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Wprowadzenie
Przełom XVI i XVII w. był czasem szczególnym w dziejach muzyki
organowej, okresem, w którym dawne techniki uprawiania sztuki kompozycji, oparte
na tradycji renesansowego kontrapunktu wokalnego, nakładały się na nowe
tendencje,

zmierzające

do usamodzielnienia

stylu

organowego.

Postępująca

specyfikacja muzyki klawiszowej dokonywała się poprzez coraz bardziej swobodny
i ruchliwy typ motywiki, stale rozwijające się zdobnictwo, czy w końcu nowatorskie
rozwiązania w budownictwie organowym, a co za tym idzie – nieznane dotąd efekty
fakturalno-brzmieniowe. Literatura organowa, związana ściśle z liturgią, a więc
osadzona w modalności tonów kościelnych, poszukiwała nowych rozwiązań swej
tonalności. Te wszystkie przeobrażenia nie mogłyby dojść do skutku, gdyby nie
działalność kilku wybitnych osobowości twórczych, rozsianych po krajach Europy.
Wśród nich znajdował się Jehan Titelouze (ca. 1563-1633). Nazywany tradycyjnie
ojcem

francuskiej

muzyki

organowej,

był

pierwszym

kompozytorem

siedemnastowiecznej Francji, publikującym utwory przeznaczone ściśle na organy.
Próbując spojrzeć na całokształt postaci Titelouze’a, można w nim dostrzec nie tylko
znakomitego organistę i kompozytora, lecz również cenionego improwizatora oraz
organologa.
Warsztat organistów czasów Titelouze’a cechowało m. in. powszechne,
swobodne posługiwanie się sztuką improwizacji. Często też ukazywanie się muzyki
drukiem miało na celu przede wszystkim prezentację możliwości kompozytorskich
i zainspirowanie innych do twórczości improwizatorskiej. Sztuka interpretacji
i sztuka improwizacji w naturalny sposób koegzystowały i wspierały się. Dziś te
dwie dyscypliny są od siebie nazbyt odzielone. Praktykę improwizacji często traktuje
się w sposób fakultatywny. Dlatego też niniejsza praca jest próbą scalenia obu tych
sztuk. Jak trafnie zauważa M. Pérès, „organy są ostatnim instrumentem w kulturze
zachodniej, stanowiącym przedmiot praktyk improwizacji w stylach historycznych”1.
Przywilej ten jest jednak przez organistów niewystarczająco często wykorzystywany.
Jest wszak oczywiste, że przy interpretacji muzyki dawnej należy kierować się także
1

M. Pérès, Préface [w:] Les orgues gothiques (red. M. Pérès), Paris 2000, s. 10.
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i zmysłem improwizatorskim. Piszący te słowa jest przekonany, iż praca nad
improwizacją w dawnych stylach jest naturalną konsekwencją specjalizowania się
w wykonawstwie danego repertuaru. Tu właśnie należy szukać źródła dla zamysłu
niniejszej pracy, a w szczególności dzieła artystycznego, które stanowi jej zasadniczy
element.
Dzieło artystyczne w postaci zapisu fonograficznego na płycie CD składa się
z dwóch części: interpretacji wybranych dzieł J. Titelouze’a oraz improwizacji
inspirowanych jego twórczością. Taki sam podział stanowi o strukturze formalnej
opisu. W pierwszej części niniejszej pracy zostanie przybliżona postać i dzieło
Titelouze’a w kontekście muzycznym epoki. Ponadto zostanie przedstawiony zarys
rozwoju budownictwa organowego w płn. Francji na przełomie XVI i XVII w.
Dominujący podówczas typ instrumentarium organowego odgrywa ważną rolę
w interpretacji dzieł Titelouze’a. Należy pamiętać, że sam Kompozytor uczestniczył
czynnie w jego krystalizacji. Dlatego też – jak zaznaczono w tytule niniejszej pracy –
typ instrumentu, obok samego dzieła Titelouze’a, jest głównym elementem
inspirującym do podjęcia problematyki improwizacji. W części pierwszej zostaną
także omówione wybrane zagadnienia wykonawcze.
Część druga zawiera dwa zasadnicze elementy. Pierwszy rozdział opisuje
autorską metodę nauki improwizacji, jaką zastosował wykonawca dzieła
artystycznego w okresie przygotowań do sesji nagraniowej. Drugi rozdział natomiast
jest analizą najważniejszych zjawisk języka muzycznego Titelouze’a. Wnioski
wyciągnięte z tej analizy służyć mają bezpośrednio do zastosowania w praktyce przy
pracy nad improwizacją. W pewnym sensie dzieło Titelouze’a służy tu jedynie jako
przykład dla przedstawienia wyżej przytoczonej metody. Zastosowanie jej jest
bowiem możliwe w odniesieniu do innych wybranych stylów i kompozytorów,
operujących techniką kontrapunktyczną.
Następujące argumenty przemawiają zatem za dokonanym przez autora
wyborem tematu niniejszej pracy:
1. Dzieło Titelouze’a przedstawia pewną syntezę stylu organowego, opartego
na ścisłym kontrapunkcie renesansowym. Odznacza się ponadto wysokim kunsztem
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technik kontrapunktycznych, a równocześnie bogatą inwencją melodyczną
poszczególnych głosów.
2. Język muzyczny Titelouze’a, choć odbierany często jako surowy
i nieprzystępny, dzięki swojej jednolitości i klarowności może z powodzeniem
posłużyć za praktyczny “podręcznik” kontrapunktu improwizowanego2. Opanowanie
stosowanych przez Titelouze’a form może być również dobrą podstawą i punktem
wyjścia do poszukiwań improwizatorskich, wychodzących poza styl samego
Titelouze’a, lecz pozostających w jego kręgu stylistycznym; z pewnością zaś daje
organiście-wykonawcy możliwość wykorzystywania

elementów improwizacji

w sztuce interpretacji.
3. Wiemy, że posadę organisty w katedrze w Rouen otrzymał Titelouze dzięki
swemu talentowi improwizatorskiemu. Zgromadził także wokół siebie grono
uczniów. Naturalnym wydaje się więc połączenie jego dzieła z przedstawieniem
autorskiej metody nauki improwizacji.
4. Dzieło Titelouze’a nierozerwalnie związane jest z typem organów
właściwym epoce, w której powstało. Był to instrument czerpiący inspirację
z organów flamandzkich i równocześnie stanowiący punkt wyjścia i podstawę dla
francuskich organów klasycznych. Jego możliwości brzmieniowe i zwyczaje
rejestracyjne mają charakter unikatowy. Przedstawienie ich pozwala w szerszym
kontekście spojrzeć zarówno na typ klasyczny organów francuskich, jak również na
problematykę rejestrowania muzyki innych krajów początku XVII w.
5. Postać Jehana Titelouze’a stanowi jeden z elementów krajobrazu
muzycznego Francji początku XVII w. Titelouze utrzymywał kontakty z czołowymi
organmistrzami swego czasu, brał udział w ekspertyzach i odbiorach instrumentów,
korespondował także z wybitnym teoretykiem muzyki M. Mersenne’em.

2

„Jego kontrapunkt wydaje się nam wzorcowy, nie przez nowatorskie stosowanie kwarty, którą
uznaje za konsonans, […] lecz dzięki nadaniu śpiewności poszczególnym głosom”. J. Bonfils,
L’oeuvres d’orgue de Jehan Titelouze [w:] “Recherches sur la Musique française classique”, V 1965,
s. 11.
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6. W języku polskim, poza hasłem Titelouze w Encyklopedii Muzycznej
PWM3, nie istnieje żadna publikacja poświęcona Titelouze’owi. Niniejsza praca
opiera

się

głównie

na

literaturze

francuskojęzycznej.

Prócz

opracowań

“współczesnych” (od końca XIX w.) wykorzystane są źródła z epoki, szczególnie
traktat M. Mersenne’a Harmonie Universelle, a także przedmowy samego
Titelouze’a, w które zaopatrzył zbiory swych kompozycji4.
7. Należy zaznaczyć, że kompozycje Titelouze’a są wyjątkowo rzadko
zamieszczane w programach koncertów organowych w Polsce. Jedną z przyczyn
tego stanu rzeczy jest brak stosownego instrumentarium. Ponadto surowość stylu
Kompozytora sprawia, iż dzieło Titelouze’a wymaga od słuchacza szczególnego
wysiłku. Organy utrzymane w stroju równomiernie temperowanym – jakich w Polsce
jest większość – nie mogą też uwypuklić brzmienia i harmonii zawartej w tych
kompozycjach.
8. Warto w końcu podkreślić wielką korzyść, jaką jest zaprezentowanie
brzmienia trzech wybranych do nagrania instrumentów. Dwa z nich pochodzą z XVII
w., zaś trzeci to doskonały i inspirujący instrument z pierwszej dekady XXI w.,
utrzymany w stylu franko-flamandzkim początku XVII stulecia.
Piszący te słowa, opracowując niniejszy temat, pragnąłby w ten sposób
zainteresować Czytelnika postacią Jehana Titelouze’a oraz zachęcić do poznawania
jego dzieła, wykonawców zaś do twórczej interpretacji jego kompozycji, jak również
do pracy nad improwizacją w dawych stylach.

3

M. Żuradzka-Koumentakou, hasło Titelouze [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, część
biograficzna, t. T-V, Kraków 2009, s. 102-103.
4

Tłumaczenia zawarte w pracy pochodzą od autora, chyba, że zaznaczono inaczej. Wychodząc
z założenia, iż każde tłumaczenie wchodzi w zakres interpretacji tekstu, autor nie usiłował dostarczyć
tłumaczeń literalnych użytych w pracy cytatów, lecz zachowując stylistykę języka polskiego, kierował
się intencją możliwie najwierniejszego przekazu sensu. W przypadkach szczególnych subtelności
językowych czy wieloznaczności, a także dla zachowania specyfiki i smaku pewnych wyrażeń,
równolegle z tłumaczeniem podany jest w przypisach tekst oryginalny.
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Część pierwsza

W kręgu muzyki Titelouze’a

Rozdział 1.
Jehan Titelouze – postać, dzieło, kontekst
Nota biograficzna Jehana Titelouze’a

Jehan Titelouze urodził się najprawdopodobniej w 1563 r.1 w Saint-Omer2.
Pochodził z rodziny kupców oraz urzędników miejskich, którzy zajmowali się
również muzyką. Jego ojciec był prawdopodobnie „ludowym muzykantem
(ménétrier)”3. Pochodzenie nazwiska Titelouze’a, a co za tym idzie – jego rodziny,
nie jest jednoznacznie zidentyfikowane. Jedna z koncepcji wskazuje na korzenie
angielskie rodziny Titelouze’ów, którzy, nosząc uprzednio nazwisko Title-Hause,
byliby „katolicką rodziną zmuszoną do uchodźdztwa z Anglii przez reformację
i osiadłą na kontynencie możliwie najbliżej Wielkiej Wyspy”4. Znana jest także
hipoteza dotycząca pochodzenia rodziny kompozytora z Tuluzy5. Przypuszcza się,
że Titelouze’owie przybyli do St-Omer w latach 90-tych XV w6.
Nie posiadamy dokładnych informacji na temat wykształcenia ogólnego, jak
i edukacji muzycznej J. Titelouze’a. W liście pochodzącym z roku 1629 pisze on,
iż lekcje muzyki pobierał „ponad 40 lat temu”7. Istnieje przypuszczenie, iż edukacja
1

Chociaż rok ten nie jest w sposób jednoznaczny udokumentowany, podawany jest jednak przez
większość biografów jako najbardziej prawdopodobny. Wiadomo, że w 1623 r. Titelouze został
zdyspensowany z uczestniczenia w nocnych nabożeństwach. Dyspensę taką otrzymywało się w wieku
60 lat. A. Collette, A. Bourdon, Notice historique sur les orgues et les organistes de la cathédrale de
Rouen, E. Cagniard, Rouen 1894, s. 19.
2

Saint-Omer aż do pokoju w Nimwegen w 1678 wchodziło w skład Niderlandów Hiszpańskich.
Kompozytor został naturalizowany we Francji dopiero 9 sierpnia 1604 roku, po dziewięcioletnich
staraniach, jako wieloletni już wówczas mieszkaniec Rouen.
3

G. Cantagrel, H. Halbreich, Le livre d’or de l’orgue français, Calliope, Paris 1976, s. 15.

4

Ibidem, s. 15

5

M. Vanmackelberg powołuje się na dokument z St-Omer z 1522 r., który mówi o pewnym „Jannet
de Toulouse dit Titeloize [sic]”. M. Vanmackelberg, Titelouziana [w:] “Recherches sur la Musique
française classique”, VII 1967, s. 235.
6

M. Vanmackelberg, Autour de Jehan Titelouze [w:] “Recherches sur la Musique française
classique”, IV 1964, s. 10.
7

J. Titelouze, list do M. Mersenne’a z 24 grudnia 1629 [w:] Correspondance du P. Marin Mersenne
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Titelouze’a mogła mieć miejsce w szkole chóralnej przy katedrze w St-Omer, gdzie
prócz podstaw francuskiego i łaciny uczono także śpiewu, harmonii i kontrapunktu8.
W wieku około dwudziestu lat Titelouze, prawdopodobnie już jako osoba
duchowna, osiedlił się w Rouen. W roku 1585 otrzymał swą pierwszą posadę, jaką
było stanowisko organisty w kościele St-Jean. Trzy lata później, 12 kwietnia 1588 r.,
został wybrany przez kapitułę katedry w Rouen organistą tytularnym, stając się tym
samym następcą François Josseline’a. Wybór na to stanowisko odbył się w ramach
konkursu, podczas którego 25-letni artysta wykazał się szczególnymi zdolnościami
improwizatorskimi. Funkcję organisty tytularnego sprawował Titelouze aż do
śmierci, przez ponad czterdzieści pięć lat.
Należy podkreślić, iż otrzymanie posady w roueńskiej katedrze było
wyjątkowo

nobilitujące

w

oczach

szerokiego

środowiska

muzycznego.

