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TEKSTY 7Da\nra\l^/E

Giovanni Maľia Aľtusi
L'ARTUSI OVERO DELLE IMPERFETTIONI

DELLA MODERNA MUSICA- RAGGIONAMENTI DUI
Venezia 1600. kk. 39r-_44ľ

ROZMOWA DRUGA
LUCA: [...w domu sign. Antonia Goretti, Szlachetnego Ferraryjczyka wykonano]

pewne nowe madrygały; śpiewano je raz i drugi, ale nie wymieniono imienia autora.
Faktuĺa ich nie byla niemiła, choć jak Pan się pľzekona, [autor] wprowađza nowe
zasady, nowe śľodki i nowy sposób kształtowania fraz, dlatego są ostŤe i niezbyt
pľz5iemne dla ucha; i nie mogą być inne, bowiem kiedy się przekracza dobre zasady,
oparte częściowo na dośrviađczeniu, matce wszelkiej wieilzy, częściowo w}'wiedzione
Ż natuly, a częściowo wykazane ľozumowaniem, muszą powstawać tzeczy zníekszŁał-
cające naturę i wlaściwości samej harmonii i dalekie ođ celu muzyka, którym [.'.]
jest ldau'anie] przyjemności; ale [..-], by mi Pan mógł powiedzieć swoje zdanie, oto
lpľzykład] ustępów, jakie gęsto są rozsiane w owych madrygďach, a które dla
rozľ1'wki wczoľaj wieczór zapisałem na tej kaŕcie.

VARIO: Przynosi mi Pan, Panie Llca, rzeczy nowe, które dziwią mię niemalo
i cieszą, gđy w|đzę, że w moich czasach [powstaje] nowy sposób komponowania;
cieszylyby mię jednak drrżo baľdziej, gdybym widział, że wskazane ustępy oparte
są na jakichś podstawach, któľe by mogły zadowolić umysł; ale jeśli są to zamki
na lodzie, czy rojenia na nicz)rĺĄ nie opańe, nowości takie mi się nie podobają,
godne są nagany, nie pochwały. Ale spójrzmv na te ustępy lprzyklad 1J:

LUCA: Doprawdy, choć niewiele mam dośľiadczenia'ď pŕaktyce [kompozycji],
sąđzę, że nie są to rzeczy, z których ich autoľzy, czy wynalazcy mogliby - jak się
to mówi - wznieść wielką budowę, są one bowiem sprzeczne z tym, co dobŤe
i piękne według nauki harmonii, rażą słuch i są ľaczej przykre, ĺiż przyjemne;
[autorzy] wprowadzają niemałe zamieszanie i psują dobre zasady, pozostawione
przez Łych, co uporządkowali i ustalili tę wiedzę. Zamiast ją na ŕóżny sposób
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5

wŻbogacíć, pomnożyć i udoskonalić, jak to czyniło tyle szlachetnych umysłów, chcą
ją sprowadzić do tego, że się nie odľóżni pięknego i starannego stylu od barbarzyń-
skiego; tymczasem podają różne racje na usprawiedliwienie tych sposobów

VARIO: Slusznie mówicie; ale jak mogą usprawiedliwić i ukryć błędy, które
sanre w sobie są tak nieiloľzeczne, że barďzíej być nie mogą'i

25 Fľagmenty 1_7 pochodzą z madrygału Claudio Monteverdíego Cľuda AmarĹlli
(Il quinto libtn de maclrigali a cinque toci Venezia 1605); odpowiednio takty: 13 14,
79-20' 2r-22,35-36, 37-38, 4142' 53-54. FIagmenty 8 i 9 pochodzą z madrygalu
Anima mía, petd'ona (Il quarto libro d'e madrigali a cínque uoci Venezia 1603); odpo-
wieđnio takty: 65_67 pierwszej części oraz 60_62 đrugiej części' W przytoczonych
przez AŤtusiego pľzykładach brakuje tekstu słownego, za17ý'łażyć też rnoŹna drobne,
nieistotne różnice w stosunku do tekstu nutowego, jaki opublikował Monteverdi.
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LUCA: t'..] oni niedorzecznymi naz}nvają tzeczy ezynioĺe na inny sposób i chcą'

by pľawdziwy sposób komponowania był taki, ja} ich, twierdząc, że ta nowość

i nowy system będzie wywo\wał wiele skutków, których nie powođuje i czynić nie

będzie zwykła rrruzyka, pełna tylu i talr słođkich harmonii, i chcą, by ľażąc słuch

tyrni ostľościami osiągać niezwykłe skutki-
VARIO: [. ' '] powiem 'Wam, co o t}Ín sądŻę, ale pamiętajcie, że nie tak łatwo

zgođzę się z ich zđaniem' oto potlaję pierwszy zarzut: wysokość jest częścią niskości

i_z niej iowstaje, a bęđąc jej częścią musi Łeż míeć z nią związek jako ze swym

początkiem, tak jak chmura ze źródleri., z któľego pochođzi; że tak jest, na to

*"ka"..j" pľaktyka monochoŤdu; toteż powiadam, że jeśli szarpnięcie strun tej samej

aługosci l grotoscĺ ľozpiętych na tej samej pľzestrzeni daje doskonały unison, będzie

o,-, 
"o*azurry 

p.zez muzyka za jeden dźwięk t'"] a jeśli skrócicie jedną ze strun
podkłailając prozek, wyđobędziecie z niej dźwięk wysoki i niewątpliwie' powiadan'
^t"" az*ĺéŕ wysoki'bęázie c)ęścią niskiego; chcąc się przekonać, że ta część wydaje

dźwięk wysoki, uderzcie całość, a potem tę część: bęđzíe ona wysoka w zestawieniu

" "uloc"lá 
i musi pozostarĺać w stosunku do dźwięku niskiego, jako đo sweg^o

po""łrL.r,l* część äo calości. ['.'] Jak więc może powsiawać przedziałka pierwsza26'

ä..,gu, 
"'*,u'to, 

piątu i ir'rr" tam, gdzie głos wysoki nie pozostaje w żadnym z\Miązku

ani w proporcji harmonicznej z głosem niskim?
Lubł: Uwazają oĺi, że zvłiĄzki harmoniczne tam pozostają i dlatego mówią'

że ta ćwierćnrrta w przedziałce pieIwszej następująca po pauzie tej samej wartości'

a któľa z głosem niskim daje sextadecimę, byłaby zła, gdyby śpiew przebiegał w ten

sposób:

IPrzykłađ

a poza tym, że tenor śpiewając pierwszą ćwierćnutę o oktawę niżej dawałby [wtedy]

" gło"e,ĺl *y"oki- sekunĺlę, przez co powstawałby dysonans' Ponadto [mówią' że]

p""**.' tizecía z czteĺech ćwierćnut jest konsonująca, cóż to- szkođzi' Źe się słyszy

irochę więcej ostŕości, zmieniając z dwóch ćwierćnut jedną dobrą, a đrugą złą na

jeđną'pótnuĘ dysonującą? Jest to tak, jakby przebiegały cztery ćwieľćnutY i kolejno

