
l. Twórcy i ośrodki

I l. vENETor

ńĺlwaniu \ľenecjan zawdzięczamy bowiem fenomen rozkwitu instrumentalistyki
łýczesnego baroku2. Juź ĺa początku XVI vzieku w baĄice San Marco w \íenecji,
$nnta Mária Maggiore w Bergamo' katedrze w Udine i \ľeronie, w scuole grand'i,

ĺ być może i vz innych kościołach parafialnych i zakonnych Veneto msze i nieszpo_-

ty *ykor'y",o"''o in sono, czy|l z lőzĺalem autonomicznej muzyki instrumentalnej3'

Najpierĺr instrumenty grały in choro, wzmacnia1ąc jedynie głosy wokalne, -około
ľÓk; 1554 wykon1'wały in organo już własny repertuar4. Dzięki dlżej ĺjeza|eżno-
ści patriarchatu weneckiego od Rzymu, a także sile politycznej Serenissimy wczes-

ne ustalenia soboru trydenckiego i upomnienia słane przez arcybiskupa Karola
Boromeusza, potęplające podobne praktyki, mogły być w \ťenecji całkowicie
ignorowane. \ľ styczniu 1568 roku proklratorzy bazyliki San Marco zatrudnili na

siał. sławnego wirtuoza cynku z \íerony _ Girolama Dalla Casę wraz z jego dwo-
ma braćmi puzonistami, powołując w ten sposób do życia pier'wszą stałą orkiestrę
kościelną. Możliwe, że owocem działań dyplomacji weneckiej było doprowadzenie
jeszcze w tym samym roku na soborze w Rawennie do zredagowania poprawki ła-

godzącej surowe ustalenia trydenckie, według której kwestie użycia instrumentów
w kościele oddano odtąd jurysdykcji biskupa5. \ť rezultacie po tej dacie zespoý in-

l, Gdy myśli się i mówi o miejscu narodzin autonomicznej muzyki instrumental-

ĺej, natychmiast zgodnie przywołuje się Republikę \íenecką, mlzyczneml wyraÍ'i'

1'W rozdziale I opieram się na najnowszych publikacjach źródłowych oraz badaniach ĺłasnych
prowadzonych w różnych archiwach ĺłoskich' Dzięki tym pracom wiele informacji zavraĺcych w naj-

ważniejszych encyklopediach muzycznych zostało zweryfikowanych i uzupełnionych o nowe fakty
i dary. V kilku przypadkach przedstawiono biogramy kompoz1'toróq których nie wzmiankują leksy-

kon1'' 'V'szelkie ĺytuý i terminy ĺłoskie cyrowane są w niniejsze1pracy zgodĺie z pisownią oryginalu.
2 Por. E. Selfridge-Fie Id, Venetiłn Instrumenal Music from Gabrieb n Viĺ.,aldi' oxtoĺd 1975; M.F' Bu-

koÍzeĺ, Mwsic in tbe Baroąue Era, Nowy lork 1 947; R. Baroncini , Contributo alla snrił d'el piolino nel se-

dicesimo secolo: i "soĺad,on 
di oiolini" ĺlella Scuola Grande d'i San Rocco ą Venezia. ,,Recercare'' YI (1994) '

3 G.yale, L/t Cappella musicale dal Duomo di Ild,ine, ,,Note d'archivio per la storia musicale" vii
(1935), s. 112, 178', E' Pagaĺuzzi, La musica a Vetona,Weroĺa 1976, s. 166; R' Baroĺcĺĺi, Contribu-

to''., s' 7O7; idem, ,,]n cboro et in orgho'': str lnenti e pratiche strumentdli in akune aąpelle d'ell'area

padana nel XVI secolo, "Studi Musicali" x-xv1i/1 (1998)' s. 19_51; E. Selfridge-Field, op. clĺ' s. 3_58'
a R. Baroncini, 1z cloro..., s.28, 42.
5 Por. Conciliuĺn Raą;ennatense 1568,M^nsi' XXXY 632.
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strul)lcnttlno zaczęto zakładać Przy bazylikach i katedrach miejskich północnt
Italii ccrraz odważniej. Skrzypce, wprowadzone do świątyń około roku 1530, o,
'1570 z,wiązane były głównie z prakryką gry super organis, zarezerwowaną dla pro
Ícsjonalistów i solistów wirtuozów6. Dysponujemy dziś świadectwami z \ľenec
i z Bcľgamo, z których wynika, że od roku 157a podczas uroczystych nabożeństr
,'nriędŻy Psalmami'' wykony'wano tam solową muzykę skrzypcową, najpierw praw
clopodobnie zdyminuowane wersje motetów, następnie wirtuozowskie canzon
i sonatyz. Na podstawie innych dokumentów z epoki można wnioskować, że w ni
mnieiszym stopniu kult1'wowano muzykę instrumentalną w znanych akademiac]
de'Unisoni, Desiosi, Imperfetti, Dodonei, Animosi; w pałacach weneckich arysto
kratów (np. Grimandi, Diedo, Mocenigo) czy w sławnych ospedalig. Rozkwit in
strumentalistyki weneckiej zapewniały doskonałe instr'umenty sprowadzane zBre
scii (i lombardzkiej Cremony) oraz PoĹęga weneckiego drukarstwa muzycznego'
Z Brescii pochodzili nie tylko najlepsi lutnicy i skrzypkowie, ale również pierws
kompozytorzy canzon instrumentalnych10. osłabienie przodownictwa Republik
\ľeneckiej w kult}.wowaniu muzyki instrumentalnej zbiega się w czasie z wielk
epidemią dżumy, ktőra nasĺiedziła to miasto w roku 1630 i zabrała. z pewnością wie
lu wybitnych muzykóv4 lutnikóv' i drlkarzyll. Pubĺikacje z instrumentalną muzy
ką solową pojawiają się tu między latami 7617 a 164112.

Spośród weneckich twórców, których solowe sonaty dotľwały do naszych cza
sów, na pier-wszym miejscu należy wymi'enić Biagia Mariniego (ca 1597_1'665)
skrzypka 'wirtloza' śpiewaka i kompozytora pochodzącego z Brescii1]' Podobnir

6 R. Baroncini. 1z cloro.... s.32.
7 Poĺ R. Baroncini, 1z choro..,, dok 13'30, s. 44_51. \x/ Bergamo od roku 1594 skrzypek zobo

ĺriązany był ,,concertare con il violino [...] negl'organi tĺa un salmo e l'altro et quando et ove piacer
al mastro di cappella" (Bergamo, Biblioteca Civica, Scrittare z l. 1601-1605, s.24, listopad 1600)
\ľ ĺoku 1614 na Podniesienie podczas uroczysrych mszy na Boże Narodzenie i lVielkanoc w San Mar
co solo skrzypcowe grali Giacomo Rovetta' następnie Francesco Donaduci (1686), Giorgio Gentil
(1693) oĺaz Francesco Maria Veracini (1711,1712)' Poĺ Aĺchivio di Scato Veneto, Reg. 148, fol. 14]
oraz Selfridge-Field, op. cit., s. 18,298,3a0, 304, 306.

8 Poĺ Selfridge-Field , op' cit., s.42_50.
'Sławne na całą Europę byly otgaĺy budowane przez dyĺastię organmistľzóĺr Antegnadcl

z Bľescii, skľzypce Bertolottich i Magginich.
t0 Brescia oprócz !ŕenecji byla najsilniejszym ośrodkiem rozwoju muzyki instrumentalnej Vene

to. Począwszy od ľoku 1580, zaczyna się seria publikacji canzon i sonat kompozytor6w dzia|ającyc|
dla kacedry oraz kościołów San Giovanni Evangelista i Santa Maria delle Grazie: F. Maschery C. Me
rula, C. Gussaga, C. Antegnaciego, F. Canalego, F. Turiniego, P Lappiego i in.

11 Na dżumę zmarł m.in. G.B. Fontana, być może też D' Castello.
12 Dľuk z sonatami G.B. Fontany z rokl '1641 jest ĺ'ydaniem pośmiertnym. IJtwory tam za'

mieszczone powstaý pľzed rokiem 163O' Poĺ Aneks A, poz. 9.
13 Na problemaryczność dokladnego ustalenia daľy uiodzin Mariniego ĺ'skazu 1e F-Fano uĺ: Bia.

gio Marini, ,..,iolinzsu in Iulia e all'estero. Suoi contributi all'evoluzione dell'atte violinistica, ,,Chigia.
na" xxii (1965), oraz R ' Mlllet 'łł Divorce, d'ismissdl, bbt no d'isgrace: Biagio Marin i's caĺeer ĺevised, ,,Ŕe.
cercare" ix (1997)' s' 5_18' Powołując się na pier-wsze malżeństwo sptzed 1677 roku (domniemant
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|ĺlĺ Corelli, swą błyskotliĺ.ą karlerę mlzyczną rozpoczął bardzo wcześnie _ gdy
miał osiemnaście lat przyjęto go bowiem do prestiżowej kapeli bazyliki San Marco
ja,lĺo sonatore|a . Dwa lata później wydał już swe op. 1, zatyĺlłoĺĺane Affetti Musica-
li, z ktőrego pochodzą pierws ze zachowane do dziś przykłady sonaty solov,ej' Jak
ĺi9 wydaje, op. 1 było jednak e{ektem nie tyle pracy dla San Marco, ile dla jednej

x licznych weneckich akademii, z,ważyĺĺszy na zawartość gatunkową zbioru, obec-
Rość tańcóvz, a przeáe wszystkim adresatów zbioru _ Giovanniego Marię i Tho-
masa Giuntich, w których domu część z tych utworów grano15' Pod pseudoni-
lnem Accademico Risonante Marini znany był w tym czasie w Accademia degli
Agitati. Proste stanowisko jednego z wielu instrumentalistów nawet tak szacownej
l<apeli, jak San Marco, nie zaspokajało nĄwyraźnlej ambicji Mariniego, gdyż szyb-
l<o wĺócił do rodzinnej Brescii, by zostać maestro d.i cappella w kośctele Sant'Eufe-
mia i kapelmistrzem Accademia degli Erranti (1620). Na podstawie świadectwa
Leonarda Cozzando z roku 1685 wiemy, że w mieście rodzinnym wysoko ceniono
jcgo talent;

Biagio Marini grał wyboĺnie na różnych insrrumentach, ale na skrzypcach, jako na swym glów-
nym instrumencie, grał wyjątkowo oľyginalnie. Biorąc sobie za wzór słodycz halmonii i naturalność,
z'jaką wyrażamy słowa, gĺał tak doskonale, że dopĺoĺradzał sluchaczy niemal do ekstazy Śpiewal ľeż
wdz:Lęczĺie bez towarzyszenia instrumentów, ale zbyt melancholijniel6'

Po krótkim okresie pracy w kapelikslążąt Farnese w Parmie, w roku 1623 Marini
znalazl przelomową dla swej kariery posadę na dworze księcia bawarskiego Volf'
ganga lVilhelma von \7ittelsbacha w Neuburgu. \íedług kontraktl ođ razw zatĺld-
niono go w charakterze musico reser'odto i maestro dei concerti, a więc solisty wiľtu-
oza i koncertmistrza orkiestry dworskiej. Sposób, w jaki traktowano Mariniego na
dworze VĄttelsbachów, to jeden z plerwszych przykładów wyjątkowo wysokiej po-
zycji, jaką zajmowali wybitni skrzypkowie włoscy na dworach europejskich. Na
skargi sekretarza książęcego skierowane przeciw stałe.j absencji Mariniego' spov/o-
dowanej jego częstymi wy)azdamí, książę odpowiadał uspokajająco, 'ż nie na|eży
upominać tak wybitnego aľtysty, by go nie obrazlć i a6y to źle nie wpłynęło na jego

z prośby o rozwód) i dojrzalość anystyczną op. 1, Miller skłania się do daty 1587. Z polin podpĺsa-
nej przez samego kompozytora: ,,Io Biagio Marini d'etä d'anni 44 Adi 25. geĺaio [sic!] 1641 nella
Canc.ria d.B.'', cJtowanej przez Dorę Iseliĺ (op. cit., s' 1), wynikałoby zaś, że uĺodzil się około ĺoku
t597.

la Poĺ Selfridge-Field, op. cit., s.299-
15 Poĺ Aneks A, poz. 1a: ',alcune d'esse hebbeĺo l'honoľe d'esseľe sencite ě suonarsi in Casa pure

delle Signoĺie VV M. IlIustri, se saranno tal hora amesse, dopo l'altľe, ně giuditiosi Conceĺci delle lo-
ro ĺecreationi ['..]''.

16Poĺ Libteria brescian..' nuo,Odmente dperu d'al M'R'P Maestro Leonard'o Cozzando Seruia Bre-
sciano, G'M'Rizzardo, Brescia 1694 (pierwsze wydanie z roku 1685), cz. I, s. 58: ,,Biagio Marini sonö
eccellentemente bene di vari stromenti, ma in quello del Violino, che Íü quasi sua professione, ĺiusci
molto raro e singolare. Sonava con tanta eccellenza, che accoppiando alla dolcezza dell'armonia la
quasi espĺessa naturalezza della parola, rendeva poco meno, che estatici gli uditori. Soave eľa anco nel
canto so1o senza alcun stromento, ma ľiusciva alquanto melanconico''.
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--l"'"'Í",ääl"ň'"" 'l* u'"log" vl"centiego z roku 1619'

i; i:: ľ:"'5ľł:r"1; te Dictionary ot' Music and Mąsicians' t' 20' s' 46'
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,ll..1,[bn-raso Cecchino (ca 1580_1644) pochodz|ł zVerony, szybko jednak przeniósł
gię t{o Dalmacji, gdzie od roku 1603 pełnił obowiązki maestro di cappella katedry
's'$pllato (dzisiaj Split). Od roku 1614 do śmierci podobne stanowisko zajmował
.ts,Ĺ,asi''n (Hvar). Sonaty solowe zamieszczoĺe w zbiorze Cinqwe messe'.., op.23

Mnccja 1628) to pĺzykład jego szczegőlĺych zainteresowaí] monodią kościelną

{řu w wydaniu instrumentalnym), przejawianych już w pierwszym zbiorze mote-
ťťiw wydanych vz roku 161323' Przypuszczalníe skłonność ta mogła być podykto-
ąlilna ograniczonymi moźliwościami wykonawczymi, jakie miał w Lesina, nie moż-
ňir jcdnak negować zainteresowań tym now'oczesnym gatunkiem u kompozytora,
ltlĺiľcgo sław" wykraczała poza YeneÍo24. Sam Cecchino, jak większość kapelmi-
stĺeów kościelnych tego okresu, był prawdopodobnie dobrze wykształconym
p1gnnisrą, nie zaś multiinstrumentalistą czy skrzypkiem. Niestety nie dysponujemy
{'łiś bliższ}.rni szczegőłaml jego działalności, które pozwalałyby z:weryÍikołĺać te
pĺłl,ypllszczenia. Zarőwno sonaty Vivarina, jak i Cecchina sąwyraźnym dowodem,
łĺl praktyka solowych wykonań instrumentalnych da chiesa, sięgĄąca XVI wieku,
byln w pierwszych dekadach wieku XVII powszechnie stosowana nawet na peryfe-
riiich Serenissimy.

ĺ)on Dario Castello (fl 1621, 1649?) był \íenecjaninem i członkiem dynastii
\ltlzycznej blisko związanej z bazylíką San Marcoz5. Mimo iż jego dwa zbiory So-

Iklte concertate cieszyý się wielką popularnością i były wznawiane kilkakrotnie
tv \ľ/enecji i Antwerpii až po rok 1656, nie dysponujemy dotąd innymi szczegőłami
biogľaÍicznymi ponad te, że w roku 1621' byl Capo di Compagnia de mwsici d'In-
.ltľumenti da fiato, a w 16Ż7 Capo di Compagnia d'e'Istruĺnentisti pľzy San Marco.
7,ważywszy nowoczesność i wysoki poziom kompozytorski dzieł Castella' liczbę
tvznowień oraz motety wydane w antologiach z |at 1'625 oraz 1636, dzl'wi l zasta-
nĺwia brak dalszych świadectw działalności tego kompozytora. \ľ dedykowanych
ecsarzowi Ferdynandowi II sonate Concertate, libro second'o (\(/enecja 't629) zĺa|a-
ĺly się dwie Sona1l a Sopran Solo, kolejny po Marinim ptzykład wirtuozowskiej
tionaty solowei z Yeneto26.

