletniei, elektor saski Johanĺ Ceorg 13ó '

6 utworów było prawdopodobnie przeznaczonych do wy-
konania podczaJuroczystości ślubnych, 2 utwory- do tek'
stów pochwalrrych mo8ły być Przy8otowane z myŚlą o uro-

czystôściach mie1skich, czy u1li'vversyteckich, zaś 3 Pozostałe
z uwaBi na tekstbezjasno splecyzowanej tematyki zdaią 3ię

nie posiadać okĺeślonego Pízeznaczen1a'
Wpł1'.w muzyki włoskiej odegĺał decydującą ro1ę w arý-

sýcznym Iozwoju Joharrna Heĺmaĺna Scheina, przy czym

kómpozytor czerpał z różnych jej stylów i gatunków, two-

rząc_muzykę instlumentalną, polichóralną, monodyczną
i mädryg;]' Jesz(ze bo lat Po śmier(i Scheina Wolfgang Ca-

soar PińŁ napisal o nim. trochę chyba ]ednak przesadzając,

ź w stylu mađrygałolĄ'ym nie PŤzełTższał go żaden Włoch,

a Ę.rn bardziej kompozytorzy innych naqi3z . Sam schein jed-

naĹ nigdy we Włoszech nie był. Drogi, jakimi mógł do;ść do

tak doskonałego poznania stylu madŤygałowego Plzełomu
wieków, to, jak się wydaje. pĺzede wszystkim studiowanie
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dosťępnych w Niemczech wydań włoskich i antolo8ii nie-
mieckich,3s a także zaPewne ich odpisów olau kontakty
z muzykami, któĺym nowy styl włoski był jĺĺż dobrze zna-
ny, przede wszystkim z Heiĺĺichem Schützem3q '

Utv'/oly załÝalte w ,,Fontana đ'Isreal'' są z pelĄnością Ĺymi,
kLóle najbaldziej zasłrrgują na określenie,,madľygałów ĺeli-
gijnych"a0,jako madIygały są zíesztą sygnowane ĺV pieťWo-
druku, w dolnej części każdej Plawej stľony: .,Mad gale di
Gio: Hermano Schein''' Jedrrak ĺównież one. chociażby po-
pĺzez teksĘ, ale również poPrzez pev/ne cechy opracowa-
nia muzycznego, jak na przykład znaczny udział imitacji \a/

plzebiegu ut\,Ą/olów, tk1vią w třađyqi niemieckojęzycznego
spÍuch-MotetLe oraz w tĺadycji tzw. szkoły lassowskiej (Las-
so-Nachfolge). Za ceclrę szczególnie madrygałową należy
uznać przede wszysLkim sĹosunek do tekstu - dążenie do
jego ilustracji i inteŤPretacji podPorządko'vltje sobie prze-
bieg formy oraz wszystkie jej elementy, a co za tyĺl rđzie,
5} nľalsa telsfu roŻbi'anJ jest nier.lz na mniejs./e (Zgsci, oPra-
cowyu/ane mllzyczllie w postaci krótkich moýwów' Jednak-
że formy utworów Scheina dalekie są od mozaiko\^/ości
i quasi-improwizacfnego pĺzebiegu folm Późno-szesnasto-
wiecznego madĺygału' Bliższe są mimo wszystko motetowi
z jego tendencją do opracorłrywania tematyczne8o całości
syntaktycznycĘ a nie poszczególnych słów, czy zwroĹów.
Slodkami występującymi powszechnie w madrygale i od-
różniającymi go od motetu, a stosowan}tli przez Scheina są:

,,wytekstowanie'' drobnych waĺtości rytmiczl-tych (afekto-
wana, szybka deklamacja tekstu), homorytmiczne usĹępy
deklamacyjne, stoso]^'anie mot}'wóvr' kontlastujących _ tak-
że symultaniczne oraz ,,nieprawidłowe" stosowanie dyso-
nansó\,ý i pauz ze względów wylazowych' KomPozytoł
wzoĺem madrygalistów, częsĹo PrzecilýsŁalvia sobie wyod-
rębnione z pięciogłosu dwa zespoý, jednakjest w tym wzglę-
dzie niezwykle schelŤatyczr.y| Plawíe zalĄlsze u/yodlębnio-
ne zespoły, to C1, C2, Aoĺaz A,T,Bar '