;earlu Ĺyłu aou"u, 
" 

a""gá zla, zgođĺie z regulami dla takich wartości' Tak prostacko

przedstawiają swoje rozwiązaĺia.
VARIo:.Doskonalezrozumialemioclpowiadam,żezmysłsłuchunierrjmujetych

tzeczy, któtycir nie słyszy; a nie ujmując ich nie móglby pľzedstawić umyslowi' nie

nra bíwiem" nic w umyśle, czego by przedtem nie przýęły zmysły; jak niedorzeczue

jcst nówienie, iż te^or pĺŻer'rzyÍnu5e nutę w swoiĺn rejestrze i zaraz sopľan naśla-

ä.l1ą" go ĺ, gárnyrn lrejestrzeJ mialby đawać taki efekt, jak_powinien [dai tcrroľ];

,iłá"ňru po puů"ĺ" jest barilziej słyszalne dla ucha, kieily lsopran] śpiewł soxta"

á""i-ę. pot"* quajadecimę. Cżym innym jest, gdy słuch odbiera dysorrans, lrl;óľy

występ.,je * jakimś glosie po pur'"i", a czym innym, gdy kilka ćwierćnrtt pľZcbicĺjn

'Ż6 Por. przykład 1; kolejne fragmenty kompozycji pľzýoczonerľ przykladzio Ar'tusi

nazywa passaggio Lub casella, to ostatnie tlumaczymy jako pľzeđzialka'
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krokami jedna za đrugą i słyszy się jedną dobŤą, a dr'ugą złą; tak jak czymś jeszcze
inn;ĺĺl jest słyszeć dwie ćwieŕćnuty następujące zgodĺie z ich naturą, krokami,
a czym innym słyszeć pólnutę w miejsce dysonującej ćwierćnuty, i to następującej
skokiem: ta razi, a tamte nie rażą słuchu, ponieważ ruch następuje krokami'

LUCA: Ma Pan rację, a]e oni powiadają, że wsŻystko to wyrnaga gacji i że
jest to śpiew z dccento.

VARIO: Nie pľzypominam sobie, b5łn czýał u któregoś z Autorów - a mnóstwo,
i to znakomitych pisďo o muzyce - że istnieje muzyka akcentowana' Powiedzcie
mi, proszę, jaka by to miała być weđług Współczesnych kompozytorów.

LUCA: Powiadają, że accenti đają w utworach cudowny efekt i że ľobi się je
tylko tam, gdzie głos osiąga wyższą nutę; tak na przykład, jeśli cztery nuty będą
następować krokamí, dccefuto \t]i^no być zrobione na nucie ostatniej, a nie na innyclr;
dźwięk ów winieĺ być břany o teřcję niżej oal tej nuty, na której ma być wykonane
.Łccento i pÍowađzony z wdziękiem aż do miejsca, gdzie znajduje się ta nuta' Spiewak
winien zľobić to bardzo świađomie i z rozeznaniem, aby brzmienie zawsze bylo
zgodne. oto odpowiedni przykład:

[Przykład 3J

VARIO: Dwie rzeczy chcę Wam powieilzieć; po pierwsze: słowa te nie tłumaczą
jasrro natury, właścirvości i istoty t€go sposobu śpiewu akcentowanego' Wydaje mi
się, że jest to żonglowanie słowami i że cłlođzĺ raczej o pomylenie Wszystkiego niż
o upoľządkowanie przy pomocy reguł opartych na prawdzie' Należy zdeťrniować, co
to jest owo accento i poŁem zobaczymy, czy definicja będzie zawierała te elementy,
które powinna, i nie wiem, czy ztobił to dotąd jakiś poważny AutoŤ. Po ilrugie: ten
sposób śpiewania, który nazwaliście akcento1vanym, nie zakłada, że koÍÍ|pozyŁorzy
mają wpľowadzać barbaryzmy ta}ie, jakie frgurują w przykłađach, któreście nri
pokazali. Chcą, by lkompozytoľzy] wprowadzali đobre współbľzmienia (na co przede
wszystkim zwróćcie uwagę) i by śpiewak w tych miejscach prowadził głos świadomie
i z rozeznaniem' I gdybyście mi wskazywali, że efekt, jaki powstaje w tenorŻe
w siódmej pĺzegľódce, jest po to, by ukazać ten sposób akcentowanego śpiewu,
odpowieđziałbym, że ponierMaż [w przegródce tej] współbrzmienia nie są dobre,
śpiewak nie wie, od którego miejsca ma świadomie prowadzić głos tak, jak oni [tj'
kompozýoľzy współcześni] by chcieli i uważali; jest więc ocz;.wiste, że w teJ gra-
matyce tkwi błąd' Lepiej by było, gdyby w tym miejscu, skąd.chcą, by śpiewak
prowadził głos świadomie ĺ z roz,llagą, dawali jakieś oznaczenie, wskazujące na wolę
kompoz1.tora po to, by śpiewak widząc, gdzie będzie to potrzebne, mógł dać lepsze
współbĺzmienia i pŕzyjemniejszą harmonię niż wtedy, kiedy by miał śpiewać z pełną
swobodą'

LUCA: Bylaby to cenna wskazówka, ale rvtedy, gdyby się đało ustalić ogólnie,
w któřych miejscach trzeba śpiewakowi wskazJrwać taki sposób prowadzenia głosu.
Týmczasem jednak ci nowi w;malazcy trudzą się nad coraz nowymi pomysłami,
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a zamiast je uzasaďnić, wplowadzają w s\Mych kompozycjach wiele takich ustępów,
któľe gdy są wykonywane na Íóżnych instIumentach i prŻez śpiewaków prz1'lvykłych
do tego ľodzaju muzyki akcentowanej, pełnej niespođzianek, nie dają niemilej
harmonii, i to mię dziwi.

vARIo: Może to się dziać z dwóch powođóĺv; po pieľwsze: śpiewacy nie wykoĺują
tej muzyki tak, jak na pľawdę została zapisana, ale opeÍują głosem w taki sposób,

że kiedy widzą, iż ma powstać jakiś zły efekt, pr:owadzą co tak, jak sądzą, że słuch
mniej będzie uřażony. Po drugie: nadmiar zmyslowego doznania mąci słuch, co nie
zrĺaczy llic innego jak to, że gdy wszystkie te głosy występują razem, tak sluch
absorbują, iż ten nie nroże \M pełni ođebrać okropnego fałszu, jak nróglby, gdyby

utwór był na dwa albo trzy głosy; ale umysł, który zna i odľóżnia dobľe od złego,

bardzo jasno ocenia, że jest to podsĘpne mamienie słuchu, który otřzymuje materię
ldźwiękową] tylko w sposób niew;raźny, choć bliski prawdzie; widać to jasno, kiedy
organiści dodają do innych rejestrów rejestr đwunastostopowy, twoťzący z pozosta'
lymi liczne dysonalse, któľe umysł poznaje, ale słuch nie odróŹnia'

LUCA: Wiadomo, że słuch można zwieść i do tego dążą śmialo ci kompozytoťzy,
czyli nowi wynďazcy. Wystarcza im zadowolenie słuchu i dlatego dzien i noc się
tľudzą przy instrumentach, chcąc słyszeć, jaki efekt dają takie ustępy, a nie
spostľzegają, bieđacy, że instrumenty mówią im niepľawdę í że cŻyíĺ innym jest

szukanie przy pomocy głosów i dźwięków czegoś w zakresie jakości haľnonicznych,
a czym innyrtl odnajd1'ulanie prawdy i precyzji przy pomocy rozumu, któremu
towarzyszy zmysł.