Znany jako ,,Giovanni Battista Del Violino" - Giovanni Battista Fontana
(l589_1630) był drugim oprőcz Biagla Mariniego wybitnym wirtuozem skrzypiec
pochodzącym z Brescii. Możliwe, że był pierwszyrĺ nauczycielem Mariniego, do

23 Poĺ Aneks A, poz. 3' B' Bujic w haśle w Neto Grooe Dictionary, t' 2' s' 44, podaje, że w czasie
ĺ[ wo1'ny światowej zaginęło inne podobne dzieľo Cecchina _ Sonate ąno doi ,.liolni. Zdecydoĺ,aĺa
tviększość zachowanych do dzisiaj zbiorów (12), jak i utsĺory zamieszczoĺe w anrologiach to muzy-
k'r wokalna,

2a Mimo iż tworzyl ĺa prowincji, jego muzykę znano w Europie aż po Portugalię. Por. haslo
ĺ\' Ascarellj'w Dizionarl'o Biografico degli ltaliani, t' 23, s' 282'

25 \W roku 1624 w kapeli San Marco dzialali skĺzypkowie Fĺancesco i Giovanni Battisra Castello.
l)oĺ E' Selfridge-Field' Dańo Cąstello: A non-er'istent biogrąłry, ,,Music and Letteĺs" 53 (1972),

s' 179 19O: id'em, Venetian instrumentąl music', ', s' 132, 2994a0, hasło A. Lanfranchi w Dizionario
lłiograJico d'egli laliani, t.21, s.788 79a'

26 Por. Aneks Ä. ooz. 7.
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roku t.608 Pozostaw.ał bowiem w Brescii. Mieszkał w dzielnicy znanej jako siedz

!:-y|l;ľľi |,k.łľków,i instrumentalistów, sył utĺ.Lo 
'*ią.any ' kościołe,

]1l].:1,.,.":^j:1:_:"" 
Grazle, któľemu 

,zap'isal cał.y swój majątek, tim ież p.a*dop,

l:?:]::ľ"."j"' 'tosowne 
w}' kształcenie' możliwe że od organisry' ko.po.yti

;J"oT:ä;ä;i1':i::iľíľ.:,Ĺ:i-iĺ:';Í$,i11ťľ-ľ.ľlll:ľí:t
ľYlik" zarary Gussago uważał go 

'u '.".."ll.n t.ńo'VĹi 
";".", a Giovan Battisl

äíĺlll''ŕl';]il];äiłĹi*'jľľfi '.:iřlT"'í?ľ;l,,'?;źi,ry;:I:[.'"ľ;
w \řenecji, Rzymie i na koniec w ?aďwie-2S. z*^źy*r.y n^ ,".t'éĺ*ĺ"'l"L ; ĺ",bę nieruchomości, jakie skupował 

5o;'o"." *..odiĺ.r"ł ń....li, skrzypek ten robnie mnie.jszą karierę od Marňiegďg.Tymbardzieja"i.i il Ĺli;.' yĹÉ r;;;gaíä-'
na temat 1ego pobytu w !řenecji, Rz;łnie, Padwiei Brescii3o. Sześć wirtuozowskic-
sonat skrzypcowych Fontany wydanyc'h jako opus pośmiertne przez Reghino t,ostatnie przykłady weneckiej sonaty śolowej, jakie opublikowano przed Viva1dim

2 LoMBARD|Ą P|EMoNT l L|GUR|A
Mimo iż w omawianym okresie Ven et.o bezsprzecznie wiodło prym w kult;łvowaniu solowej muzyki skrzvocowej,:o dla pociątkaw *ollnistyki ĺa*nn r^iíroá'ne były Piem on t i'Lombaidiia. T^íż, ; i"i ;:;;".*'|..'L"ał wiele wczesnyc}

ĺľld:.,Y ľ.Y:T.hnego stosowant a skrzypl'ec zarőwno w kontekście da cąmera,!ľ-'^!Í.r!!,"ii','- Z pewnością równieź tam powsrawaly sonaty solowe' wielki by'

Ľ:::.Ť.'.. i1:'_1 
rozwo1 techniki instrumentalne.i podręczników dyminucji mediá-lanczyKov/ ttcharda l |ľancesca. Rogn oniłaegia12. Znajdują się w nich między in-n).'ĺni solowe ricercaty na materiale chanson Uz gay b"rgier' Ciecquĺlor-'u iru.h"r-do,) czY madrY1ale Io s.on'ferin Palestriny iFrancžío) fu.n-a" Ŕ.g"""iJg. ".i-

i,:i:T:#'":::TilľJ'ľľĺ:::;:"?:::Ł:,;*,ľ: j'1ľi:"'|;ĺ:ť:jiťi:
2'?or. haslo R. Baro ncinie.go w Dizionario Biografico degli lulzani, t. 48, s. 680_681.'ľoL Lesarto Uussago' dedvkacja Ż sonate d q.łdttro, seĺ et otto,veĄecja 1608; Giovan Battistao.*ľľ,ľ^._.^:Ť_:*ido pośmieľcnego wydania sonat Fontan} Poĺ Aneks Ä, poz. 9'r\. Ďaronclnl' rlŻ?onano'''. s. 68a-

''uobecnośćFonranyĺ'Rzymiepróczświ"decrwaReghinomożepotĺńerdzaćwzmiankanastro-nie l24 Discorso sopra h mąsicą ýincl.'za Giustinianiego z roku 1628'Por- Z'M. Szĺłeykovłs|'l, Międzyĺeunsztem a ebspreýL' II. Rzyż/ĺ, Krakóýł 7994, s' 3oa'

' .'Jl-Poľ. S. Cordero di Pampanto,I masici d'ella cone t]i Carlo Emanuele ! cti Saooia, ,Bibliotecadella Societä Subalpina. 
.121 

(l%q, s. sg_tlo'o. x"yi.,", ori[{7'iíi)rpi"."1 .a p"rathóztl ĺlo ro-ku 1761 oraz jej zuązek ze shrzypcamt t rnL4)ką skrąPco@ą, Kraków 1980, s. J/-47; R. BaronciniContrlb uto.... s, 65-.68.
]2 Parz' G' Barblan, L4 mrłsic, stl'rłfientale e cameristba a Milano d'ąlla seconcla metż del Cinąwe-cento-a tutto il seicenro, ,,Storia di Milano', 16, Mediolan lgaz, s. sgĺ-.enia" 

'

,. ,j].n". 
u''*oo Pic|ĺelli, Ateneo d"l l"xnot, -;i,",i,Í"iläií''r'-đ .. 482; G. Barblaĺ, op. cit.,
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LOMBARDIA, PIEMONT ILIGURIA 17

lĺłpelmistrz Sant'Ambrogio i orkiestry dworskiej hiszpańskiego gubernatora Me-
diĺllanu opublikował w roku 1ó14' jak się wydaje, pier'wszy w historii podręcznik
gľy sktzypcowej Aggiunta deĺ scolare di dolino et altri strumenti col basso continwo
pt l'organo, dziś zaginlony3a. Drugim podręcznikiem, być moze v/zorowanym na
l{ognonim, był Il scolaro per iffipĺTdr 4 suonare di piolino, et altri stromenti, Medio-
lnn 1645, innego mediolańczyka Gaspare Zanettiego. \ľ Mediolanie na Początkl)
XVII wieku jako organista kościoła San Celso działał Giovanni Paolo Cima, które-
gĺl Sonata a due' Violino e ,siolone ze zbiorll Concerti ecclesiastici, Mediolan 1610,

ĺważana jest (niesłusznie) za pierwszą sonatę solową35. \(/ Santa Maria della Scala
ĺlwukrotnie kapelmistľzem był Biagio Marini, ożeniony z krewną Rognonich.
Ż Aleksandrii lub Mediolanu pochodził tež Car|o Ambrogio Lonati _ jeden z naj-
lvybitniejszych skrzypków drugiej połowy XVII stulecia, działĄący jednak głównie
poza Lombardią36.

\ŕażnym ośrodkiem Í\alJzyczÍ|ym zflaÍym z wybitnych skrzypków było Księs-
lwo Mantui. Trudna sytuacja polityczĺa, wojny i dżuma zmusiły wielu najlepszych
nruzyków Gonzagów do tułaczki po Europie w poszukiwaniu lepszej posady'
W Mantui urodził się Giovanni Battista Buonamente, skrzypek dworu Cesare

onzagi, Fryderyka II w lWiedniu, Ferdynanda III w Pľadze, kościoła Santa Maľia
Maggiore w Bergamo i Madonna della Staccata w Parmie, a od roku 1,634 kapel-
nlistrz bazyliki San Francesco w Asyżu. Z listu z Pragi, jak również z pőźnĺejszego
wykazĺ dzieÍ zostawionych w Asyżu dowiadujemy się, że dość wcześnie kompo-
nował sonaty so1owe37. Jego rówieśnikiem był Carlo Farina, w1łvodzący się z po-
llliskiego Casalmaggiore _ miejscowości, która od wczesnych lat XVI wieku znana
6yla z ĺajlepszych skrzypków38. Farina, po krótkim okresie pracy w Mantui razem
z Monteverdim, Salomone Rossim i Buonamentem, od roku 1625 pracował jako
ĺlĺľzypek wirtuoz w Dreźĺie, Torgau, Darmstadt, MĹihlhausen, Kolonii, Pradze,
I)nľmie i od 1636 w Gdańsku. Choć w zachowanych dziełach obu muzykó'w nie
ĺnrrjdziemy sonat solowych, w ich utworach zespołowych Partia violino naÍeży do
llłľdzo wymagających. O tradycji zatrudniania przez Gonzagów najsławniejszych
ĺkrzypków epoki świadczyć może to, iż jeszcze w rokl1680 tytuł dworskiego wir-
luoza nadano wspomnianemu wcześniej Lonatiemu' Nie mamy jednak żadnych
ĺlowodów na to' by muzyk ten mieszkał i tworzył w Mantui.

]4 Poĺ scrona tytulowa jego Canzoni Francesl z roku 1608 oĺaz wsręp G. Baĺblana do wydania fa-
|lĺlymilowego SelrLa de oarii passagz, BoIoĺia 1983, s. 4.

]5 Kwestia przynależności galunkorvej tego ut'woru jest omavłiana na s' 65.
]6 Sylwecka tego kompozytoĺa jest przedstawiona w części poświęconej Rzymowi, s. 34.
]7 ,,Al presente le mando una sonata nova a violino solo, la quale spero che piaceĺä a VA. sonarla

llchietta et peľ comodicä del giovine volendola adornarla con passaggi gli ho dato la comoditä avendo-
lrr io fatto non troppo difficile. [...] Di Praga, il di 3 decembre 1627. Umilissimo, devotissimo servico-
ľo Don Gio. Bata. Buonamence musico di S.M.C.'' Poĺ Paul Nettl, Gioaanni Battista Buonamente,

',Zcitschrift für Musikwissenscha{t'' ix (1926_1927), s' 529.
]8 Poĺ R. Baľconcini, contribüto',., s. 67_68.
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Przed rokiem 1 650 w Medioiani; 
ľľíľjžT.ľ}1i;ŕi:'ä:iäľ.T:ęiŁ:';

łzłtr:;ľľ;ł;:--łi::ř::#:;r"1*c'""'ińŕ"ľ""',.'ffi 
'ľäłTi*ľ*ľ-Y*lyilti:'"'ľ"Tľ#i1ľTí'j'"#','i|!"łu,,"dy.;u.,.o"'y-

:{:*ť:"''i.:#',:-"ĺmiľť;ľđľ:#Iĺ-á::"jff ň.;ĺ:J:ľJ"jä:
.'*Ę'i."Łff ilw."-,'*ĺ;ľ:n*:ľ;"ľ6gľĘäľ*łľ''-''ľ';
ä;;i..i.g. Sorot, ii ,iolini o 1'2'3'4' op'' 1-' \(enecja 1673' v
ory ,"r^ri skrzypcow-e, w tym jedna dÉdyko*"''" siostrze Giovannie Francesce

Raeei z San Leonardo*''""',řŕ"*;p.äiJz**.l1l"ä^ł,:xT#:Jt:ő:^:Z?",tr:2,ľ,iľJ"j*i
la Leonarda (1'620_77 04) zsĺal

'Jää 
jľä:*ľ.'#ť'n*l*ľ*ľľ;i-ľ*'ł";,lľľ'#:'i1ił'lä

ř.;;ä;;;.;Lą-b;;Ĺk,, o"yd"ł" około 200 ''i-o'ó-' 
wszystkie religijne' pisane

äiť}:"*lt?#.ť*Í''':ilĺ:::*5:'"Tľđ'ľ:ä'ł';Ť:g,ł:ži*:"Í|: í',:;
:^ľ;i7':#ł":;,:ľt'lmľ*łf i:^ł:hľ,,ł;]':J-i$ľ"'::ł::"::
skrzvpce soloao.

3. EMILIA-ROMANIA
Po Republice \ľeneckiej wzmożoną aktywność twór cząsł áziedzlnie muzyki in-

;;;;ál";i;. żoubyłś '^'*užyć "u 
t'i""i' k'ię'twa Modeny' Parmy i Państwa

-l*í 
"r""o, 

ĺo, La masica a Genopd nella l'ita p'łbbli'cd' e ľ-rĺ'|:ĺ1(l XIII al XVIII Secolo'Ge-

nua 1952; M.R. Mor .rri, Mrrrro 
" 
,orrrir) ě."""..''é"""^ tslb; D' Calcagno' G'E' Cortese' G' Ta-

'""rĺ"Ĺ'Ĺ) 
'*"i -"'icale genooese ta XVI e XV]I secolo' Geĺua t992' ''.

ao Poľ. hasło Edwaľda Neilla vr 'D ä""*í" ź"i;'iłe'i;co unillersale d'ella -usica e d'ei nusicisti' Il

Lessico, t 2, s. 332-333
al ?or. R. Baĺoncini, Contrib'łto..., s. 67-68;R. Giazotto, La Musica in'Genoą'n'''' Appendice A'

. äi.'"""; il"riirr" Confalonieri oĺ Viogio do Roma i.n Potogallo 
,( 

1592) opisuje jeden Ż tych

konceľtóqa Ý/ czasie którego solową dyminu ě1ę Sasanne un jourLassa wykorrał na skrzypcach wirtuoz

bĺesciański Giovanni Battista 1acomeili' P or"M'o'retĺí' M'si'o e co'tufie ą Genoĺ)a"'' s' 732'

a3 Poĺ. Aneks A, poz' 18'
44Poĺ.LazaĺoAgostiĺoCotĺa,Museotlooarese,Medio|aĺ170a,s.269,oĺazIsabelhLeonarda,Se-

l"*ač.*iZiár''"ł,"'ii ',n""'"' n""""Ĺes in-the Mu'ic oĺ che Baroque Eĺa" 59' wyd' S' Carter'

Madison 1988.
a5\trCauloguedeslíĺ,resd'emaslquetb'éoriąueetPraťiq,R,P^ryz-b'ibliothěqueNationale,Res.Vmo

20' na s. 1]7 Sébastien de.Brossard zamieś'ił 
"^stęp''jącą '-'wagę: "Tous 

les ouvĺages d" *":1l':::::_::

;";;ä;;;;ń"i;;b;ii"-."::::i.]::ii"i."lJ::"jJľ.ť;:Jil:"J;ji:l'Lil,.iltTľ,'":.T.:::.:"**
lsicll et si sages; que mon grand ľegre

i6 Por. Aneks A, Poz. J0'
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ltłiścielnego ze stolicą legacji w Boloniia7' Jwż począ-wszy od roku 1549, mamy
lJicľwsze stałe wzmianki na temat dzjałalności skrzypków z Parmy, Reggio Emilia,
Modeny, Ferrary i Boloniias. \(/ Modenie od roku 1598, natychmiasr po przeniesie-
niul tu siedziby rodu d'Este z Ferrary na potÍzeby dworu wynajmowano najpierw
ĺltľzypków z pobliskiego Reggio Emilia, a od roku 1616 powstał staý sześciooso-
bowy zespół pod nazsĺą Corupagnt dei Violini, złożony z mie1scowych skrzypkóv',
glťlwnie z rodziny Colombich i Guldonicha9. Podobną kapelę stworzono v/ tym
ťŹnsie także na dworze Farnezych w Parmie. Zarőwno w Modenie, jak i Parmie
llr,czegóInie wysoko ceniono wirtu ozőw skrzypiec, których wynagradzano niewie-
lc gorzej niž kastratów50. Sami książęta modeńscy: Alfonso Ę Álmerico, Rinaldo,
lł'irncesco II, Giulia Felice i Isabella d'Este od dzieciństwa brali lekcje skrzypiec
ĺ ĺlworskich wirtuozów tego instnrmentu51. Z XVII Y/ieku mamy jednak niewiele
opisów solowych wykonań skrzypcowychsz. Zycie mlzyczne w zaprzyjaźnionych
ĺe sobą księstv'ach Modeny i Parmy zorganlzowane było bardzo podobnie, rozwi-
jĺilĺ się przede wszystkim twőrczość d'a camera. Centralnym ośrodkiem mĹzycz-
lryni byla kapela dworska, książęca kaplica Madonna della Staccata w Parmle bądź
Itntcdra San Giminiano w Modenie oraz kolegia jezuickie - Collegio dei Nobili
lv ĺ)armie i San Carlo w Modenie' gdzie kształcono , także w zakresie gry na skrzyp-
l',lclr53. za panowania Francesca I (1629_1'658), w szczególności zaś Francesca II
(l(r74_1'694) d'Este, Modena stała się w regionie głównym ośrodkiem kult}-wowa-

47 \ízrosc zaincereso'ĺvania muzyką instrumentalną zbiega sig w tych ośrodkach także z przeję-
ĺ'iĺltl Przez nie inicjatywy wydawniczej. Dľukarnie Feĺľiego, Cassianiego, Rosatiego, Montiego, Silva-
Ilitlgo i Buffagnotciego przyczyniły się odtąd vr większym stopniu niż zakłady ĺ'eneckie do populary-
llĺcji tcgo nurtu twórczości na ieĺenie północnych 1Vloch. Poĺ F' ýacielli, Ediori musicali d'ei secoli
XVII e XVIII w Ane e piu musicak in Bologna, repĺ' Bo\oĺia 1969, s. 239 256,

ł8 Poĺ L. Neĺici, Sroĺ ią de]lą musicą in Lącca. Lukka 1880, s. ]86_387; N. Pelicelli,.ł.1zs icisti in Par
nlĺl nel secolo XVII,,,Note d'Aĺchivio" ix (1932), s. 34 38, x (193]), s. 4347; F.M' Pajeĺski, Marco
ł]uelLini (1610 1680) and' his music, dyseĺtacja doktoĺska, Neq/ York University 1979, s' 21 22;

l\' Ilaroĺcĺĺi, Contńbuto..., s' 66, 68.
'l? F.M. Pajeĺski, op' cit.,s'21'24.
50 Na dsrorze modeńskim przed zaangażowaniem Uccelliniego (1641) przeb1'wal między innymi

łłltwny ĺzymski ,,Virtuoso di Violino" i kompozytor Michel'Angelo Rossi (1638) i niejaki Cavalcabo
(ló2l) (Modena, Archivio di stato, Archivi PeÍ mateľie, Musici e musicisci, busca 3); Dwór Farnezych
llĺtomiast gościł rak wybicnych skrzypków; jak: Biagio Marini (1621), Carlo Faľina (1631) i Giovan-
lli l}ĺttista Buonamente (1632). Poĺ F.M. Pajerski, op, clĺ, s' 55.

5l Poĺ F'M. Pajerski, op. cit', s' 36'
5r Książę Guastalla-Ferrando Gonzaga II1w liście do kardynala funalda d'Este z 31 styczĺia 7648

l()ku dziękuje Ża \rypożyczenie znakomitego skrzypka i wiolonisty (Modena, Aľchivio di stato' Can-
ĺ'ľl|lľia dlcale, Lettere d'i Principi Estexsi,busta 105); jak się v'7daje, z polowy XVII wieku pochodzi
loncĺ opievrający solowe wykonanie sonaty Uccelliniego przez wirtuoza skĺzypiec AndteęI-azzariego
rv Accademia gli Äpparenci w Caĺpi (Modena, Biblioteca Esrense, MS. Campori App' 2127, Ío|. 42ĺ),
,l rv swym diariuszu pod datą 1679 du,orzanin księcia Farnese _ Orazio Bevilaqua _ opisal znakomity
lioncert skrzypka Madonna della Staccara - Giovanniego Celestiniego, przy akompaniamencie lurni
(lliblioteca Nazionale NapoJi, MS.X.E.30l. cytowaĺe przezPajerskiego, op' ch', s. I94)'

5r Por' F.M' Pajeľski, op. cit', s' 53_60.
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nia muzyki instrumentalnej' pľzyci ągając nau'et' ml:zyków z konkurującej z nią Bo-

lo"iiJ'notonii 
.,"ły zespół instrumentalny istniał iuż od roku1250' \ť !537 nazwa-
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EMILIA-ROMANIA 2t

ĺ'|ĺiŻy na święto P atrola. ziwiązkn59 ' Zważywszy jednak znaczącą proáukcję solowe.j
llruŻyki skrzypcowej członków bractwa, należy przypĺtszczać, że podczas ich
i'j''w rtkowych czy poniedziałkowych posiedzeń rozbrzmiesvały i były dyskutowa-
n(| ľównież sonaty skrzypcowe' \ľątpliwe natomiast, by sonaty solowe grano w ba-
łylice San Petronio ze względu na ogromną kubaturę tej świątyni i niesprzyjającą
tłltirn wykonaniom akustykę.