Tę sprzyjającą sytuację wykorzystał Titelouze, by dać się wkrótce poznać jako
wybitny organista oraz znawca w dziedzinie budowy organów. W tym samym roku
wszedł w skład komisji kontrolującej przebieg remontu organów (realizowanego
przez Nicolasa Barbiera) w kościele Notre-Dame la Ronde w Rouen. Wiadomo
także, iż w roku 1597 redagował projekt restauracji organów kościoła St-Michel
w Rouen, nad którą sprawował pieczę. W roku 1600 za jego sprawą do Rouen
przybył wybitny organmistrz flamandzki Crespin Carlier, by dokonać rozbudowy
organów katedralnych. Został on ponownie wybrany przez Titelouze’a w 1603 r.
do kontynuowania prac w kościele St-Michel. W tym samym roku był też obecny
podczas przyjęcia prac przy organach kościoła St-Jean (również Carlier). W 1632
opracował projekt modernizacji organów w kościele St-Godard, zniszczonych przez
kalwinów w 1562 r.; „w dyskusji związanej z tą pracą cytowany jest [Titelouze] jako
jeden z najwybitniejszych organistów francuskich”9. Jego aktywność jako eksperta
budowy organów nie ograniczała się do miasta Rouen. Sięgała również innych
regionów, jak np. Poitiers czy Amiens10. Co najmniej od 1619 r. współpracował
Religieux Minime (éditée et annotée par Cornelis de Waard et René Pintard) t. II, Paris 1932, s. 366.
8

M. Vanmackelberg, Titelouziana…, s. 235.

9

A. Pirro, Jean Titelouze [w:] J. Titelouze - Oeuvres completes, Mainz 1903, s. XI.

10

B. François-Sappey, hasło Titelouze [w:] G. Cantagrel (red.), Guide de la musique d’orgue, Paris
1991, s. 743.
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Titelouze z innym wybitnym organmistrzem Guillaumem Lesselier, którego
m.in. wysyłał do Bordeaux, celem dokonywania ekspertyz instrumentów 11. On też
po śmierci Titelouze’a zrealizował jego projekt organów w kościele St-Godard
w Rouen.
2 kwietnia 1610 r. Titelouze został mianowany kanonikiem katedralnym.
Otrzymał też prebendę w miejscowości Baillolet.
Jego działalność muzyczną cechowała wszechstronność: był zarazem
wykonawcą, kompozytorem, teoretykiem muzyki, ekspertem w budownictwie
organów, a także pedagogiem, który „kształcił wielu uczniów”12. André Levasseur
uściśla, iż uczniami Titelouze’a w zakresie gry na organach byli „młodzi śpiewacy
katedralnego chóru chłopięcego (Maîtrise Saint-Evode)”13. Wiadomo, że do jego
uczniów należeli: P. Jean Van der Elst14, Antoine Le Roy15, Jacques Lefebvre16,
Vincent Jolliet17, Florent Bienvenu18.
Wielokrotne wyjazdy do Paryża dawały Titelouze’owi możliwość zetknięcia
z organmistrzami i organistami, dzięki którym „był zawsze na bieżąco z nowościami
organologicznymi i muzycznymi”19. Wiemy m.in. o podróży do stolicy, jaką odbył
w roku 1626 (prawdopodobnie w styczniu), celem spotkania z Pierrem Ballardem,
11

B. Aubertin, Les travaux de restauration de l’orgue de St-Martin-de-Boscherville [w:] „L’Orgue
Normand”, nr 29-30, 1995, s. 21.
12

G. Cantagrel, H. Halbreich, Le livre d’or…, s. 15.

13

A. Levasseur, La Maîtrise Saint-Evode. Les organistes de la cathédrale de Rouen [w:] „L’Orgue
Normand”, nr 26, 1993, s. 8.
14

P. Jean Van der Elst (1598-1670) pochodził z Gandawy, augustianin. Uczył się u Titelouze’a gry na
organach i kompozycji. Profesor muzyki i organista w kolegium augustianów w Gandawie. W 1657
wydał: Notae Augustinianae sive Musices figurae…, w której zamieścił stronę z hymnów Titelouze’a
jako przykład zapisu nutowego. M. Vanmackelberg, Autour de Jehan Titelouze…, s. 27.
15

Antoine Le Roy – kanonik i organista (od 1615) w St-Omer, zm. 1650. 26 kwietnia 1634 wziął
udział w konkursie na stanowisko organisty po Titelouzie. Mimo wygranego konkursu wyjechał
do St-Omer i nie powrócił do Rouen.
16

Jacques Lefebvre - organista w kościele St-Maclou w Rouen.

17

Vincent Jolliet – organista w Chartres.

18

Florent Bienvenu – organista Sainte-Chapelle w Paryżu.

19

M. Degrutère, Approche de l’orgue Titelouze [w:] Jehan Titelouze - Hymnes de l’Eglise pour
toucher sur l’orgue, Collection Dominantes, Courlay 1992, s. 8.
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który w tym samym roku wydał jego mszę (Missa quatour vocum ad imitationem
moduli «In Ecclesia») oraz zbiór organowych Magnificatów20.
W latach 1622-1633 Titelouze prowadził korespondencję ze słynnym
filozofem, matematykiem i teoretykiem muzyki Marinem Mersennem. Mersenne,
redagując swe monumentalne dzieło Harmonie Universelle, zasięgał rady u wielu
wybitnych muzyków; wśród nich znajdował się i Titelouze: zachowało się siedem
jego listów, skierowanych do Mersenne’a. Poruszane w nich kwestie dotyczą przede
wszystkim dociekań z zakresu muzyki i teorii muzyki starogreckiej w kontekście
ówczesnych prób wprowadzania ich w życie przez kompozytorów. Titelouze pisał
m.in. o rozumieniu systemu dodekachordonu, wyrażaniu afektów przez muzykę,
związkach muzyki ze słowami, wpływie etycznym muzyki na człowieka, czy
eksperymentach

w

zakresie

rodzajów

diatonicznego,

chromatycznego

i enharmonicznego. Z listów tych dowiadujemy się, że Titelouze posiadał szpinet
o zwiększonej liczbie klawiszy w oktawie, na którym dokonywał eksperymentów
w zakresie stosowania w kompozycjach rodzaju enharmonicznego.21 Z punktu
widzenia wykonawstwa organowego listy Titelouze’a nie są, niestety, w żadnej
mierze pomocne.
Prócz twórczości i aktywności ściśle muzycznej Titelouze wykazywał
sporadycznie zainteresowanie twórczością literacką. Był dwukrotnie zwycięzcą
roueńskego konkursu poetyckiego Puy de la Conception (1613, 1630)22. Z punktu
widzenia wartości literackiej jego utwory nie przedstawiają dziś szczególnej
wartości. „Jego język niejasny i komplikujący zdradza go, wystawiając na próbę
proporcje i sens jego poezji. By usprawiedliwić – w tym kontekście – jego
zwycięstwo, należy sobie również uświadomić, iż dzielił on te słabości z większością
poetów swej epoki. Epoki, w której precyzja wypowiedzi zatracała się pośród
sprzecznych ze sobą terminów, których erudyci XVI wieku nadużywali, chcąc swój
20

A. Pirro, Jean Titelouze..., s. IX-X.

21

Eksperymenty klawiatury z poszerzoną ilością klawiszy, były już znane w XVI w. – Nicola
Vicentino, 1555 (31 klawiszy w oktawie), Zarlino, 1558 (16 klawiszy), Guillaume Costelay, 1570 (19
klawiszy), Francesco Salinas, 1577 (24 klawisze), Mersenne, 1636 (rozpatrywał wiele możliwości: 16,
18, 26, 31 „clavier tres-parfait”). Nie wiemy jednak, ile klawiszy posiadał eksperymentalny szpinet
Titelouze’a.
22

Zob. M. Vanmackelberg, Jehan Titelouze, Prix littéraire [w:] “Recherches sur la Musique française
classique”, V 1965, s. 2-25.
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styl kreować na modłę antyku”23. Interesujące jest jednak wykorzystanie w obu
wierszach metafor związanych z muzyką i samymi organami.
Znany był kunszt wykonawczy Titelouze’a. Zapraszano go do wielu
roueńskich kościołów, by swoją grą uświetniał większe uroczystości, zwłaszcza
święta patronalne (np. w kościele St Michel czy St-Etienne-la-Grande-Eglise).
Wiadomo również, że w 1631 r. organizował dwukrotnie uroczystą oprawę
muzyczną z okazji świąt kościelnych: 25 sierpnia z okazji konsekracji nowego
kościoła w kolegium jezuitów (z udziałem chłopców z chóru katedralnego) oraz
w katedrze w dniu św. Cecylii. W tym przypadku zadecydował o zbudowaniu
w świątyni czterech podiów dla zadysponowania w przestrzeni różnych zespołów
wokalnych i instrumentalnych, „aby uczynić muzykę bardziej harmonijną, a głosy
i instrumenty bardziej czytelne”24.
Z biegiem lat zdrowie Kompozytora podupadało. W styczniu 1633 w liście
do Mersenne’a wyraził zamiar podróży do Paryża, jednak kilka dni potem, świadom
opuszczających go sił, poprosił kapitułę o podwyższenie swego honorarium, by mógł
„nauczyć jakiegoś młodego człowieka gry na organach, kiedy jego zabraknie”25.
Zmarł 25 października 1633 w Rouen. Pochowany został w katedrze26.

23

A. Pirro, Jean Titelouze..., s. VIII.

24

Registres capituraires Katedry w Rouen (11 listopada 1631) [za:] A. Collette, A. Bourdon, Histoire
de la Maîtrise de Rouen (Ire partie Depuis les origins jusqu’à la Révolution – A. Collette),
E. Cagniard, Rouen 1892, s. 78.
25

A. Pirro, Jean Titelouze..., s. XI.

26

A. Levasseur, La Maîtrise Saint-Evode..., s. 8.
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Kontekst muzyczny twórczości Titelouze’a
Szukając źródeł titelouze’owskich inspiracji należy wziąć pod uwagę przede
wszystkim muzykę opartą na renesansowym kontrapunkcie: zarówno wokalną, jak
i instrumentalną. Przyjmując bardzo prawdopodobną hipotezę, że kompozytor
w dzieciństwie uczęszczał do szkoły chóralnej przy katedrze w St-Omer, można
przypuszczać, że zetknął się tam z tradycją wielkich dzieł wokalnych szkół
niderlandzkich. Jak podaje A. Collette, w różnorakich chórach przykatedralnych
we Francji rozpowszechnione były w XVI wieku przede wszystkim dzieła Orlanda
di Lasso1. W okresie aktywności twórczej Mistrza z Rouen znany był już we Francji
nowy styl pochodzący z Włoch, oparty na recytatywnym śpiewie monodycznym.
W utworach Titelouze’a nie odnajdujemy jednak żadnego śladu poddania się jego
wpływowi.
Z wypowiedzi samego Titelouze’a można wnioskować, iż w jego czasach nie
została wydana drukiem żadna muzyka organowa. Tak pisze bowiem w 1623
we wstępie do Hymnów: „To, co mnie jeszcze bardziej skłoniło do oddania w ręce
zainteresowanych tego skromnego zbioru to fakt, iż widziałem niezliczone woluminy
tabulatur na wszystkie rodzaje instrumentów wydane w naszej Francji, zaś jest
rzeczą uchodzącą wszelkiej ludzkiej pamięci, by było coś wydane z przeznaczeniem
na organy”2. Wiadomo wszakże, iż w 1531 ukazały się drukiem anonimowe utwory
organowe wydane przez Pierre’a Attaingnanta; były one zatem nieznane
Titelouze’owi.
Istniały

również

inne

utwory

organowe

współczesne

roueńskiemu

Kompozytorowi. Wśród nich znajdowały się: Fantasie sus orgue ou espinette (14taktowa)

1

Guillaume’a

Costeley’a3,

oraz

około

70

kompozycji

zawartych

A. Collette, A. Bourdon, Histoire de la Maîtrise…, s. 42.

2

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes de l’Eglise pour toucher sur l’orgue, avec les fugues
et recherches sur leur plan-chant, Paris 1623. Wydanie facsimile (red. M. Degrutère), Fuzeau,
Courlay 1992, s. II.
3

Guillaume Costeley (ok.1531-1606) - organista Karola IX i Henryka III.
ekspertyzie prac nad organami w katedrze w Rouen w 1601 roku.