VARIO: Sądzę, że kompozýorom tym zarozumialstwo przewróciło w glowie i tak
są w sobie zakochani, że zdaje im się, iż mogą przekręcać, psuó i niszczyć te dobre

reguły, ktore ođ dawna ustaliło tylu doskonałych teoľetykó'i/ i muzyków, i to ci, od

któŤych oni sami nauczyli się z truđem skłaclać tych trochę nut. [.'']
ĹUCA: Przyznaję, że to wszystko prawda; ďe pľoszę mi powiedzieć, czy nie

nrożna powiększyć t'ej ýł|eđzy przez nowe sposoby komponowaĺia? Dlaczego nie chce

Pan, czy się to Panu nie podoba, czy też sądzi Pan, że nie byłoby to z pożýkiem

- pomnożyć te sposoby? Pole jest szerokie, każdy staŤa się szukać czegoś nowego,

nruzycy też powinni rozszerzać lmożliwości], bo układanie wszystkic} utwořów na
jeden sposób nudzi i nuży słuch.

vARIo: Nie ptzeczę, że wynajdywanie rzeczy nowych jest dobre i potrzebne'

Ale zanim wyjaśnię, powiedzcie mi, z jakiego powoilu chcecie zastosować te dysonanse

w taki sposób, jak oni to czyĺi{ Czy czynicie to đlatego, by powieclzieć: chcę, by
wyraźnie były słyszalne i by razily słuch? nie używacie ich bowiem w spos<ib

piawidłowy i rozumny, tak jak ich uż)rwati Adńano [Willaert] i Cipńano [de Rorel,
Éalestlr]ina, Pońa, Claudio [Meľulo], Gabrieli, Gastoldi, Nanino, Giovanelli i tylu,
tylu innych Í''.] Czyżby oni nie rľprowadzali ostrości? Zajtzy1c|e do oľlanda Lasso,
Filipa di Monte, Giaches Werta, a znajđziecie ostrości tych cale stosy.Jeśli chcecie,

by nie razily tak słuchu, u autorów tych szukajcie sposobu i reguł ich używania,
jeśli natorĺiast chcĺelibyście, by clysonans konsonował, to: dysonans będąc przeciw_

ieństwem konsonansu musi zawsze z natury ŕlysonować i wtedy dopiero stanie się
konsonansem, kieily konsonaĺs będzie dysonansem, co jest nierĺożliwe' Chociaż może

ci nowi wynalazcy mogliby, baĺdzo się napracowawszy, .o4onaleźć z czasem taki nowy
sposób, by dysonans stawał się konsonansem, a konsonans dysonansem; w1maleźć
pođobne ľzeczy - niewielkie to zadanie dla tak wzniosłych umysłów.
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LUCA: Chcą oni właśnie złagođzić częściowo ostrość dysonansów w inny sposób,
niż robili to poprzeilnicy, i nad t1łn się tĺudzą.

VARIO: Jeśli zachowując pĺzepisy i dobre zasady' ustďone przez teoretyków
i zachowľvane przez wszystkich pĺaktyków, można to osiągĺąć, po co chcieć szukać
dziwacznych rozwiązaĺ przekraczając zasaďy? Czy nie wiecie, że wszystkie nauki
i wszystkie sztuki zostały ptzez lczonycř' uporząđko\'vane i dla każđej z nich usta-
lono podstawy, zasady i ĺeguły, na jakich się opierają, a to po to, by trz5łnając się
tych zasad i dobrych reguł każđy mógł zrozumieć, co drugi mówi lub czyni. I tak,
by nie dopuścić do pomieszania nauki i sztuki, nie wolno, by jakiś prosty nauczyciel
zmieniał zasady stosowane ptzez Guainaz?, albo poeta wprowadzał w wieľszu
sylabę długą tam, gdzie ma być krótka, albo rachmistrz wypacza| arytmetyczne
dzialania i dowodzenia właściwe dla tej sztuki; tak samo nie jest dozwolone byle
składaczowi nut wypaczaó i psuć zasady i przy pomocy nowych regul zbudowanych
na piasku wpľowadzać nowy sposób komponowania'

LUCA: To prawda, że wszysťkie nauki i sztuki zostaly ujęte w reguły, jednak
ponieważ dysonanse użJrwane są w haĺmonii jako akcydentalne, wydaje się, że
muzycy mogą ich używać, jak im się podoba.

VÁRIO: Nie wymagam, by kompozýorzy nie wprowadzali w swych utwoľach
akcyđentalnie dysonansóą ale mówię, że dysonanse, będąc z natury sprzeczne
z konsonansem, nie mogą w żađnym razie pojawiać się, ani być użJrwane na tych
samycłl zasadach. Konsonanstr użyvr'a się w haŤmonii swobodnie: skokiem albo
kľokiem, bez żađnego ograniczenia, ale dysonanse należy ĺraktować w inny sposób,
gdyż mają inną natuľę (sposób ten ukazał Ańusi w sztuce kontrapunhtu [A]źe deĺ,
Contľo,ponto), a nie tak, jak czynią to ci nowi mistrzowie-

LUCA: Muzycy ci tľzymają się zasađy, by ten głos, który daje dysorrans z głosem
najniższym, był harmonicznie zgodny z tenorem, a pop1:zeŻ tenor zgodny Ż pozosŁa-
ł;.ĺni głosami, Żaś ďos najniższy by też był zgodny z wszystkimi innymi głosami,
i tak robią mieszankę na swój sposób.

VARIO: Widzę, że ta ich zasada zachowana jest w przedzialce pier-wszej, czwartej,
piątej, szóstej i siódmej. AIe w szóstej przedzialce te szesnastki nie pozostają w stosunkrr
harrĺonicznym aĺi z basem, ani z tenorem' Jakie regüy, sąđzicie, że mogą je uľatować?

LUCA: Nie wiem, jak można by z tego wybrĺąć.; nie widzę tu żađnej zasady
i sądzę, że zostały wprowadzone tak' jak się je slyszy na instrumentach, gđzĺe ptzy
swym szybkim ruchu bardzo nie ľażą.

VARIO: Czy nie przypominacie sobie, co w zwíązku z tym mówi Aristoxenos?
['..] W II rozdziale Haľmonihi powiada: ,,Największym więc i najbaľdziej nagannyn
błęđem jest ođnosŻenie zagađnień hannonicznych do instrumentu". Co do tego zaś,
że skutkiem swego szybkiego ruchu szesnastki nie rażą słuchu: rozum, który poznaje,
że zmysł słuchu został oszukarry, mówi, że ponieważ nie są to inte1waly konsonujące,
ale dysonujące, użýe dla tego przypadku, nie mogą pozostawać w żadnym stosunku
hamonicznyrn i dlatego nie mogą ilawać hałmonii, która by byla pľzfiemna dla
sluchu; a ta ich szybkość przy t}'rn, że jest tak wiele głosów, któr.e razem czynrą
halas, to nic innego niż nađmiar zmysłorvego đoznania, któľe psuje słuch.

