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[...] Książe Gesualdo đi Venosa, kt ty także znakomicie gtał na lutni
1 gitarze neapolitariskiej, zaczął komponować madrygaly wielce kunsztowne i
w wybornym kontrapunkcie, z pięknymi i tľudn}.ĺni imitacjami w każdym z gło-
s w, splatanymi ze sobą, a tak względem siebie ułożonymi, że nie było tam
nut zbędnych i pozostających poza rozpoczętą imitacją, t'a Żaś Żawsze-\ pľowadzana
była w odwĺ ceniu. Ponieważ jednak owa precyzyjność [zachowanial reguł da-
wałaby czasem kompozycję sztywną i niewdzięczną, wybierał z całym staraniem
i pomysłowością takie imitacje, kt Ťe choć w komponowaniu przedstawiały trud-
ności, były melodyjne lub wypadały łagodnie i płynnie, tak iż plzy śpiewaniu
sprawiały wrażenie, że każdy m głby je łatwo skomponować, ale gdy przychodziło
do 'rzeczy, okazywały się nie dla każdego konrpozytoŕa osiągalne. w ten też
spos b komponowali Stella, Nenna i Scipione Dentice - neapolita czycy, kt y
przejęli w spos b księcia di Venosa i hrabiego Alfonsa Fontanel1ego...

Claudio Monteverdi
MADRIGALI GWRRIERI EIT AMOROSI

Venetia 1638

CLAUDIO MONTEVERDE DO CZYTELNIKA
Z:ważywszy, że trzy są gł wne nasze namiętności czy 1f,cz1Jcia duszy, to jest

Gniew, Umiarkowanie i Pokora albo Błaganie' jak stwierdzają najlepsi filozofowie,
a także potwierdza sama natura naszego głosu, kt ry jest wysoki, niski albo
średni, i jak sztuka ÍĹ|izyczĺa ukazuje wyŤaźnie ptzez Łe Łrzy określenial
concitato [,rłzb :zony], molle [łagodny] i temperdto lumiarkowany], a nie mogąc
w żadnej kompozycji dawniejszych kompozytor w zĺaleźć ptzyklađl na rodzaj
wzburzony, a tylko na łagodny i umiarkowany, rodzaj, kt ry jednak Platon
opisuje ul III Księdze Retoryki [sic!] w tych słowach: ,,Użyj tej haŕmonii, kt ra
jak należy, naśladuje głosy i intonacje dzielnie idących do walki'' (Susclpe
Hąrmoniam illam quae ut decet inĺitatur fortiter euntis in proelium, uoces atque
accentus); a wieđząc, że przeciwie stwa bardzo poruszają naszego ducha, zaś
celem đobrej Muzyki powinno być [ich] poŤuszanie, jak stwierdza Boecjusz,
m wiąc: ,,muzyka jest nam dana' by obyczaje albo uszlachetniać, albo ĺiszczyć,,
(Musicąm nobis esse coniunctam, mores ueL honestare, uel euertere), zacząłem
dociekać z niemałym trudem i poszukiwać tego Ťodzaju lwzburzonegoJ. Wziąłem
pod uwagę tempo piĺrycheja, kt ry jest tempem szybkim, a o kt rym wszyscy
najlepsi filozofowie twieľdzą, że !ż]rwano go w ta cach wojennych, wzburzonych,
zaś tempa spondeja, tempa powolnego - [w ta cach o charakterze] przeciwnym.
Zacząłem więc badać [dźwięk wartości] semibŤevis wydobyty w tempie spondeja,
a następnie rozdrobniony na szesnaście szesnastek uderzanych jedna.po drugiej
i w połączeniu z rĺrową wtażaJącą gniew i oburzenie; uslyszałem na t;rm
niewielkim przykładzie pođobieiístwo do uczucia, kt rego szukałem, milho że
metŤum mowy nie oddawało szybkości instrumentu. Dla dalszej pĺ by sięgnąłem
do boskiego Tassa, jako poety, kt rego mowa wyŤaża w pełni i z calą natuľalnością
te namiętności, ktríre chce on opisać; i znalazlem jego opis walki Tankreda
z Clorindą, gdzie miałem do oddania w śpiewie dwa przeciwne ucŻucia, to jest
wojnę oraz blaganie i śmierć. I w roku 1624 wykonałem lutw r] wobec naj-
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Vincenzo Giustiniani
DISCORSO SOPRA I-A MUSICA
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.'. Śp. ojciec m j posłał mĺie w dzieciristwie na naukę muzyki i zauważyłem,