Był obecny przy
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w anonimowym zbiorze4. Powyższe utwory nie zostały wydane drukiem, przez co
prawdopodobnie nie były szerzej rozpowszechnione. Zachował się także przykład
na ornamentację klawiszową autorstwa Pierre’a Chabanceau de La Barre5,
zamieszczony w traktacie Mersenne’a.
Na początku XVII wieku we Francji pojawiło się kilka zbiorów
instrumentalnych o niedookreślonej obsadzie, które wykazywały jednak pewien
związek z organami. 24 Fantaisies à 4 parties disposées selon l’ordre des 12 modes
Charlesa Guilleta6 przeznaczone są „zarówno na wiole, jak i na organy”(tant pour les
violes que pour l’orgue). Z tego samego roku pochodzą 42 Fantasies à III, IIII, V
et VI parties Eustache’a du Caurroy7, przeznaczone „na instrumenty” (aux
instruments). Wśród innych utworów tego typu wymienić należy również trzy
fantazje Claude’a Le Jeune’a8 oraz fantazję Nicolasa de la Grotte9.10
Bardzo trudno stwierdzić, czy którekolwiek spośród wspomnianych wyżej
kompozycji były znane Titelouze’owi. Można natomiast podjąć próbę określenia,
z jakim repertuarem mógł mieć kontakt podczas pracy w katedrze w Rouen11.
Od połowy XVI wieku w zbiorach biblioteki tamtejszego chóru znajdowały się m.in.
msze Pierre’a Certona oraz Cristóbala de Moralesa; mogły też być wykonywane
dzieła takich kompozytorów jak Josquin des Prés, Eustache du Caurroy, Claude

4

Zbiór ten pochodzi z 1618 roku, zachowany jest w British Library (Add. MS 29486). W jego skład
wchodzą trzy msze organowe, Te Deum, wersety Magnificat i inne drobne utwory. J. Dalton, Wstęp
[w:] European Organ Music of the 16th & 17th Centuries, t. 7 France, London 1998, s. V.
5

Pierre Chabanceau de La Barre (1592-1656) – organista Ludwika XIII.

6

Charles Guillet (?-1654). 24 Fantaisies…wydane u Ballarda w Paryżu w 1610 roku.

7

Eustache du Caurroy (1549-1610). Niektóre z 42 Fantazji oparte są na melodiach liturgicznych.

8

Claude Le Jeune (1528-1602). Fantazje te pochodzą z pośmiertnego wydania Second livre
des meslanges (1612).
9

Nicolas de la Grotte (1530-ok.1600) – organista Henryka III.

10

B. François-Sappey, hasło Eustache du Caurroy [w:] Guide de la musique d’orgue
(red. G. Cantagrel), Paris 1991, s. 326.
11

Istotnym wydaje się fakt, iż gospodarze katedry w Rouen dążyli do utrzymania wysokiego poziomu
wykonywanej tam muzyki. Na początku XVI wieku jeden z kanoników katedralnych Pierre Mésenge
ufundował organy, zaś zatrudniony przy nich nowy organista otrzymywał niemal trzykrotną wartość
wynagrodzenia swego poprzednika. W połowie stulecia arcybiskup Rouen Georges II d’Amboise
przekazywał hojne datki na rzecz materiałów muzycznych przeznaczonych na użytek liturgii.
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de Sermisy12. A. Colette twierdzi, że utwory Orlando di Lasso, Francisco Guerrero,
Eustache’a du Caurroy’a i Andreasa Pevernage’a były śpiewane w Rouen aż do II
połowy XVII w.13 W tym kontekście warto przytoczyć obszerną wypowiedź
A. Pirro: “Repertuar chóru katedralnego w Rouen obejmował w tym czasie – obok
dzieł najsłynniejszych kompozytorów francuskich takich jak: du Caurroy, Clodin
le Jeune, Bournonville – także msze Guerrero i Orlando di Lasso. Bogaty
i oryginalny styl tego ostatniego, naprawdę najznakomitszego w swojej epoce
w rozwijaniu oryginalnych pomysłów, daje podstawę – dzięki swym proporcjom
i melodyce głosów – do wspaniałych adaptacji instrumentalnych. Titelouze
[niewątpliwie i] jemu zawdzięczał część swego talentu, gdy traktuje melodycznie
motywy swego kontrapunktu […] W każdym razie, przyswajając techniki
[kompozytorskie] mistrzów szkoły wokalnej, korzysta, jako organista, z ich wzorów.
I jeśli jest usatysfakcjonowany, znajdując w organach chór o doskonałych głosach,
zdolnych w sposób pewny zaśpiewać najtrudniejsze interwały, wykonać z całą
precyzją najszybsze zwroty, to pomimo takiej - trochę abstrakcyjnej, choć o dużej
wartości dydaktycznej – intencji, nie zapomina o charakterze instrumentu, o jego
stabilności, którą ożywia różnorodność [poszczególnych] głosów”14.
Aby lepiej wyobrazić sobie sposób wykonywania muzyki chóralnej
w czasach Titelouze’a warto wspomnieć, iż w XVII wieku “wiele instrumentów
zostało wprowadzonych do chóru: serpent i «fagon» (fagot), aby akompaniowały
śpiewom gregoriańskim oraz cornet, sacqueboute i wiole – do muzyki
[polifonicznej]”15.
Titelouze zaznajomiony był także z renesansowymi poglądami w zakresie
teorii muzyki. Znał dzieło Giuseppe Zarlino Le istitutioni harmoniche (Wenecja
1558). W przedmowach do swych Hymnów i Magnificatów powoływał się
na poglądy „wielkich autorów” (bons autheurs) XVI wieku, m.in. Zarlino,
Glareanusa i Litavicusa.
12

A. Collette, A. Bourdon, Histoire de la Maîtrise…, s. 44.

13

Ibidem, s. 67.

14

A. Pirro, Jean Titelouze..., s. XIII-XIV.

15

Ph. Gautrot, L’orgue de jubé de la cathédrale de Rouen [w:] “L’Orgue Normand”, nr 32, 1997-98,
s. 19.
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Dzieło Titelouze’a

Stosowane w niniejszym rozdziale określenie „dzieło Titelouze’a” ogranicza
się do tych kompozycji Kanonika z Rouen, które zachowały się do naszych czasów.
Są nimi utwory organowe o przeznaczeniu liturgicznym. Zamykają się w liczbie 123
i zawarte są w dwóch zbiorach wydanych w odstępie trzech lat w Paryżu nakładem
Pierre’a Ballarda: Hymnes de l’Eglise pour toucher sur l’orgue, avec les fugues
et recherches sur leur plain-chant (1623) oraz Le Magnificat, ou cantique de la
Vierge pour toucher sur l’orgue, suivant les huit tons de l’Eglise (1626)1.
Nie wiadomo, czy wcześniej wyszły spod pióra Titelouze’a jakiekolwiek utwory
organowe, czy też jego twórczość organowa ograniczała się do improwizacji.
Możemy być jednak pewni, iż skomponowanie Hymnów i Magnificatów
w perspektywie wydania ich drukiem stanowiło dla szcześćdziesięcioletniego
muzyka szczególną okazję podzielenia się z szerokim gronem odbiorców tym,
co w jego mniemaniu było najcenniejsze. Zapewne Titelouze świadomy był
wielkości i pionierskiego charakteru przedsięwzięcia, pisał bowiem w przedmowie
do Hymnów: “To, co mnie jeszcze bardziej skłoniło do oddania w ręce
zainteresowanych tego skromnego zbioru to fakt, iż widziałem niezliczone woluminy
tabulatur na wszystkie rodzaje instrumentów wydane w naszej Francji, zaś jest
rzeczą uchodzącą wszelkiej ludzkiej pamięci, by było coś wydane z przeznaczeniem
na organy”2. Istotnie, według dzisiejszej wiedzy, od opublikowania przez Pierre’a
Attaingnanta serii tabulatur w latach 1530-31 aż do ukazania się zbioru Titelouze’a
w roku 1623 nie wyszedł drukiem we Francji żaden zbiór kompozycji ze ścisłym
przeznaczeniem na organy. Zamiarem Titelouze’a było zatem niejako uzupełnienie
tych zaległości i dostarczenie “tym, którzy pragną grać na organach”3, a jednocześnie

1

Wiadomo ponadto, iż Titelouze skomponował trzy msze wokalne. Żadna z nich nie zachowała się
jednak do naszych czasów. Wśród nich znajdowały się: Missa quatour vocum ad imitationem moduli
«In Ecclesia» - wydana w Paryżu u Ballarda (1626), Msza 6-gł. i Msza 4-gł. «votiva». A. Pirro, Jean
Titelouze..., s. XI.
2

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. II.

3

Ibidem, s. II.
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“którzy potrzebują nauki”4, „tych hymnów, które są najczęściej używane
w poszczególnych diecezjach, aby dać możliwość przystosowania każdego, mając
tutaj takie, których melodie mogą być zastosowane do różnych [tekstów] hymnów,
według zwyczaju różnych Kościołów”5. Titelouze chciał więc zaoferować muzykę,
która byłaby w częstym użytku, a jednocześnie mogła być wykonywana przez
szeroki krąg wykonawców – zwłaszcza przez organistów początkujących. Podobna
myśl

przyświecała

mu

trzy

lata

później

przy

wydaniu

Magnificatów:

“dowiedziawszy się, iż [moje] Hymny zostały odebrane jako zbyt trudne dla tych,
którzy potrzebują nauki (a właśnie dla nich przeznaczyłem ten zbiór), zniżyłem się
jak tylko mogłem [w uzyskaniu] łatwości i postarałem się zbliżyć do siebie
[poszczególne] głosy, aby je można było wykonać z mniejszym trudem” 6.
Porównując stopień trudności wykonawczych Hymnów i Magnificatów, można
istotnie dostrzec starania kompozytora w kierunku uproszczenia faktury, zwiększenia
przejrzystości kontrapunktu, a także zmniejszenia rozmiarów utworów.
Na przełomie XVI i XVII w. kształtował się we Francji nowy typ organów.
Przedstawiając go w wielkim skrócie w przedmowie do Hymnów, Titelouze
podkreślił jego możliwości brzmieniowe uzyskane dzięki obecności „dwóch
oddzielnych klawiatur manuałowych oraz klawiatury nożnej”7. Chociaż Kompozytor
wskazywał na możliwość równoczesnego wykorzystania tych trzech klawiatur przy
wykonywaniu Hymnów, to sposób notacji utworów, rozmieszczenie poszczególnych
głosów na pięcioliniach oraz sugestie dotyczące przejmowania z jednej ręki przez
drugą danego głosu dostosowane są do wykonania na jednym manuale bez użycia
pedału8. Po raz kolejny widzieć w tym można troskę Titelouze’a, by jego
kompozycje mogły się jak najłatwiej rozprzestrzeniać i być wykonywane bez
względu na zastane instrumentarium. Biorąc pod uwagę fakt reedycji Hymnów

4

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat ou cantique de la Vierge pour toucher sur l’orgue,
suivant les huit tons de l’Eglise, Paris 1626. Wydanie facsimile (red. M. Degrutère), Fuzeau, Courlay
1992, s. II.
5

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III.

6

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. II.

7

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. II.

8

Dotyczy to także zbioru Magnificatów.
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w roku 1624, jak też podjęcie przez Titelouze’a nowej pracy zwieńczonej w 1626
wydaniem zbioru Magnificatów, można śmiało przypuszczać, że zamiar ten został
zrealizowany.
Wszystkie utwory zawarte w obu zbiorach to kompozycje
o przeznaczeniu liturgicznym. Zastosowanie organów w liturgii w I poł. XVII w.
należy rozpatrywać w kontekście postanowień soboru trydenckiego (1545-1563).
Jego dyrektywy w tym zakresie zostały przedstawione w rozdziale XXVIII pierwszej
księgi Caeremoniale Episcoporum papieża Klemensa VIII z 1600 r. Główne
problemy, które w muzyce organowej widział sobór, streścić można w dwóch
punktach: 1) przenikanie do muzyki (tym samym do liturgii) melodii świeckich,
niegodnych liturgii i świątyni, 2) brak ciągłości tekstu liturgicznego i w związku
z tym jego nieczytelność - spowodowane stosowaniem techniki alternatim9. Zawarte
we wspomnianym ceremoniale Klemensa VIII zasady były punktem odniesienia dla
późniejszych ceremoniałów i instrukcji lokalnych. Tak np. Advertissemens aux
recteurs… (Przepisy dla rektorów, proboszczów, księży i wikariuszy... tłumaczone
z włoskiego i wydawane we Francji aż do lat 40-tych XVII w.) zakładają, że „udział
organów od tak dawna [obecnych] w świętym Kościele ma być z zasady regulowany
według dekretu świętego soboru trydenckiego. Tak więc, by nie śpiewać żadnej
piosenki lubieżnej, lecz całkowicie odpowiadające czystości świętych misteriów
i nabożeństw”10.

Kompozycje

Titelouze’a

niewątpliwie

stanowiły

repertuar

odpowiadający tym wymaganiom. Wszystkie one przeznaczone są do wykonywania
naprzemiennego (technika alternatim) ze śpiewem chorałowym. Interesujący jest
fakt, iż Titelouze, decydując się opracować organowe cykle do brewiarzowych
hymnów oraz kantyków, nie zostawił tym samym żadnego opracowania cyklu
mszalnego, co będzie właściwe młodszemu pokoleniu kompozytorów francuskich11.