'' Guańno Veronese (1374_1460) wybitny humanista' reformator systemu nau-
czaÍ\i.a.
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LUCA: Tloszczą się tylko o zadowolenie słuchu, mało dbając o to, by rozum
oceniał ich utrvory.

VARIO: Gdyby czýali Boecjusza IX rozdział pieĺwszej lksięgi] i řozdział I piątej

ĺksięgi De ifusti.tutione łnusica libri lł i Ptolemeusza ĺozđzĺał I pierwszej księgi
Haľmonihi, bez wątpienia byliby innego zđania.

LUCA: Mało sobie cenią zaglądanie do kaĺt Boecjusza i to, co się w niclr zawiera;
wystarczy im, że potŤaflą nanizać razem parę nut na swój sposób i że uczą śpiewaków
wykon1'warria ich utwoľów z towaŤzyszeniem wielu ĺuchów ciała, w czym lci ostatni]
tracą miaľę, tak że się czasem wydaje, jakby mieli konać; i taka jest đoskonałość
tej ich muzyki.

VAItIo: t..'] Zgođnie z powszechnym zđaniem mędrców i uczonych, za najĺviększe
zagrożeĺlle musi być uznana ignorancja; kieđy się nie potľafi ľozróżnić w działaniach'
które są lepsze, a które gorsze; a gdy się tego nie wie, często wybier'a się wiele
ľŻeczy, które powinĺro się odrzucić, a odľzuca te, które powinno się wybrać. Stąđ
powstaje potem ten rodzaj potwol'nych utwoľów, które wędrrrją z rąk do ľąk i sami
autoľzy nie zdają sobie sprawy, jakie one są [w rzecz}'wistości]; wysI]ařczy, że się
zrobi dużo halasu, plątaninę fałszów i zbiorowisko błędów A wszystko to jest
skutkiem ślepej niewiedzy' ['..] Tludno mówić o sprawach będących przedlniotem
wieđzy z kimś, kto nie ma o niej pojęcia; to tak, jakby wieśniak miał orać pole
pełne gałęzi i chwastów, które mu utľudniają upľawienie gruntu, zanriast pola
nawykłego do pługa i pľzyjmowania ziaľna, które ma wyclać plon.

Ále posłuchajcie, cóż to za ustęp przykľy i prostacki, ktory uważają za wyśmienity;
w trzeciej przedziałce głos najniższy twořzy z najwyższ]'rn kĺrintę zmniejszoną po pauzie
półnutowej. ostrość {tego współbrzmienial spľa\ýia, że śpiewak jest niepewny, czy nryli
się, czy śpiewa dobrze. Interwał ten użJĄvany był przez wszystkich konrpozýoľów, ale
w inny sposób; mówię: w imy, bowiem choć go używają na pierwszej i drugiej części

battuĘ zwanych arsis i thesis, nie uż}Ąvają go tam jednak po pauzie, Iecz poprzeđza
go seksta lub inny konsonaĺs, tak jak wskazał Artusi w Arte d'el Con'tľaponto'

LUCA: Nigdy nie widziałem, ani nie słyszałem tego interwału uż}'tego w taki
sposób, jak oni to czynią' Pľz]4luszczam, że ta pauza półnutowa służyjako konsonans,
ale, tak jak Pan powieđział, słuch nie osądza tego, czego nie słyszy. Użył tego

inter'wału Cipriano [de RoŤe] w madrygale Non geme non fin'oľa, ale w inny sposób;
i Morales w Magníficat 5 tono w wersecie ,,Sicut locutus est'' i wielu innych zna-
konrityclr kompozytoľów, ale tak, jak uczyli nasi Staľzy i na co pozostawili rłiele
przykładów' I rzecz godna pođziwu, że z trudem i wysiłkiem znaleźli sposób nie
by inteľwaly te, które sama natuŤa uformowała jako dysonujące, stały się konso-
nansami, ale by stosować je tak, że rzeczywiścile wyđają się tracić coś z tej ostřości
i nabieľać słodyczy; ale gdy są użJ'wane i wprowadzane bez ograniczeń, bez liczenia
się z tym sposobem wskazanJrm przez Starych, nie mogą dać dobrego efektu.

t...1
VARIO: Nasi Starzy nigdy nie uczyli, że ĺ'aleŻy uż}nvać septymy tak jawnie

i bez ograniczeń, jak widzicie w pĺzedziałkach drugiej, trzeciej, czwańej, piątej,
szóstej i siódmej, bowiem ujmują gŤacji utworom i, jak mówiłem, głos wysoki nie
nra tam związku ze swą całością, początkiem i podstawą.

LUCA: Oto nowe dziwactwo.
VARIO: Gdyby to nowe dziwactwo opieřało się na jakiejś ľozumnej racji, byłoby

godne wielkiej pochwały i rokowało wieczne życie, ale ono życie ma krótkie' ponieważ
prawda przemawia przeciw niemu. [...]
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SECONDA PRATICA

Clauđio Monteveľdi
IL ąUINro LIBRO DE MADRIGALI A CINąUE voCI

Przedmowa: Venezia 1605

UWAZNI CZ\"T'ELNICY
Nie dziwcie się, że daję do druku te madrygały, nie odpowiedziawszy przedtem

rLa zarzjJŁy, jakie Aĺtusi postawił wobec niektórych ich maleńkich cząstek, będąc
bowiem na slużbie Jego Najjaśniejszej Wysokości Diuka Mantui, nie zawsze jestem
panem tego czasu, jaki byłby mi potrzebny; napisalem jednak odpowiedź, by wykazać,
że nie ukladam moich utworów byle jak, i gdy tylko będzie przepisana, rrkaże się
w druku i będzie nosić Łytvl secorLda pľ(Ltica albo Doshonatość muzyhi współczesnej,
co zďziwi moŻe niektórych, gdyż nie sądzili, by istniała inna praktyka niż ta, której
ľ^czy| Żarlĺno. Niech jednak będą pewni, że co do konsonansóĺv i dysonansów istnieje
też sposób ich traktowania inny niż ten okľeślony [ptzez Zarlína]i który to sposób
zaspokajając umysl i zmysl ĺsluchu] broni współczesnego kourponowania. I chciałem
Warn to powiedzieć zarówĺo ďlatego, żeby tej nazwy ,,seconda pľatica'' nie przywla-
szczyli sobie inni, jak też by luđzie wylalazczy równieŹ mogli tyrÍrczasem tozwaŻyć
inne ,,drugie sposoby'' đotyczące harmonii í wierzyć, że wspólczesny kompozy'tor
budr-rje na fundamencie prawđy. Żfrcie szczęśliwi.
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Giulio Cesare Monteveľdi
DICHIARAZIONE DELLA LETTERA STAMPATA
NEL ąUINro LIBRO DE sUoI MADREGALI