Twórczej recepcji madrygałóW Monteveldiego widocznej
w ut\//oŤach z ,,Fontana d'Tsrael" poświęciła obszeme sfu-
dium Ilmgaĺd Hammerstein{'Ż. Autorka skuPiła się na aĺali-
uie wzoÍól,V, jakie mogły dostarczyć Scheinowi madrygały
z TI, TII, IV i V księ8i MonĹeverdie8o, któIe - \'''ydane w anto-
logiach Kaufmaĺrna i BoŤch81evincka najpĺawdopodobniej
były kompozyťorowi znane]3 . HammeÍstein zan\ýaża, iż
zaawansowanie śIodków madľygałowych wzrasta od 5 nu-
mer_u,,Fontana d'Isĺael", zbioľu porządkowanego prawdo-
podobnie według kolejności Po\^Istawania utwolóW, Przy
czym czas ich powstawania mógł obejmować lata od objęcia
przez Scheina stanowiska kantola v/ Lipsku w 1616 do roz-
poczęcia prac wydawnicŻych w 1622' Ę zmianę stylu autoI-
ka PlzyPisuje właśnie wpł1.wowi Monteverdiegoa ' BaÍdzo
ciekawym dolrrodem itďianizacji języka muzycznego Sche-
ina, są przedstawi}rLe PÍzez auĹoĺkę pĺóbki lytmicznych
wzorów deklamacfnych, któľe popĺzez zesĹawianie baIdzo
drobnych i dużych wartości lytmicznych jako żywo odpo-
wiadają deklamacji (sylabotonicznego) języka włoskiego, nie
niemieckiego' Srodkiem zacze1PniętymPrzez Scheina wprost
z języka mĺzyczneBo Monteveldie8o jest tzĺ'. muzyczny
dwukĺopek: z\^,Tot ?D na stosunłowo dłrgich wartościach

rytmicznych, czyli półkadencja, po którym następuje cezula
oraz w)ł)owiedź w mo]^/ie niezależnej (np. NŤ'7 ,,Mówił sy-
jon: Pan mnie oPuścił")a5 ' Innym takim ślodkiem jest kszta-
łtowanie muzycznych zawołań, czy westchnień, tak typowe
dla poetyckiego języka madrygału (,,o", ,,Deh" ' ,,}lhi", ,,ohi-
'mc"), a baĺdzo nietypowe dlaięzyka Biblii' Schein łykorzy-
tJtujc telr cfckt W obu tlťWoIach do tekstó'ĺ.v niebibl!'nych'

,.,, ľllwlk'Foĺloĺtttc 
Wlilsnych - sŻczc8ólnie jednak wyŤaziście

w Nl' 23 ,,o Herr Jesu Chĺiste""' . Na monteverdiańskie in-
spiÍacje wskazuje także Hammerstein jeśli chodzi o zastoso-
wanie przez Scheiĺa zwlotóIł/ íauxbourdonowych (denotu-
jących śmierć, grzech, piekło)a7, qrrasĹpsalmodycznej ma-
niery falsoboĺdone (nadającej zabaŤwienie palodystyczne:
u Scheina na słowach z Ks. Izajasza: ,'Żaiste nie szeol Cię
sławi arri śmielć wychwala Ciebie" Nr. 18)13 oraz pĺzetľzy-
manych dfugich waĺtości w basie (symbolizujących pewność
i đługie tlwanie)l' '

Bardzo ciekawa anahza możItwych czy plawdoPodobnych
łvzoĺcóvr' czelPanych przez Scheina wpÍost z dzieł Monte-
verdiego nie wykluczajednak istnienia także pewnych inspi-
ĺacji pochodzących ze stlony innego lvielkiego madrygalisty
_ Luki Marenziaso. Jego madĺygały znajdowały się zarówno
w Dťeźnie, gdzie schein spędził wczesną młodość (m.in. zbio-
ľowe wyd. mađrygałów S-głosowych z 1593),jak i w Lipsku
(V i VII ks. madrygałów pięciogłosolvych, wyd' 1605 i 1600),
a ponadto także we wsPomnianej już niejednokrotnie anto-
logii Kauímanĺa. To właśnie Maĺenzio był mistlzem symul-
tanicznego kontrastu motfviczne8o, zastosowanego z po-
wodzeniem przez Scheina w kilku utworach z ,,Fontana
d'Isĺael"(np. Nr 21).