9

Zob. Susi Ferfoglia, Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku,
Kraków 2011, s. 54-69.
10

Iean Baptiste de Constanzo, Advertissemens aux recteurs, curez, prestres, et vicaires qui desirent
dignement s’acquiter de leur charge, et faire bien et sainctement tout ce qu’appartient à leur office
(przekł. J. Culot), Bourdeaus 1613, s. 355-356. [w:]
http://books.google.pl/books/about/Advertissemens_aux_recteurs_curez_prestr.html?id=OotGHAAA
CAAJ&redir_esc=y.
11

G. Cantagrel, H. Halbreich, Le livre d’or…, s. 16.
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W niniejszej pracy autor opiera się na reprodukcjach facsimile Hymnów
i Magnificatów wydanych przez Édition J.M. Fuzeau (1992). Bazują one
na egzemplarzach odpowiednio z wydania z roku 1624 i 1626, zachowanych
w Bibliothèque Sainte-Geneviève w Paryżu (Vm 120 Rés oraz Vm 121 Rés)12.
Odnoszenie się do tzw. wydań współczesnych w kontekście możliwości korzystania
z wydań facsimile nie wydaje się celowe, zaś porównywanie opracowań tychże
wydań wykracza poza ramy niniejszej pracy13.
Przedmowy
Pierwsze strony obu zbiorów kompozycji Titelouze’a przeznaczone są na
przedmowy Kompozytora oraz dedykowane mu wiersze, sławiące jego sztukę.
Ponadto na pierwszej stronie Hymnów znajduje się dedykacja zbioru Nicolasowi
de Verdun14, dokonana przez samego Autora. Zawiera ona charakterystyczne dla
ówczesnych kompozytorów wyrazy uniżenia wobec swych mecenasów. Nie
wiadomo, czy N. de Verdun finansował wydanie Hymnów; Titelouze natomiast
wykorzystał jego autorytet dla podniesienia renomy swego zbioru.
Na szczególną uwagę zasługują przedmowy Titelouze’a, wprowadzające
czytelnika-wykonawcę w wybrane problemy związane z dziełem. Obie przedmowy
wraz z ich tłumaczeniami znajdują się w aneksach do niniejszej pracy. Ich treść
analizowana jest w poszczególnych rozdziałach według porządku tematycznego.
Niektóre fragmenty tłumaczenia mogą wydawać się nie do końca zrozumiałe. Jest to
jednak cecha również wersji oryginalnej, nad której fragmentami trudzili się różni
interpretatorzy, dociekając sensu zamierzonego przez Kompozytora. Muzykologowie
komentujący teksty przedmów wyrażają wspólną opinię, iż Titelouze posługiwał się
językiem „ciężkim i skomplikowanym. Niemniej jest to wspólny mankament wielu
12

Prócz tych egzemplarzy wiadomo jeszcze o trzech oryginalnie zachowanych do dziś. Znajdują się
one w Bibliothèque Nationale de Paris: egzemplarz Hymnów (Rés. 1120) oraz dwa egzemplarze
Magnificatów (Rés. Vm 7 345, Vm 7 1807). M. Degrutère, Wstęp [w:] J. Titelouze, Hymnes…, s. 16.
13

Późniejsze wydania dzieł Titelouze’a: Œuvres complètes d'orgue de J. Titelouze, (red. A. Guilmant,
A. Pirro), Schott, Mayence et Londres 1898 (t. I serii „Archives des Maîtres de l’Orgue”),
wznowienie tegoż w 1903 oraz w 1967; Hymnes de l’Eglise pour toucher sur l’orgue (red.
N. Dufourq), Bornemann, Paris 1965; Hymnes de l’Eglise oraz Magnificat ou Cantique de la Vierge,
(facsimile), Minkoff, Genève 1987; Hymnes de l’Eglise pour toucher sur l’orgue oraz Magnificat
ou Cantique de la Vierge, (facsimile, red. M. Degrutère), Fuzeau, Courlay 1992.
14

Messire Nicolas de Verdun (? - 1627) - polityk, poeta i znawca literatury greckiej i łacińskiej.
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autorów jego epoki, który w niczym nie umniejsza solidności jego wiedzy
i doświadczenia”15. Choć – jak zauważa D. Launay - „wydaje się, że każde zdanie
jest zagadką, niemal każde słowo rebusem”16, z tekstów tych wywnioskować można
wiele praktycznych wskazówek, zarówno w zakresie wykonawstwa dzieła
Titelouze’a, jak i jego poglądów na temat komponowania i praktyki liturgicznej.
Autor niniejszej pracy w tłumaczeniu przedmów w miejscach niejednoznacznych lub
niejasnych ujął w nawiasy kwadratowe zwroty mające nakierować czytelnika na
sens, który – w mniemaniu tłumacza – był intencją Kompozytora. Nie ulega
wątpliwości, że niektóre fragmenty mogą być rozumiane na różne sposoby. Dlatego
tłumaczenie autor traktuje jako własną interpretację i propozycję, odsyłając
równocześnie czytelnika do tekstu oryginalnego.
Trudności w tłumaczeniu i rozumieniu przedmów Titelouze’a dotyczą
zwłaszcza przedmowy do Hymnów. Jest ona znacznie dłuższa i bardziej zawikłana w
stylu wypowiedzi niż przedmowa do Magnificatów. Jej ton zdradza też większe
zaangażowanie emocjonalne autora w poruszane problemy. Jak trafnie zauważa
A. Pirro, jest to “pewnego rodzaju manifest. Widzimy, że Titelouze czekał na okazję,
aby wypowiedzieć się na niektóre aktualne kwestie”17.
Notacja
Wszystkie kompozycje zawarte w dziele Titelouze’a notowane są na dwóch
pięcioliniach. Jest to system, który – ze względu czytelność – coraz bardziej się
w tym czasie upowszechniał. Mersenne charakteryzował go w następujący sposób:
„dziesięć linii, z których pierwsze pięć zawierają sopran i alt, a pięć pozostałych,
oddzielonych od pierwszych pięciu, zawierają tenor i bas […] Stosujemy tutaj ten
rodzaj tabulatury jako najprzyjemniejszej dla oczu i najwygodniejszej ze wszystkich,
które pojawiły się dotychczas i ponieważ spotykamy ją […] w Hymnach

15

G. Cantagrel, H. Halbreich, Le livre d’or…, s. 16.

16

D. Launay, Essai d’un commentaire de Titelouze par lui-même, [w:] “Recherches sur la Musique
française classique”, V 1965, s. 28. Chociaż trudno podzielać wszystkie opinie wyrażone przez
autorkę (m.in. na temat temperacji, problemu kwarty, tonalności czy tempa), jednakże artykuł ten,
który zawiera wiele cennych wskazówek i sugestii, godny jest uwagi.
17

A. Pirro, Jean Titelouze..., s. VII.
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i Magnificatach Pana Titelouze’a”18. Rozdzielenie głosów między dwiema
pięcioliniami nie jest jednak tak arbitralne, jak ujął to Mersenne. W przypadku, gdy
jeden głos ma pauzy, wybór pięciolinii dla głosu środkowego uzależniony jest od
ręki, która głos ten ma wykonać. Titelouze stosuje różne rodzaje kluczy:
G (skrzypcowy),

C

(sopranowy,

mezzosopranowy,

altowy,

tenorowy),

F (barytonowy). Znaki chromatyczne dotyczą jedynie nuty, przy których się
znajdują. W przypadku pochodów chromatycznych nie zamieszcza Titelouze znaku
anulującego bezpośrednio wcześniej zastosowany znak akcydensowy19. Znak
krzyżyka stosowany jest dla podwyższenia dźwięku diatonicznego oraz dla
anulowania bemola przykluczowego.
W kompozycjach Titelouze’a znajduje szerokie zastosowanie znak kustosza.
Pełni on pięć funkcji:
- na końcu systemu – zaznaczenie wysokości pierwszej nuty w następnym systemie,
- w miejscu zmiany klucza - zaznaczenie wysokości kolejnej nuty danego głosu,
- zaznaczenie ciągłości głosu, który przechodzi z jednej pięciolinii na drugą,
- sugestia, by dany dźwięk wykonany był inną ręką,
- oznaczenie dodatkowego (opcjonalnego?) dźwięku w końcowych akordach.
Innym znakiem, jakiego używał w swych kompozycjach Titelouze, była
fermata. Prócz jej zwykłego zastosowania na ostatnim akordzie każdego utworu
posiadała jeszcze inne oryginalne znaczenie. Pisał Titelouze: „Jeśli chodzi o długość
wersetów, tworzących fugi, nie mogłem skomponować ich krótszych, mając trzy lub
cztery fugi, przechodzące przez wszystkie głosy na każdym temacie. Jednak aby
dostosować się do chóru, można je skończyć w jakimś miejscu mniej więcej
w środku [utworu]. Kilka takich miejsc zaznaczyłem, aby służyły za przykład”20.
W zbiorze Hymnów Titelouze oznaczył fermatami pięć miejsc, zaś w zbiorze
Magnificatów siedem. Z punktu widzenia muzycznego przerwanie, czy raczej
zaaranżowanie zakończenia w tych miejscach wiąże się z pewnym kompromisem.
18

M. Mersenne, Harmonie universelle, contenant la theorie et le prtique de la musique, S. Cramoisy,
Paris 1636, Księga szósta Des orgues, s. 390-391. [w:] Méthodes et Traités, Série I France 16001800, Orgue (red. J. Saint-Arroman, J-Ch. Tosi), Fuzeau, Courlay 1992, s. 23-128.
19

Zob. Deposuit potentes I toni – druga wersja.
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J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. IV.
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Często bowiem fermaty te znajdują się w połowie utworu opartego na cf lub też
w trakcie ekspozycji tematu danej sekcji. Jest bardzo prawdopodobne, iż organiści
nierzadko znajdowali się pod presją swych pracodawców, którzy wyrażali pewne
oczekiwania w zakresie długości trwania wersetów organowych. W takiej sytuacji
doskonałość formalna poszczególnych utworów nie miała dużego znaczenia.
Fragmentaryczność tych oznaczeń świadczy ponadto, że Titelouze naniósł je bez
większego przemyślenia lub też, że był to wyraz jego ubolewania nad
niecierpliwością duchownych i – jak to humorystycznie wyraził N. Gorenstein –
„mrugnięcie okiem do swych współbraci – organistów”21.
Kompozycje Titelouze’a wydają się w swojej strukturze monolityczne. Poza
trzema kanonami w zbiorze Hymnów22, dwoma wersetami i jednym fragmentem
wersetu w Magnificatach23, wszystkie kompozycje utrzymane są w 4-głosie. Brak
różnorodności w tym zakresie nadrabiany jest stosowaniem różnych technik
kontrapunktycznych oraz sporadycznym rozrzedzeniem faktury i nadawaniu jej
charakteru wirtuozowskiego, w czym można znaleźć analogię do kontrastu między
stylem

motetowym

a

instrumentalnym.

Innym

czynnikiem

wzmagającym

różnorodność są zmiany metrum, a wreszcie, zależny od wykonawcy, wybór tempa,
rejestracji, artykulacji i zdobnictwa. Ta pozostawiona wykonawcy swoboda utrudnia
dziś poznanie intencji twórcy zbiorów, z drugiej strony zaś daje możliwość bardziej
indywidualnego kreowania interpretacji, co - jak się wydaje – było brane przez
Kompozytora pod uwagę.
Hymnes…
Pierwszy zbiór kompozycji Titelouze’a zawiera dwanaście opracowań
hymnów

brewiarzowych.

Wybór

hymnów

został

podyktowany

zarówno

częstotliwością ich zastosowania w rocznym cyklu liturgicznym (te, „które są

21

N. Gorenstein, Jehan Titelouze: la véritable naissance de l'orgue classique français?
[w:] “La Tribune de l’orgue”, t. 36, nr 2 (VI) 1984, s. 6.
22

Veni Creator, Ave maris stella, Conditor alme.

23

Suscepit Israel V toni, Suscepit Israel VII toni, druga sekcja Deposuit potentes VI toni. Warto też
zwrócić uwagę na Deposuit potentes VIII toni, gdzie formalnie występuje 4-głos, lecz przez większość
utworu jeden z głosów ma pauzy (tylko 13 taktów utrzymane jest w realnym 4-głosie).
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najczęściej używane w poszczególnych diecezjach”24), jak też i rangą świąt, którym
przynależą.
Klasyfikacja kompozycji pod względem zastosowania poszczególnych
technik kompozytorskich wygląda różnie w zależności od analityków. Jean Bonfils
wyróżnia cztery typy gatunków w ramach zbioru Hymnów25:
- kontrapunkt floridus oparty na cantus firmus,
- kanon oparty na cantus firmus,
- fuga,
- kontrapunkt imitacyjny oparty na cantus firmus.
Wydaje się jednak, że powyższa klasyfikacja nie jest do końca konsekwentna.
Różnica między pierwszym i czwartym typem, jakkolwiek w tabeli widoczna,
podczas analizy materiału muzycznego zaciera się. Jest faktem, że ścisłość imitacji,
która kontrapunktuje melodię cf, może przejawiać się w różnym stopniu. Niemniej
wszystkie utwory w technice cf, nawet jeśli materiał kontrapunktu nie wykazuje
bliskiego związku z melodią chorału, opierają się równocześnie na technice
imitacyjnej. Ten aspekt kompozycji był niewątpliwie dla Titelouze’a jednym
z najważniejszych. W tym też sensie należy rozumieć szerokie i zarazem
podstawowe pojęcie fugi26, jakie przedstawia autor w tytule zbioru: “Hymny [...]
jako fugi i ricercary [oparte] na ich [tychże hymnów] melodii chorałowej”27.