Venezia 1.60728

Kilka miesięcy temu został ogłoszony drukiem Ĺísl Claudio Monteverdiego, mego
brata; lĺtoś pođ przybĺanym imieniem Aĺrtonio Bĺaccino da Ťodi29 postaŤał się
přzedstawić go światu jako dziwactwo i głupstwo, dlatego ja, przynaglony miłością,
jaką ż1.wię dla mego bĺata, ale o wiele baľdziej jeszcze prawdą, jaką pismo jego
zawieľa, i '\yieđząc, że brat rr.ój zważa na fakty, a mało ceni słowa innych i nie
mogąc zrrieść, by dzieła jego były tak niesłusznie ganione, chcialem tu odpowiedzieć
na cŻynione mu zarzuty, wyjaśniając szerzej ustęp po ustępie to, co brat mój w owyrn
piśmie zawarł w krótkich słowach; aby przeciwnik poznał, a także ci, co opo\Miadają
się za nim, że pŕawda, któľa zawieľa się w tym Liście' batc1zo się różni od tego,
co przeciwnik w swym w).wođzie wykazuje' Y,ĺ Líście wíęc tak jest powiedziane:

Nie d,ziwcie się, że dąję d'o d'ľuhu te mad,rygały nie odpowiedziau'lszy przed'tem
na zą|Żuty, jahie postawił Artusi

Jako Artusi należy ťozumieć L'Artusi albo o niedoshontj'łościach współczesĺej
muzyhi3o, książkę, która nosi taki týuł, a w której to za ĺic mając tę szlachetną
zasađę Horacego ,,Nie będziesz chwalil prac swoich, ani ganił cudzych", bez żađnego
powođu, toteż niesłusznie, mówi się najgorzej, jak można, o niektóĺych utworach
muzycznych Claudia, mego brata.

wobec niehtólacb ich maĺeńlłich czqsteh.
Cząstki te, nazywane przez Ártusiego ,,passaggi'', ktore zostaly pl:zez or'e1oż

Aľtusiego w Rozmouie d,rugiej tak powJ,Ť}Ť'ane [z całości], należą do harmonii
madrygału Cľud'a Anąriĺ'li mego brata, a harmonia ta jest częścią skomponowanej
melodí'ĺ' Łego madrygału, stąil w stosuĺku do całości tego, co stanowi melo<líę [braŁ]
nazwał je ,,cząstkami" [pańicelleJ, a nie ,,ustępami'' lpassaggi]'

Bętląc bowiem na służbie Jego Najjaśniejszej Wysohoścĺ nie zdusze jestetn paŁem
tego cząsu, jahi byłby ĺni potlzebny.

Powiedziď to mój břat nie tylko o swoich obowiązkach muzycznych zalówno
w kościele, jak w pałacu, ale i o innych zađaniach dodatkowych, ponieważ (służąc
wielkiemu książęciu) większość czasu zajęty jest to przy turniejach, to przy baletach,
to pŕzy komediach i różnych konceltach, i wreszcie pIzy strojeniu ďwóch wiol

28 ob.iaśnienie ĺistu druhowalugo w piątej hsięd,ze jego mad'rygałów. Tekst zamie_
szczony jako posłowie w zbioĺze Scherzi musico'li ą tre uoci di Claudio Molzteuerdi'..ýe-
nezia 1607. Por. odn.2 na s. 49,

'' Giulio Cesare Monteveľdi nawiązuje do zaginionej dziś publikacji tego autoľa.
Braccino kontynuował polemikę publikując w odpowiedzi Giulio Cesare Montevel'die-
mu swoje DisĆo'rso secondo musicale d,i Antonio Bro'ccino da Todi Per ĺa dichiąratiol'ĺe
d'ella letteľa postd ne'scherzi Musicali tlel Sig. Claudio Monteueľd'e [Dľugi dyskurs
mlJzyczr\y Antonia Bľaccino da Todi đla wyjaśnienia listu drukowanego w ScheŤzi
Musicali pana Claudia Monteverdil. Venezia 1608.

30 por odn. 6 na s. 51.
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bask1ľde, kŁóÍe to obowiązki i praca nie są clryba tak pospolite, jak clrciałby

;;;;;.;;il przeciwnik; i ''ĺe 
tyló z powoilu, który podał, a który był prawdziwy'

Ĺrat mój ociągał się i ociąga [z odpowieilziąJ, ale ponieważ ýłie leż, Że J'spreszący

*""y"tká ""yšą 
bl;dnie" i że to, co dobre, nie idzie w patze z tyÍÍL, co szybkie;

|*ía"ĺ*y korl""t üo*i"ro wciąga calego człowieka, tym bardziej, gđy shara się on

i.oLto*uá o ľzeczy zaledwie dotkniętej przez uczonych teoretyków harrnonii' a nie'

jak pľzeciwnik, o tzeczy ,,zĺaĺej ślepcom i balwierzom"'-
"-" Ň'"it""łn "'raroĺ orlpo.iea, b1 wyhazać' że nie uhłatlam moicll' utuorów byle

jalł.
Mówi mój brat, że nie komponuje swych utwoľów byle jak; ponreważ Jego

zamiaretn bŕo (w tym rodzaju muzyki) komponować tak, by mowa byla panią

Ĺu.-""ii, a nie sługą; i tak winien być jego utwór osądzany' w całej złożoności

ńĺodĺi; ', czym traĹtując Platon tak mówi'' ,,melodia z Łl:zech.rzeczy się składa:

*"-v' r'..-"ĺl i rr'tmu''' i trochę niżej: ,,"'bowiem konsonans 
' 

i 
.dysonans ' tak sanro

jak rvtm i harmonia id.ą za mową, a nie mowa za rytmem i haĺmonią'" po czym

szeľzĘ określając mowę tał ciągnie: ,,..'co więcej, sposób mówienia i sarĺa mowa

a"v "i" ĺa". ". o""oaiu*i'' l áaluj, ,,"'" wszystko inne idzie za mową''' Ale tu
Áito"ĺ, 

"tują" 
w roli nauczyciela, bilrze pewne cząstki albo ustępy Qak je naz1'wa)

,]lođryg.ło C.uao Amarilĺi mego bľata, nie troszcząc się wcale o mowę, ponijając

:_i t.ĺ,.i.Lrry nic nie miała *"pólrr"go z muzyką, i ukazuje- owe ustępy pozbawione

,ll.*y,' 
"ołď 

jej harmonii i r}'tmu; ale gdyby w ustępách- uznanyclr ptzezeĺ za
fałsz;íe niá ódi".,"ul mo*y, świat niewątpliwie by widział, gdzie- zbłądził on w swym

o_"ąali", u on nie nrówilby, że są to rojenia i zamki-na lodzie dlatego' że nie

"u"io*rrją 
w pelni zasad pĺima pratica' Pięknie by to było-, gđyby zľobić to samo