Niemiecka ĺecepcja włoskiego madŤygału obejmowała
pÍzede wszystkim d1va tyPy tego gatunku, któIe loŻwinęły
się pod koniec XVI wieku' Pierwszy z nich, typ określany
mianem,,madrygahr hybrydycznego". odzĺaczający síę zbIi-
żonym do vilanelli lżejszym charakterem, tekstami pastoIal-
n1ĺni i - niekiedy - wyrafinorĄ/aną olnamentacją wywieÍał
wpł1'.w na niemiecki madrygał świeckisr. Drugi typ, określa-
ny pĺzez jednych badaczy jako madrygał,,seconda prattica",
a przez innych jako ,,manierystyczny", rozwiiający się Po-
cząwszy od lat 9O-tych XvT wieku w twóÍc zości ll:ĺ.arcĎzla,
Monteveldiego i Gesualdas'Ż, wpłynął na uksŻtałtowanie się
niemieckie8o motefu madly8ałowego, który 'iv niektórych
swych przejawach bywa na\^'et uważany za niemiecki ma-
drygał religijny.

T\Ą'óIcza Iecepcja włoskiego madrygału spĺawiła' iż kom'
Pozytorzy niemieccy pĺzejęli ideał muzycznego ilustrolva-
nia słów teksLu oraz Posfulat t\//olzenia metafolycznego
i obrazowego języka muzycznego, który częścio\ýo i znacz-
nie później został obięty pÍzez teÍoÍyczno-tŇzyczne roz-
ważania teoletyków a częściowo tworzył własną i odĺębną
]^' stosunku do retoryki muzycznej tradycjęs3. Wykształcona
dzięki lecePcji madlygału metaforyczna obIazowość muzy-
ki zwíązaÍrejze słowem, mająca swe koĺzeniejesucze W este-
tycznym ideale ,,imiĹatione della natula", stała się istotną ce-
chą tradycji niemieckiej' która od Lechnera, scheina i schütza
sięga aż do Telemanna i Bachaĺ '

Pr4pisy

r PoĹ 3ó tomów wydo nych Pod ľym lylulem wloloch l913 l924 PÍzeŻ EdńUńdo Ho'oce

'?Jedynie no tym wymiorze zjowi5ko konceniruie się oUloÍorlykulU ''^,łod.igo|" w MGG,
Jomes HooĹ lso.hlei, Bd'5, Kosse ]99ó)'
3 AUIoÍko koncenlŕUie5 ę lU ńo spuściźnie Monleveídiego, MoĘnŻio iGesUdldd,
poń ewoż oddŻioływonie ich iwolcŻości Ukon5luyluÔwoło Ôbroz mod./goJU i st/lU
mod.ygołowe9o, ioki Ôdziedziczyl wiek XVll (Por. Ed mUnd soUer' ,,Hoellenongsl Und ]r ŕe
m6iko ische U beŕýindUng: siÚd en ŻU BÚŕkhold Grosmonns sommeldruckvon ]ó23",
soôíbrÜcken ]994, s'4r'l' By{lowięc obrcz,modlygołU sécÔndo Proĺico', o iego
wyŻnocŻniko mi by!: swÔbÔdo Poerycki€iÍoÍmy lekslU, wybóÍ Poezi] ýysokiego lolU,

Przeznoczenie dowykononio pÍzezzesPól5o islów ĺŻ inýrUmeniomi od libiium collo
voce), pięcioglosowość ioko no'mo,ĺUnkcjo iqzono Ż komerdlnym mUzykÔwoniěmw
domoch ksiqżql,5Ż och]y, dkddémikówi hÔ9oľych mieszczo n o(rz muzyczne PÍzedslą
wjonie tekslU łownego, możliýie ofektowoné i obÍoŻowé wsŻysrkie elemenly dŻie]o
m Uzycznego łUżiq ýylożoniu Žowo ŕloŕi tekstu, kom poŻytoży sioloio !ię zndleźć co.oz
loorygino nielsze lołiqzonid' (HonsHéinlich E99ebrecht- 