że wykonJrwano w wczas utwory Arcadelta, orlanda di Lasso, Striggia, cipriana
de Roĺe i Filipa de Monte; były one uważale w wczas Ża najlepsze i były nimi
tzeczryiście, A do śpiewania na głos solo z towarzysŻeniem jakiegoś instrumentu
najbárdziej lubiano villanelle neapolita skie; na ich wz r komponowano także
* R"ymi"; komponował je zwłaszcza niejaki Pitio, dobry muzyk i błazen dworski'

Niedługo potem zmienił się gust muzyczny i pojawiły się utwoŕy Ĺuca MareŤIzia

i Ruggiera Giovanellego, przynoszące norły rodzaj przyjemnych rozwiązarí, utwory
zar wno do śpiewania na kilka głos w, jak i na jeden z towarzysŻeniem jakiegoś

instŤumentu; đoskonalość ich polegała na nowości arii, míLej dla ucha i lzastoso-
waniu] niewielu imitacji łatwych ibez szczeg llej kunsztowności. [.'']

W Roku Świętym 1575 lub wkr tce poterr' zaczął się spos b śpiewania baĺdzo
r żny od poprzedniego [.'.wielość dobrych śpiewak w] pobudziła kompozytor w do

pisania utwor w zar wno do śpiewania na kilka głos w, jak i na jeden z to\Narzy-

szeniem instrumentu, ale bogatszych w pomyśle i Wyższego kunsztu; i powstały

stąd villanelle pośrednie pomiędzy madrygalami polifoniczn}Tni i villanellami' Dziś
mamy wiele ksiąg villanell owych autoŤ w ctaz otazío Vecchiego i innych' A tak
jak villanelle uzy;kały większą doskonałość skutkiem baŤdziej kunsztownego kom-

ionowania, tak iez przy sposobie komponowania wielogłosowego altotzy chcąc, aby

ich utwory podobały się po\łszechnie' starali się o to samo, zwlaszcza Giaches Wert
w Mantui, a L!ŻŻeisco w Ferrarze. [Ci dwaj] mie]i zwierzchność nad całą muzyką

tamtejszych diuk w, kt rzy w tej sztuce w najwyższym stopniu gustowali; a zwła-

szcza-ł ŁyÍn' by wiele dam i najprzedniejszych pa umiało biegle grać i śpiewać;

tak dalece, że spędzały one czasem całe dnie w pokoikach w tym celu zbudowanych'

I wielkie było wsp łzawodnictwo pomięđzy tymi damami z Mantui i Feľľary i szły

one między sobą w zawody nie tylko co do brzmienia i sprawności głos w, ale

i ozdobności znaťomitych passaggi, wykon1'wanych we właściwych sytuacjach i nie

nadmiernych (czym zwykł gŤzeszyć Giovalni Luca, falset z Rzymu, kt ry także

służyl w Ferrarze); lwykonl'walych] z miarkowaniem i wzmaganiem głosu, folte

lub piano, głosem tłumionym lub pelnym, zależnie od tego, jak to było odpowiednie;

to pĺzeci,ągając, to pŤzerywając i dodając wdzięczne, ur}'wane westchnienie, to

*yto'','1ąc_si^iu.'nie, spiccato długie possoggl, to groppi, to saltĹ, Ło długse trilli,
to L.ĺtiłe, Ło p@ssaągi wđzięczne i śpiewane piano, pĺzy kt Ťych czasem nagle

słychać było odpowiedzi echa; a przede wszystkim z gÍą Łwaĺzy, spojrze i gest w,

ki re towaĺzyszyły we właściwy spos b muzyce i lśpiewanej] Łĺeści; zw|aszcza zaś

bez niestosownych Iuch w postaci, porusze ust i rąk, kt re by by\y bez zwiękĺ
z sensem śpiewu; i wymawiając w}Ťaźnie tekst w taki spos b, by słychać było ta]<że

ostatnią sylabę każdego słowa, nie przerywanego, ani nie zniekształco''Ęgo ptzez

passaggi ;zy inne zdobienia, i stosując wiele innych szczeg łowych kunsztownych
soosob w

8 Przekład według tekstu opublikovranego pľzez Aĺgelo SOLERŤI Ze orĘi del

melodł.Ĺmma Torino 1903. Cpowane strony odnoszą się do tego wydafua'
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godniejszych [Pan w] Szlachetnego Miasta'Wenecji, w wytwoľnej komnacie Jego
Ekscelencji Doży, Pana Girolama Mozzenigo' [...] mego szczeg lnego patĺona
i opiekuna. [Utw ten] zyskał u słuchaczy wielkie uznanie i pochwały.