" '".a.vgäł"*ĺ 
Cípiaĺa óalle belle contrad'e, Se ben iL duol' E se pur lni mantient

o,rror, birĺ"łra m'iiLlita amore, Cl'ud'eĺ', acerba, ĺJn altľa toĺta i innynri, których

Ĺ^ńo"l. ściśle słrrzy mowie i które z pewnością pozostałyby jak ciała bez duszy

bez tej głównej i najważniejszej części muzyki' ozĺacza to, iż przeciwnik oceniając

t"l.'ií" bez luwzälędniania] mowy przyjmuje, że cal.a poprawność i piękno ma

p"r"g.Ě^". ĺcisłym ňchowywaniu owych regul pńma pratica, które uznają harmonię

"u 
piurrią,rlo*ý fiak wykaże to mój brat). Wie on z całą pewnością' że rnuzyka

l* i.Lĺ"i rođzáju'utwoiu, jak ten jego) ma na celu doskonałość -melodiź' 
a w ten

sposób traktowana harmonia z pani staje się slugą, 'ľ" "?: 
panią harmonii

i'tuLĺ- 
"po"ol'"* 

myślenia kierujl się seconda pratica, czyli praktyka współczesna'

Ńoi": p.ä*a"l*"i po,l"ta*i" braĹ obiócuje pokazać, że wbrew lzdaniu] przeciwnika'

r'u.-ár'iu -ad.yjaiu Cru6a Amarilli nie jest skomponowana byle jak, ale zgodnie

z piękną sztuką i soliđną wiedzą, której przeciwnik rrie zrozumiał i nie znal'

i aiui"go']r.ut -jj - odpowiaclając pŤzeciwnikowi - obie-cuie pťzedsta\Mić na piśmie'

Źe to, co pisze przeciwnik ođnośnie doskonałości melodii, nie jest oparte na pra-

wdziíej sztuce. 
_Niech 

zatem przeciwnik, występujący przeciw madrygałowi mego

brata josrrjąc lrarĺnonię weilług reguł prima pratica (to jest nię mającą na celu

doskonałości melodil, w który to sposób tŤaktowana harmonia ze slugi staje się

panią), cudzym błędom przeciwstawi się w praktyce i opublikuje dĺukiem własne

ä"ĺ"łá,'ĺ.'.l á łr,teđv niech śviat będzie sędzią' A gďy nie pĺzedstawi on dzieł' ale

tylko słowa - zaś đzieła są tym, co stanowi chwałę Mistrza - okaże się' że móJ

brat, a nie on będzie goďzien pochwały. Tak bowiem jak chory nie' przyznaje wiedzy

lekarzo*i wteđy, edy iylko słyszy, jak ten cytuje Hippokĺatesa i Galena' ale wtedy'

sJy 'l.n "L"t"k 
jágo iomocy oázyskuje zdrowie, tak samo świat nie przyznaje wiedzy
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nruzykowi na podstawie tego, że slyszy, jak ten obraca językiem-na temat czcigodnyclr

l"o"ětyto* hármonii, bowieĺn Timotheos 'nie w ten sposób pođerwał Aleksandra do

Ĺ";", ár" p.""" spiew. Do tego praktycznego dzíałania brat mój zaprasza przeciwnika'

ao ń"""so innego, poniewaz każdemu ustępuje, wszysťkich czci i szanuje' I raz na

,u*"r" áo ';egg go ,up"u"ra, bowiem chce poświęcić się muzyce.' a nie tekstom

; ;;*, "u 

_*yňtr.ĺ"Ä 
tego jednego obiecanego razu3l; iść 

' 
za 

'boskim 
Cipriano

no.", x"ĺę"i"- tGesua1do] diVenosa,-Emllio del Cavalieľe, hrabią A]fonso Fontanella'

l'*tią ai'c"*"'uta [G' Barilim], kawalerem Tüľchi, Pecci i innymi panami z tej

wspaniałej szkoły, a nie zajmować się próżnym gadaniem'. 
'

Gd1 iyĺho będrie p,.episara, ukizi sĺę w d'ruhu i będ'zie nosi'ć Ętut Seconda

pľątic!1' - 
u*uzu bowiem, że przeciwnik występuje przeciw muzyce współczesnej i bĺoni

starcj, kióIe to w rzecż}'wistości ľóznią się między sobą.(w sposobie stosowania

Lo.r*rlurr"o* i dysonansów, jak to bľat mój ukaże), a różnica ta przeciwnikowi nie
j;"; ;nan;' by więc było baráziej jasne, jak jest naprawdę, i by wszyscy zrozumieli'

;;lJ 
"d"u; 

u ä a""gą, ob\e'ptzez mego braťa szano\ťane' cenione i chwalone'

"i.ä pi.ttytę rra"*ul"o.' pierwszą, była bowiem użyta pierv/sua' a współczesną

.ru"*ui d",rią praktyką, pońiewaz jóst kolejną drugą używaną w praktyce [konrpo-

"yi"'"r.i":l 
h"""-i" juiá pĺ"'*s"á pĺakiykę tę, która skupia się na đoskonałości

Ĺo.rrror'iĺ,- to jest przý któľej się uwáża, że harmonia nie jest.rządzona' ale tząđzi

i ,'* :""Ĺ sł,rsą, äle_jest pánią mowy;- rozpoczęli ją ci, co pierwsi skornponowali

naszą notacJą swo]e utwory na więcej niż jeden głos, 
_a 

kontynuowali i uzupelniali

:i ô"i."st'"ń,'.T*q"in cle Pľes, Pier_re de La Rue, Jean Mouton' Crecquillon' Clerrrens

"l" 
p.]pu, iombert i inni z owych czasów; udoskonal-o-:1--"o"!"1u ostatnio przez

;;ią;;;i. zastosowane w dzieiach messer Adĺiana lWillaeľta] i przez lłatdzo

.o",r*''" ."goły znakomitego Zarlina' Jako drugą praktyĘ - któľej pĺeIwszym

*v-"Ju""ą í riaszej notacji był boski Cipńano Rore, jak ukaże :ĺój brat' a którą

páa:iiĺ i """pa"ĺĺ rri" tylĹo '$/ymienieni Panowie' ale Ingegneń' Marenzio' Giaches

ilurt, ĺ,"""o."o, a ťakże iacopo Peri, Giulio Caccini i najwznioślejsze unrysły i znaw-

cy piawdziwej sztlrki - Ťozuürie tę, która zabiega o đoskonałość meloclii' to jesĹ

,-r*äzu nu.-oĺę za podpoĺządkowaĺ ą, a ĺi'e ĺządzącą, zaś za panią harmonii uważa

-"*ę' í iy"ĺ pouroäoŕ ou"*.ł ją dňcą, a nie nową; powiedział "dnrga 
pľalrĘka

' luo.io:z"- poniew aż zamierza pr)edstáwić swoje racje co đo sposobu uŹvcia kon-

aorlor'"ĺrv i äy"o.ur'aó. w ŤealiŻacji praktycznej; nie powiedział ''zasaďy 
melodycz'

ne'', ponieważ lprzedza, że nie podejmuje tak wielkiego- Żadania' zostawiaJąc

kuíaĹ.owi EľcolĚ Bottrigariemu i wi"láb'-'"*" Zarlino układ'anie tak znamienitych