W papieskiej Ferrarze, która pamiętała najlepsze lata działalności kapeli książąt
ĺl'liJste, skrzypków i kompozytorów zasłuźonych dla rozwoju muzyki instrumen'
ľĺlnej zatrudniała Accademia della Morte i Accademia dello Spirito Santo. V pierwszej
Itnpclmistrzami byli kolejno po sobie Maurizio Cazzati (1.648-1.652) oraz Biagio
Mrtrini (1652_1653), w latach zaś 1,684_1685 na uľoczystą mszę na dzieÁ Swiętego
I{ľł,yża wynajęto z Bolonii Giuseppe Torellego. V drugiej akademii przed przyby-
rlicnr do \ľenecji obowiązki maestro di cappella pelnlł zasłużony na polu muzyki in-
!]tľtlmentalne' Giovanni Legrenzi (1657_1666). Choć nie znamy dokumentów po-
lwierdzających wykonania autonomicznej muzyki instrumentalnej w obu tych sza-
uowĺrych instytucjach, należy pamiętać, żew czasie swego w nich kapelmistrzostwa
iĺilľówno Cazzati, jak i Legrenzí wydali w \íenecji zbiory sonat na 1 do 5 instru-
lt'lťlltow"'.

Punktem zsvrotnym w życiu muzycznym Modeny było sprowadzenie na dwór
liťincesca I d'Este w roku 1641 Don Marca Uccelliniego (1610_1680) _ kompo-
l'y,;ora franciszkańskiego pochodzącego z bogatej rodziny szlacheckiej z Forlim-
|r(lpoli w Romanii, prawdopodobnie ucznia G.B. Buonamentego, z ktőrym to ze-
ĺlĺnął się w czasie studiów w Ásyżu61. Uccellini miał jĺż wtedy za sobą dwa wyda-
ĺlc druki, sądząc zaś z d,edykacji i przedmowy do op.2, wcześniej był członkiem
ĺlĺ,rclemii biskupa Todi - hrabiego Ulderica di Carpegny62. Musiał być też cenio-
l1yIn skrzypkiem, gdyż od razu zatrudniono go w charakterze wirtuoza, kompo-
'ĺ,yt'ora i nauczyciela skrzypiec młodych książąt d'Este. Zachowane koresponden-
ĺ:jc wykazýą, že pozosta'wał także w bliskim, osobistym kontakcie z czlonkami
ľotlziny książęcej, dla której pełnił rozmaite misje dyplomatyczne' 'V/ niedługim
t'zns;e po przybyciu do Mod-eny został kapelmistruem kateđry San Gimignano
i ĺwa''so*'l na sianowisko d$oiski.go capo degl'istrumentisti, ktőre zajmošaÍ do
|o'/',yłiązania kapeli w rokll 1'662' Uccellini komponował takže mlszykę sceniczną

5'Zródła nie podają nawet, na jaki sklad byý przezĺaczoĺe ĺe rltwory Por o. Garĺ'bassi, L'acca-
lłłlia filarmonica''', s' 282_294'

ú0 Poĺ G.P Calessí, Ricerche suLl'accad'emia d'ella morte d'i Fenaĺa, Bolonia 1976; D. Mela, L'acca-
lulia delLo SPirito santo, Floĺencja 1990; M. Cazzati,Il second'o libro delLe sonate a 1'2.3',!ü/eĺecja
líl48; G. Legľenzi, Sond'te d' due' tre' cinque e sei istromenł'', libro terzo, op' 8,'Wenecja 1663.

('l Poĺ F.M. Pajerski, op. cit' 
' 

oraz Marco Uccellini, red.M.Toffetti, M'C. Vela, Lukka 1999.
ú2,,Poco curo la maledicenza d'alcuno ingegno cririco, purche il Concerto sia regolato della baĺ

ĺ tlĺn del suo giuditio... poiche la dissonanza dell'arco mio procura unirsi con la Consonanza perfettis-
,iitlrir del suo Pacrocino ŕ'..)".



I
22 TWÓRcY loŚRoDKl il
dla Teatro Farnese, gdy w rokll 1'667 został ľnaestro d; .carye'l|i 

księcia Parmy Ra- |
"ľi::iyť;iił,ai'ŕ**dľ*'''*#"r;'ľr.ł,i:t';ĺil|

:lť;'u,':)fij;ľ:'?{':ľ.äĺäiilil;"d;;;í?:::ll**lĺ:::*|
ĺsłi:aľľľsŕĺäľř:{ííj5ľi**$ťő*l';.ťŕ;ŕ. 

I

ľ*Íť{łťüľľ'"i,''ä''ĺ:li1äJľ'{:'#l^ľ,Hľ"'äľľiľłíi#l
ťĺ:iľt"ť ľ*mŁąľŁl'*Ťľĺ:11'ľ}äŤ::ilľ]':"'':T]

I

l

I

il

L

,l

ää-ľ''ĺääą''/ffi ľľ':ä*:ffi äÍTiľľŕľ;:fułť=iöfr
i;;;ä;iJT,."i'á'"','ó5_j"F:í"1Ťť",i:?ťí,;'-i,i],ľ"':T:"i"äffi

i;ľffi :'J'ł:TtTil#:ł.",í#*i":;:'iľ.;ľł:1ĺinľľ#"ľ;;
ff-1"f."'üi'::ľ"ą, "'.:ľ,łT*ĺľ*äí"*:l'ĺĹ**ĺ-i''e niedługo po tym

ił:l:ľ x ł*y:;lln''ŕŁ op. 4 (Antwe rp ia 1 66 3 )' 7 (Antwe., pí^ řa ab1 o' 
^"

Uccelliniotwierazatemlrstęnajwybitniejszychskrzypkówepok!którzygrali1
au?ä'.y"y ś"*.á"r".;Ę ĺ"u "jľł"'1l "'r-'r'^:-*::ľ::ľ fj::äi'.';

-* 

P-. n \oilk, Ĺ" Sonate oller Canzoni (1649) di' Marco tJccellini: La prima raccoltd' d'i sonate 4 olo-

,,""::":,::':#I:Í!;#j:ű;:t:::?:,i::,Íi*rj:;::ły,ii:?;"!,I_]ł':::#:,i:ł',:;';,]"?;

"""{'""đlTĺ'1:';;.'.;11_ľ,1;"" '""o"'.',i 
iĺ particolar'modo cenuto alľhumilitä delsuo animo' men-

nlŕľĺłjľilłľlĺľ}#ffi ľ:;i'^ä'E*łn:i'ľ"n:";::jäľ^,*,;)xł;";:,ł,',
Lettere Camerale, Cardi'nale,bĺsta 1309/28)' 

Pandolfi Mealli, Aldebĺaĺdo Subissati, Aĺcangelo Co-
66 Prócz ĺiego byli to: Giovanni '

relli i Caĺlo Ambĺogio Lonati'
67'wydał największą liczbę ucwoĺóv instĺumentalnych spośród--rszyĺkich wloskich kompozyco-

xĺľmijŁt"#iľ jöyĺť:*,ł*,ľĺ*ĺł'ĺ''*ľ'Ť*:i"Jff 5ľĺl-

tedry Saĺ Giminiaĺo ' Żagĺęly 1ego a
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(Antwerpia 1667 i 1669)68. Uccellini miał też ponoć odrzĺcić propozycję
na dworze cesarza Austrii Feľdynanda 11169.

czniem Uccelliniego i godnym jego kontynuatorem na polu solowej muzyki
i był Giuseppe Colombi (1635_1694)70. Pochodził z rod'zlny znanych

ypków modeńskich, w mieście tym spędził teź całe swoje życle, przez co nie
śzcroko znany po zaMođeną71. Był nauczycielem skrzypiec księcia Francesca II

któremu dedykował aż cztery zbiory lktórego protekcji z awdzięczał wszy-
Ötrzymane stanowiska m|]zycznei Capo d'el concerto degli stramenti (1673);

dworskiego oraz kapelmistrza Madonna del Voto (od 1'67Ą,
';g''ll\lĺże maestro di cappelk katedry San Giminiano (od roku 1618). \ř latach
]ô68*1689 wydał w Bolonii pięć zbi'orőĺĺ z mlzyką instrumentalną, większa część

}Eiio twórczości pozostała jednak w ľękopisach arÁiwum dworskiego,_ dziś w ĎĹ
lllieltcce Estense. \7 rękopisach Colombi zostawil 77 ksiąg z utworami na skrzyp-

1-

di

{-

8c solo, w tym także bez akompaniam entĺl basso continuo. Ta imponująca kolekcja
Đbcjrnuje około 950! kompozycji, na które składają się przede wszystkim tańce,

' wĺľiacje, sonaty i toccaty, ale także niedokończone szkice i różne warianty tych sa-
łilych kompozyc ji72. Z pewnością tak ogromna liczba utworów, głőwnie da came-
l'i'ĺ, to wynik pracy kompozytorskiej dla dworu Francesca II. Zastanawia jednak
ľiĺltt, ź-e wzorem swego mistrza Uccelliniego Colombi nie zdecydował się wydać

ľľŻynaimniej jednego zbioru z mlzyką na skrzypce so\o, zwłaszcza że wiele jego
ł0lrat to utwory wirtuozowskie.

\V roku objęcia tronu książęcego przez Francesca II przybył do Modeny na za-
pľoszenie księcia Giovanni Battista Vitali (L632_1'692), by, tak jak Colombi, objąć
ĺlľtrgie stanowisko sotto mdestro di cappella' Z pewnoścląYitali, jako wszechstron-
ny l(omPoz}.toĘ byłbardziej predestynowany na to stanowisko niż Colombi73. Po-
ehodził z Bolonii i był uczniem Ca zzatiego,'w ktőreeo zesPole San Petronio praco-
wnľ w latach |658_'16ft jako śpiewak i wiolonczelista. Po dymisji mistrza, wolny od

ÓE V dedykacji anrol ogii Deĺ Goden Fluit ĺ'ydanej w Amscerdamie przez Paulusa M atthysza czy-
l,tnryr ,Jae, soo G.B. Buonamence, T. Merula, M. Uccellini en andere uyrnemende Phoenixen dezer
łĺlcler konste u. E. hooĺden ŕ.'.)".

í'' Luigi Valbonesi, Notizie storiche salla Coafratemit) della B'łond Morte e dell'oęedale giż dei
lt,llegrini in Forlimpopoli con cenni sulle ahre istituzioni di bmeficenza, chiese e legati pii di detta ciftA,
llľľrinoro l858. s. 47.

/0 Datę urodzin podaję za hasłem B.M. Antolini z Dizionario Brcgrafico rlegli Itąliani, c. 27,
ll' l37_138' gdyż popana jesr wiarygodnymi dokumentami.

zl Mimo iż wszystkie swe zbiory wydał w Bolonii, w przeciwieńsrvłie do Bonociniego i Viralego
ric byl czlonkiem Accademia Filarmonica.

72 Por. wykaz w John Sless, GiusEpe Colombi's Dance Music for tbe Estense Couĺt of Dake Fran-
ttlco II of Modena, |w:] Marco Uccellini, rcd. M. ToÍfetti, M.C. Vela, Lukka 1999, oĺaz Aneks A,
poŻ' 26 29.

z3 \łtali komponoĺ,al nie tylko sonaty i tańce, ale także motety' oratoria i kancaty, był vr dodatku
tcoretykiem, czlonkiem wielu akademii. Przed pĺzybyciem do Modeny w dorocznych koncertach
,rIĺademickich na śĺł Antoniego Padewskiego ĺ'ykon1wano wiele jego motetow.
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zakazőw jego surowych ord'ini per la Musica dell'Insigne Collegiata d'i S. Petronio,

o.JiuL aoaírt.*o pi".ę -ioloŃ.ty w nov/o utworzonym zespo|e Musici d'a' arco

i,."-u"h Concelti Politiro. Vitali należał też do tak Prestiżowych instytucji mu-

,y:"rny"h Bolonii, jak; Accademia de'Filaschisi oraz !ĺccademia de'Filarmonici.

ń'.".d'p.'yby.i.- áo Modeny został także kapelmistrzem kaplicy Santo Rosario

p."v sä'' őo-..'i.o' \ť Modánie pamiętano być może jego.kantatę z okazji uĺo'
äri., F."r,""..u II i pozyskano go ál" d-o." * 

'omencie, 
gdy w Bolonii jako pro_

tegowany u.unięt"go Ć^r.^łiĘo mial rrudności w znalezienju odpowiadającego

.nl .l""ĺ*i'r"' vi,äľ c'ly..". io'o.t"*rl w kontakcie z [ilharmonikami, w lrtach

1674, 1686,1688 i 1689 na święto patrona zwrązku wykon}'wáno tam 
'ego 

utwory

* ,y- a*.ľ-.''ie sonaty7a. Ý.,ąpił ..; do.modeńskiej Accademia de'Dissonanti

zułážon"j przez Francesćall w roĹ,, i68l, dla której pisał okolicznościowe kanta-

,r'íJra*'" dwie sonaty na skrzypce solo pochodzą z jego sła'wnego'zbioru-trak-

íL'r" Ár,Ín;i u"';cali75.'Giova.'nii)attista swoją działaInością.zb|iżył do siebie dwie

szkoły j -odeńską i bolońską. Po nim nastąpiła s zerczawymlaĺa i współpraca mię-

dzy Áĺzykaml obu ośrodków76
-'n":Á vĺ Bolonii pojawił się Cazzati, lważaĺly za. założycie|a bolońskiej szkoły

kompozytorskiej , áiuł^|i a^ j"z -ybitni skrzypkowie, którzy wydali również so-

natv'sÔláwe. Baitolomeo Montalbano (po 1596_165I) był członkiem rodziny ary-

stoĹ.utó- bolońskich, od pokoleń z:wiązanych z paraÍią San Francesco' tam tez

"đr'u p."*dopodáb.'i.'muzyki,- tam witąpił do zakonu i przyjął święcenia'

PrłrorrLćru się' że bvł uczniem Álfonsa Paganiego, wówczas najwybitniejszego

't.jipt" u.l"'i.kiego' i że brał udział w posiedzeniach Accademia de' Filomusi'

podáro, który.h mägły być grane iego sinfonie77' P9 ľ9byci9 w Rzymie wysłano

i. J. pĺ".-., gd.;či rák""ĺaz7 or1zynalstanowisko kapelmistrza kościoła San

ř;";;;._\ľ t17- okresie wydał wszystkie swe Znane zblory''w tym Sinfonie ad

)ro, , d.oi rioliii (Palermo ĺtzl!,- uíary^ zamieścił cztery wirt sozowskie sinfo-
';;'; 

'k;;;;:;''Ji;. 
ijä;,;'ä.äy^L-í"ĺ.y.yił,kim proíincjałom zakonu, po-

,orruł" .oł)n^nym szlachciám bolóńskim. Sądząc-z sonetĺ.pochwalnego' muzyka

ta mogła być frko.'1'-".'" * -iejscowej akadimii78' Montalbano szybko powrócił :

Jo ńojoĺí już'od ák, 1633 przebyłĺal ponownie w bazylice San Francesco' by

ł tZiz .i,ląć tam stanowisko ,za esfi; di cđppella'Możl|we, żebył'wtedy naĺczycie'.

i.- 'ł"aäl. Stradelli79. \(/iosną i647 rätu dyrygował w kościele Ss Apostoli

7a Poĺ O. Gambassi, Ľaccaĺlemia fiklmonica'", s' 282'285'
75 Poĺ Aneks A, poz. 25.
76 Do Mod..,y p.'ybyĺi także Giovanni Battis n Degli Antonii' Domenic'o Gabrieli' a członkiem bo_

lońskiei Accademia Filarmonicł zosteł znany skrzypek dĺ'oru d'Este i s1'ĺr V-italego _Tomaso Antonro'
- fipo.. n -łaĺie]Ii, Primlzie rlel Sint'onismo,,,Rivista della Musicologia ĺtaliana'' 1943, s' 731-132;

D. Ficola, G. Colisaĺi' Bartolomeo j,\o,ulbaino d'a Bologna' musl'cista fłancescano' "Studi Musicali"

r-vi/1 (1987), s. 133-155.
78 Por. Aneks A, poz. 8.
79 Por. C. Gi"r'tui.o ,Alessand'ro Strad'ella 1639_16s2' His Li e and Music' oxÍord 7994' s' 17 '



)
a)

:i

ĺľ l(zymie podczas uroczystej mszy z ldzialem generała zakonu. Kilkakrotnie wy-

$ylĺny do \řenecji, zmarł tam w roku 1651.
] W Posiedzeniach akademii Giacobbiego lczestĺiczyl także inny uczeÁ Paga-'

lliłgo - Padre Ottavio Maria Grandi (fl 1610_1630)80' Prawdopodobnie pochodził
ĺ l(eggio Emilia, gdzie w latach 1'610_1'630 byl znanym nauczycielem skrzypiec'

ĺlo ľđku 162s organistą bazyliki della Ghiara, a w latach 1'6Ż6_1630 organistą ka-

tĺłtlry Santa Maria dei Servĺg1. Znany jest tylko z jeđĺego, dziś niekompletnego
ł.Llíaru Sonate a 1.2.3.4.6' op. 2 (\ľenecja 1628), w którym zamieścił dwie sonaty
11 $krzyPce solo82. Biorąc pod uwagę cytaty Gustawa Beckmanna, utv/ory te

pľzcdstawialy się niezwykle interesująco na tle ówczesnej twórczości solov'ej, jed_

it.rlt oc.oy tej zweryfikować nie możemy, oryginalny głos Violino nie przetr-wał

llĺlwiem do dziś83.
Centralną postaclą życia mlzyczne1o siedemnastowiecznej Bolonii był twőrca

tĺw. szkoły bolońskiej _ Maurizio Cazzati (1616'1618). Urodzony w Llszzara pod
ĺ{eggio Emilia, gdzie mógł być uczniem ottavia Marii Grandiego' na długo przed
pľz,ybycie- do Bolonii prowadził wiele szacownych zespołów mlzycznych' ľ.oz-

llĺ:lczął swą karierę w dominiach Gonzagów; w roku 1641 był kapelmistrzem bazy-
liki San Ändrea w Mantui, następni e mącstro delk rnusica da camera księciaSabbio-
llĺty i Bozzolo. Bezpośrednio pr zedMarĺnĺm Cazzati prowadzlł slynną Accademia
tlclla Morte w Ferrarze (1'648_1'652), wykonywał tam swe oratoria, rozbudował ze-

lpól instrumentalny, a w dokumentach odnotowano: ,,fu il primo che introdusse in
licrrara il bel modo di modular e"ga.lego IL secondo libro delle sonate a 1.2.3 (\,lene-

ĺjn 1648), w którym zamieścił dwie solowe sonaty, pochodzi właśnie z tego

pľzedbolońskiego okresuS5. Zbiór dedykowany jest szlachcicowi zBergarĺo, gdzie
{rrzzati wkrótce został kapelmistrzem bazyliki Santa Maria Maggiore (1'653_-1657).

il l sierpnia 't657 roku objął zaś stanowisko maestľo di cąpella bazyllkl San Petro-
llio w Bolonii, inicjując prawdziwy przełom w praktyce muzyczne1 tego miasta.