Bardziej uzasadniona wydaje się klasyfikacja W. Apla28. Wyróżnia on pięć
typów gatunków zastosowanych w Hymnach:

24

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. II.

25

J. Bonfils, L’oeuvres d’orgue…, s. 7.

26

Pojęcie fugi (fugue) oznaczało w tym czasie nie tylko gatunek muzyczny, ale też ogólniej technikę
imitacyjną. „O fudze mówimy, gdy jeden głos w muzyce wchodzi naprzód, a drugi głos podąża
powtarzając ten sam pasaż […] bądź to w unisonie, bądź w oktawie lub w przez kwintę czy kwartę.
Ten rodzaj kompozycji […] jest najpiękniejszy, jeśli tylko będzie dobrze uporządkowany”. Salomon
de Caus, Institution harmonique, Francfort, 1615, cz. II, s. 9. [za:]
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/7/75/IMSLP75254-PMLP151035caus_institution_harmonique.pdf
27

Hymnes […] avec les fugues et recherches sur leur plain-chant. J. Titelouze, Hymnes…, strona
tytułowa.
28

W. Apel, Storia della musica per organo e altri strumenti da tasto fino al 1700 (przekł. pod kier.
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1. cantus firmus (cantus planus) w jednym głosie (najczęściej w basie),
nieprzerwanie, w długich wartościach, w pozostałych głosach – imitacja oparta na
tematach zaczerpniętych z cf29,
2. cantus firmus w różnych głosach (cantus vagans), za każdym razem poprzedzony
imitacją, występuje wyłącznie jako ostatni utwór w cyklu,
3. fuga kilkutematowa, ukształtowana na wzór motetu - każdy temat zaczerpnięty
jest z kolejnego fragmentu cf30,
4. cantus firmus kontrapunktowany 2-głosowym kanonem31,
5. jeden z głosów zawiera nutę pedałową w ciągu całego lub prawie całego utworu32.
Poniższa tabela przytoczona za W. Aplem ukazuje zastosowanie wyżej
wymienionych typów gatunków w poszczególnych wersetach zbioru Hymnów33:
Ad coenam

1

3

3

2

Veni Creator

1

1

4

3

Pange lingua

1

3

2

-

Ut queant laxis

1

1

3

-

Ave maris stella

1

3

4

5

Conditor alme

1

4

3

-

A solis ortus

1

3

2

-

Piero Neonato), Firenze 1985, s. 733-734.
29

„Ten typ […] tradycyjnie używany [jest] na początku hymnów”. G. Cantagrel, H. Halbreich,
Le livre d’or…, s. 16.
30

Wyjątkowo stosuje Titelouze kontrapunkt stały. Przykłady tego zabiegu (znalezione w liczbie
dwóch) znajdują się w 3. wersecie Exsultet coelum (t. 26-38 oraz 46-57).
31

Kanony Titelouze’a są dowodem doskonałego opanowania przez kompozytora najbardziej
kunsztownych technik kontrapunktycznych. Na przestrzeni tych trzech utworów zaprezentowane są
różne możliwości fakturalne – cf w głosie środkowym, kanon w oktawie (Veni Creator), cf w głosie
najniższym, kanon w kwincie dolnej (Ave maris stella), cf w głosie najwyższym, kanon w kwincie
górnej (Conditor alme).
32

Jest to zabieg niezwykle nowatorski. Utwory z nutą pedałową w basie spotykamy wprawdzie
u innych kompozytorów (np. Frescobaldi), ma to jednak miejsce w utworach swobodnych.
U Titelouze’a natomiast nuta pedałowa w basie i sopranie trwa przez cały utwór (bądź jego
przeważającą część), towarzysząc równocześnie cf.
33

W. Apel, Storia della musica…, s. 734.
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Exultet coelum

1

1

3

-

Annue Christe

1

3

5

-

Sanctorum meritis

1

3

2

-

Iste confessor

1

3

2

-

Urbs Hierusalem

1

3

3

-

W zbiorze Hymnów zarówno z wydania z r. 1623 jak i z 162434 wyróżnić
można następujące błędy drukarskie:
- Ad coenam, werset 3, syst. 5 - kustosz na końcu systemu błędny (dot. altu),
- Ad coenam, werset 4, syst. 10, t. 5, tenor – brak pauzy ósemkowej i ćwierćnutowej,
- strona 10 – błędnie numerowana jako 5,
- Exultet coelum, werset 3, syst. 7, t. 4 – kustosz dotyczący tenoru winien być
ćwierćnutę wcześniej,
- Sanctorum meritis, werset 2, ostatni akord, sopran – brak krzyżyka.
Można też przyjąć za błąd:
- Ave maris stella, werset 1, syst. 1, t. 7, tenor – brak krzyżyka przy drugiej nucie.
Le Magnificat…
Faktura kompozycji zawartych w zbiorze Magnificatów opiera się również
głównie na 4-głosie, cechuje ją jednak mniejsze zróżnicowanie. Kontrapunkt jest
tutaj mniej „ściśnięty”, co wiąże się z dowartościowaniem linii melodycznych.
Dominuje technika imitacyjna, nie zaś – jak to ma miejsce w Hymnach – technika cf.
Harmonia w porównaniu z poprzednim zbiorem jest bardziej rozwinięta i śmielsza.
Ponadto utwory są mniejszych rozmiarów. Wszystko to sprawia, że Magnificaty,
w porównaniu z Hymnami, są dla słuchacza łatwiejsze w odbiorze.
Przeznaczeniem liturgicznym cykli Magnificat są nieszpory. Kantyk ten
następował po hymnie. Titelouze, chcąc zwiększyć użyteczność swych kompozycji,
sugeruje ich zastosowanie także do kantyku Benedictus, śpiewanego podczas jutrzni.
34

Między obydwiema edycjami Hymnów (1623 i 1624) „zachodzi różnica jedynie daty, w obu
przypadkach odnajdujemy te same niedoskonałości druku i te same błędy”. M. Degrutère, Wstęp
[w:] J. Titelouze, Hymnes…, s. 16.
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W związku z tym zamieścił - jak pisze w przedmowie - „dodatkowy Deposuit
potentes, ponieważ w kantyku Benedictus jest siedem wersetów dla organów.
W Magnificat, który ma ich tylko sześć, można będzie się posłużyć tym, którym się
zechce”35.
Niektórzy badacze stawiają pytanie, czy Titelouze w Magnificatach stosował
rodzaj ilustracji muzycznej – czy poszczególne wersety kantyku odpowiadają
charakterowi zawartemu w tekście. Sam kompozytor bezpośrednio nic na ten temat
nie mówi. W przedmowie do zbioru pisze jednak: “Będzie można również przyznać,
że zmusiłem większą część fug do wymawiania słów. Jest bowiem rozsądne, aby
organy, które grają jako alternatim dany wers, wypowiadały go, jak to tylko
możliwe”36. Autor niniejszej pracy uważa, że zdanie to w pierwszym rzędzie
tłumaczy związek melodyczny między tematami zawartymi w kompozycjach,
a chorałem37. Nie wyklucza jednak rozumienia tego na korzyść założenia, iż wersety
organowe odmalowują w jakiś sposób sceny zawarte w kantyku, lub przynajmniej
ich klimat. Nie każdy utwór może tę ideę potwierdzić, lecz przemawia za nią wiele
przykładów. Wszystkie wersety początkowe (Magnificat anima mea Dominum)
sugerują utrzymanie utworu w charakterze uroczystym. Potwierdza to zastosowanie
w pięciu przypadkach cantus planus. Podobny charakter wyczuwalny jest w typie
kontrapunktu ostatnich w cyklu utworów (finałowa doksologia). Widoczne jest
również

częste

wykorzystywanie

energicznych

motywów

w

wersetach

odpowiadających słowom Deposuit potentes de sede (Strącił władców z tronu).
W drugiej wersji tego wersetu w I tonie zastosowana jest natomiast zaawansowana
chromatyka, co dla Titelouze’a jest zjawiskiem nietypowym. Werset Deposuit
potentes, szczególnie bogaty w wymiarze retorycznym, zawiera ponadto antytezę
operującą dwoma paradoksami: Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles
(Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych). Budowa niektórych wersetów
czyni wyraźną aluzję do tych przeciwstawnych treści. Widoczne jest to np. w obu
wersjach Deposuit potentes VI toni, czy w pierwszej wersji tegoż wersetu w VIII
tonie.
35

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. II.

36

Ibidem, s. II.

37

Wątek ten poruszony jest szerzej w podrozdziale Motywika.
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B. François-Sappey, powołując się na możliwość zastosowania Magnificatów
do Benedictus wyraża wątpliwości względem takiego podejścia do utworów
Titelouze’a38. Jednakże teksty obu kantyków zawierają wiele paralel, które mogą
potwierdzać sens retoryki zawartej w poszczególnych kompozycjach. Ukazuje to
poniższa tabela. Podkreślenia oznaczają treści wspólne obu kantykom w wersetach
odpowiadającym danemu utworowi.

Benedictus
Błogosławiony Pan, Bóg
Izraela,*
bo lud swój nawiedził i
wyzwolił.
Jak powiedziane jest przez
usta świętych,*
którzy na wieki są prorokami
Jego.
Że uczyni miłosierdzie ojcom
naszym*
i wspomni na przymierze swe
święte,

Utwór Titelouze’a
Magnificat

Quia respexit

Magnificat
Wielbi *
dusza moja Pana.

Bo wejrzał na uniżenie
służebnicy swojej.*
Oto bowiem odtąd
błogosławioną mnie nazywać
będą wszystkie pokolenia.

Et misericordia
eius

A miłosierdzie Jego z
pokolenia na pokolenie *
bojącym się Go.

Abyśmy, bez trwogi, z ręki
nieprzyjaciół naszych
wyzwoleni,*
służyć Mu mogli.

Deposuit potentes

Strącił władców z tronu,*
a wywyższył pokornych.

A ty, dziecię, prorokiem
Najwyższego zwać się
będziesz,*
pójdziesz bowiem przed
obliczem Pana przygotować
Mu drogi.

Deposuit potentes

38

B. François-Sappey, hasło Titelouze…, s. 746.
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Dzięki miłosierdziu naszego
Boga,*
z jakim nas nawiedził,
przychodząc z wysoka
Chwała Ojcu i Synowi,*
i Duchowi Świętemu.

Suscepit Israel

Gloria Patri

Ujął się za Izraelem, dzieckiem
swoim,*
pomny na swe miłosierdzie.
Chwała Ojcu i Synowi,*
i Duchowi Świętemu.

Błędy drukarskie zauważone w zbiorze:
- Et misericordia II toni, syst. 4, t. 1, alt – zbędna kropka przy czwartej nucie,
- 1. Deposuit potentes II toni, syst. 6, t. 2, alt – pierwsza i druga nuta winny być
szesnastkami,
- Gloria Patri II toni, syst. 3, t. 3, tenor – trzecia nuta winna być ćwierćnutą,
- Magnificat III toni, syst. 2, t. 5, sopran – zbędna druga kropka (ewentualnie
zabrudzenie),
- Et misericordia V toni, syst. 5, t. 1, tenor – brak ligatury do poprzedniego taktu,
- Et misericordia V toni, syst. 5, t. 2, tenor – zbędna ligatura,
- 1. Deposuit potentes V toni, syst. 3, t. 1, tenor – brak pauzy w całym takcie,
- 2. Deposuit potentes V toni, syst. 3, t. 4, tenor – brak ligatury do poprzedniego
taktu,
- Gloria Patri V toni, syst. 4, t. 1, tenor - brak ligatury do poprzedniego taktu,
- Magnificat VI toni, syst. 4 – kustosze na końcu systemu błędne (nie dot. tenoru),
- Gloria Patri VI toni, syst. 2, t. 5, alt – brak ligatury do następnego taktu,
- 2. Deposuit potentes VIII toni, syst. 4, t. 2, bas - czwarta i piąta nuta winny być
szesnastkami.
Można przyjąć za błąd:
- Et misericordia V toni, syst. 2, t. 2, tenor – brak krzyżyka przy drugiej nucie,
- Quia respexit VII toni, syst. 3, t. 5, tenor – brak krzyżyka przy trzeciej nucie,
- Et misericordia VII toni, syst. 3, t. 3, alt – brak krzyżyka przy trzeciej nucie,
- Suscepit Israel VII toni, syst. 4, t. 6, alt – brak krzyżyka przy szóstej nucie.
***
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Nie istnieją informacje na temat liczby egzemplarzy, w jakiej rozeszły się
kompozycje Titelouze’a i kto z nich korzystał. Wiadomo jedynie, że w r. 1636
parafia St-Nicolas w Rouen zakupiła obydwa tomy jego dzieł. Jeden egzemplarz
Magnificatów (obecnie w Bibliothèque Nationale de Paris – Rés. Vm 7 345)
pochodzi zaś z biblioteki klasztoru franciszkanów w Paryżu. Szukając odpowiedzi na
pytanie o rezonans dzieła Titelouze’a, stwierdzić trzeba, iż nie ma dowodów na to,
by wywarło ono bezpośredni wpływ na młodsze pokolenie francuskich organistów.
Należy przy tym wziąć pod uwagę znikomą ilość zachowanej do dziś francuskiej
muzyki klawiszowej powstałej bezpośrednio po roku 1626.
Fantaisie Racqueta (1590-1664), napisana prawdopodobnie ok. 1636 r.,
utrzymana w kunsztownym stylu kontrapunktycznym, wykazuje więcej wpływów
Sweelincka i Scheidta (co jest zrozumiałe, gdyż Racquet pobierał naukę
w Niemczech). Z utworów organowych Etienne’a Richarda (ok. 1621-1669) znane
są jedynie dwa Preludia. Ich faktura, bazująca na imitacji, jest nieco swobodniejsza
od titelouze’owskiej. Choć pewne zwroty kontrapunktyczne mogą przypominać
technikę Titelouze’a, jednak byłoby nadużyciem widzieć tu bezpośrednie wpływy.
Podobnie i zbiór Fugues et Caprices à quatre parties… François Roberday’a z 1660
r. zdradza bardziej wpływ muzyki włoskiej i południowoniemieckiej, aniżeli
Titelouze’a. Pewnego podobieństwa w stosowaniu polifonicznych gatunków
i niektórych

elementów

technik

kontrapunktycznych

dopatrzeć

się

można

w utworach organowych Louis Couperin’a (1626-1661). Pochodzą one głównie z lat
50-tych XVII w. Jakkolwiek kompozytor operuje nowszymi już typami melodyki
i harmoniki, nie można wykluczyć, iż zawdzięcza on w jakimś stopniu swój warsztat
kompozytorski Kanonikowi z Rouen.
W taki sposób odnosi się do zagadnienia rezonansu dzieła Titelouze’a W.
Apel, badacz muzyki klawiszowej o niekwestionowanym autorytecie: „Titelouze
reprezentuje zwieńczenie pewnego rozwoju, jak i też epoki. Z pewnością miał
uczniów. Będąc jednak zbyt konserwatywny jak na czasy, w których żył, nie
doprowadziło to do utworzenia się szkoły”39.