''MUsik 
im Abendlond'
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P.oce$e Und slolionei VÔm Milie olterbis ŻUlGegenworí"' MÜnchen l99], s'305)'

aAmoForcheÍi 
,, Dos sPÔéh"e.k de5 MichoeI P.oeloriUs' lolienisché!nddeUlsĆhe

s|ilbegegnung", Berlin ] 959, s' l / ] 5. UtwÔry Mo renzio znoiduiq się w Przynoim n]e] 5
Żbiorocl niem]eckich kontroĺo kiul Ż teklomi świeĆkińi, plłcąm Przewożoiq w nich

Żdecydowonie YiloneIle i conzÔneĺy' Zbioŕy te U kozywdý się w loloch l ó0ó- ] ó2r'.

5 Aulorem modrygołów r'3ł orcz vilonelli do sĺów Peilolki był Lond9 ŕof Mol]tŻ vÔn

Hesenz Kose, hoiny mecenos mtode9o schÜlzo' olrzymolon so id.ewyksztołcěnie
mUzycz.e U GrégÔro oĺol UtŕzyńyťołkorcsPondencięŻwielomo zndkomitymi mUzykomi

swoich czosów' obokwspomnionych,zochowonychw rękoPisoch Utýorów byłoUtÔren
licznych dziełÍeli9iinych: contiones' motelów mo9n]ĺikolów, o lokżé Pieśnj- n]ektórě

zoslotywydoie zd iegÔ życjo'

ó Por' kńgord Hommerelein "ZUl 
MÔnteverdĹRez€Plion in DeUh.hlond:Johonn

HeÍmonn scheins .' Fonio no d'lsroel"" w: C]oudio Morleverd'l Fes,sclriĺ ReinhoJd

HomneÉleiń Ż!m 70' Gebu.ts]og, Loobel ] 9 8ó, s' i 78'

/ KonÍod KÜsiel' 
''opUs 

PrimUm in Wenedig. Tíoditionon desVokohożes l590]ó50",
toobel ]995, Posim' owiPÍŻybiliŻzo AlP Uczniowie G'GobÍielego, Po klórych
pozÔďoýwydone wwenecii"oPero Primo",lÔ 2 Duńcąkówi5 Niěmców: Hôńs
Niehen{lóoó), Mogens Pederson{lóo8), Glego'Aichin9el{]590),lohonn Globbe
(lóo9), Chlistopl K emsee (leno, lól3), Hein ch schÜż ĺlóll ), GollusGuggumos (1ó]2).

Jedynié oýolni z ýyńienionych V/yddł księgę motetów Żĺ ó głosowychzb.c'' o nie
modÍygoý' Tyful dŻieło Ajchin9ero brzmi ýPÍowdŻie ,,socroo conľioneí', pdnok obok
ló motelówŻowie.o ó Y/łÔskjch ńodlygolów wyPodo no t/m mjé s.! PlŻyPomnieć, że
U.Żnieh Gobrielego by'] lokŻe MeIchiol BÔrch9ÍevinL ýydowco wsPomnio nej Ýyżei
dnlÔ]ogii modrygolów,,Giold]no novo'''

TYN IEC
WYDAWN I CTWO BEN EDYKTYNOW

Wydawnictwo TYN lEC przygotowUje Wydanie polskiego tłumaczenia se-

miologii Cregoriańskiej Eugene Cardine'a - powstałego 30 lat temu kla-

SycZne8o podręcznika interpretacji neum Zawaftych w najstarszych rękopi-

saCh ChorałU gregoriańskie8o. Autor był benedyktynem z opactwa w soles'

mes/ profesoÍem w Papieskim lnstytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie i na-

UczyCie]em wieI u badaczy chorału gregoriańskiego.

Planowany termin wydan ia Sem iologii Cregoriańskiej - jesień 2000, pla-

nowana Cena detaliCZna około 35 zł'

Wydawnictwo pragnie się Zorientować odnośnie ewentualnych zaintere-

sowanych wlw pozycją.