Nrrtychmiast wprowadził rewoluýne zmiany w składziei organlzac1i kapeli, przy-
ĺparzając sobie tym samym wielu wrogów. Przekształcił orkiestrę z dętej na smycz'
hową, pod grożbą wykluczenia z zespołu wpľowadził dla swoich rr.uzykőw zakaz

gľy w konkurencyjnym zespole Concerto Palatino, co wcześniej było powodem
wiclu absencji, odpowiednio podwyższył jednak uposażenia wszystkich muzy-
kórv8ó. Prócz stałej orkiestry zł ożone1 z trojga skrzypiec, altóv,ki' wiolonczeli, vio-

EMILIA,ROMANIA 25

80 Por' A. Banchieri, Ĺ ettere Armonicbe, Bolonia 1628-1630' s. 111.
8l Poĺ Modena, Archiüo di Stato, Caĺteggio d'ei Regokri,blsta ó0; Reggio Emilia, Archivio CapĹ

lĺiłre, Liber proĺligionum D, 7a6v oĺaz 186r i 186v
82 Zob. Aneks A, poz. 4.
8] Poľ. G. Beckmann, Das ViolinspieL in Deutschland' por 1700, Lipsk 1918, Anhang 4.
84 Poĺ. Ferrara, Biblioteca Ariosrea, Catalogo dei Maesłi di Cąpella delk Accademia delk Mote

l,tl 1t94 dl 1683 e caulogo dei musicanti d,'essa accademia, Collezione Antonelli Ms No 22, s. 59.
85 Poĺ Aneks A, poz. 11.
86 Por. O. Gambassi, La Cappelk Musicale di S Petronio.. , s. 357-389.
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lone, teorby i puz onĺl Cazzati na szeroką skalę wynajmował na uroczyste msze naj-

lepszych mu"ýków spoza Bolonii. Mimo lżw jego zespole grali tak sławni skrzyp-
tá*ie, 1ĺ., Ercole Gaibara, Giovanni Benvenuti czy Leonardo Brugnoli, w archi-

wum San Petronio brak dowodóvr, by w bazy|ice vykon1'wano solowe sonaty
skrzypcowe87' Ogrom budowli i specyficzna akustyka zdają się eliminować możli-
wość takich wykonań. Sam Cazzati, pisząc w tym czasie pięciogłosowe sonaty

z trąbką, zalnlcjołĺał w baĄice twőrczość orkiestrową, z ktőrej znanabyła potem
Bolánia. Gdy w wyniku stale narastającej opozycj|ĺ organizowanej przez organistę

Giulia Cesaie Arrestiego zmuszono Cazzatiego w roku 1671 do odejścia z zesPo-

łu, natychmiast ot zýmal stanowisko kapelmistrza dworskiego Anny Isabelli

w Maniui' gdzie zmarł po siedmiu latach służby88'

Najwybiiniejszą postacią bolońskie 1twőrczości na skrz1pce solo był nie Cazzati'
l."' Pi.i.o Degl'Antonii (1639_17Ż0), pochodzący ze znanej boloĺskiej rodziny
rn:zycznej zw'|ązanej z zespolami San Petronio i Concerto Paktinog9. Jak wszyscy
jej członkowie' Pietro był wszechstronnie wykształconym instrumentalistą, był
'ráwnież 

znanym wirtuozem cynku i cenionym kompozytorem9o. leszcze przed
przybyciem Cazzatiego do Bolonii, od roku 1653 do 1656 Degl'Antonii był człon-
Ĺi"- Ĺup"li San Petrónio, w roku 1656 przeszedl do zespołu Concerto Paktino'
\7 tym izasie razem z G.B. Yitaliĺn zĺ'íązał się też z Accademia de'Filaschisi' by

*.ák,' 16o6 być wśród założycie\i de'Filarmonici. Należał do ĺajbardzie1 odda-

nych i zasłużonych członków tej drugiej orkiestry sześciokrotnie byl jej principe
(676, 1'684, 16'6,"Uoo, 1703,1718) i pełnił też inne funkcje kierownicze. od sa-

ňego po."ątk 
' 

akty-ĺ.nie wspierał swymi kompozycjami uroczyste msze akademi-

ków na śvł Antoniego, wśród których zna|azý się również sonaty (w latach L674'

1675 i 1677), w tymjedna określona j ako Sinfonia col Cornetto91.\I pierwszym ro-

ku swego kierowania akademią wydal Sonate a piolino solo op. 4 (Bolonia 1676)'

s7 \í zbior^.h mĺzyczĺych archiwum ĺie ma żadnych dzieł skrzypków należących do zespołu

Cazzaciego. Poza jedną sonatą Torellego brak w ogóle sonat solowych cakże z późniejszego okĺesu'

Poĺ Aneks A, poz. 32.
88 Zĺaĺa í jidĺa z ĺĄgłośniejszych polemik ĺozyczĺych baroku wynikła między C azzattm a Aĺ-

resrim. Doprowadziła ona do zvrolnienia Aresoiego w roku 1661 i w dużym stopniu przyczyniła się

do po*rr"ii^ Accademia de'Filaĺmonici. Ptócz oczywistych powodóvr narury muzyczĺ€1 ĺryrosła

zdaie się głównie z niechęci do zmian, jakie wproĺ'adzil Cazzari ĺ, jak to określił sam komporytor:

"r'o., heiĚ" p.. fo''dam.r'to altro .h. ,rna poca simpacia verso di me''. Poĺ. o' Mlschiaĺi, La cąpella

masicale e il suo Aĺchioio, |ĺł:f La Basilica di San Petronio, t. 2, Bolonia, b'd' (ca 199a), s' 124_328'
89 Datę urodzin i śmieici podaję za hasłem A. Moľellego vł Dizionario Biograt'ico d'egli luliani,

t. ]6, s' 161_162. Autor podpis1'wał się ľównież jako Degli Anronij.
90 olivo Penna v swej iękopiśmiennej Cronologia.'. o sia istoria generale di quesa accademia'

Bolonia 1736, s.62, pisał: ,,Apprese iĺ sua gioventü l'arte di Suonare il Cornetto musicalmente, che

ebbe il merito di farsi udire ä primi Prinicipi dell'Europa' Fece poscia molto srudio nel Contrapunro,

ä segĺo chě divenne eccellente Compositore'''

'1 
Por. o' Penna' op. cit', s'77.z dok!ÍĹLeÍ1tacji akademii wynika, że soĺacy Íe za'ĺ,sze graÍto na gfa-

duał i okĺeślano jako sint'onia d'opo l'epistola.
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|at pőżniej Sonate a pioLino solo op. 5 (Bolonia 1686)' gdzie tazem zna-
się 20 utworów92 .Możemy przypwszczać, że niektőre z nich wykon1'wano aI-

podczas uroczystych mszy akademickich, albo w czasie czwartkowych posie-
bractwa9J. Jako ceniony i wszechstronnie działający kompozytor Degl'Anto-

łtjmował stanowisko maestro d'i cappelk najsvażniejszych kościołów bolońskich:
Maria Maggiore (1680), Santo Stefano (od 1686) i San Giovanni in Monte

I697)9a ' Całe życie spędzil w Bolonii, gdzie miał wielu ĺczniőw, przyjaźnĺł się
im i miał go ponoć namówić na wyjazd do Rzymu. \ľ sonatach Corellego

jdziemy też ślady wpł;'wów Degl'Antoniego95.
Okolo 169596 ukazała się w Bolonii antologia Soz d'te a violino e oioloncello di pa-

ilutori wysztychowana przez wio|onczelis tę i członka de'Filarmonici _ Carla Buf-
iego. Ántologia zawieľa siedem sonat znanych bolońskich instrumentalistów

do akademii, w tym także jeden, jak się wydaje' młodzieÍrczy lt:u,őr Co-
7. Vśród tych autorów na pierwszym mie;'scu należy wpnienić Giuseppe To-
(1658Ą7a9), znanego w Bolonii kompozytora, wirtuoza skrz1piec, twórcę

vr historii koncertów skrzypcowych. \üľ \ŕeronie, skąd pochodził, ode-
najprawdopodobniej pierwsze lekcje skrzypiec od Giuliana Massarotiego, do

.Jcllonii przybył około roku 1681. Możliwe, że wzbogacił swój warsztat wiolinistycz-
':' lly o lekcje u znanych bolońskich pedagogów _ L. Brugnoliego lub B' Laurentiego'

'ý 1684 roku' podczas prezesĺry Pietro Degl'Anto nlego, przýęto go do Accademia
dc'Filarmonici, najpierw jako swondtore d'i Violino, a áwa lata pőżniej jako composi-

łore. \ľ tym czasie Torelli najmovrał się jako skrz1pek na uroczyste obchody w dzień
,Šwiętego Kĺzyža w Accademia della Morte w Ferrarze i św: Petroniusza w baĄice
Snn Petronio w Bolonii, gdzie stałą posadę otrzymal dopiero w roku 168698. od te-
goż roku zacz$. áostarczać kompozyc.ji na uroczyste obchody święta patrona filhar-
rrroników i jako jedyny w historii tej instytucji jedenaście ruzy z rzęđl pisał sinfo-

e2Por, Aneks A, poz.21,24.
93 Sonaty grane na święto patroĺa akad eml'i były przezĺaczone ĺajprawdopodobniej na większe

sklady, dokumeĺracja niestety nie PÍecyĐĄe aParaci wyKonawcz€go' znamy jedyĺie ogólną liczbę
rnuzyków: Na Podniesienie, cradycyjnie zarezerwowane ďa wykonań solowych, akademicy wykony-
wali zawsze motet' Niestety, akademia nie pĺowadzila żadĺej dokumentacji z przebiegu cotygodnio-
wych posiedzeń. Poĺ o. Gambassi, Z'accadenia filarmonicd..', s.282-294.

9a Prócz sonat i tańców komponował kantaty, opery oĺaroria i koncerry kościelne.
95 Poĺ o. Penna, op. cit', s' 71 F. Yaĺielli, Il Corelli e i maestri bolognesi d'el suo tempq ,,Rivista di

Musicologia Italiana" xxiii (1916), s. 39A412.
96 Datowanie tego zbioru na rok 1684 przez A. Cavicchi (Corelli e il oiolinismo bolognese. -Sĺdi

Corelliani" I. Quaderni della RIdM, 3, Flo reĺcja 1'972) jest blędne' zwaĄwszy na dary urodzin Antonia
Montanaĺiego (1676) i Giacoma Predieriego (1671).

97 Poĺ Aneks A. ooz. 23'
9s'w dokumerrt".h L>aĄlk'l od 28 września roku 1686 jako s uonanre d'i ą,ioleną, a od roku 1687

jako sonatore d.i oiok tenore ' Pattie skĺzypiec były już obsadzoĺe pľzez rakich mistrzów, jak B. Lau-
reĺti, L. Brugnoli i G. Pistocchi. odnotowano ceż' że Ťoľelli często zaniedbyĺral swe obowiązki, po-
nieważ grał jako skrzypek vr Parmie i Modenie. Poĺ o. Gambassi, Ld CaPPella...' s.323'336.
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niee9 . Z tego okresu pochodzi sonata solowa zamieszczona w antologii Buffagnottie-
go. 'Ważnym 

etapem w jego karierze muzycznej okazał się pobyt w Niemczech, wy-
mlszony rozsłiązaniem kapeli San Petronio w roku 1696'W tymże roku Torelli przy-
by1 też na dwóľ margrabiego brandenburskiego w Ansbach, gdzie od roku 169ô peŁ
nił obowiązl<l nlaestro di concerto, gľał dla elektorki Charlotty Sofii' jakiś czas spędził
także w \řiedniu. Do Bolonii powrócił w roku 1701, gdy reaktywowano kapelę San
Petronio, i tylĺ. razem zatrudniono go jĺż jako skrzypka. \7 ostatnim okresie twór-
czości Torelli záaje się całą energię poświęcać pisaniu koncertów (skrzypcowych
i trąbkowych) d|abazyliki San Petronio. Można przypuszczać, że pozosta.wionaba-
zylice rękopiśmienna sonata solowa może pochodzić sprzed roku 1696, z czasőw gdy
twórczość Torelle go byla związarra z tym gatunkiemloo.

lV antologii Buffagnottiego znajduje się też sonata Carla Andrei Mazzo|iniego
(1655_1737)' znanego też pod nazwiskiem Manzolini. Był on skrzypkiem boloń-
skim, uczniem G. Benvenutiego, grał na skrzypcach w Cappella di Santa Lucia del-
la Compagna di Gesü i uczył muzyki w dwóch bolońskich kolegiach jezuickich: dei
Nobili i San Luigi. Rok pľzed wstąpieniem do Accademia de'Filarmonici (1688)
wydał swe op. 1 z sonatami triowymi1o1.

Najmniej informacji posiadamy na remar Clemente Bernardina Rozziego - ,,Bo-
lognese Sonatore di Violoncello'', od roku 1689 członka Áccademia de'Filarmoni-
ci, zmarłego nagle w roku 1695102

Znanyĺn bolońskim wirtuozem wiolonczeli był natomiast Giuseppe Jacchini
(1667_1727) zwany ,,Gioseffo del Violonzino". od dziecięcych lat był zvĺiązany
z bazylĹką San Petronio, gdzie śpiewał w chőrze chłopięcym' był tam klerykiem,
a w latach rc8a_1696 i 1701_1727 wiolonczelistą. Podobnie jak Torelli, Jacchini
miał problemy z otrzymaniem stałej posady w San Petronio, gdyž ta była zajęta
przez jego naĺczyciela D. Gabrielego, ľównieź wirtuoza wiolonczeli. Do Accade-
mia de'Filarmonicí przyjęto go w roku 1688, a w Ůa9 był na\Ą/et jej principe,
później wielokrotnie odmawiał jednak tej godności. Na uroczystości św: Antonie_
go komponował regularnie w latach 1'697_1'725, vł tym aż pięciokrotnie sinfonie103-

Giacomo Cesare Predieri (167I_1753) pochodził ze znanej bolońskiej rodziny
mlzycznej, śpiew i kompozycję studiował u swego sławnego wuja Giacoma Marii
oraz u G.P Colonny _ kapelmistrza San Petronio. Z tego młodzie.írczego okresu po-

- 
99 'W latach 1692_1708 wykoĺywano sinfonie Torellego, możliĺ,e, że byly ĺo jego conceĺti grossi,

gdyż odnotowano wtedy udział od 86 do 106 muzykólł: Na rękopisie jednej z sinfo;ii ä 4 z Ať;hivio
Musicale di San Petrionio jest adĺotacja ,,Peĺ l'Accademia del 7707. ' Pot, o. Gam6assi., L'accad'emia
fiIłĺłnonica ' '., s. 282294; o ' Peĺĺa, op. cit., s. 7 8 '

1oo Patrz Aneks A, poz. 32.

- -'o' 
P9'' O. Penna, op. cit' ' s. 272-273. \xł ÍIajlepszych ieksykonach i encyklopediach m uzycznych

bľak nocki biograficznej.
102 O. Penna, op. cit., s.299.
1o3 \(/ latach 1699, Úa2, ýo5, 1707,1709. Podobnie jak w przypadku Torellego, mogly ro być

konceĺry gdyż w okresie tym Jacchini komponował dla San Perľonio sinfonie z rrąbką, dziś zachowa-
ne w rękopisach należących do bazy\|ľĺ.
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lllĺodzi też wydan a pÍZez Búffagnottiego sonata skrzyPcowa, dzieło zupełnie margi'
llĺlltlc w twórczości Predieriego. \í Bolonii znany był bowiem jako kompozytor ora-

iĺl'iów i kantat kościelnych. Do Accademia de'Filarmonici przyjęto go razem zMaz'
ĺĺ.ilinim w roku 1688, najpierw jako śpiewaka, aodft9a jĺż jako kornpozytora. Trzy'
lĺĺ'ĺltrrie w latach 1698, 17a7 i 1'71'1' byl je1 pnnicipe. oá rokĺ 1692 regularnie pisał na

|ll'ocŻystości patrona akademii,lecz taz tylko sinfonię (172Ą' \r laach 1698_1'7 42

ilyl lĺapelmistrzem wielu znanych kościołów i konfraterni bolońskich, w tym przede

1ýllzystkim katedry San Pietľo, kościołów San Salvatore i San Paolo.
ljrnilia_Romania miała wielkie i trudne do przecenienia znaczenie dla rozwoju

j1t.łrľumentalistyki baroku. Z twőrczoścj na skrzypce solo z samej tylko Modeny,
rlLięl<i rękopisom Colombiego, zachowało się ponad 1100 utworów, podczas gdy
ĺ [lolonii ponad 100. Tacy skrzypkowie, jak; Pagani, Grandi, Montalbano, Uccelli-
łli, Gaibara, Brugnoli, Benvenuti, Torelli czy Corelli byli znani i cenieni nie tylko
tv ltĺlii, ale także poza jej granicami. Niewątpliĺ'ie największą sławę zdobył pocho'
ĺlĺ4cy z Romanii Corelli' Ze względu na jego krótką działalność w regionie, mimo

1lu,ydomkĺ Il Bolognese, ktőrym podpis1'wał się na swoich pierwszych trzech zbio-
i'ĺiuh, wiązać go na\eży raczej z Rzymem, gdzie spędził większą część życia, podob-
ttił jak modeńczyk Antonio Montanari10a.