39

W. Apel, Storia della musica…, s. 739.
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Rozdział 2.
Budownictwo organowe w płn. Francji
na przełomie XVI i XVII w.

II połowa XVI w. to szczególny czas rozwoju budownictwa organowego
we Francji. Został podówczas w pewien sposób przerwany rozwój organów
renesansowych, a pod wpływem organmistrzostwa zagranicznego zaczął kształtować
się

nowy

typ

instrumentu.

Jakąkolwiek

otrzyma

on

nazwę

-

organy

„przedklasyczne”, organy „à la Titelouze”, organy „drugiego renesansu” – była to
unikatowa synteza ówczesnych tendencji w budownictwie. Spotykają się w niej
rozmaite wpływy natury technicznej oraz brzmieniowej, o różnej proweniencji
stylistycznej i geograficznej.
Bezpośrednimi czynnikami tych przemian były konflikty religijne związane
z reformacją i kontrreformacją. Jak wiemy, były one często zarzewiem licznych
prowokacji, wojen oraz rzezi, pojawiających się i odżywających wielokrotnie,
począwszy od lat 20-tych XVI stulecia. Jedną z konsekwencji tych konfliktów były
zniszczenia uposażenia kościołów, w tym organów – dokonywane przez hugenotów.
W tej sytuacji pilne stawały się wszelkie starania, mające na celu naprawy zniszczeń.
Ambicją każdej parafii czy klasztoru było posiadanie choćby małego instrumentu.
Dlatego, jak konstatuje Norbert Dufourq, „od 1580 do ok. 1640 roku – pomimo
okoliczności często niesprzyjających – organmistrzowie będą przeżywać okres
niezwykłego powodzenia i stałego wzrostu zamówień”1.
Kluczowym czynnikiem wpływającym na odświeżenie i nadawanie nowych
kierunków budownictwa organowego były liczne migracje organmistrzów.
Zauważyć przy tym warto, iż kierunek tych ruchów odbywał się niemal wyłącznie
z północy na południe. Organmistrzowie Flandrii i Niderlandów napływali do płn.-

1

N. Dufourq, Le livre de l’Orgue Français, 1589-1789, t. III/1 La facture de la première à la seconde
Renaissance, Paris 1975, s. 87-88.
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wsch. regionów Francji, gdzie zaszczepiali idee stylistyczne organów ze swych
krajów2.
***
W Niderlandach działali w połowie XVI w. znakomici organmistrzowie,
którzy organizowali się w ramach poszczególnych rodów. Najważniejsze z nich to:
Langhedul, Carlier, Hocqué czy Royer. Wychodzące z ich warsztatów instrumenty
wyposażone były często w dwie klawiatury manuałowe oraz pedał (zwykle
podwieszony). Najważniejszym zestawem rejestracyjnym był tzw. Prinzipal, w skład
którego wchodziło kilka głosów pryncypałowych (16’, 8’, 4’ lub 8’, 4’) oraz dwie
mikstury: Mixtur oraz Scharf. Pozostałe rejestry były to głosy typu burdonów, fletów
czy gemshornów oraz głosy językowe – wśród nich przede wszystkim Trompete 8’
oraz Schalmei 4’. Skala manuałów obejmowała najczęściej zakres f1, - a4,
z wyłączeniem dwóch pierwszych klawiszy chromatycznych oraz ostatniego gis.3
Stosowano zwykle wiatrownice sprężynowe typu flamandzkiego, najbardziej już
w tym okresie rozwinięte, które, ze względu na szczelność systemu powietrznego,
daleko przewyższały wiatrownice klapowo-zasuwowe4.
Poniższe dyspozycje ukazują podstawowe założenia organów flamandzkich
połowy XVI w. Przybliżenie ich jest niezbędne dla zrozumienia ewolucji organów
francuskich przełomu wieków.
1565-1567, Antwerpia, Notre-Dame – Gillis Brebos5
Grand-Orgue (c1-a4)

Positif de poitrine

Pédale

Bourdon 16’
Montre 8’

Bourdon 8’
Quarte 2’

Tirasse

2

Ibidem, t. III/1, s. 93-95.

3

W związku z różnorodnością sposobów określania poszczególnych oktaw w skali klawiatur,
w niniejszej pracy stosowany jest system najbardziej rozpowszechniony we Francji, w którym c1 jest
tożsame z C (wielkim).
4

M.A. Vente, Die Brabanter Orgel. Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland
im Zeitalter der Gotik und der Renaissance, Amsterdam-Paris 1958, s. 59-60.
5

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 95.
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Bourdon 8’
Octave 4’
Flûte 4’
Bourdon 4’
Doublette 2’
Quarte 2’
Larigot
Sifflet
Fourniture IV
Cymbale VI
Dessus de Cornet V
Trompette 8’
Zink 4’
Chalumeau 4’

Cymbale
Cromorne 8’
Régale

Tremblant, Harpe, Rossignol, Oiseaux.

1590, Gandawa, Saint-Bavon – Guillaume Langhedul (projekt)6
Grand-Orgue
a4)

(c1- Positif de dos

Principal 8’
Bourdon 16’
Bourdon 8’
Octave 4’
Flûte 4’
Nasard 2 2/3’
Flûte 2’
Sifflet I
Mixture
Cymbale
Trompette
Halumeau 4’
Régale 4’

Bourdon 8’
Octave 4’
Flûte 2’
Gemshorn I
Mixture
Cymbale
Cromorne

Récit

Pédale

Dessus de Cornet Tirasse
IV
(z Grand-Orgue)

***

6

Ibidem, t. III/1, s. 95.
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W tym czasie organy we Francji posiadały zwykle jeden manuał. Jakkolwiek
znane są przypadki - już od XIII w. – występowania pozytywu w organach, jednak
zespół ten był niezależnym instrumentem obsługiwanym przez oddzielny stół gry7.
Instrumenty mogły przybierać bardzo zróżnicowaną pod względem wielkości formę;
od instrumentu małego, np. 4-głosowego, po wielki, oparty na głosie 16’, 24’ lub
32’8. P. Hardouin podaje syntetyczny obraz organów tradycji renesansowej, jakie
były obecne w kościołach paryskich w końcu XVI w. Podkreśla ponadto, iż do roku
1583 był to jedyny występujący w Paryżu typ organów9.
Montre 16’
Flûte 16’
Montre 8’
Flûte 8’
Prestant 4’
Flûte 4’ (kryty, zwana “allemande”)
Doublette (zwana też „Flûte à 9 trous”)
Fourniture (progresywna)
Cymbale (2-rzędowa: Doublette i Larigot bez repetycji)
Nazard (2-rzędowy: 2 2/3’ – 2’)
Cornet (1-rzędowy: Tierce, czasami: Larigot)10
Chantres (Régale)
Trompette / Sacqueboutte (Régale z długimi rezonatorami)
„Niekiedy występował też drugi manuał zwany Positif z jednym głosem Flûte
4’, służącym do akompaniamentu zwłaszcza połączeń z Cornetem lub Hautbois (gdy
do Cornetu doda się Régale). Pedał (o skali jednej oktawy) posiadał stałe połączenie
z manuału (tirasse) i obsługiwał też jakieś niskie flety zwane Trompes”11. Organy
miały również pełnić funkcję naśladowania różnych odgłosów, m.in. głosów
7

A. Gastoué, L’Orgue en France, Paris 1921, s. 67.

8

Ph. Gautrot, L’orgue de jubé…, s. 20.

9

P. Hardouin, Essai sur la constitution, à Paris, de l’orgue français classique au début du XVIIe
siècle [w:] “La Tribune de l’orgue”, nr 55/4, 2003, s. 38.
10

Gabriël D’Argillières w kontrakcie budowy organów w Sarcelles z 1559 r. zdradza, w jaki sposób
pojmowany był w poł. XVI w. cornet: „ung jeu de petit nazar, pour jouer avec les flutes, pour faire
ung jeu de cornete” / „głos małego [wysokiego] nazardu, do grania z fletami, aby uczynić głos
cornetu” [w:] J. Zoutendijk, Le cornet de Flandres. De ontwikkeling van de Cornet en gedeelde
registers in het Zuid-Nederlandse cultuurgebied tot ca. 1800 [za:] www.orgelhistorie.org, 2010, s. 5.
11

P. Hardouin, Essai sur la constitution…, s. 38.
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ludzkich, ptaków, instrumentów perkusyjnych. Pełne były więc efektów specjalnych,
takich jak: „słowiki ptaszki, tambury, dzwonki, […] papugi, głosy dzieci”12.
***
„Organmistrzowie, którzy przybywali z północy, zatrzymywali się zawsze
w Normandii, zanim osiedli w Paryżu, skąd promieniowali już na całą Francję” 13.
Powyższe stwierdzenie B. Aubertina opisuje w możliwie największym skrócie drogę
rozwoju francuskich organów w omawianym czasie. Istotnie, jak dowodzi
O. Soularue, Normandia od zamierzchłych czasów odgrywała wiodącą rolę w historii
budownictwa organowego we Francji. „Korzenie tego […] sięgają początku XII w.
Spośród około 15 instrumentów z tego czasu, jakie znamy w Europie, jeden
znajdował się w opactwie w Fécamp. […] W 1490 roku Oudin de Hestre (z Flandrii)
rekonstruuje organy w katedrze w Rouen, w których sytuuje Montre 32’, w tym
czasie jedyny w królestwie. […] Ta sprzyjająca okoliczność, ożywiana dodatkowo
przez korzystną sytuacją ekonomiczną, zapewni Normandii pierwsze miejsce [w tej
dziedzinie], z którego ustąpi dopiero w XVIII w. na rzecz szkoły paryskiej”14.
Istotnie, roueński port, pełniąc funkcję zarówno morskiego jak i rzecznego,
zapewniał miastu oraz regionowi niższe ceny materiałów wchodzących w skład
organów (cyna, ołów z Anglii czy z Malezji, azjatyckie drzewo) 15. Miasto posiadało
też

wiele

cennych

instrumentów,

m.in.

Ponthusa

Josseline’a

(Flamanda

z pochodzenia) oraz jego bratanka Antoine’a16. Do normandzkiej stolicy przybywało
zatem – począwszy od lat 80-tych XVI w. – wielu wybitnych organmistrzów,
zarówno rodzimych jak i obcych. Wśród nich szczególne znaczenie mieli 17: Nicolas

12

Ph. Gautrot, L’orgue de jubé…, s. 20.

13

Entretien avec Bernard Aubertin, facteur d’orgue [w:] “L’Orgue Normand”, nr 27, 1994, s. 44.

14

O. Soularue, Journées du Patrimoine 1995 Présentation de l’Orgue en Haute-Normandie
[w:] „L’Orgue Normand“, nr 29-30, 1995, s. 40.
15

Ph. Cléris, Contribution à une histoire de l’orgue à Caen [w:] “L’Orgue Normand”, nr 33, 1999,
s. 22.
16

„Antoine Josseline najsłynniejszy organmistrz roueński XVI wieku, który kończy budowę organów
w Caudebec-en-Caux w 1540 r., konstruuje organy katedry w Sens w 1560 r.” O. Soularue, Journées
du Patrimoine 1995…, s. 41.
17

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 97.