'V,łídząc, że w tych początkach udało mi się naśladować gniew, prowadziłem
dalsze poszukiwania, dociekając dalej i ułożyłem w taki spos b szereg innych
kompozycji, zar wno kościelnych, jak kamera.lnych; i tak rođzaj ten spodobał się
r wnież kompozytorom' że nie tylko chwatili go słowem, Iecz także ukazali to
pi rem, naśladując mnie w swych utworach, ku wielkiemu memu zadowoleniu
i cz}'niąc mi wielki zaszcz1t. Toteż wydało mi się, że dobrze zlobię oznajmiając, że
to ja pierwszy podjąłem poszukiwania i pierwszą pr bę lzastosowania] tego rodzaju'
tak potrzebnego sztuce muzycznej, bez kt rego to można słusznie powiedzieć, że aż
dotąd muzyka była niedoskonała, mając tylko dwa rodzaje: łagodny i umiarkowany.

A ponieważ na samym początku wydało się (zwłaszcza tym, kt ĺym wypadło
gŤać basso continuo) rzeczą raczej śmieszną niż godną pochwaly uderzanie tego
samego dźwięku szesnaście razy w ciągu jednej battuty, dlatego sprowadzali tę
wielkość do jednego tylko udeĺzenia na battutę, tak że zamiast stopy pirrycheja
wykony'wali spondej i niszczyli podobie stwo do mowy wzburzonej. Dlatego prze-
stzegam, że basso continuo i tnwaĺzyszące mu linstľumenty] mają być grane w tym
rodzaju [muzyki] w taki spos b i w takiej postaci, jak jest napĺsane, podobnie jak
należy zachow1.wać odpowiednie zasady w innych kompozycjach innego rođzaju.
Bowiem spos b gTania musi być tĺzech typ w: pĺzem wieniowy [oraŕorio], harmo-
ĺíczĺy |armonical i Ęrtmiczny [rhytmica)''W1malezienie przeze mnie rodzaju wojennego dało mi sposobność do napisania
kilku madrygał w, kt re nazwałem wojennymi; a ponieważ muzyka u wielkich
pan w uprawiana jest w ich wspaniałych komnatach na trzy sposoby dla
zadowolenia ich subtelnych upodoba : jako teatralna, kameralna i baletowa,
dlatego w obecnJ.m moim dziele wyr żniłem te trzy rcďzaje, dając t1.iuty:
[muzyka] wojenna, miłosna, przedstawieniowa. wiem, że [dzieło] będzie niedo-
skonale, bowiem we wszystkim niewiele jestem waĺŁ, a zułłaszcza w rodzaju
wojennym, kt ry jest nowy, zaś omne principium est debile [wszelki początek
jest słaby], dlatego proszę łaskawego Czytelnika, by zechciał przyjąć moją dobrą
wolę, kt ra będzie oczekiwać oil jego uczonego pi ra większego udoskonalenia
tego lnowego] rodzaju, ponieważ inuenti's facile est ader[r]e [w nowych pomysłach
łatwo o błądJ; i żyj szczęśliwie'

Domenico Mazzocchi
MADRIGALI A CINSUE VOCI ET ALTBI UARII CONCERTI

Roma 1638

Do JEGo EMINENoJI [..'] wIELcE ŁAsKAwEGo MEGo PANA
KARDYNAŁA BARBERINo'