3. LAZIO, MARCHE I TOSKANIA
l{ozwój muzyki instrumentalnej w Rzymie przed przybyclem Corellego jest

wciłż słabo przebadany, głőwĺie z uwagi na małą liczbę zachowanych kompozy-
i]ii|05. Jak dotąd, nie posiadamy świadectw stosowania skrzypiec w XVI wieku.
V ĺ{zymie, opanov/anym wte dy przez mĺzykę Palestriny, z pewnością pilniej prze-

'itl'zcgano 
lchwał Tiidentinwm niż w Pa"dan1i i znacznie ograniczano użycie instru-

lilcntów w lituľgii106. Godny podkreślenia jest jednak fakt, iż na1ł,,cześniejszy
pľzykład solowych utworów instrumentalnych pochodzi właśnie z \řiecznego
Minsta.'W swym podręczniku dyminucji Tiatado de glosas sobre clausulas y otros ge-

iĺrcs de puntos en k musica de ,siolones już w roku 1553 zitalianjzowany Diego
í-)ľtiz szczegőlowo opisał trzy sposoby wykonań utworów na wiolę da gamba

ĺ itltompaniamentem klawesynu1o7 . Jeszcze na długo przed przybyciem tak wybit-

'.1ľ:,[ĽĽ.'ó* 
jak Girolamo Kapsperger czy Frescobaldi, rozwijała się w Rzymie

|0a Coľelli pĺzesrał używać tego plzydomka po ostrej polemice z G.P Colonną, która powstaľa

lv ľolĺu 1685 w sprawie równoległych kĺ'inr w almandzie CoľelIego z jego op.2.
|05 Poza kilkoma wyjątkami do op. 1 Corellego (1681) nie było w !íiecznym Mieście zwyczaju

\vydĺwania instrumenralnej muzyki zespołowej. Svłych sonat i sinfonii nie publikowali: Caĺlo Caprio-
li' l'olio Colista, Caĺlo Ambrogio Lonati, Carĺo Mannelli i Alessandro Scradeila' !ľielka część ocalalej

ĺptlścizny instr'umenralnej Coliscy, Ĺonatiego' Mannellego, Stradelli i Coľellego przetrwała poza Rzy-
tllĺttr i należy dziś do zbiorów rękopiśmiennych Biblioteca Nazionale Univeĺsitaĺia w Turynie'

I0ó Pod koniec xVI s/ieku okazjonalnie zatrudniano jednak instrumentalistów naĺłet sł Cappella
ĺ iilllia. Por.l'M' Lloĺeĺs, Le opere musicali delk Cappella Gialia, Cittä delVaticano 1971, s.X.

|07 Por. Diego orriz, Traadn de glosas sobre clausuks y otros generos de puntos en la mlłsica de aio'
łłlĺĺ, Rzym 1553'Por. rczdziałII' przypis 51, s' 61.
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rőwnież mlszykana instrumenty klawiszowe ilutnię108' \ŕażnym dowodem stoso-

-""i" i""-ń."'ów mogą być publikacje kapelmistrza Collegio Germanico i Semi-

,r".io noĺnur'o _ Ago.tiň" Äg"'rn.i"go, - _ty- przede wszystkim jego tĺ'aktat Del

sondĺe sopra iI bassč continuo', rok,16)7la9 ' Z 1611 pochodzl wypowiedź rektoĺa

ćoll.eio'Ge.-"nico, z której wynika' że ''od pewnego już czasl'' na uroczystości

i;;;.";;.;;';;";*o ,"., ;"k'i on i''ny.h käś.iol"ih rzymskjch. lutnie, teorby,

;k.;";; i i.rrr. ir'rt--.oý''o. Sto.rr.'ko*o wiele rzymskich świadectw mówi

;;."Ĺ'*y.Ĺ *yĹ"naniach skiz1pcowych z akompaniamentem lutni' \ť 1'62l skrzy-

oJ ii.J.ĺi'rJ g.ali w Collegio Ge.-a,,i"o, 
" - 'áku 

1629 w San-Spirito in Sassia111'

ixil;;;;'y- okresie inštru-enty rozbrzmiewaĘ także wIl Gesü, Santa Maria

M"eeío." iw śan Luigi dei Francesi, a następnie w San Marcello' San Pietro i San-

," ůi.i" v"lli."llal12. V wydanej w roku 16i 1 serenadzie Carro d.i fedelaä d''Amore

p""lo oo"gliu,i 'a.toso*nł 
kiĺkutaktowe ritornelle na oiolino o altro soprano

z' 
"ľ.-"-""i?-""tem 

lutni lub klawesynu, aw La sfera armoniosa z roku 1623 1ako

Ĺ,"ĺ"á"- -'ęazy kameralnymi maárygałami umieścił obszerną' czteĺoczęściową

;;;;Ę ,"" ,, łioÍiro' e Ia tiorba1r3. Róřnież w roku 1623 1ezu1ci z Il Gesü wyna-

ieli skrzvpka zwanego Signor Leonardo na uľoczyst ości zwlązane z dniem św' Igna-

.'.*oi".'Ňujp.u-ao"podo"bniei v/zorem powszechnej w Rzymie praktyki' stosoy1]

,r"i t"kż" --ä."torirlm San Marcello, było to wykonanie solowe z towaÍzyszeĺlrcm

i,rJrri Ĺąaz o.g""awl15. Spośród znanych wirtuozów skrzypiec w pierwszej połowie

]* Porkł"d.. -oże być antologia An drei Aĺtica, Frotmle inubulate da sonarc organi' Libĺo pri-

mo, RŻyÍÍl 151'7,.'y Si-on" ýetoia, Di'lexo spirituale (''') intagli'dte et st'llmpdte dal medesimo: con

I'inuoolatara del cimbalo et liuto, Rzym 1586'
|o9 Choć jego Psalni sex z rokĺ 1'609 zaklada1ąwykonanie sin{onii instrumeĺta|ĺych pĺzed Laa'

dłte Dominum, to kompozytor nre zamieścił samej muzyki' Podobnasycuacja ma miejsce w przypad-

Ĺo lr-y.ĺ,"y-.Li"ĺ druk3* ' t"go okresu' co dowodziloby, że praktykowano cam nieco już prze-

sratzałą grę \opra o'ľ84no, a mzycy czyta\i ssĺe partie'z partyĺlry lub z osobnych głosóvr pĺzygoto-

-""yJ'pá"i "'g"ňstę' "lbo 
jé imp.áwi'owali' Pĺakryi<ę ę slosow'ano w Rzymie jeszcze-w roku

ĺĺzó, kiedy to ,.i"kto. p"rtyt.rro*"go wydania canzon Frescobaldiego wspomina' źe zespołowo na

,óżr',r"h ir'.rru-"r',"ch po .rie*ielkiÁ reiuszach i pĺzygotowaniu partytury grano klawiszowe ricer-

.;;';p,iJ i ;.;;"f rr"..ob"ldi"go' Popul"rność tej praktyki zdaje s'ĺę ĺÍumaczyć niedostatek

lzýmskich publikacji z instrumentalną muzyką zespołow4
' l ro cvt;ie z^ G. Di*oĺ, Romo, ćborrĹ rrĺr, Th, ilace of Instraments a|ter 1600, ,,The Galpin

So.ietv Táo.n"l" xx*ix (198l). s. 5].""_';;'i. 
č".'-l.l, o"}iplir) -rrirol" " 

-oesti di cappella d.opo il Coxcilio di Tiento nei magiori isti

*r; *rĺ"';^i;a a; ił"na, .Note d'archivio '' ĺ'lx (1942ý, s. L29; A' Al\egra, La cappelk musicale di S' Spi-

ĺito in Saxia d'i Roma, .Noce d'aľchivio per la storia musicale" xvii (1940)' s' 31_

112 Por. G' Diĺon, op . cit', s, 57-59; Ż-M' szĺłeykowski, Międ'zy kunsztem a eĺespresj4" '' s'-10_40'

"' P;;. h sf-. Ár-oniása and' Il Cano di Fedeltż d'Amoĺe, wyd. V Gotwalds, P Keppler' seľia

,,Smith College Music Archives" 15, Northampton Ms 1957''- 
114 RŻvm'Alchivum Historicum Societatis lesu, libro 2006' aĺĺo 1623'

r'' Ń1;;Ĺi i;;;"i; Mo.ioi, o korr..."i" sr San Marcello z 7 ĺÍ'j,.rca 1659 roku pisal: 
"especially

,h" lur" 
".rí.riolln 

*"s so rare, thar being once out of Rome it must never be expected to heaĺ the like

again''. Cytuję za H. Smiĺher, A History of ()ratorio, ĺ' 2, s' 214'
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řV l.l wieku \\łeczne Miasto odwiedzili Giovanni Battista Fontana oraz Bartolomeo
i_vĺĺlĺtłĺbano, Przez dł.Jższy czas dz]ałali tu także Michel'Ángelo Rossi, Gregorio
ł]i'ĺĺrcia, Aldebrando Subissati czy Giovanni Antonio Leoni116. \ĺ pałacu pap|eża

lJľllnna VIII grał sławny wiolista francuski Andre Maugars' dla Barberinich praco-
*ĺl tcż teorbista Girolamo Kapsperger i klawesynista Girolamo Frescobaldi. 'W'y-

ĺlłjc się zatem, że zapőźnienie sýistyczne w stosunku do północnych liíloch czy
łtiĺrłhÝć do instrumentów nie były w Rzymie zbyt wielkie' \ľeneckie sĺlle mod'erno
llił trrogło być tu ignoro'v/ane' zsĺażywszy bogactwo instytucji mlzycznych, orato-
i'iiiw, bractvt, akademii oraz przedsta'wicielstw dyplomatycznych wielu krajów Eu-
iii|]y, Pov/stała po soborze i sprawnie regulująca sprawy życia mĺzycznego Congre-
ililĺiĺlne dei musici di Roma sotto l'invocazione della Beata Vergine, di Gregorio
folĺgno e di S. Cecilia w pierwszej połowie XVII stulecia nie prowaázila starannej

ĺhikĺnrentacji i niemożliwe jest dziś zweryflkowanie liczby i naz:wisk dzialĄących
'lvtĺltly instrumentalistów1 17.

Olĺoło roku 1604 do kongregacji muzyków wstąpił Girolamo Frescobaldi
il5llJ*1643), wówczas jeszcze ĺnało znaĺy, młody organista Accademia della Mor-
|ę, 1L'errary protegowany arcybiskupa Gwidona Bentivolio118. ri7 VĄecznym Mie-
iľiĺl ĺzybko zdobył sławę pierwszego wirtuoZa instrumentów klawiszowych, otrzy-
i!ittjąc intratne posady organisty w Santa Maria in Trastevere (1607) i San Pietro (od

l60ll) oraz organisty i klawesynisty najznamienitszych patrycjuszy Italii: Gwidona
lltrltivolio, Pietra Aldobrandiniego, Älessandra d'Este, papieża Urbana VIII oraz
iegłl lĺrewnych, kardynałów Francesca i Äntonia Barberinich. \ľ roku 1628, przed
łvyjrrzdem na służbę do Florencji, Frescobaldi swemu przyszłemu mecenasowi Fer-
llyirĺndowi Medyceuszowi dedykował Il primo libro d'elle canzoni a 1'2'3'4. Dru}
iiltit wydany teszcze w Rzymie u Roblettiego, a w formie partyturowej u Masottie-

6ĺ,l (w tym samym roku), jest jedynym zbiorem z instrumentalną muzyką zespoło-
ts4 w twórczości Frescobaldiego i pierwszą tego typu publikacją w Rzymie1l9. \ľy-
ĺ.iĺie się, że przy konstruowaniu te3o dzieła Frescobaldi nie miał na myśli florenc-
lĺiĺj ltapeli dworskiej, ale chciał przedstawić swoje pierwsze studium obejmujące
ĺ'ołnc typy obsad stosowane wówczas w instrumentalistyce północnowłoskiej120.

|łłlcze po przyjeździe z Florencji w roku 1634 powrócił bowiem do tej publikacji'
ŕľśrvidował ją, dokonał znaczących zrr.ian i poprawek, ktőre zb|iżyły zamieszczo-
ilt tttm komPozycje do weneckich sonat stile tnod.erno, i wydał całość u Vincentie-

llÚ Por Pietro Della Vall'e, Della mąsica d'ell'etż nostra cbe non e punto nfeńore, anzi e nĘiote d'i

,1illlllll ĺlell'eü passau z 164a rokĺ, s' 254' Cytuję zaZ'M' Szweykoĺłskĺ' Między kunsztem a ehspre-

liil,,,, s,313.
lI/ Poĺ R. Giazotto, Q uąttro secoli di storia d'ell'accademia nazionale d'i Sanu Cealia,Rzym 1970,

t. 1, t,57-129.
||l| A'. Camett| Girolamo Fĺescobald'i in Rona' ,,fuvista di Musicologia Italiana" xv (19a|, s' 702'
l l! Poĺ Aneks A, po z' 5 ' Zob. także ptzypis 105.
l]0 !ŕ przedmowie do pierwszego Ýydania (Roblettego) kompozytor pisze: .io con la varietä

,|ĺ.,ll'irrvcntioni ebbi riguardo alla commoditä di vaĺi istromeĺti". Poĺ Aneks Á, poz. 5.
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go w 1wenecji121. \ľe wszystkich trzech edyc1ach zamieszczono cztery Canzony so-
lowe, z których trzy mają adnotacje ä ĺ',iolino solo o'Oer cornetto, 1edna zaś ä oiolino
solo. Do grupy te j dołączyć ĺa\eży także canzonę ä ĺliolino solo z rękopisu watykań-
skiego, którą możemy lznać za ázieło Frescobaldiego zaĺőwno ze wzgIęđ''l na s1yl
i tecĺnikę, jak i fakt, że w zestawie tym znajđują się inne utwory tego twőrcy122.
'W'szystkie te canzony' oprócz wspomni anej wcześniej toccaty Quagliatiego, to je-

dyne zachowane p rzyklady rzymshej twórczości na skrzypce solo w pierwszej po-
łowie XVII stulecia. Sam Frescobaldi nie rozwijał tego nurtu swojej twórczości, do
historii muzyki p ĺzeszedł przeđewszystkim jako wybitny kompozytor i wykonaw-
ca muzyki klawiszowej.

Pierwszym ľzymskim skrzypkiem wirtuozem, który zdecydował się opubliko_
wać swoje utwory solowe, był Giovanni Antonio Leoni (1588 _ ca 1670), znany

;'ako Giovanni Äntonio del Violino' Pochodził z Padvĺy, około roku 16a4 przybyl
do Rzymu i został uczniem Íerraryjczyka Filippa Nicolettiego' po którym przejął
kapelmistrzostĺ'o w Madonna di Loreto (1634_1.640)123.Iako ,,professore di Vio-
lino'' był bardzo oddanym i cenionym członkiem Congregazione dei Musici di Ro-
ma, gdzíe przez wlele lat pełnił Íwnkcje guardiano degli strunlentisti lĺlb consiglie-
re12a ' Dzisiaj wiemy jedynie' że wielokrotnie grał na skrzypcach podczas uroczy-
stych świąt patronalnych w Santissima Trinitä dei Pellegrini (1644, 1645' 1650) lub
w Arciconfraternitä dei Piceni przy San Michele Arcangelo (16a8)' a także w San

Giacomo degli Spagnoli125. Pod koniec žycia wrőclł prawdopodobnie w rodzinne
strony126. Sześćdziesięcioczteroletni Leoni wydał w roku 1652, trzy Iata po op' 5

Uccelliniego, drugi w historii kompletny zbiór solowych sonat skrzypcowych

5l TWORCY I OSRODKI

121 Poĺ Aneks A, poz. 5.
r22 Por. Biblioteca Vaticana, Ms. Chig. Mus. Q.VIII.205, s 28r-29v E. Darbellay w artykule

I manoscłixi Cbigi Q.IV24 e Q.VIII'215 /206 come fonti frescobaaiane: cĺiteri filologici d'i autenticiü,

|w:f G. Frescobaldi nel ]V Centenario della nascia, Floreĺcja 19 86, s. 107_123, ogĺanicza swe rozwa-
żaĺia ĺylko do zaĺ;'ieszczonych cam utworów klawiszowych, ignorując całkowicie canzonę skĺzypco-
wą. Por. także Aneks A, poz. 5'

123 Poĺ' M.G. Fiorentino, Gloĺ)anni Antonio Leoni: nuove acquisizioni biografiche 
' ,,Recercare" vi

(1994), s. 193-202.
12a Poĺ R. Giazotro, Quattro secoli.'', s. )48.
125 Poĺ N. o'Regaĺ, Institational Patronage in Post-Iiid'entine Rome, Music at Santissima ']łititä

d'ei Pellegrini 1''o 16'0, Londyn 1995,s.99, 1O0;J. Lioĺĺet, La masique ż San Giacomo degh Spa'
gnoli au XVIP-" siěcle et les archir;es d'e la Congrégation des Espagnols de Rome, |w:) La musica a Ro-

ma attrd'pefio le fonti d'arcbivio, Atti del conoegno ixtemazionale' Roma Ł7 gzugno 1992' red' B.M. An-
tolini, A. Morelli, W Spagnuolo, Lukka 1994, s. 491.

126 M.G' Fioĺentino (op' cit', s. 197)aO) przytacza dokumenry, z których wynika, że od ĺoku
1666 kompozytor stale pobierał w kościele San Martino w Manzano (koło Udine?) emeryturę Íundo-
waĺą przez ĺzymskąkongregację cecyliańską. '!ľ tym czasie Leoni przesrał też pełnić urzędowe funk-
cje w kongĺegacji, a w Rzymie brakuje ĺĺzmianek o jego śmieľci. lVg R. Giazotĺo (Quattro secoli.'.,

s. 348) Leoni mialby podpisać w ľoku 1684 nowy stafur bractsĺa Il Bpue cli ]nnocenzío XI, ĺa doku'
mencie pojawia się jednak tylko nazĺ'isko. Zapewne chodzi tu o Vincenza Leoniego, akry'ĺ'nie dzia-

lającego wtedy w kongĺegacji.
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\llllate di oiolino a poce sok.Z dedykacji do kardynała Palotty dowiadujemy się, że
tllwory te były wykon1.wane w ;'ego obecności w Madonna di Loreto, prawdopo-
ĺlĺllrnie w czasie, gdy Leoni był kapelmistrzem tej świątynil27.\Xĺyjątkowość tej po-
iyeji podkreśla Íakĺ, że rzymscy skrzypkowie wirtuozi nie zwykli zdrađzać za po-
tltĺlc4 dľuku swych tajemnic warsztatowych, o czym przekonuje przykład Mannel_
lr,piĺl czy Lonatiego. \í przedmowieA chi lege Leoni przyznĄe, że do publikacji 31
łiillnt namówili go przyjacle\e, uczniowie i protektoľzy, celem zaś publikacji było
llt'zcľwanie serii plagiatów, błędnych odpisóvz i nieporadnych imitacji dokon1.wa-
Ilv(h Pfzez innych skrzypków128. Sonaty te' vĺraz z pőźnie1szym op. 5 Corellego,
i]lil|lowią iedyne w całym stuleciu przykłady rzymskich publikacji sonat na. skrzyp'
ĺ'ľ l;olo.