á"i"ł, ttĺrv to lZarlino] ilryl rrur*y Istitutioni harmnniche [Zasady harmoniczne]'

poniówaz chciał wyłozyć plawa i zásađy harmonii, ale bťat mój powiedział "druga
p."łl"u", to jest drugi siposób zastosowania w praktyce, ponieważ clnce rozpafi:zyć

.po"oĹ l"t uzycia, to jest ĺozpaltzyć ze względu ĺa melodĘ i przedstawić tylko tyle

swoiclr racji, ile dotyczy jego obrony wobec [zarzutólv] pŤzeclwnlKa' 
'

3l tj' zapowiedzianej wyżej odpowiedzi na piśmie'

'' Sło*a ,,teoria'' nie ma w komentowanyfi\ pŕzez Giulio Cesare tekście Claudia

Monteverđiego; należy rozumieć, że komentator tÍaktuje jako teorię zapowiedziane

"racje'', 
jakiJl\-ĺonteverdi miał opublikować w odpowiedzi na zarzuty Artusiego'



albo ĺloskonałość muzyki wspołczesnej'
Nazwie ją doskoualością muzyki współczesnej iđąc za autorytetem Platona, który

mówí; ,,Czyż i muzyka nie zmierza do doskonałości metodií?,,

- Co zclziwi moze łLiehtórych, gd'yż nie sądziti' by istniata infud, prcńtlhd niż td,,
htórej uczył Zarliĺo '

Powieđziď ,,ĄiektóÍzy", a nie ,,wszyscy'', chodzi bowiem tylko o przeciwnika
i tych co idą za nim; powiedziď ,,zdziwí,,, ponieważ brat mój wie na pewno, że nie
tylko nie znają oni drugiej pľaktyki, ale i wielkiej części pier_wszej (al to wykaze),i nie sądzą, by istniała inĺla praktyka niż ta, któŤej ĺczyl Zar|iĺo, to jest inna
praktyka niż messer Ádriana, ponieważ inną praktyką wielebny Zarlino nie ma
zamiaru się zajmować, co w5rraźnie stwierdza mówiąc: ,,Nigdy nie było, ani nie jest
moim Żamialem pisanie o stosowaniu praktykí na sposób starożytnyclr, czy to
Greków, czy Latynów, choć czasem ją wyjaśniam; ale tylko o zasadach stosowanych
przez tych, co wynaleźli ten nasz sposób śpiewania ľazem wielu partii głosowých
ľóżnie prowadzonych i mających różne arie, zwłaszcza o sposobie vzyvłanyl,^ pr:zez
messeľ Adĺiaua''. Tak więc sam wielebny Zatlíno przyzĺaje, że nie jest to jedna
jedyna prawda co do praktyki ta, któĺą on wyklada, i dlatego brat mój zamierza
oprzeć się na zasadach wyłożonych pĺzez Platona i stosowanych przez boskiego
Cipriana [de Rore] i współczesnych inaczej, 

^iż 
1lczy i ustala wielebny Zarlino

i sLosuje messer Adriano.
Niech jed,nak będ'ą peuni' że co do honsonąnsóu i dysondnsóLo
Ale przeciwnik i ci, co za nim idą, niech będą pewni, że co do konsonansów

i dysonansów, Ło zĄaczy, że co do sposobu stosowania konsonaĺsów i dysonansów
istŁieje też sposób ich trdhtowania iĺLny niż ten ohreślony [przez Zarlin'a]'
Jako ustalony sposób stosowania konsonansów i dysonansów brat mój rozumie

zasađy wielebnego Zarlina podane w tŤzeciej ksíędze jego Instituŕioni, których celem
jest ukazanie, jak w sposób doskonały zrea]lizować haľmonię, a nie melod.ię, jak Ło
dobrze widać w jego przykładach muzycznych podanych w tym miejscu, które
pzedstawiając w pra]<tyce tŤeść tych zasad i praw, nie uwzględniają pľzy tym
mowy33; ukazują więc' że haimonia jest panią ńowy, a nie slugi; natomiast brat
\Ť|ój ptŻez sposób stosowania konsonansów i dysonansów udowodni przeciwnikowi
i tym' co opowiadają się za nim, że gdy harmonia jest slugą mowy, nie jest ona
ustalana w sposób powyższy, bowiem jedna ľóżni się od drugiej.

Któĺy to sposób zaspohajajqc umysł i zmyst [słuchu] broni współczesnego hom-
ponowania.

Zaspokajając umysł, gdyż opľze się na konsonarrsach i dysonansach uznanyclr
pľzez matematykę, dlatego powiedzíał: ,,co do sposobu ich traktowania''; i jedno-
cześnie kierorvać się będzie w1ĺnaganiami mowy, będącej właściwą panią ftząđzącą]
sztuką doskonałej melodii fak przyznaje Platon w tľzeciej księdze Republiht) i d7a-
tego powieđzial ,,druga praktyka". Z zaspokojeniem zmyslu, ponie!ĺ/aż połączone:
mowa rządząca rytmem i harmonią, które jej służą (i powiada ,,służą',, ponieważ
samo połączenie nie wystarcza, by melodię uczynić doskonałą), poľuszają uczucia
ducha; a oto słowa Platona: ,tylko melod'ia bowiem odr5rwając ducha od wszystkiego,
co go rozpŤasza' daje mu skupienie", a nie sarna harmonia, choćby była najdosko-
ĺalsza; i przyznaje to wielebny Zaľlino mówiąc: 

',Jeśli 
weźmiemy samą harmonię,
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_" Przykłady nutowe w III księilze .Is titutioni pođawaĺe są bez tekstu sło\Mnego.
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nic innego nie dodając, nie bęclzie ona miďa mocy w1'wołania jakiegokolwiek

Áł^irrrl.e" skutku; i nizej đodaje: ,,przygotowuje i usposabia w pewien sposób

*"*rręt.""i-" do wesolości albo smutku, nie skłania jeđnak do tego, by wyrazić je

ĺa ze'łłĺąĹtz" .

lchcinłemWamtopowĺed'ziećzaľównodlatego,żebytejnozuysecond'apratica
ĺie pny wtaszczyli sobíe inni,

b.ut -oi ołnajmił śwíatu, że jest to nievr'ątpliwie jego nazwa, aby_ wiedziano

ĺ 
"o"o,ĺu.ro, 

ze gcly p.zeciwnil po*i"d"iuł w Diigim Artusim (na s' 33)34 te słowa:

,,đruga praktyka, o Ĺtórej na přawdę można powiedzieć, że są 
-to 

męty (la feccia)

pi"ń""ä:", to powiedział 
_tak, 

Ĺy gaĺić dziela mego brata; a było to w roku 1603'

i.iuay to'u.ut Áó1 miał zacząć pisać, by bronie się przeđ pľzeciwnikiem i zaledwie