Chętnych prosimy o przesyłanie Zamówień pod adres:

Wydawnictwo Benedyktynów TYN l EC
ul' Benedyktyńska 37
30-375 Kraków

Wszelkie pytania prosimy kierować na adľes Wydawnictwa
1ub e-mailem: wtyniec@mako.com.Pl
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UkoŻoý się !]wory komPozytoro niemie'kié9o, boldzozbljżone
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rrWeneÍ Bloun - ,,Die Musikdes ]ZJohrhunderlí', Wiesboden ]98l, s' ]34

|'?Hons teo Hos]er 
''NeUe 

TeUtsche gesong noch ołderwekchen Modrigo jen Und

conzonetleí'(]59ó), Volenlin HoUssmo nn 'wydowĆÔ licŻnych zbioÍów kontroloklur

modr.Morenzio,Vecchlego,GostoIdje9oiMorléyo,,MUsikolischeteUtschevet]che
Gesoenge noch Aĺ' deĺŕekchen Conzoneĺen und ModrihgÔ jén" {ló08), schéin 'Dileĺi

'chtn'ophD.no"-s ',Co^" 'dIiUn < onĆ"r'- Jŕ lo't o9o dF 'C-eModl'9olio'
V lÔne Ie ;nd conzon"Fel { l óo9J, J H s.hien ' 

M ' '| 'o bos_ol *C:o 'outĺ lol'o1'

Vilonellische lnÝenliÔn'' (ló2] )'

r! Bo Lthosol FrikĆh ,' Něwé deUtsche Gesornge ndch AÍl dé' we schen Modl]9oljen "

ĺlóo8),]ohonn sloÍiż,Newer téUischeÍýe tlicher Liedér nđ'h Ań' deÍwe]schen

Mod.igo]ien''." {lóo9)' Andŕeos HockenbeÍ9eĺ "newe 
deÚtscle Gesoen9e nochAŕ' del

*e|\' h"^ Moo'i9olien l lól0]' Johonn sleol on ('ó]o'
l5wenď BloUi, ibid'
'ó ýr'ięL 'zośc 7 moo'' 9oło- Poc nodzqcyc n z Dller:oojoÍo slendby'o 

'
orzeunoczono oo włkono. o poo.Żo9 _lÔ.2/slo5'' $e:elnv'h liP+ C' nie'Żc7dn' leĺsY'

otIońl\Ýo 50ńeoo k;npoł'o o' pełn''o ŻotÔbnEn: b*/l"'n' 
^'ś'ele'" 

8lumleji {B'oUn'

5' l3ó) \odoje im lo sPďył(znv' 7.z-ywdzę' iednokdololiodPowoż-egoloru

rŻ 
"Von 

den ModÍi9o]en, ejneÍschoenen Und zÚl MUsjk beqUemíen Arl Vďse, wié si" noch

deÍ]rolienďMonielin Un5éÍel deUlschen spÍoche oU5zUoůéilen" ZiegLeío do'zekolo się

iesŻcze wznowienio ý ló85. (cosporZiegler"Von den ModÍi9dlien", wýęP j

oprocowonie Dorolheo Glod ny'WieÍcin!ki, FÍonkĺu ď o 'M ', ] 97l )

'B CosporZiegler, op'cil, s'ó

r9 Cospor Zieg]er, op'ciĹ s']0'

'ŻoNp' solomono Froncko,'ModÍ goLischen seelen L!sl ÚbeÍ Dos hejlige Leinden Únsers

EloeseÉ" z1697 Íoký'

'?r 
cospdrZiesler, op c'r.,5lI

7: Sch- rz oĺze .ez' Und ńoo. in l .dl ein WeEl lein "o1 ollel \ond ooeýe bi' hel o

^'o..'" 
q"'o'p' ' wos m'c- ooe_'Úl MUe1e ge|oíel 'he (h o"' :e|be- n ' in eŤos

eine o.ĺoll'ein.itlo leni,.hem MUs]kgeben koeńnen' weĹs chombesĺén'' (Ziegler,s'27)'

Być ňoze kom pozytor miol no hyśli swoje mod./9oý niemieckie do lékíów oPlizo?