35

Barbier18, Crespin Carlier19, Jacques Benard/Besnard20, Guillaume Lesselier21,
Robert Gouet22. W samym mieście Rouen w pierwszej tercji XVII w. postawiono
co najmniej 11 nowych instrumentów23, do czego doliczyć należy liczne remonty
i modernizacje.
Podobne tendencje zauważalne są w tym czasie w Paryżu. Norbert Dufourq
odnotowuje zwiększanie liczby zachowanych kontraktów i kosztorysów prac,
począwszy od lat 1590-95 (czyli po zakończeniu okresu wojen religijnych)24.
Do najważniejszych budowniczych w stolicy należeli: Les d’Argillières25, Les
Langhedul26, Les Pescheur27, Paul Maillard28, Valéran de Héman/Le Héman29.

18

Pochodził z Laon. W latach 1578-1603 pracował przy rekonstrukcjach i remontach większości
instrumentów w Rouen. Inne prace: Nesle, Saint-Quentin, Mantes, a przede wszystkim Gisors (157880).
19

W roku 1600 na życzenie Titelouze’a podjął się restauracji organów katedralnych w Rouen.
Najważniejsze prace: Dunkerque (1590), St-Omer, Courtrai (1595), Gand (St-Michel, Notre-Dame,
St-Jacques, 1596-99), Namur (1598). Liczne instrumenty w Poitier oraz w katedrze (1611, przy
odbiorze obecny m.in. Titelouze), Rouen (St-André, 1614), Gisors (przebudowa, 1618), Soissons
(1621), Tours, Chartres, Paris (St-Jacques-de-la-Boucherie, St-Nicolas-des-Champs, 1632-36, GrandsAugustains, 1633).
20

Flamandczyk, zwany “Van den Berg” – w latach 1607-1620 aktywnie pracował nad licznymi
instrumentach w Rouen.
21

Szkot, ur. w Aberdeen, nazywał się pierwotnie William Lesseli/Lessely – w Rouen od 1611. Uczeń
C. Carliera. Prace m.in.: Mortain (1617), St-Martin-de-Boscherville (1627), Rouen (St-Godard, 1632),
Le Havre (Notre-Dame, 1636-38).
22

Od 1633 osiadły w Rouen. Prace: Chartres (1633-35).

23

Ph. Cléris, Contribution à une histoire…, s. 23.

24

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1 , s. 101.

25

Rodzina organmistrzów paryskich. W latach 1557-1620 działało w Paryżu siedmiu organmistrzów
o tym nazwisku.
26

Rodzina flamandzka organmistrzów, pochodząca z Ypres.

- Jan (IV) – prace m.in.: Kortrijk, Ypres (1577-83), Lille, Hondschoote, od 1586 w Paryżu: SainteChapelle, Augustins (1586), Saint-Benoît, St-Jacques-de-la-Boucherie (1588), St-Eustache (1589).
- Mathis/Mathieu - syn Jana. W latach 1592-99 przebywał w Madrycie, następnie w Paryżu. Prace
m.in.: Paryż: St-Jean-en-Grève (1599-1603), Saints-Innocents (1601), St-Benoît (1603), St-Jacquesde-la-Boucherie (1604), Lagny (pod Paryżem, 1605) i in. Po ok. 10 latach pobytu w Paryżu przeniósł
się do Brukseli i działał we Flandrii.
27

Rodzina organmistrzów działających w Paryżu. Najbardziej znani:

- Nicolas (II) – udokumentowana działalność w latach 1603-1615.
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***
Jak wspomniano powyżej, na przestrzeni XVI w. stan instrumentarium
we Francji doznał wielkiego uszczerbku w wyniku konfliktów religijnych. Lata
1560-1585 to okres szczególnych strat; nie sposób stworzyć kompletnej listy
zniszczeń. Ograniczmy się do przywołania jedynie kilku przykładów. W jednym
roku 1562 doznały szkody wielkie organy katedry w Rouen, zniszczone zostały dwa
inne instrumenty tego miasta: w Saint-Nicolas oraz w Notre-Dame-la-Ronde. Zostały
częściowo uszkodzone bądź zdewastowane organy: w Argentan, Alençon, dwa
instrumenty w Bernay (Sainte-Croix i Notre-Dame-de-la-Couture), w katedrach
w Bayeux, Le Mans, Tours, Angoulême i Poitiers, także w dwóch innych kościołach
tego miasta (Saint-Hilaire i Sainte-Radegonde), w kościołach w Beaumont-les-Tours,
Cléry-Saint-André, dwa instrumenty w Lyonie (Notre-Dame-de-Confort i kościół
franciszkanów). Podobny los spotkał w następnych latach (aż do roku 1585) organy
m.in. katedr w Soissons, Auxerre (1567), kościołów Sainte-Croix w Orléans (1568),
w Vire (1569), Cahors (1580) czy Embrun (1585)30. Liczne remonty zniszczonych
instrumentów stawały się, rzecz jasna, okazją do wprowadzenia do nich licznych
modyfikacji.
Najbardziej

podstawową

innowacją

było

przydawanie

instrumentom

większych rozmiarów. Coraz powszechniejsze było dobudowywanie drugiej
klawiatury do instrumentów 1-manuałowych. Ten zespół brzmieniowy, nazywany
positif, umieszczany był bądź w głównej szafie organowej, bądź w specjalnie
zbudowanej i usytuowanej za plecami grającego, na balustradzie chóru. Dla

- Pierre – syn Nicolas (II), uczeń V. de Héman. Prace m.in.: St-Lazare (1615-17), St-Victor (1618),
St-Germain-l’Auxerrois (1619), St-Nicolas-du-Chardonnet (1620), St-Paul (1623), St-Étienne-duMont (1631-36), Amiens – katedra (1620-22, przy odbiorze obecny Titelouze).
28

Uczeń C. Carlier. W Paryżu od ok. 1607 r. Ekspertyza prac V. de Héman przy organach w katedrze
(1610). Prace m.in.: St-Nicolas-des-Champs, St-Paul (1614), Amiens – St-Firmin-en-Castillon (1614).
Ok. 1622 osiedlił się w Andegawenii i działał aż do ok. 1639 r., gł. w Angers, a także w Bretanii.
29

Pochodził z St-Omer. Był początkowo pracownikiem u Carlier (został też jego zięciem). Prace
m.in.: Rouen: St-Vivien (1608), Paryż: Notre-Dame (1610), St-Séverin, Ste-Honoré, St-Martin-desChamps (1619), St-Thomas-du-Louvre (1621), Rouen: St-Maclou, Troyes (1609-23), Meaux (1627),
Bordeaux, St-Germain-en-Laye (1637).
30

Pełniejszą – acz niekompletną, jak zaznacza autor - listę zniszczonych instrumentów znaleźć można
[w:] N. Dufourq, Le livre..., t. III/1 , s. 88.
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odróżnienia, manuał główny nazywano zwykle grand orgue, grands orgues, grand
corps, grand corps d’orgue lub grand jeu.
Jean Langhedul, organmistrz z Ypres, który po okresie działalności we
Flandrii zatrzymał się na kilka lat w Paryżu, postawił tamże w roku 1588 instrument
w kościele St-Jacques-de-le-Boucherie.

Jego dyspozycja przedstawiała się

następująco31:
[Grand-Orgue] (48 klawiszy)

Pédal (11 klawiszy)

Montre 8
Bourdon 8
Prestant
Fourniture V
Cymbale III
Flûte 4
Nazard
Flûte 2
Flageolet 1
Cornet IV-VI
Trompette
Clairon
Tremblant
Jeu d’enfant „comme celuy
des orgues de la Sainte
Chapelle”

Tirasse
Flûte 8

Choć były to w dalszym ciągu organy 1-manuałowe, zasługują na szczególną
uwagę, gdyż, jak zaznacza P. Hardouin, “zawierają zasadnicze elementy
nowatorskie”32, które - jak zobaczymy - będą przez najbliższe dziesięciolecia
stymulować rozwój instrumentu:
- zasięg 4 oktaw manuału,
- obecność niezależnego głosu w pedale,
- fourniture repetująca,
- obecność cymbale jako kontynuacji fourniture,
- obecność głosu 1’,
31

Ibidem, t. III/1 , s. 175.

32

P. Hardouin, Essai sur la constitution…, s. 38-39.
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- obecność clairon jako przedłużenia trompette,
- obecność cornetu, jako wzmocnienia w górnych partiach języków.
Niezwykle ważną rolę w kształtowaniu się nowego typu instrumentu odegrały
organy zbudowane w latach 1578-80 w Gisors. Niewątpliwie miejscowej parafii
bardzo zależało na doskonałej realizacji przedsięwzięcia. Dlatego nie kwestionowano
warunków finansowych przedstawionych przez słynnego już wtedy Nicolasa
Barbier, zaś po ukończeniu prac – celem sprawdzenia instrumentu – zaproszono
królewskiego organistę Guillaume’a Costeley33. Tak przedstawia się oryginalna
dyspozycja instrumentu34:

G.O. (48 klawiszy)

Positif (48 klawiszy)

Pédale (28 klawiszy)35

Montre 16’
Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Doublette 2’
Fourniture IV
Cymbale III
Flûte 4’
Gros nasard II
Sifflet (quarte)
Tiercelette
(Flûte
biberon)
Cornet d’écho V
Trompette 8’
Clairon 4’
Régale (voix humaine)

Bourdon 8’
Prestant 4’
Doublette 2’
Larigot (Quinte)
Cymbale II
Cromorne 8’

Bourdon 8’
Trompette 8’

à

Pierre Hardouin stwierdza, iż typ organów reprezentowany przez powyższy
instrument “zadomowił się i rozwijał w Rouen w pierwszych latach XVII w. pod
wpływem Titelouze’a”36. Zauważalne są również tendencje wprowadzania go
33

M. Baudot, Notice historique sur les orgues de l’Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais de Gisors
[w:] orgue.gisors.free.fr/histo.doc, s. 3, 7.
34

Dyspozycja wg dokumentów N. Barbier z lat 1577-80, [w:] M. Baudot, Notice historique…, s. 7-8.

35

Ilość klawiszy w pedale wg: N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 174.

36

P. Hardouin, Essai sur la constitution…, s. 38.
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w Paryżu

w

latach

1610-1636,

w

czym

decydujący wkład

mieli

trzej

organmistrzowie: Valéran de Heman, Pierre Pescheur i Créspin Carlier37. Wprawdzie
organy w Gisors posiadały już rozbudowany pozytyw, jednak dopiero 20 lat później
praktyka ta zaczęła stawać się standardem. Jak zauważamy w powyższej dyspozycji,
ideą pozytywu w Gisors było zdublowanie (w oktawie) podstawowych brzmień
manuału głównego. Wiadomo, że sporadycznie spotkać można było instrumenty
renesansowe o dwóch klawiaturach. Jednakże dyspozycja pozytywu takich organów
pomyślana była na zasadzie kontrastu z manuałem głównym i była dość uboga.
W takim przypadku zwiększano ilość głosów w pozytywie, tak by zrekonstruować
„replikę” głównego manuału. W latach 1583-85 Francisque des Oliviers dodał kilka
głosów do jedynego w pozytywie fletu w kościele St-Germain-l’Auxerrois
w Paryżu38. Pierwsze dobudowywane w całości, wyposażone w pleno pozytywy
w Paryżu, o których istnieniu wiemy, datowane są natomiast od pierwszych lat XVII
stulecia: 1601/02 – St-Gervais: Bourdon 8’, Flûte 4’, Doublette, Fourniture III,
Cymbale II, Flageolet 1’, Cromorne39, 1604 – St-Eustache, 1610 – Notre-Dame:
Montre 8’, Bourdon 8’, Prestant, Doublette, Fourniture IV, (Cymbale ?), Flûte 4’,
Nazard, Flageolet, Cornet, Trompette, Clairon, Cromorne40.
Dążenie do zwiększenia rozmiarów i możliwości brzmieniowych instrumentu
prowadziło również do stopniowego rozszerzania zasięgu klawiatur. Najbardziej
typowa w renesansie skala manuału – 38 klawiszy, f1-a4 (bez fis1, gis1, gis4) była
sukcesywnie rozszerzana oraz uzupełniana o brakujące dźwięki chromatyczne.
Dokonywano tego drogą licznych, indywidualnych eksperymentów. N. Dufourq
stwierdza, iż „największe zróżnicowanie [w budowie instrumentu] tego okresu
dotyczy zasięgu klawiatur”41. Niemniej pewna tendencja do ujednolicenia zaznacza

37

Ibidem, s. 38-41.

38

Ibidem, s. 38.

39

Ibidem, s. 39.

40

Pozytyw w Notre-Dame umieszczony został w dolnej części głównej szafy. Później został
przeniesiony do szafy balustradowej. Należy też pamiętać, iż G.O. był jeszcze wtedy renesansowym
blockwerkiem Fourniture VIII-XVIII. N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 104, 115.
41

Ibidem, t. III/1, s. 115.