!ŕ wiolinistyce rzymskiej drugiej połowy wieku wybitnym poprzednikiem Corel-
lľgo byl ,,Carlo del Violino'' lub też ,,Carluccio di Pamfilio'', czyIl Car\o Mannelli
(1640-1697)r2e. Tak jak jego krewny, lutnista Lelio Colista, skrzypkowie Carlo
Ąrrllrľogio Lonati i Arcangelo Corelli, wiolonista Giovanni Lulier i klawesynista
llqľnrrľdo Pasquini ' Mannelli należał do naj6arđzĺe1 rozchwyty'wanych i najlepiej
il|jlllĆanych rzymskich instrumentalistów wirtuozów Urodził się w Rzymie i tu
ĺlĺiĺlłl przez całe życie' \ľykształcony na dworze księcia Camilla Pamphilego, bar-
tl'łtl wcześnie rozpoczął karierę śpiewaka kastľata i skrzypka. Dokumenty San Lu-
ipi ĺlci Francesi wymieniają go jako sopranistę 1uż od roku 1650, a w latach
lflĺl5* 1ó82 Mannelli dzialal tam 1ako koncertmistrzl3o. Y/ tej podwójnej roli wystę'
i]ĺrrvĺl też, Począwszy od roku 1659, w koncertach organizowanych przez Arcicon-
llilLľľniń del Ss Crocifisso przy S. Marcello131. okazjonalnie był koncertmistrzem
i.t1lvĺrież w San Giovanni dei Fiorentini podczas serii wykonań oratoriów wielkopo-
ł{ĺlycli (1675), w San Giacomo degli Spagnoli podczas uroczystości patronalnych
ilh74, 1678, 1686) i w Santa Maria del Portico (1682).'!ťielokrotnie występował
rýĺcely ľazem z Corellim lub Lonatim. 1ĺü roku 165Z śpiewał w\ľenecji wTeatro San
Ąpolirrare paľtię Lerino w oPerze PÄ. Zaniego Le fortune di Rodope e Damira' Pi-
i{l ĺ0naty triowe dla akademii prowadzonej przezkapelmistrza Il Gesü G'B' Gian-
ĄtJILicĺ]o i gľał solo w Accademia de'Infecondil32. Mannelli, podobnie jak Leoni
i(]oľclli' był baÄzo oddanym dzjałaczem kongregacji cecyliańskiej, nauczycielem
łltľzypiec i wielol etnim guardiano degli stľuľnentisti133. Cały swój pokażny majątek,

|J/ ĺ)oľ. Aneks A, poz. 13.
|JłlPor. Aneks A, poz' 13c.
lJ! R. Giazotro (Quattro secoli. 

' ', s.213) podkreśla, że Carlo nie był spokrewniony z Fĺanceskiem
folrtltĺlllim, z-wraca też uwagę, że częsco myli się go z inn).m skĺzypkiem _ Carlem Capriolim.

lJo lłl roku 1682 zastąpił go Corelli, Manne]li wľócił vróĺ'czas do śpiewu.
IJl Pv"ejął konceĺrmistľzostwo po Carlu Capriolim, sam odstąpił je Corellemu w ĺoku 1690; gĺał

lĺ'ĺĺttl z Corellim w roku 1676.
IJJ Alttoľ napomina o tym ĺ. pľzedmowie do op. 2 (Rzym 1682). Por' także cytat na s. ô6.
|JJ olrszernych infoĺmacji na temat dzialalności Mannellego ĺł Rzymie udziela R. Giazotro

\ý (,lllalttro secoli''., s' 213-224.
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l'lo go o oPuszczenie miasta. \ľ następnych latach Lonati działał głównie

Ĺu l0Ö) o[rzymal tylul Wrtuoza sKrzyplec oworu w 1vlantur' a nastęPnle ra-
,ĺiiĺrrcc przeb}'wać miał ponoć w Anglii. Pod koniec wieku bezskutecznie sta-
,i:l. pclsadę vl Viedniu138. Zmarł prawdopodobnie w Mediolanie, gdzie wysta-

e ostatnie opery i gdzie dawał lekcje Geminianiemu139. Najdłużej działał
ic, tu zdobył sławę, z okresu tego nie mamy jednak żadnych bliższych

o jego twórczości na skrzypce solo. Równie sławny wirtuoz i k<_'mpozy-
l<i Francesco Maria Veracini w swoim niewydanym Il trionfo della prati-
nazwał Lonatiego ,,il pľimo lume dei violinisti'', v^ĺznał rcż, że dla wie-

6w jego áziela były normą, wielu także dopuszczało się plagiatulao. Sam

'i ĺwykł ponoć mówić: ,,nie chcę, by moja muzyka dostała się do rąk komplet-
ignoľantów''1at. Szczęśliwie do dziś ocalała jedna sonata skrz11>cowa'w ręko-
z Biblioteca Estense oraz mikrofilm Bernharda Paumgartnera z rękopiśmien-
ż'bioľem dwunastu sonat na skrzypce i continuo, dedykowanych cesarzowi

tľiłcltiemu Leopoldowi I, z ktőrymi to Lonati udał się do '!í'iednia1a2. Dedyka_
poohodzi ze stycznia 1701 roku i podpisana jest przez Lonariego w Mediolanie.

pĺlzytor zebral nĄpewniej wcześnie 1szekompozycje' w rękopisach Colombie-
pcrwstalych przed rokiem 1694 zĺajdują się bowiem dzieła, które są doskonaý-
1:ľz,ykladami plagiatów wspomnianych przez Veraciniego143.

',' Ĺlcnialnym muzykiem i jednym z najznamienitszych rzymskich instrumentali-
9!íÓw dru3iej połowy XVII wieku był Álessandľo Stradella (1639_1'682)144. IJro-

i]/ \í Genui wystalvil Amor strała7ante Pasquiniego (1677), słÍasĺe Amor per d.estino (1678), An-
liĺiĺ.tl 1lľincipe della Sirż (1690); w Mediolaĺiewysta'ĺ,i! Enea in ltalia (1686),ĺ,sp1lpracovrał nad ScĹ
llllnľ ł|l|ticano (1692), LAiace (1694), Arione (7694), Aetna fełiło (1696); w !ŕenecji wy stapił Ariber-
łĺl ł l''lłnio regi di Longobard'i (1685); w Modeĺie I due gelłnani frattelli rią',ali 'ĺ oratorium L'innocenza
lĺ l),ľuidde (1686)'

|]l Poĺ R. Giazotto, Viu di Alessandro Stľadella, Medlolraĺ 7973, t. 1' s.431.
IJ' M. Tilmouth, Njcola Matteis, ,,Musiĺcal Quarteĺly'' xlvi (196Q, s' 22'
|'l0 France'.o Maĺia Veľacini, Il fuiofifo d,ella PŤaticd muslcale, op' 3' Parte Seconda, Cronichetta

ł:i,ulo Memorie musicali, s' 381_382'
|'ll F.M. Veracini, /oc' cit', s' 382i "Íon ýoglio che la mia Musica vadi a sotto gli occhi di chi non sä

lllĺi quante ore sono". Ciekawe, że Leoni kilkadziesiąc Iac ĺ,cześĺiej zdecydował się wydać swe solo-
rvľ lĺ.lrraty skľzypcowe, m.in. po to, by powstĺzymać ich nieudolne kopiowanie i pJagiaty'

|'l2 Pozbawiony strony rytułowej rękopis Mus. 2020-R-1 przechowywany w Sächsischen Landes-
llillliodrek Dresden zaginąl podczas ewakuacji biblioteki ĺ' roku 1945' ]ů/spółczesne wydanie C'A' Lo-
]l,lti l)ie violinsonaten. Mązląnĺ] 1701 F. Giegling oparl na mikrofilmie. Poĺ Aneks A, PoŻ' 34.lll Por. uwagi w rozdz. II na s. 8l.

|'l'l Pierľe Bourdelot w Hismire d.e la musique et dŁ ses eĺÍets (Paryż, ca 1685) nazwał Srradellę: ,'le
|'lLrs cxcellent Musicien de toute l'Iĺalie", a Charles Burney rĺ '4 General History of Music (Loĺdyn
l)/ll9): ,,was nor only an excellent comPoset but a grear perÍormer on the violin, and, besides these
l1ttĺIilications, was possessed oĺ a fine voice and an exquisite manner of singing". Cytlję za Alesan-
lx, Strądella Instrumental Music.'', s' v'ĺĺi'Nowa data urodzin na podsrawie najnoĺrszej monografii Ca-
l,'lyrr Cianturco' Á/e, sandro Sĺradella..'
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LAZIq MARCHE I TOSKANIA 5t

,lł,ilyby, że zestaw ten stanowił najpewniei całość, kompletny zbiőr staranĺie przy-
ü()tov/any i zor8anizowany według norm ówcześnie Panuiących w tego typu reper-
lllilľZe l47. Nie vriemy, na czyj użytek Powstały te utwory możliwe, že kompozytor
ĺvykon}'!ĺrał ie sam w jakiejś akademii rzymskiej lub też skomponował dla swego
wcneckieBo przyjaciela Pola Michielalas.

Największą sławę spośród instr'umentalistów rzymskich zdobył niewątpliwie
Ąľclngelo Corelli (1653_1713). Pochodził ze zubożałej szlachty z Fusignano koło
i{itwcnny. Gry na skrzypca ch uczył się naipierw w Faenzy i Lugo, a w roku 1666

1ll'zybył do Bolonii, gdzie brał lekcje u G. Benvenutiego, L. Brugnolego i B.G. Lau-
i {]llticgo149. o randze jego talentu świadczy fakt, iž jako siedemnastolatka przyję-
{lj go do Accademia de'Filarmonici w charakterze kompozytora' około roku 1675
{ loľclli przybył do'!ü'iecznego Miasta i zaczął studiować kompozycję u chórmistrza
lrłipcli papieskiej _ Mattea Simonellego. odtąd jego nazwisko pojawia się przy oka-
ĺji nicmalwszystkich największych wydarzeÁ mlzycznych Rzymu. Decydująca dla
ĺllĺlł,ycznej kariery Corellego byla praca dla ĺajmożniejszych i najbardziej wpł1'wo-
ĺ'yclr mecenasów: w rokĺ 1679 przyjęla go đo swej Äccademia Reale królowa Kry-
!r!yl|[ szq.edzka, w roku 1684 zyskał również przychylność kardynała Benedetta
ĺ)ĺtrrphilego, a od 1'69a pracował dla kardynala Pietra Ottoboniego. \ť siedzibach
lĺĺllojnych protektorów _ w Palazzo Narĺo, PaIazzo al Corso oraz w Pa]'azzo de|Ia

{]ĺrrcclleria _ odb1łvały się sławne akademie mnzyczne' podczas których wykony-
1v'lllo sonaty triowe Corellego z op. 1',Ż i 4 (1681' 1685"t694). Pod koniec życia,
w llktl 1706, Corelli działał równieź w prestiżowej Accademia Árcadia pod pseu-
ĺllrĺimem Arcomelo Erinlanteo. Począ'łĺszy od rokĺĺ 1'675, stale współpracował jako
łkľĺypek lub koncertmistrz z następu1ącymi kościołami: San Luigi dei Francesi
(l$75-1678, 1682 1708); San Marcello ('1676, 1.678, 1680); San Giacomo degli
9pngnoli (i677-1,710) oraz Santa Maria Maggiore (1.676, 1.678, 1679, 1683,
lťlB7-1690)150. Za ptzykladem Stradelli, Corelli stosunkowo wcześnie zaczął pisać
i;í, certi grossi, mlszyka na dlsže zespo|y stawała się bowiem coraz bardziej modna
w l{zymie151. Jednym z największych słydarzeń mlzycznych była uroczysta aka-
ĺlĺĺuia z okazji objęcia tronu przez lakuba II, króla Anglii, zorganizowana w roku
iĺlłł7 w pałacu Krystyny Szwedzkiej, podczas której Corelli poprowadził orkiestrę

|'ll Incencję tę odczytał ĺównież współczesny wydawca sin{onii' pubiikując utvłory w kolejności
i itllllcji D d e F G a z wariacjami na końcu. Poĺ E. McCĺickaľd' oP' cit., s' 3'I87.

|'|ł C. Giancurco, op' ctt., s,31_32,281)83, cytuje list Stradelli do Pola Michiela pisany z Rzymu
!v ll)l(u 1676, w któr;'ĺn kompozytor wspomina o zamówieniu na sonaty cz[e!o- i ośmiogłosowe.
|{łirvnież vr liście z Genui z roku 1678 Scĺadella zapyt1'wał Michiela o rodzaj sonat, jakie ma napisać.

|'|' Poĺ O. Penna, op. cit., s' 144-1'46'
|]'0 Por' L' Della Libeta, La mąsica nella basill'ca dz Santa Maria Magiore a Roma,

tllt ,ui Loc&menti sa Corelli e sagLi organici oocali e strumentali, ,,Recercare" x (1998),

|,l'ioĺĺeĺ, La mlsique ,ž San Giacomo degli Spagnoli..', s' 479491.
|5| Na podstawie przedmowy Georga MuÍfata do Armonico tributo cioě sonate di calnera commo-

llĺĺlhne a pocchi, o a molti stromenti, Salzburg 1682, wiemy, że coxcerti gĺossi Coĺellego grano w Rzy-
,lliľ ĺuż w latach osiemdziesiątych.

1676-1712:
s.88-161;



z\ożoną ze 150 muzyków. \ľ tym samym roku podobne koncerty da! rőwnież
w Collegium Clementinum. Dwalata pőźniej w pałacu kardynała Pamhilego dyry_

gował SO-osobową orkiestrą, a w 11 Gesü popľovradził wykonania koncertów
z trąbką z okazji wyzdrowienia królowej Krystyny Szwedzkiej. \ľ latach
17oŻ_1709 stale prowadził koncerty symfoniczne na święto patrona Accademia del
Disegno di San Luca' Corelli, uwielbiany i rozpieszczaĺy w Rzymie, odrnlcal za-

proszenia z innych miast i państw: Jedyny prawdopodobny wyjazd do Neapolu
yĺ rokll I7a2, w z:wiązkĺ z wykonaniem opery Scarlattiego Tiberio, imperator
d'()riente, skoírczyć się miał dla niego klęską, gdyż miał ponoć dlże tnldnośc|z gtą

w wysokich rejestrach152. Do kongregacji muzyków \íieczne3o Miasta wstąpił już

w roku 1681 i wzorem swoich poprzedników_ Leoniego i Mannellego - niezwykle
sumiennie i z oddaniem poświęcał się działalności w najwyższych władzach brac_

twa do roku 1708153' \(/ okresie tym wiele pracował nad wydanymi dopiero po_

śmieĺtnie concerti grossl, możliwe tež, że wie\e chorował, wyco{ał się bowiem z ży-
cia muzycznego. \ť testamencie rękopis niewydanego op. 6 orazwszystkie skrzyp-
ce przekazał swojemu uczniowi i najbliższemu współpracownikowi skrzypkowi
Matteowi Fornariemu. \V roku świętym zamykającym siedemnaste stulecie Corelli
wydał w Rzymie Sonate a ĺ;iolino e ĺliolone o cimbalo op. 5. \ícześniej, około roku
1695, we wspomnianej już antologii Buffagnottiego ukazała się w Bolonii jego mło-
dzĺeÁcza Sonata I. Violino solo e Basso' Z v/czesnego okresu (ok. 1676) może po-
chođzić także sonata d Viol:o Solo d'el Sigr Arcangelo Corelli Bolognese zachowana
razem z rękopisami Stradelli i Mannellego w Biblioteca Nazionale Universitaria
w Turynie15a. Być może jedeĺ z tych dwóch utworów jest sonatą, wspomnianą w lĹ
stach kompozytora do księcia Fabrízía Laderchiego, datowanych na rok 1679155 '

opus 5 Corelli dedykował elektorce brandenburskiej Sofii Charlotcie' tej samej'

dla której w tym czasie pracował Giuseppe Torelli. Jeśli zbiőĺ dotarl do adresatki
jeszcze w roku wydania, to niewykluczon e, że prezentacjl mógł dokonaó sam To-

relli. opus 5 zostało pomyślane Przez altora przede wszystkim jako podręcznik
gry skrzypcowej i jako taki traktowany był też przez wieki w całej Europie za spra-

wą ogromnej liczby przedn:kőw156. Z;,łłażywszy starannie przemyślaną konstruk-
cję zbiorq w;'ważone rozmíary doskonałość formy i ekspľesji tych utworóĺł
prawdzi'we wydĄe się świadectwo p ĺzekazane przez Burneya, według którego Co-

5at TWÓRcY l oŚRoDKl

l52 Marc Pincheĺle w: Corelli, His Life, His WorÉ' Nowy Jork 1956, s' 35'38, przybliża anegdotq

i dementuje fałszy'ĺ'e przekazy ĺa temaĺ pobytu kompozytora w Modenie, Francji i w Niemczech.
15] Por. R' Giazotto, Qaattĺo secoli,..' s' 258.
1sa Por. Aneks A, poz.33,23 oraz 20.
155 Poĺ cytat na s. 66 í przypis 12 w rozdz' II.
156'!í przedmowie Corelli stwierdza: ,,zalecając [wykonanie] cych sonat bardziej do nauki niź dl:

zsĺykłej rczrywLj ('..)'' f,,incontĺando le medesime piů con studio che per solo divertimento (...)"]

Moźlivre, że pomysł na takie studium aut or'ýłzjął ze studio di Violit'o swego popĺzednika Mannelle'
go' Między rokiem 1700 a 1815 op. 5 doczekało się aż 43 przednlkósĺ, osiągając absolutnie rekordo'
wą liczbę wznorvień dla tego cypu publikacji ĺr całej historii muzyki.