'Ż3 
KurtGudewill ,,schÜtz Hein.ich", w:MGG, ĺ ]2, Ko$el]9ó5, sŻP'220'

'Ż! 
W' BÍoUn,oP'cil', s.]93'

'ż5 
NiéklóÍe kwo]iÍikocie 9otUnkowe dokonone przez Brouno bUdzq Pewnezosirzéżenio'

np' ]eśli chodzio ÚNýory z 
'AngsldeÍ 

Hellén"' czy 
''modíygoý" 

PÍoetÔÍ]Urc Ż "MUsoe
sionioe lX"' Pozo lvm, wyodrębnienie ,,deUts.heś geistlichés Mod 9ol'' ioko 9olUnkU
poŻoďowio pozo nowiosem le UNvory, klóre, choćwykdzuiqwyrdźnywPływ modrygolU'

;ozoslo]o iednok ńoletomi, ]lok leż5q okeślońe PŹez komPozýolów' RoŹwiqzon]e

tt. ni" oĹ";..;"-ię.* 
"ołÔściŻiowisko 

wp'*U modr/go]U no niemieckq mUzykę

Íe]]giinq'

'?ó 
Dr!9o część nos] Pod]ytuł,,Geislliche Modrigo]]", zoś Piqto,,choÍ MUsik/ milV Und V!

slimmen/AUff ModÍ]go] Moneŕ

'ż7 
Plowdopodobnie kompozýorem Ulwolóww sIy ! modrygołowym był lokże Somue

Scheidl' zochowolo się bow]émw iégo korespondenc]i wzmionko z 1ó42 Íok! 'iż
''obecniezoińUie 

się Íe ]g]inymi !Piewomi ńo 5 głosóww srylu modnygolowym"' Some

Ulv/ory nie dochowo' się' {Weher BÍo!n, oP' cil, s ]95]'

'żs 
AÚoÍ mono9roh]no iemoľlego zbioÍU, EdmUnd soU€Í, Uczeń Weŕ'elÔ BÍoUno' ÔkÍeślo

'/ Noo|5no 
'' 

oni" ľy lulowei p evoo'uku 9łos ' ronlono d'lýde'' ĎíoelnBlÚnLein

c 
' 
*l esenel Nl oĺłspl clelli ł le5 Uao N.Uł ' elon "rls' Von ' ' Undo S|iT Ťe_ śonbl den

Geneĺol Boss ouĺ eine sonderboÍAnmÜlige liolion Modigoli5che Monieí'' cyLzo:Rlsł'
Einżetdruckeýol l8a0,Brnd7', Kosel l978, s'37l '

Poczqwszy od 1ól7 roku wszyďkie wydowoie PÍŻeŻ scheińo Żboly noszq zreszlq ýłoskie

rŕUý, bqdźdwiewercie l'/tułu - niemieckd i{łoskq'

33 WeÍner BroUn Úwoźo Uh'o./ scheino Żo noidoskono szy prz1klodniemieckie9o
réli9iińegoŕodr/oo'U' Iednor.ielU oUlo ów PÔŻoýo e ptŻv Po'odo;q(yŤ iUż Pewle
ľodl.i.ď'*l""i"oo_ł"-)ńłnoletńodry9ołowy" {Íoo i9o'k(he Mo'e-e)'

Po i BlUńe 'Gsch'ichl" de'evdngel'sc-en 
' 
ilcnennus ' 

'' (o '5e' l93l:A'A' Aber ,Die

ŚlilistischeVoÍoU*elzungeń de. contionessocroe von Heinl]ch schÚiz",WolÍenbÜile]

l935:kmqold HUeĆk ''Dié 
kÜníerische EnlviĆklUng]ohoin Hemonn scheinď, diss

tle]bU r9 li43 {mosŻynoPi5); oíotnio WÔlfrom sléibeck 
'' 
Moletlisches Und modÍ]9oh

sches Pijnzip ln derqeĺtllchen M6ikdel schÜtŻ_Zé]r Montevérdi, s'hÜtz, schein", sclÜ