,'u"*ę tę secondá pľatica zdąłý wymówić' Wskazuje to wyľaźnie' że przeciwnik

clrciałty nie tylko w zapisie, ale już w powietrzu zriszczyć jed'nocześnie słowa mego

r'utu i jnso nuty. I z_jakiego powodu? - kto wie, niech powie; niech spróbuje

,^ut"ĺe \tě ,la"*ę] * á.uł". Áu dlaczego wydziwiał przeciwnik ''\r tym swoim

w}.wodzie, 
'mówiąc: 

,,okazujecie się tak zazdľośni o tę nazwę,'bojąc się' by wam '1e3

nie ukraáziono''? Jakby chciał powiedzieć na swój sposób: nie powinniście się bać

takiej gŤabieży, gđyz nie zasługujecie nie tylko na okradzenie, ale. na naśla'lowanie'

oświäd]c"am áo, ze gavty się miało ujmować spĺawę od tej stŤony' niemało

uů.,-""tĺ* p."á-u*ňłáty na rzecz rnego bÍata, zy']łaszcza przemawiałby śpiew

oiťo 1'or"n"" na ten współczesny sposób, który od trzech czy 
' 

czteĺech lat pojawia

"ięl a.,.'t .,, to do słów -otetó*, to -ucl'ygałóW to kanconet i.arii; któż go uż1'ĺvał'

"u'rri- 
l'rut przyniósł go do ltalii, gdy wrocił z kąpieliska w Spä w ĺoku 1599? I kto

przed nim żaczął opíetać r'ra .iri .ruboz.'" ut\MoŤy łacińskie i w naszl'rĺ języku?
'đ"ił 

"i. układai wówczas tych itrobiazgów? Zatem byłoby coś do powiedzenia na

jego korzysć, i więcej jeszcze, gdybym chc1ał wymieniać- i ír^ÍLe ŤzecŻyi zaíÍLi7czę

" 

_ĺ"t', 
uá jak powieđziďem, sprawy nie należy traktować od tej strony'

Bęí"i" lą nazywał drugą pľaktýą co do sposobu jej stosowania' ale co do jej

począLków można by ją nazwać pierwszą'' iäĺ tnz by tud'zie .ynalo""Ę również mogli' tymczasem rozważyć inne "drugie
sposoby" doty czące harmonii

Inne, to jest nie ż}'wić przekonania, że ĺricze1o, co potrzebne dla sztuki' nie

mozna źnu7eŁć gdzle indzle;, ;ak tylko w tym, co nakazują zas-ady pńma pratrca,

f"'-ri"*uz hu.-o_r'ia, będąc ôgľanic"ona, miałaby być zawsze jeđna' đla wszystkiclr

rodzajów utworów, i tak nie mogłaby służyć mowie w sposób doskonały' "Drugie
;;";Ĺy", Ło jesŁ ĺzeczy odnos"ą"e się clo drugíej praktyki' czyli do doskonałości

i."t"aĺtr' ,,aotv"rą"e haimonii'', to iesi nie dotyczące tylko cząstek czy odcinków

"l*o'", át" jego całości. Gilyby pizeciwnik mľś]a*l. w ten sposób' nie zaľzucalby

* s*oim dy"Ĺ.,""ie harmonii madrygału o Mirtitlo35 mego bĺata owych przekroczeń

3a Seconda parte dell'Artusi overo Delĺe Imperfettíoni detla Mod'erna MusĹca' Nella
quoln 

"í 
i;"otto án' 

^oltĺ 
abusi ilLtľodottí d'a i moderni Scrittori' eć Compositori' [Dĺuga

ä"ęsJ e't*l"g" albo o Niedoskonałości Współczesnej Muzyki, w którei omawia się

*iii" ,ruaozyj *p.owađzonych pľzez współczesnych pisarzy i kompozytorów] venezia

1603.
35 LArtusi ouero Delle Imperfettioni... k. 48v: ,,Kilka dni temu słyszďem madrygał

któľy zaczynał się đźwiękiem w modus dwunastym w b molle, potem - jeśli đobrze
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co do tuono' choć zdaje się, że mówi tam raczej ogóInie. Podobnie rozumował AŤtusi
i wykazy'wał, jakie zamieszanie wpĺowadzają do utrĺorów a' co zaczylają w jednym
tuono, ciągną w innym i kończą w barđzo odległym od pierwszego i dľugiego;
[śleđzić ten wywód] to jest tak, jakby się słuchało rozumowania wańata, który by

- jak to się mówi - twierdził to czarno, to bialo' Nie spostŕzega biedak, że podczas
gdy chce się pokazać światu jako nauczyciel poprawności, popađa w błąd odrzucając
tuoni mieszane, dla których gdyby nie było miejsca, Hymn Apostotów zaczyĺający
się w szóstym, a koĺczący w czwaŤt1rrn czy níe zmie.rzaŁby 

"to 
w pra'".r'o to w lewo''?

Podobnie introit Spirĺ'tus Domini rcplenit orbem terrarum i bardziej jeszcze Te Deum
laud'amus. A Josquino [des Prěs] czyż ĺie byłby nieukiem, ponieważ rozpoczął swą
mszę Fait tant reErez w szóstym, a kończl w drugim? Hařmonia śpiewu i/asce la
pena mia szanownego Striggio (tľaktowana według prima pratica), którą można
nazwać boską, nie byłażby dziwactwem, ponie.lvaż zbudowana jest na tuono pier-
wszym, ósmym, jedenastym i czwaŤtym? Madrygal boskiego Ćipriano Rol:e Quanrho,
siglzol', lasciaste, który się rozpocz;ma w jedenastym, w środku przebiega w drugirĺ
i đziesiątym, a kończy w pierwsz5rm, zaś druga część w ósmym, czy nie bylby
wy'razem wielkiej lekkomyślności Cipriana? A jak nazwać motet messer Adriano,
któŤy rozpoczął Ne proicias nas in tempore sernctutís (motet a 5, który znajduje się
na końcu jego pierwszej księgi) w pierwsz5.ĺĺ tuono, środek zrobil w đn-rgim, a koniec
w czwartym? Ale niech przeciwnik przecŻyta rozô'zía! 14 w IV księdze Istitutioni
wielebnego Zaĺlina, a się nauczy.

i wienyć, że współczesny hornpozytor buduje na fundamencie praud'y; żyjcie
szczęśliwi'

Ťak powiedział mój bľat na końcu, wie bowiem, że komponowanie współczesne
nie zachowuje i nie może zachowywać, ze względu na nakaŻy mowy, reguł pńrrra
pratica, a jednak taki sposób komponowania jest już přzez świat tak ptznęty, że
można go słusznie nazwać zwyczajem; toteż nie może uwierzyć i nigdy nie uwierzy

- nawet gdyby jego aŤgumenty na poparcie słuszności tego zwyczaju nie były
trafne - że myli się świat, a nie przeciwnik' 1 żyjcie szczęśliwi'

pamiętam - pľzeszedl do b quadro i kończył się w moilus pierwszym; i wydaje mi się,
że slowa mađrygału byly zaczerpnięte z Pastor 7Ído Guańniego i brzmiały ,o Mir-
tillo'..."