,ir

ilt
N,i,



EZ

v-

ch
lel
:a

'lu
'oľ

;rą
ú.
rlc

śu
o-
o-
na
:ia
ti-
55.

"i
:ki
'o-

uk
_a-

k-

o-

Jla

I
le-
lo

LAZIO, MARCHE I TOSKANIA 39

€sJll pr'ĺ." tÍzy Iata cyzeIovłał i poprawiał swe ostatnie wydane dzj'eło157. Zbi& ten
itril.ř;łtvszc ugnrntował jego sławę i pozycję największego skrzypka epoki baroku,

s.wĺtillłirn stopniu przyczynił się też do'wzmożonej produkcji solowej u jego na-
+1ępr'ťlw i naśladowcó:ĄZa najwybitniejszych uczniów Corellego lważa się; Fran-
r#łľll (;cmin-''-ranięlo, Michele Mascittiego, Giovanniego Battistę Somisa, Evarista
li'Ilr ľ Dall'Abaca' Francesca AnLonia Bonportiego. Antonia Locatellego i |ie-tra
ĺ,iblľllccicgo. Corelli byl pierwszym kompozyrorem, który osiągnął tak wielkŤ'---
.tĺĺheos' clziałając tylko na polu muzyki instrumentalne'j. V/yjątkową pozycję, jaką

dlliiliyl w Rzymie' podkreśla {akt, iż jako jedyny m'lzyk w historii został pochowa-
glla'w ľrymskim Panteonie.
.l':.snĺny z bolońskiej publikacji Buffagnottiego _ Francesco Antonio Montanari

'-:lłľťt*1737) 
- pochodził z Modeny Z Bolonii, poza wydaną sona tą' nte mamy żad-

;isl:lt dokumentów jego działalności15s. Do P.lzyml przybył co najmniej w roku
iĺtl$ i tu przeby'wał aż do śmierci, ciesząc się patronatem kardynałów Pietra otto-
!.ti!!liogo, Benedetta Pamphilego oraz Giovanniego Paola Colonny. Uważa się go za

ili1*lrirr Corellego, był koncertmistrzem wielu prestiżowych oľkiestr rzymskich, ce-

łlĺ.ir'rym pedagogiem (dawał lekc.je m.in. Georgowi Pisendlowi) i twórcą pierw-
ĘEýi:lt ľzymskich koncertów skrzypcowych'

V pobliżu Rzymĺl przez długie lata działał Angelo Berardi (ca 1636_1,69a), wy-
lilĺĺry tcoretyk, kompozytor i organista. Pochodził prawdopodobnie z Sant'Agata
ĺlĺllĺgn"s", na co wskazyĺzałyby jego wczesne s tudia w Bolonii í Íakt, że taĺĺ. wydał
*ięlrszość swych dzieł159. \í okresie 1650_ĺ667 studiował u wielkiego teoretyka
llĺľĺilĺĺ' i wieloletniego kapelmistrza polskich \řazów _ Marca Scacchiego, wówczas

1ittĺllywającego 1wż w rodziĺnym Gallese pod Viterbo. \ľ okresie tym Berardi był
lt 1tľlnristr"e- w pobliskim Montefiascone (1662), następnie kapelmistrzem kate-
ĺli'y rv Viterbo (1'668_ca 1673), wTivoli (1673_L679) oraz w Spoleto (1679_1683)'
li |tltl lĺoniec życia osiadł w ľlzymie, gdzie otrzymał sÍanowisko maestro di cappella
lr $itnta Maria in Trastevere, które piastował do śmiercil60. Sinfonie a oiolino solo,
lĺhn primo op. Z, wydane w Bolonii w roku 1670, powstały, gdy Berardi pracował
w hntcdrze w Viterbo. Z dedykacji poświęconej siostrze Marii Francesce Rossi
ĺ lĺlnsztoru San Agostino w Viterbo dowiadujemy się, że najpewniej były tam wy-
lĺtiĺtywane: ',Niech \ľasza Świątobliwość zechce przyjąć te symfonie graÍ\e Przez
\Vll z taką słoáyczą i wdziękiem, a napisane przeze mnie, by zadowolić \íasz wiel-

|r/ Í)oĺ M. funaldi, op' ci''' s. 184_185'
lnť Prawdopodobnie jego Sei sclnate a łiolino solo e pioloncello o basso cc,ntinuo..' op. 1, Amster-

łlĺlll, ll,cl' wydano najpierĺr w Bolonii na początku XVIII wieku.
l:") Ve \íłoszech jest 15 miejscowości pod nazwą Sant'Agaca' Jako prawdopodobne miejsce uro-

,lllttilr l}erardiego ĺa\eży lzĺaé Saĺt'Agata w Emilli lub Toskanii' Sant'Agata Bolognese podaje DĹ
,ll,ll,lĺ'io Biografi.ccl d'egli Itdliani, t' 8, s' 747' Nie bez znaczenia jest fakt, iż Beĺaĺdi w Bolonii wydał
| ĺ lllioľów, a tylko trzy w Rzymie.

lí'0 R' Giazotto w: Qrĺ attro secoli.'', s.293, zwraca uwagę na duże zaangażowanie Berardiego ĺ. pra-

' l,'lt i ľcorganizacji bractwa cecyliańskiego.
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ki talentl61". Zbiór sinfonii jest jedynym znanym dziełem Berardiego z muzykł in- ffi
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, :--|:Y,.i;;ľ:ry'ffIlcia Subissati - ,,sona- l

:i::;:;,:":;;;;;*,*'á;"a**-iperĺnusica168'ZpewnościąSubissati-"sona- 
l

= _-*' 
3""o" d.r.'que VS' le presenti Sinfonie composte da me' per sodisfare alla vivacitä del suo in-

*-lľ;ij,.'Tii.;.,"',lJ :iĺ:::,;ľ::;;':Ż'ť::ť ,ľ::;"}:"}",ł;"f,ił,)!'r,r,,,",,,sonatorfamosis-

',-z;.,:'K!';ś:,ťę^ÍÍíJa'}s:"ł:*: łł'łj;!$;^,I:a'-,*l1.ĹÍ:i*řffľ,TiTi:1:
* ĺ*r*, lnráł, ,rll, musica d'i Pietro DelliValle a G'B' Dozi' "fuvista 

Mu

Ę*'ňjŠjí5ľ'Ť:::;;"'y,:?.:;:':r,:ľľ."š3;;ł.'}'ł|u,,oo.oku' Por H' Smither,

A History of Oratorio, r' 2' s' 212-213" '-''"s 
p'o,.'4nną i Zy gmunt Szweykowsry;ľ"ř;;;";'lĹ'; 

na Piasku z ľoku l665 wymieniona jeĺl
166 \ŕ ins/entarzu krakowskiego

*.-.;"g".;"";;" ,"-ĺr*'*y,atj;ł$;;;;:il'}lľ:ľ;i"ľenulzmuz1k'ĺliózokąeli
*ľ:!$'u7frffi,ľÍ#;ľÍ'1ru;;ĺ*i'äi."Jr"ír;".,;"L",*"ŁTJ".:l.",,,"T.1]ľl',"ii

ä5Ť:"ii'n*'':T ť,:;.;,:ľ;:::;,::!::;;ľ;\:i:::;:::)',:?\]l;;;.*;""',.'","
* orľ:ł:'E:T!ł'ľ;,ii,t]š;*u,, 

'^" 
e masicisti a łossombtone dal fuoa ad' ogĺ' Fossombrone'

1976, s. 9-11.
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. łuĺĺ. ľ,iltľlsissimo'' _ musiał być koncertmistrzem podczas tych wykonań'.Dla Kry-

iryliy :iz*"atU" j gr^l prryir:srczalnie w roku 1655 lub t656, gdy ta w drodze do

!.*ĺgio /,*i"a-t" ňĺn..h.,'po 1658 mógł zetknąć się natomiast z cesarzem Leop-ol_

, $$ffi_nĺ, rry'rynę mógł spotkać równiiż w Loreto, zważywszy, ĺż'w roku 1665 był

* |tlr1,i* rnu'yĹów foňombrońskich pielgrzymu|ących do slynnego sanktuaľium'

i"'ľ"i'l ĺ,, d'íś zu.ho*"n. dzielo _ rękopis II primo !ibro delle sonatę di zliolino -
&*iihoĺti pod".o*al Alessandrowi Barcelliniemu, wujowi svĺej żony Donny Faustl-

1,pi'o, l{ęi opis ten jesr datowany na stronie Lytulowei .na 
28I 1675 roku' począw-

'=* i.',lunk äd ,on".y ósme j po jawiają się nowe daty' da jące w sumie okres prawie

,.ĺ*1,.,r*,.r.rny' zs ý rczs (Sonata IX), 29 X L675 (Soĺata X), 6 XI 16Z5 (Sona_

i]'i$iiii, ĺ V 1676 (Sonata řVII;. Zhió. 
'"'' 

powstawał zatem w ostatnich dwóch
',$tiltb r'ycin ko-Pozytora, możliwe, iż miałbyć rodzajem mlzycznego testamentu

.' !"*si!v*ĺĺo skrzypka wirtuoza.
'.."Ŕl ''(rcn'e"aństwa Kościelnego w Montepulciano w połowie drogi między Sie-

u*n'ii*'.,sią (dziś w Toskanii) ,'-d"ił ,ię wybitny wirtuoz aľcyksięcia Ferdynan-

,l* tiĺrlolr"ur,iiu.Liego _ Giovanni Antonio Pandolfi M ea|li (f| 1660-167 8). Podob-

iłił'íilt, * przyp"dki Subissatiego, bardzo skąpe są informacje biograficzne na.te-

'äiit''iogn 
'-""yLa. Pandofli M"ealli studiował prawdopodobnie w Perugii'- gdzie

łltriułwlricj przyjąl też święcenia kapłańskie171' Do włoskiej kapeli dworu habsbuĺ-

-hii,g,' * i""'Ĺiů.ku -óg1 ''ostać 
powołany w roku.1652, wtedy gdy arcy.książę

! *l.ivltĺrrd Karl wraz " 
no*o poślubioną Anną Medici podróżowal po różnych

,ĺli,rní,rch ltalii. PandoJĺi jako m)sico pe|nil obowiązki podobne do Uccelliniego na

,iu'ĺ',i'. d'l',. _ skľzypka wirtuoza i^kompozytora. Na kapelmistrza dworskiej ka-

,,*li t,,,*olrno Antonia Melaniego' szefem orkiestry został Antonio Maria Vivianj'

",',iur'irtą An,onio Castelli. Dlá swoiej opery Ferdynand KarI pozyskał natomiast

tlĺr*uago Ántonia Cestiego oraz czterech kastratów: 'Wszystkim tym muzykom

ĺąiĺl,l,'lÍi a"ayto* ał po1eďyĺcze sonaty solowe wydane'w roku 1660 w dwóch to-

lo
v-

eĺi

Ąl_
:LO

1t1,7ęa,|.lll2 ' Soiate ä Viőlino iolo, per cbiesa e camera op. 3 dedykował księżnej Annie,

ilłiĺ',ni^r, podob"ie zatytułowane op. 4 księciu Zygmuntowi Franciszkowi. Moźe-

lrtľ ic trakiować jako zapis koncertów, jakie kompozytor dawał w Innsbnrcku' za-

,,,,*l," or"u "koáp"ni"-.rrcie 
Castellego lub Antonia Vivianiego' Pandolfi mógł

'i,,r,' 
t.t ż. p.'.d ŕry',y''ą Szweázką, gdy ta odwiedziła Innsbruck vz roku 1655'

i'ii',ino *r.áy 
''" 1. i ć.rśe 

"prry, 
zapewne iów''ież instrumentalną mlzykę da came-

|ń') l)ľzyPrrszc'..ria c" opaĺte są na treści tablicy nagrobkowej Subissatiego: -D'o'M' Aldebrando

'llll'i,,,,tu. iJro..-p'oniensis mira qua excelluic ýae pulsandae alle toto Pene oĺbe percelebris Leo-

l','i,l,' Itĺp"r",o'i ô"simiĺo Poloniae Regi ec Chrisitnae Svevorum Reginae"'''' Poĺ P Peretti' oP' clĺ''

|/0 l) Peĺetti, op. ciĺ, s.26. Poĺ Aĺeks A, poz. 19'
l/l \(/ dĺ/ócĹ ;biorach sonat solowych jedynImi utworami niepoświęconymi muzykom z dworu

i||ll''Ilľuckiego są Sonaa Prima ,,La stilto" z op' 3 i Sonata Quínta '''La stelk" z op' 4' dedykowane

I,l lc,,ľowi cistei.ów z San Giovanni Bartista ĺ' PeÍuBii' PoĹ Aneks A, poz' 14' 15'

l/l Por Aneks A, po2.14,15.
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ra'Po śmierci Ferdynanda w roku 1662 Pandolfi mógł wrócić do Vłoch,
rekomendacjom Habsburgów austriackich łatwo otrzymał Zapeý,lfle stanowisko
skrzypka katedry w Messynie, które zajmował do rokls 1'674|73 ' Zespőł tenbył na1

lepszy w mieście, senatorzy sprowadzali doń tylko najlepszych muzyków i świ
nie ich wynagradzali|7a ' \ĺ tym czasie kompozytor mógł mieó też kontakty z
mem, gdzie w roku 1669 wydał koIejny zbiőr z muzyką instrume nĺa1ną175 ' Wyda1e

się, że Pandolfi wrócił na starość do Perugii. \ť wykazie mlszykőw katedry San

Lorenzo zatrudnionych w laĺach !674_1'678 znajdujemy bowiem niejakiego ',Don
Antonio Pandolfino, Maestro d'insegnar a sonaľe di Violino quattro {igliuoli''176.

Kolegą Pandolfiego w kapeli Ferdynanda Karla w Innsbrucku był Giovanni Bo-
naventura Viviani (1638 _ ca 1ś92) pochodzący z Floreĺcji. Do Innsbrucku trafił
najpewniej dzięki protekcji swego kuzyna kapelmistrza i sekretarza księcia Ferdy-
nanda . wspomn lanego jlž Antoniego Marii. \ľ kapeli tej Giovanni Bonaventuľa
był najpierw skrzypkiem (od 1656), potem zastąpił kuzyr'a na stanowisku kapel-
mistrza (1672_1676), gdy teĺprzeniósł się do lWiednia. Powrócił do'włoch i w kar-
nawa|e 1677-1678 wystawiał już własne opery w lwenecji, a w'$ŕielkim Poście roku
'1678 prowadzlł'wykonanie swego oratorium w San Marcello w Rzymie przy rldzia-
le Corellego. \ľłaśnie w tym czasie wydał w \ĺenecji Capricci armonici da cbiesa

e da camera a r'iolino solo op. 4,będące zaPewne echem pracy w Au stri1177 ' jeszcze
w tym samym roku udał się na cztery lata do Neapolu, gdzie grano jego opery i ora-

toria, Potem był kapelmistrzem księcia Bisignano (1686) i kapelmistrzem katedry
w Pistoi (1'687_7692), gdzie prawdopodobnie zmaľł. V Rzymie pobyt Vivianiego
odnotowany jest tylko w roku wydania sonat solowych. Choć wiele podróżował,
możeĺny go wzĺać za mlzyka Í|orenckiego, przez większą część žycia działał w ka- l

peli innsbruckiej zdominowanej przez florentczykőw, rőwnieŻ ostatnie lata życiai
spędził w granicach Księstwa Toskanii. :

Rekapitulując, możemy stwierdzić, iż aktywność twórcza na polu solowej sona- i

;krzypcowej zaznaczyła się w omawianym okresie według następującej chľono- l
ii;
a) lata I6'!7-'t641 to prymat ośrodka weneckiego, okres ten może wyznaczać

Rekapitulując, możemy stwierdzić, iż aktywność twórcza na polu solowej sona-

ty skrzypcowej zaznaczyła się w omawianym okresie według następującej chľono-

data publikacji pierwsZego opusu Mariniego (L617) oraz pośmiertnego wydania so-
nat Fontany (1641) '\ĺ tym czasie drukiem ukazało się sześć zbiorów na różne ob-
sady instrumentalne (L617, 't620, 16Ż8, "t629, L629,1641), w nich zaś zamieszczo-

173 Poĺ G. La Corĺe Ca|lIeĺ, Musica e mąsicisti in Messina u, Quad'emi dell'Accademia, Messyna
1982, s.30.

174 Poĺ A. Cĺea, Cultura, A* e Societż a Messina ne] Seicen o' Messyna 1983, s. 1]3_135.
175 Sonate cioe ballexi' sataband'e, corĺenti, passaca4li, cd.pŕiccetti, e na trombettd d ,łno e d'ui violi-

ni..., Rzylr' 7669.
1z6 Poľ' B. Bĺlmaĺa, Musica e musicisti nella cated.rale di S' Lorenm a Perugia, Floreĺcja 1991,

s.216.
177 Na kaĺcie tytułowej Viviani określa się jeszcze mianem ,'Maestro di Capella di Sua Maestä Ce-

sarea in Inspruck". \í utworach widać wpływy kantat Cestiego. Poĺ Aneks A, poz. 22.

logii;
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iiił .l0 sonat na skľzyPce solo zbasso continuo. Poza wyznaczonym okresem należy
i.]!rť7c wymienić reprint zbioru Castella (1644) i pőźną, nieco przvpadkową publi-
lrirĺ j1, ĺllużej níez;wiązanego z \(ĺenecją G.B. Vivianiego (1678). Trzeba także pamíę-
llial' i( pľzez długi czas w \ŕenecji swoje zbiory z solową muzyką skrzJpcową pu-
łliilĺĺlrvĺrli także kompozytorzy spozaYeneto (o.M. Grandi, Frescobaldi, Uccellini,
t 'tłĺĺĺi, Guerrieri), co uzupełnia produkcję ľodzimą tego ośrodka o 29 utworów;

li) lIrra 1641_i663 oraz L674_1'694 to okres związany z dzia|aInościąUccellinie-

iii! llłl (lworze Francesca I d'Este oraz Colombiego i G.B. Vitalego na dworze Fran-
l,irłt' ĺ[, \iľ owym czasie dr'ukiem :ukazaly się cztery pub\ikacje modeńskie zawie-
t,!i;f((r 24 solov/e sonaty skrzypcowe (1'645, 1649' 166A, 1'689), w tym pierwszy
*, liirt()ľii zbiór w całości poświęcony temu gatunkowi (1649), ponadto zachowało
rig lll sonat w rękopisach Colombiego z lat 1674_1694, co ogółem dĄe liczbę 43