] 9 89, s' 5 j5 
' Zo lo-kq kwdlÍikoĆio oPowiodo się też oulrÍko ninieiszego iekíU' NoLéży

|eo1o! zoz_o.//i' |Ż w piefu odl \' o"ono o lsĺo'l no'oŻd'i ďo ł"i [o('e L 5'ag

qo'"-al'*ian"i"'."^o'ModÍ9o'o'oio' -elńo_o5c-e'ń/c''
'' L 'l' Żo'BÔelL.obe'q ' 

TeJ ond MUś'. in lo1onn He_ŕorj sche'n' 
" 
lJ oekb'Ünnle

in j' LUnd 1993 5 l l5 '3o -4J plŻedmoń oo ''odo niei'' o -Udne do od"/loao Ż

PoýodUzomozonio dÍUku'

35 ,,Allen AUtÍichüsen deÍ Music eÍÍohnen Und Liebhobem"' cyl' Żo: lbid', s' ]3Z

3 ó słUsznio zwÍoco Uwogę no Ęokoi.Żność Boelt]ndbelg,, oP Ćil',5' ó2'

'_ jn,F/lo modr oo e1o \e.em llol,ene,. 'iel*eni9e, 
e,nem o-de'e_. FN"o, ndchseben

dÚlen l,,H ,loi;he Ber(n'eibung oe' tdelen Ś'-o --o <lingl'-ł {loaol]' Cy1' zo

Adom AdÍio ,, schein ]ohonn Hehonn,, w: MGG, 1 ] l , Kosel ] 9ó3, szP' ] ó5 3 '

3s W DĹ-Źnie i w tiPskU znoidowoý się księgi mod rygołów Moíenzio ' Mddrygoý

Moďeveŕdiego mógł PÔznoć Żo P;łed nich'eń o ntologii Ko Uĺmo n rc i Bďhg €vincko

l.i.,**" ' ;ŕh -;ij"*ď" .]ę jwÚkrolnie' ý otdch l óo4 i l ól 8, w jnwenloízu liPskiego

Lięsoz., d,ug. 
'".iduie 

.ię w b]bliolekoch Kossel wolĺenbÚ]iel (inlonocie no ten l€mot

Żo: kmgoíd HomńeÉ'ein, op cil.' s' 2ll)
39 Boel LjndbeÍg' oF..il, s'5l 58'

aoWerner Bĺoun uwozo le zo noldoskonokzypzyklod deukches9eistlřhes ModÍigol'

nolÔmjoí l.m9ord Hockzo'''PieMszy'
1l schéin iestwlym wŻględzie dość schemoh/czny' nie Próbuiewyodĺębnionych zespołów

Żestowioć inoczei, nP c ] , c2,T. (PoÍ' kmgo rd H ommerclé]n, oP'cj'')

Ż, Aubrko lo eÔd pon]eńskim nozwisk]em HÜcknoPiso]o ieszczé PÍzed woĺnq dyseíocię

dokronkq n" L.oi r-ó,.'ośc] scheino (,,Die kÚnýleisché EniwicklUng]ohonn HemÔnn

sche ńs, doĘesielton 5e ńen gei!lli.henWeÍkeď'' moŚąnoPis, Freibury l943)'

a3 sq lo: [KouÍmonn] Non s'levdvo ońcor, Ediced l'Uno sosPŕonlą Dolceneńle domivo

klŕs),i"gĺovl""ĺ"p;onrąsovlotéierehelbef'ąslŕdcciom'P!ŕj]core(zlllk!'),Ah
doleĺ" pońł" (. lv k); "-. lBol.hgÍevinckJ CornlÔ nenire Vi mŕo, Non P'U guerro

|Ĺ,.,., t.ĺ -" gioni*ł" o"éll'olaejlin che contd k V ks') icrudo Ámďilĺl ĺZ v kŚ')'

11 kmgoÍd H dmmeÍslein' oP'cil., s' ] 8G ] 85'

l5l6id', s'l9] No temol ,' mUŻy.znégo dwukroPko" u Monleveldiego Pol' H'F' R€dlich

,,c o Udio MonÍeÝeldj, Berlin ]932,s'7Biiost'

j'lbJd'' s"9ó.l98' w Poooo-/n lo_el'_ie Íqu.o lo s'ęPowo'o iUŻ U toso'

nso o(io Ťoalo łięc nie po(hÔdz|a łco e oo Monl"veÍdiégo' Pol' TÔmÔ'sz ] osi'5ki -

u"zyc)- 
'elo,yl. 