Najwięcej pomysłowości w dziedzinie muzyki wymaga - Najczcigodniejszy Ksią_
żę - komponowanie madrygał w. Mało ich dziś jednak się układa, a jeszcze mĺiej
śpiewa; są bowiem, na ich nieszczęście, niemal wygnane z Akademii. Te moje nie
ży-wią ĺađziei na lepszy los niż ten, jaki spotyka inne, przeciwnie, znając swą
słabość i tym słuszniej obawiając się tego samego pĺzyęci,a, przez pewien czas
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pozostawďy w ukryciu. Teraz, zachęcone szczeg lną łaskawością Waszej Eminencji,
ođwaŻają się ukazać przed światem i udać się jako do najpewniejszego schľonienia
pod Jego upragnioną opiekę, Żwłaszcza że wasŻa Eminencja đla oderwania umysłu
od powagi spraw publicznych lubiła czaseÍrL zaszczycać je słuchaniem, gdy je śpiewano
z udziałem Jego wiol. Spodziewają się ponađto, że będą miłe Waszej Emineĺcji nie
tylko z powođu opieki, kt rą tak skutecznie otacza i wspiela sztuki' a szczeg lnie
ten szlachetny kunszt lmuzyczny]J prz}'wracając mu jego dawne poszanowanie' ale
leż ze wzg71đu na m j najwyższy szacunek i oddaĺie, z jakim z największą czcią
ĺajpokoŕniej te moje pľace Waszej Eminencji ofiarowuję.
Z Rzymtt 4 maja 1638.

Waszej Eminencji
najpokolTliejszy i najbardziej oddany sługa

Domenico Mazzocchi.

Do PRZYJAoIÓŁ czYTELNIKow

Ponieważ jeđne z tych madrygał w są zestalMione (coĺLcertą,ti) z instlumentem,
inne śpiewa się beŻ niego, uważałem, że đobrze będzie dla większej wygody tego,
kto będzie ich uż1'wał, podać je wszystkie takze w paltŕurze; zal \Á/no dlatego' że
z paÍtytury będzie je można śpiewać bardziej pewnie, jak też - gdyby komuś się
podobało (ponieważ gusty są r żne) towaruyszyć na instrumencie tym madrygałom,
kt ĺym dodawanie go nie jest potrŻebne, będzie m gł to robić bez trudu. Dla
rozr żnienia podałem w madrygałach konce ujących na dole basso continuo, a
w innych pozostawiłem lna linii b' c.] miejsce puste i czyste, i tak chcę, by je
śpiewano. Partŕura będzie mogła także służyć Teoretykowi, bo jeśli uszy nie będą
mogły lutwor w tych] słyszeć, nie będzie przynajmniej odjęta oczom ani umysłowi
możność rađowanĺa się najlepszą ich częścią.

Madrygał w jest w sumie dwadzieścia cztery i jak zobaczycile na wykazie, są
podzielone na tlzy gTupy' z kt rych każda obejmuje osiem lutwor w]; w pierwszej
są konce ujące, w drugiej te do śpiewania bez instrumentu, a w tľzeciej - rdżnie
zestawione (conceťtati\. Są zapisale zgodĺĺie z [dzisiejsząl praktyką i zgodĺie ze
wskaz wkami, jakie dalem jlż w La catena d'Ad'one, to jest, żeby nie wprowadzać
alteracji gdzie indziej niż tam, gdzie bęđą oĺe zaznaczone, z wyjątkiem tylko nut
następujących bezpośrednio na tej samej wysokości; dla mniejszej zawiłości i by nie
mnożyć znak w bez potrzeby Inie oznaczałem tych nut, ale] należy je rozumieć jako
oznakowane i tej samej jakości co pierwsza je poptzedzająca, aż dop ki nie pojawi
się nowy znak, kt ry je określi, bo w tym celu będzie tam rrmieszczony.

Choć niezb;.t by mi się to podobało - ale według mnie jest słuszne i baľdziej
jest zbliżone đo lkomponowania] Księcia Venosy - wszystkie madrygały powinnyby
być zapisane tak, jak madrygał smy |Łj' Pian pią.no dure tranquille9] tej księgi;
ale z przedstawionego wyżej powodu, i by się nie wydawało, że wszystko odmieniam,
chętnie poddaję się lprzyjętemu] zl'łyczajowl.

Ponieważ zaś w tych, tak jak w innych moich utworach, czasem figurują pewne
znaki niezrozumiałe, powt rzę ich wy'tłumaczenie, aby nie trzeba było szukać go

gđzie indziej i by tu wy1'aśnić także to, co chciałbyÍl, by było rozumiane w odniesieniu
do wszystkich lmojch utwoľ w].

9 Por. MAIERIAŁ NUToWY.
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