łlĺ !vl)ľow;
L'.) l xx 1676_1696 to wzmożona produkcja sonat skrzypcowych kompozytorőw

lrłlloĺilltich. Ramy te nie obejmują jednak wcześniejszych publikacji związanych
il!iiľ j z .Rolonią: o.M. Grandiego (1628), Montalbana (1'629) i Cazzatiego (1'648),

a:li l'tlĺťN daje 8 sonat. ogółem ośrodek ten przekazal w sześciu drukach (1628,

!ĺiJi' ló48' 1676, 1686, ca 1'695) i jednym rękopisie Torellego (ca 1'696) 36 sonat

iirliln,ych;
il) lllta 1675_1700 to wejście na scenę ośrodka rzymskiego, złĺiązane głőwnie

ĺ ĺlľ.iĺllrlnością Corellego, C. Mannellego, Lonatiego i Stradelli oraz pontyfikatem
i:śtaJlťĺjlr paPieży _ Klemensa X' Innocentego XI, Aleksandra VIII i Innocente-

ił] 'ĘtL 'Zä datę początkową przyjęto plerwsze udokumentowane świadectwa dzia-
ilililĺliiui Corellego w \řiecznym Mieście i datowanie rękopisów z sonatami solowy-
llii ( ]oľcllego, C. Mannellego i Stradelli. Przedwyznaczonym okresem wydano dru-

!łi llttlscĺ:baldiego (1628_1634) i Leoniego (1'652), zasvlerające w sumie 36 utworów:
ĺ tÍĺilrrn ĺiczba dzieł we wszystkich rzymskich publikacjach (L628_1634' 765Ż' 1700)

l i'ęĺrłlpisĺch (ca 1'675_168Ż) obejmuje 56 sonat solowych178;

i:) l ta 1660-17o1 to okres, w którym włoskie sonaty skrzypcowe kult1nvowano
!i{ 3y'ťť!izą skalę także poza wyżej wyodrębnionymi centrami: w Innsbrucku, Viter-
ittil (je ntli, Fossombrone, Nowarze i Mediolanie. ogółem z ośrodków tych pocho-
łl+i |ili sonot wydanych (1660, 1660, rc7a, 1673,-1678, 1693) bądź zachowanych
e i'ęllĺopisach (1675-1676, przed styczniem 1701)179 '

|1'' Ńjiř"o''o .o.'", d.a camera zamieszczonych w drugiej części op. 5 Corellego.
l/u Nic lic"ono.on"t da camera zamieszczonych w drugiej części rękopisu Lonatiego. Poĺ Listy

l i ll rlľilz \(ykazy I i II.
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Lista I. Twórcy w układzie pokoleniowym
l,istĺ

!Jilr!r

Ěrliirl
KońPozytor

1575-1600

\Ąvaĺino, Innocentio (ca 1'57 5-1626)

Cecchino. Tomaso (ca 1580-1644)

Frescobaldi, Girolamo (1581-1641)

L."'ićl"'"""i AnLonio (1588 - ca- 
^l670)

řo",""", cio"""nl Balrista ( l58c^--l6J0)

Uo","fU"n". Bartolomeo {po I 5c6-1651)

Marini. Biasio (ca 1597-1665)

Grandi, Otiavio-Maĺia ({l l6l0-16]0)

Castello, Dario (Í| 1621'_1649? )

úa0-1625
Subissati, Aldebrand o (1606-1677)

Uccellini, Maĺco (1610_1680)

Pandolf ĹMealli, Giovanni Antonlo
(fl 1660-1678)

C az)at\, Maĺĺizio (1 61 6_1 67 8)

Leonaľda, Isabella (1 620'17 a 4)

Guerrieri' Agostino (Íl 1650'1684)

1625-1650

Vitali, Giovanni Bactisra (1632-1'692)

Colombi, GiusePPe (1635-1694)

Beraĺdi, Angelo (ca 1636'1694)

Viviani, Giovanni Bonaventuĺa
(1638-ca 1692)

I)epl'Antoni, Pietro (16j9-17 20)

Strädella, Atessandro ( l6]9_1682)

Manĺelli, Carlo (1 64a_1697 )

Lonati, Caĺlo Ambrogio
(ca 1645 - ca' 1770)

1650-1675

Coĺelli, Arcaĺgelo (1653_17 13)

Mazzolini, Caĺlo (1655-17 37)

Torelli, GiusePPe (1 658-77 09 )

Iacchini, Giuseppe (1 667 -17 27 ) 
. ..'no'ri' cl"*.ni" n"rnaÍdino (+ l695)

ľredieri, Giacomo (167 t-ĺ73])
Moĺtanari, Antonio ( |67 h-l1 37 )

Miejsce urodzenia

Adria
\ťeĺona
Ferĺara
Padwa
Bĺescla
Bolonia
Brescra
Reggio Emilia?
\íenec;a

Fossombrone
ForlimPoPoli
Montepulciaĺo

Llzzaĺa
Novara
Mediolan

Bolonla
Modena
Sant'Agaca
Floĺenc1a

Boloĺia
NePi
RŻym
Mediolan?

Region/Pańsrwo

Veneto/\íenecJa
Veneto/'\íenec;a
Emilia-Romania/Feĺraĺa
Veneĺo/\íeĺec1a
Lombaĺdia/liíeĺecja
Emilia-Romania/Kościól
Lombaĺdia/\íenecja
Emilia-Romania/Modena
Veneco/'ł(/enecja

Marche/Urbino
Emilia-Romania/Kościół
Toskania/Kościół

Emilia-Romania/Manrua
Piemonc/Mediolan
Lombardia/Mediolan

Emilia-Romania/Kościół
Emilia-Romania/Modena
Emilia-Romania/Kościól
Toscania/Floĺenc;a

Emilia-Romania/Kościól
LaziolKościól
LaziolKościól
Lombardia/Mediolan

Emilia-Romania/Kościół
Emilia-Romania/Kościół
Venero/Wenecja
Emilia-Romania/Kościół
Emilia-Romania/Kościół
Emilia-Romania/Kościól
Emilia-Romania/Modena

:

il

:l

il

Fusignano
Boloĺia
'Weľona

Bolonia
Bolonia
Bolonia
Modena



!.ll{ĺ 1I. Twórcy i miejsca ich działalności

l !h'lxlck glówny

il .1l r ll' lil<,r \ľenecka

1liłĺ(tvo Modeny

|!qĺlłtlvo Koście]le _ Bolonia

!jri1ł{rvo Kościelne _ Rzym

6iilĺłĺwo Mediolanu

l{ĺ1lrtlllilra Genui

\_ťiĺ!lhi( Ifu ięstwo Toskanii

Kompozytor

I. Vivarino
l. LeccnLno
G.B. Fonrana
B. Marini

D. Castello

M. Uccellini
(;. (,olomDr

G.B. Vitali

O.M. Gľandi
B. Montalbano
M. Cazzaci
P DegľAntonii
G. Ťorelli
G. Jacchini
C.B. Rozzi
G. Predieri
C' Mazzoliĺĺ

(r- ireSCODalOl
G.A. Leoni
C' Manĺelli
Ä. Stĺadella
C.A. Lonati

A. Corelli
A. Montanarl
A. Berardi

A. Subissati

G.Á. Pandolfi

l. Leonaroa

A. Guerrieľi

G.B. Viviani

Miasto

Adna
Splic, Hvaľ
Brescia, Padwa
Brescia, Venecja,
\łcenza, Parma, Padwa

\íenecja

Modena
Modena
Modena

Bolonia
Bolonia
Bolonia, Feľĺara
Bolonia
Bolonia, Feľĺara
Bolonia
Boloĺia
Bolonia

Rzym, Ferrara
Rty-
Rry-
Rzym
Rtym

Rzym, Bolonia
Rzym, Bolonia
Viterbo, Bolonia,
Gallese, Tivoli
Fossombrone,
Rzym, Loreto
Perugia

Novaĺa

Genua

Florencja, Pistoia

Inne ośrodki

Rzym
Ferraľa, Mediolan,
Neuburg, Düsseldorf, Bruksela

Asyz. l'rrma

Bolonia

Reggio Emilia
Paleĺmo, Rzym, \íenecja
Mantua, Bergamo

Ansbach' '\íiedeń

Mantua, Florencja
Padwa
\íenecja
\íenecja, Turyn, Genua
Mediolan, Neapol, Genua,
Modena
Neapol

Spoleto, Rzym

warszavr'a' ľ\ťaKos/

Innsbruck, Messyna

Mediolan

Innsbruck, Wenecja, RzYm,
Neapol, Bisignano
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\(/ykaz I. \íłoska sonata skrzypcowa XVII wieku w układzie chronolo giczĺym

Tytuł zbioflt lub utwór, miejsce publikacji Líczba
solowych

Vykaz
tlĺ l osr,

l(oolPo

l(cpubl

ll. Mari
I Vivar
ll Cec<

ll, Marr
l). Cas
( i' ĺ}' F

l(liięst'

lvl. Uc
N4 Uc
MUc
(i,8. \
(), Cc
() Cc
(i. C(
(i, c(

||nńs1

0.M
ll.M
M.C
Il Dt
ll D,
Ąnt'

ľlír
c. l

Kompozytor

1. B. Marini
2. I. Vivarino
3. T. Cecchino
4. O.M. Grandi
5. G, Frescobaldi

6. B. Marini
7. D. Cascello
8. -ts. Montáloano
9. G.B. Fontana

10. M. Uccellini
77 ' M. Cazzaĺt
12. M. Uccellini
13. G.A. Leont
14. A. PandolÍi
15. A. Pandolfi
16. M. Ucceĺliĺi
17. C. Mannelli
18. A. Berardi
19. A. Guerrieri
20. A. Subissati
21. A. Stradella
22. P Degl'Antonii
23. G.B. Viviani
24. G. Torelli
25. P Degl'Antonii
26. G B. Vitali
27. G. Colombi/

Lonatĺ
28. G. Colombi/

Lonacr
29. G. ColombV

Lonatl
10. G. Colombi/

Lonati
11. L Leonarda
32. Antologia
33. A. Corelli

34. C.A. Lonatt

Affexi Musicali '..' op. t, \íenecia 1b17

!ĺ'primo ĺibĺo de noterii. '\íenecia' l620 ..
Cinque messe..' Con otto sonĺrc' wenecJa J blÖ
-Sojr)r" a t'2.3'ą'a' op.2. \wenecja l628 (nkpl;
"i 

íri*" í;l- aru" ionzoni d 1'2'3'4',RŻym 1628'\ŕenecja 1635 
-^-.'ć!*|")"I 

v;"ĺ;"" solo, ĺkp' I-Yat Chl'g' Mus' Q'VIII'ZO5 [ca 1625]

šoirio,", ,y-plrori"' @nzoni oP' 8'\łłenecia l629 [ lbŻ6l

s",rii' ć*|r*rn' |íbĺo ,ecoido'\Ienecia lbŻ9 ll627l

Sinfonie ad 1 e 2 ,tiolini,lalermo 1629

Soiate a 1'2'3.,\Ieĺecja 1641 [1630]

Sonate, correnti et arie op 4, li0enecia 1645

i'r"'rł"a" lruro aal" soiate a 1'2'3'' op' 8"Wenecja 1648
'śoror" 

or", ,orro,i." a violino solo op' 5' 
'Wenecja 1649

Sonate di ttioLino a'toce sola, Rzym 7652

Sonale a ĺ.liolino solo op' 3' lnnsbr'uck l660

Śonate a ą.liolino solo op' 4. Tnnsbruck I660

ozio ĺesłlo op.7, \íenecia 1660

širiror-;r, v;álĺro soto..- I_Tn,Foi ll Lca l666'l677l

ś;i,,i\ori" o,;oIĺro,oto' libro primo.op' 7' Bolonia l670

Śoiarc t1ią'ąolino ą I'2)'4' op' l' \ľenecia l673

i'iĺ*ä'liu," aal" .nate di Violino' ĺkp' B!b] Pa;sio-n-1-lĺ'Ęĺze
'śitrĺo,rjĺ, 

, vxĺĺro soto e B'C'' rkp' l-Tĺl' Mo-? |ca 1675_l68Ż|

Soíale a lliolino solo oP' 4' Bolonia lh76

Capĺicci arĺnoni'ci op. 4,'$7enecja 1678

šíilJ")"i;"íi."s"i" ćot Basso, ĺkp' I-Bsp L'3'T' |ca 1'68Ż_1696]

Sonate a ąliolino solo op' 5, Bolonia 1686

Attificii musicali op' 13, Modena 1689

Sinfonie, sonate a Violino e Basso, I'MOe Mus F 2SO' lca 1674-1694)

Sonate a Violino Solo e B'C' _ Awtori Dioeĺsl' 1-'ł4Oe Mus'F'1386

Sonate a Ýiolino Solo e B'C' _ Autoĺi Dilleĺsi' I'Moe Mls'E'282

Vatie parlirc di barabarll' ĺugieri e scoĺdalure' I -Moe Mus'F'28]

'Sonaľ|e a l'2.3'4 istrofienli oP' l6' Bolonia l69]

s.|,i"i1łĺ"lih" " vloloncelĺo di Varii Autori'BoIoĺ\a |ca' 1695)

Sonata a Violi'no solo"' I-Tn,Fož 11' |1677l

śonate a oiolino e 
'.''iolone 

o cembalo op' 5' Rz1'ĺn 1 700

\"*'rů'" i;rl;"" sl" Col B'C', rkP' I Moe Mus'F'639 [ca 1686]

Sonate a Violino solo , Mediolan 1701'

2

8

7

2

4

I

5

2

6

6

Ż

12

31

6

4

1

6

3

19

1Ż

1Ż

7

1

8

2

8

5

2

1

7

1

6

1

6

tájzęr 220

ü'1

(.1,



:'$yltaz II. !ľłoska
:ilii ośľodków
älr
Ěrullnozytor

,$.ipĺblika 
'V'enecka

',:'-lłl Mrrľini

! Yl*'ľ:l ĺ '(ccnlno
:Bl Mnľini
]tll ť]Irstello

łjJl ľo''caĺ"
I.
,itlĺ{ĺtwo Mod".'y

.ĺ' tJccell;ni

.bl' tJccellini

$1, l.lccellini
,šl},l1' Vitali
fi, )lombi
łł' Črllombi
.{'i, Colombi
łi ťolombi

i]1'M. GráDdi

ll, |Vĺclntalbano
ful' (.]ĺzzatr

ĺl ĺ)ľgl'Antonii
l! Dcgl'Antonii
Älltĺllogia
{,1,'tbrolli

l|ĺńľLwo Kościelne_Rzym

ii, l\'cscobaldi

li'Ą' ['coni
Ą' 5tľĺdel]a
ĺ j' Mrrrrnelli
Ą' t_]oľelli
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sonata skrzypcow a wg przyna|eżności kompozytorów

Tytul zbioru lub utwóľ, miejsce publikacii Liczba sonat solowych
nitl

rch

)
ll

1

)
ł

5

)
.ĺ

2

\1

lt

'l
I

l
19

t2.

12

7

j

I
2

Affetti Musicali'.. op. 1,'líenecja 1617

Il primo libro de motetti, \ĺeÍecj^ 162a
Cinąue messe..- con otto sondte,ýIeneqa 1628

sonate, symPbonie' canzoni, \,|eĺecja 1629 |7626f
Sonate ConcelÍate' libro second'o,'Weĺecja 1629 |1627l
Sonate a 1.2.3',Veĺecja 16a1 [1630]

2
8

7
5

2
6

t1Żetnż 30

sonate' corŤenti et ĺŕie op. 4, \řenecja 1645 6

Sonate opet canzoni' ' ' a l..,iolino solo op. 5, 
'!íenecja 1649 12

Ozio regto op. 7, Venecja 1660 4

Aniflcii musicali op.13, Modeĺa 1689 2

Sinfonie, sonate a Violixo e Basso,I-M()e Mus.F.280 fca 1674-1694] 8

Sonate a Violino Solo e B' C. _ Autoľi Diversi, .1_,4uŕoe Mus.F.1386 5

Vańe patite di baraban; ragleri e scotdature, I-MOe Mus'F.283 2

Sonąte a Violino Soln e B' c' _ Arrtori Divercí, ] Moe Mls.E.282 4

razem', 43

lĄtdľtĺvo Koście[ne_Bolonia-Feĺraĺa
Sonate a 1.2.3.4.6. op.2, Venecja 1628

Sinfonie ad 1 e 2 ą',nĺ, PaIermo 1629

Il second'o Libto d'e]le sonate a 1.2.3.,Weĺecja 7648
Sonate a oiolino soLo op' 4, Boĺonia 1676

Sonate a oiolino solo op. 5, Bolonia 1686

2
4
2

I
Sonate a Violino e Violone di Varii Auton, Bolonia [ca 1695] 7

Sonąa aViolino Solo Col Basso, rkp.I Bsp L.3-T. |ca 1682_1696) 1

razem:. 36

Il primo libro delle canzoni a 1.2.3'4.,Rzym 1628, !íenecja 16]4 4

Canzona a Violino Solo, rkp. I Var Chig.Mus. Q.VIII.205 [ca 1625] 1

Sonate di oiolino a ooce sok,Rzym 1652 31

Snfonie a Violino Solo e B.C,, rkp. I-Tn, MOe lca 1675-16821 12

SiĄnia a VioLino Solo..' I Tn,Foä 11 |1666_167Ą 1

Sonate a oiolino sola op. 5, Rzym 1700 6

Sonau a Violino solo.'' I Tn,Fož11 |ca 1675_16791 1
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Kompozytor
A. Pandolfi
A. Pandolfi
G.B. Viviani
A. Berardi
A. Guerrieĺl
A. Subissati
I. Leonarda
C.Á. Lonati

Inne ośrodki łtuł zbioru lub uľwór, miejsce publikacji Liczba sonat

Innsbruck Sonate a oiolino solo op 3, Tnnsbruck 1660

Sonate a ttiolino solo op 4, Innsbruck 1660

Catricci arĺnonici op' 4,'Weĺecja 1678

viterbo Siit'one a oiolino silo, Libro primo op 7' Bolonia 1670

Genua \oiate dią''íolino o l'2'3'4'oP' l' \íenecia l67]^

Fossombĺone // prirĺ o líbto delle sonate di vloli o'rkP' ľJlbl' l'as'lonel lb/ )- lh/o

Novaľa Sinate a 1.2'3.4. istrornent; oP' 16, Bolonia 1693

il;; śo,iaa o Violi,o Solo ColB'b', rkp' I_Moe Mus'F'639 fca 1686]

Mediolan Sonate a Violno solo , Mediolan 1701'
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