L"*o'ľoleý'in) Figuloi5_y '' MU7v{o l995/4's'75

!3lbid., s.2oG20l.
49 lbid , s'2a5 2aó'
50 TokŻe Moŕenzio stosowoł 

''muzycznydwukropek", 
np' w 

''scendi 
dol Polod]so'' l'l4

5l PorAnlhonvNewcomb,ModÍigol",w:NG,t' ]],tondon l980,s'470'TyPlrn
roŻwinqł w sw;iei hłóÍczości PÍŻedéwszytskim MoíenŻjow]oto'h 8o tych

i

iil

ilľl

ilL

ltil

ltll

Arq"' dł lr-|Ĺ- ' lolÔ 
' 
l'oileq 'n 

l e' 9l'' y.n moo 1golo* PlŻ)znoieiednot'że
.', , ^i"- .ll" "l"-;.ri."" .odruoolu le o ' -eqo o 

' 
r zo'ó* o -losl' nod_ygoł io\*,.i"" i'. "n"'"ä**."arga" 

," g''-g".',-'o* oý'osl'nod_ygÔł io\i

"i"- ".li :,"' .h.Molen'e |Ťoeld;t.l'ó*Ż PĹmo 5* ) lFdnund qo' e''HoelLenonq''nieńiecki sPru.h'Molene lmotelnieńiecki 5oÍU.h.Molene lmoleldolékýoý z řumo Jw',

Und ihre mU;ikolische ÜbeMindUng] 5lUdien zU BUÍkhord Grossmonns sommeldíUck voi

.noiĹzĺ poyp syinÍo,.uiqce o ým, iz pdyny komplelny e9remp ďz,^ngídďH€lle"

...ĺ.ł * .zosi. *.inv. slÍolo býo l'/m ýiększo, żé p'zed woiiqÝydono lylko kiLko z

]ó23'',soo#rÜckéń ]994,s' /r' j 354].

'Ż9 
Cvl' zo, Ed mund SoueĘ op'cii', s.4l ' [,,AlsÔ m uss ich bekeĺnen/dos sleichwol die Mus]c

und.onde,li.h dieheutige Mdnier/wenn die Heren Musici die BibLischeńTexte

emDhori(e & ofíéGfuole noch den Tonis, und d]eTonos noch denTexlen kdclnen Und

woLob*ĺ re", 
"ĺ.lmeh' 

-"'iÍen, Und d e Hénzen Und ohÍeń gewinnen/o swenn es ruÍ

PLUňpýeise zuUnd nichl9 e ch5dm ein l.ijbwelterlein der DissononlŻfeUrheÍ gehl" -
zochowono oryg inolnq Pisownię]'
3o cvl' Żo: lbjd', s'3z [,,dos íechle/ ńUetz ]chsle Und beíe GebÍôUch déI]ieben MUsic''

ł ''l,]d*..- ooĺ".ĺĺ*ĺi.l in Kirchen und Schulen/und bey chÍ]sllichen/ EhÍ ]clen

Únd Eintroechtioen convén1en, domirlobe/ l]ebe Uńd éhre'']

3l Dośc nieŻwyk]e i ińlelesuiqcé szczególnié dlo nos - Śq no|nowve dzieie GÍo$monnow

sk]ego volum' W wielu publikocioch PowÔienny.h noPońykdiqcych ozbioÍŻemożno-

zogLnqłw cŻosié woiny 5lÍolo b'ło l'/m

'oi;.,..'o' ",'.ii. 
No'ot Dooe'oo<o'o laoolo'- dÔloło do Ni"T'e'

wiodoŕoi., :ów.omp'ehy e9zeroIolz znop.'esie- B'b'ioleceJogi"'lon5(i'i*

KÍokowi€' Dzięki lémU ,odkr/ciu'' mo9lo powstoćwspomniono monogÍoÍ]o EdmUndo
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