40

się od lat 1610-20 i zmierza do ustalenia się manuału o 48 klawiszach, c1-c5 (bez
cis1)42.
Analogiczny proces rozszerzania zasięgu klawiatur dotyczył też pedału.
Nożne

klawiatury

renesansowe,

bazujące

na

kilku

(2-6)

klawiszach,

uruchamiających głosy trompes, były stopniowo udoskonalane. Zaczął pojawiać się
pedał „podwieszony”. Początkowo posiadał nadal wąską, jednak stale rozszerzającą
się skalę, np. 7 klawiszy (1586 - kościół St-Benoît w Paryżu) lub 11 klawiszy (1586 kościół augustianów w tymże mieście, 1632 - Beaufort-en-Vallée, 1638 – StNicolas-du-Chardonnet w Paryżu) czy 15 klawiszy (1633 – kościół dominikanów
w Chartres). Podobne rozmiary przyjmowały klawiatury pedałowe posiadające
niezależne głosy, np. 10 klawiszy (1624 - katedra w Vannes, 1629 – St-Nizier
w Troyes, 1632 – kościół dominikanów w Auxerre) czy w końcu pełna oktawa
z wyjątkiem pierwszego cis czyli 12 klawiszy (1626 – St-Séverin w Paryżu, 1628 –
kościół franciszkanów w Rennes, 1628 – St-Gervais w Paryżu). Niemniej równolegle
zauważyć można zdecydowanie bardziej odważne i przyszłościowe eksperymenty,
niczym kamienie milowe w rozwoju francuskiego pedału. Już bowiem w roku 1580
Nicolas Barbier przewidział w organach w Gisors pedał o 28 klawiszach. W 1610 r.
Valéran de Héman konstruuje pedał o 17 klawiszach (St-Jacques-de-l’Hôpital,
Paryż), a także o 24 klawiszach (St-Jean, Troyes). Ten sam organmistrz buduje pedał
o 24 klawiszach w roku 1625 (St-Jean-en-Grève, Paryż) oraz w 1627 (katedra
w Bordeaux). W 1611 r. Carlier wyposaża pedał w katedrze w Poitiers w 28
klawiszy. Tak samo czyni G. Lesselier w roku 1632 w kościele St-Godard w Rouen
oraz w 1639 Valéran de Héman w kościele karmelitów w Paryżu. Ten coraz bardziej
generalizujący się zasięg obejmował zazwyczaj dźwięki c1-e3 (z wyłączeniem cis1)43.
W katedrze w Nantes spotykamy zaś w roku 1619 pedał o 30 klawiszach – w takim
przypadku dochodziły jeszcze dźwięki f3 oraz a0 lub cis1.44 Dufourq zauważa,

42

Ibidem, t. III/1, s. 115.

43

P. Hardouin, Naissance et élaboration de l’orgue français classique d’après sa composition
[w:] L’Orgue français, etudes et documents [w:] “La Revue musicale”, nr 295-296, Paris 1977, s. 8.
44

Ibidem, s. 8.
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iż „zawsze są to budowniczy pochodzący z Północy lub z Normandii, którzy dają
wyraz największej śmiałości w tym względzie”45.
Typ

instrumentu

2-manuałowego

z

pedałem

był

z

pewnością

rozpowszechniony w pierwszych dekadach XVII w. Daje tego świadectwo również
Titelouze, który w 1623 r. we wstępie do swych Hymnów pisze: „w ostatnich latach
przydaliśmy mu jeszcze więcej doskonałości, budując w wielu miejscach Francji
instrumenty o dwóch oddzielnych klawiaturach manuałowych oraz klawiaturze
nożnej, której podstawą jest głos 8-stopowy i zawierającej 28 lub 30 klawiszy
zarówno diatonicznych jak i chromatycznych”46. Co więcej, była to innowacja
na wskroś strategiczna dla rozwoju muzyki organowej we Francji. Titelouze, zaraz
po zacytowanym wyżej opisie instrumentu, daje zalecenia rozdysponowania
poszczególnych głosów w swych utworach na dwóch manuałach i pedale
jednocześnie, propagując tym samym nowe trendy wykorzystania brzmieniowego
instrumentu. Poniżej zamieszczono dwa przykłady instrumentów Valérana
de Héman47:

1618-1619, Paris, St-Martin-des-Champs
Grand-Orgue (48
klawiszy)
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Prestant
Doublette
Fourniture IV
Cymbale IV
Flûte 4
Nazard II
Quinte
Tierce

Positif

Pédale (24 klawisze)

Bourdon 8
Prestant
Doublette
Fourniture III
Cymbale II
Flûte 4
Larigot
Cromorne
Régale 4

Tirasse

45

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 118.

46

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. II.

47

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 177.
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Flageolet
Cornet
Trompette
Clairon
Voix humaine
Tremblant
Rossignol
Tambourin
1624, Paris, St-Jean-en-Grève
Grand-Orgue (48
klawiszy)
Montre 16
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Prestant
Doublette
Fourniture V
Cymbale IV
Flûte 4
Nazard
Tierce
Flageolet
Cornet
Trompette
Clairon
Voix humaine

Positif

Pédale (24 klawisze)

Bourdon 8
Montre 4
Doublette
Fourniture III
Cymbale II
Flûte 4
Nazard
Larigot
Cromorne

Flûte 8
Trompette

Tremblant
W omawianym okresie nierzadko dokonywano również zmiany wysokości
stroju instrumentu. Przykładowo P. Marchand został w 1612 r. zobowiązany
do nastrojenia organów katedry w Aix “w tonie chórowym, najbardziej cenionym
i korzystnym z możliwych”48. Nastrojenie instrumentu w tonie chórowym wymagało

48

“au ton de chapelle, le mieulz plus honorable et profitable quy se pourra”, z dokumentów dot. prac
P. Marchanda przy organach katedry w Aix, 1612, [w:] N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 136.
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zazwyczaj obniżenia stroju. W tym celu dorabiano największe piszczałki każdego
głosu, by dokonać przesunięcia stroju w dół.
Organy tego okresu zaopatrywane były w wiatrownice bądź typu tonowozasuwowego, bądź sprężynowego. Ten drugi typ, choć znacznie bardziej
skomplikowany w konstrukcji i konserwacji, jak już wspomniano, ze względu
na skuteczniejszą szczelność systemu, przez długi czas nie przestawał znajdować
zwolenników wśród najwybitniejszych budowniczych, takich jak N. Barbier (Gisors,
1580) czy G. Lesselier (Rouen – St-Godard, 1632)49. Z biegiem czasu zauważamy
jednakże tendencję do zarzucania tego typu wiatrownic na rzecz mechanizmu
tonowo-zasuwowego, który stawał się coraz doskonalszy technicznie. Tendencja ta
przejawiała się głównie u organmistrzów paryskich.
***
Rozwijające się od renesansu organy poszukują w XVII w. pewnej
„równowagi w zakresie proporcji między poszczególnymi rodzinami głosów […].
Głosy te, użyte razem, tworzą tzw. «plein jeu» […] lecz mogą również występować
w charakterze solowym”50. Poniżej dokonano przeglądu rodzin głosów, wraz z ich
charakterystyką.
Pryncypały
W organach większych rozmiarów najniższym pryncypałem był zwykle
Montre 16’. Towarzyszyły mu kolejno pryncypały: Montre 8’51, Prestant 4’52 oraz
Doublette 2’53. Piszczałki tych głosów wykonane były zasadniczo z cyny (piszczałki
prospektowe – z cyny polerowanej). Prestant 4’ oraz Doublette 2’ miały zwykle nogę
ołowianą, rzadziej były całe z ołowiu. Największe piszczałki Montre 16’ i Montre 8’
mogły być wykonane z drewna (ustawione wewnątrz szafy). Zdarzało się, że Montre
16’ zaczynał się od f1.

49

Ibidem, t. III/1, s. 104.

50

Ph. Cléris, Contribution à une histoire…, s. 20.

51

Mogły też być w użyciu nazwy: principal lub huit pieds ouvert.

52

Nazywany czasem: octave lub montre (jeśli częściowo był ustawiony w prospekcie).

53

Inna nazwa: quinzième.
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Burdony
Burdony zazwyczaj ograniczały się do dwóch rodzajów: Bourdon 16’ oraz 8’.
Bourdon 8’54 występował niemal w każdym instrumencie, zaś jego odpowiednik 16’
obecny był jedynie w organach większych rozmiarów (opartych bądź na Montre 16’
bądź na Montre 8’).
Burdony były głosami krytymi, wykonanymi z ołowiu. (Największe
piszczałki mogły być z drewna). Prócz funkcji podstawy wielu różnorodnych
kombinacji rejestracyjnych, służyły do wzmocnienia i rozszerzenia brzmienia
pryncypałów występujących zarówno z miksturami, jak i bez nich).
Mikstury
W instrumentach przełomu XVI i XVII w. spotykamy mikstury55 w dwóch
postaciach: fourniture oraz cymbale. Fourniture była miksturą podstawową (niższą).
Zazwyczaj miała jednakową liczbę rzędów w całym przebiegu klawiatury (od II do
VI), lecz zdarzało się również, iż była progresywna56. Cymbale miała zazwyczaj
funkcję przedłużania w górę i dopełnienia fourniture. Czasem jednak w małych
organach występowała samodzielnie jako jedyna mikstura. Niestety nie posiadamy
dziś precyzyjnych informacji na temat układów mikstur i ich repetycji. Mersenne
podaje natomiast pewne ogólne informacje, co do początkowego stopażu fourniture:
4-rzędowa zaczyna się na wysokości 1 1/3’, kiedy zaś „chce się mieć sześć piszczałek
na klawisz, dodaje się C sol na dwie stopy & G re sol na cztery palce [1/3’]”57.
Dokonując przeglądu kosztorysów remontów pod kątem prac związanych
z fourniture i cymbale, domyślamy się znaczenia, jakie głosy te miały dla brzmienia
instrumentu. Mikstury te były bądź to budowane na nowo, bądź to powiększane

54

Czasem nazywany flûte. „Flûte bouchée de 4 pieds sonnant 8” – opis burdonu pozytywu kościoła
St-Eustache w Paryżu (1604, Mathieu Langhedul) [w:] N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 123.
55

Mikstury są pozostałością po plein-jeu collectif (blockwerk) z organów renesansowych.

56

Fourniture progresywną stosowali zwłaszcza bracia D. et G. Eustache, np. II-III rzędy (1630 Marseille, 1637 - Orange)
57

M. Mersenne, Harmonie universelle…, Księga szósta Des orgues, s. 369-370.
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(wzmacniane58), czy też jedna mikstura była dzielona na dwie. Tak też zwykłym
zjawiskiem była obecność 8, 9 czy nawet 10 rzędów (w obu miksturach) w głównym
manuale

instrumentu.

Spotykamy

także

instrumenty

małych

rozmiarów,

posiadających obie te mikstury. Np. N. i P. Le Pescheur w roku 1615 wyposażyli 11głosowy pozytyw paryskiego kościoła St-Lazare w 4-rzędową fourniture i również
4-rzędową cymbale). Te zabiegi miały na celu „przydać więcej efektu w plein-jeu”59,
co niewątpliwie było oczekiwaniem ówczesnych muzyków.
Tierce
Tierce, zwana też tiercette lub tiercelette, znajdowała również swoje miejsce
w grupie głosów wchodzących w skład plein-jeu. Była to tercja pryncypałowa. Jej
pochodzenie Pierre Hardouin wiąże z francuskimi organami renesansowymi 60.
Zauważamy jej obecność w 1611 w instrumencie C. Carlier w katedrze w Poitiers.
Także Le Pescheur dodał tercję w organach w St-Gervais w Paryżu (1628), w BrieComte-Robert (1629). Podobnie uczynił Carlier w roku 1632 w kościele St-Nicolasdes-Champs61.
Cornet
Głos ten wziął swą nazwę od cynku, instrumentu dętego obecnego
w orkiestrach XVI i XVII w., wykorzystywanego tak w muzyce religijnej jak
i świeckiej, którego francuska nazwa to cornet à bouquin. Jako głos organowy starał
się imitować najbardziej charakterystyczne cechy swojego wzorca, tj. przenikliwą
i wyrazistą barwę oraz zdolność kreślenia szybkich i kunsztownych linii
melodycznych. Umiejscowiony był początkowo na głównym manuale, przy czym
jego zasięg obejmował najczęściej 25 klawiszy począwszy od c3. Dlatego też
nazywany był „dessus de cornet”. Jego budowa nie od początku jednak była

58

„faudra fortifier” (trzeba wzmocnić) le plein-jeu – z kosztorysu prac P. Thiery przy organach
kościoła St-Jacques-de-la-Boucherie w Paryżu (1636) [w:] N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 126.
59

„rendre plus d’effet au plein-jeu” - z kontraktu-kosztorysu prac Valéran’a de Héman przy organach
St-Vivien w Rouen (1608) [w:] Ibidem, Le livre..., t. III/1, s. 126.
60

P. Hardouin, Naissance et elaboration…, s. 8.

61

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 127.
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jednoznacznie określona. Przyjmował też różne nazwy, takie jak: cornez à boucquin,
jeu de bouquin, cornes, cornès, cornets, hautbois-cornet, czy w końcu cornet.
Przełom XVI i XVII w. to czas prawdziwej ekspansji tego głosu. Jego
obecność zauważamy już w roku 1580 w Gisors. Zaś czterdzieści lat później –
jak zauważa Dufourq – był już obecny we wszystkich ważniejszych organach,
„a Titelouze zdaje się często go doradzać i aprobować”62.
W roku 1586 Jean Langhedul przewidział w organach kościoła Augustianów
w Paryżu dodanie „cornetz à boucquin, zaczynając na C sol fa ut, które jest na
środku klawiatury i kontynuując przez całą klawiaturę do góry”63. Był to cornet
o zmiennej ilości rzędów: IV-VI (miejsca zmiany ilości rzędów: f3/fis3, a3/b3).
Podobne cornety progresywne budował tenże flamandzki organmistrz w innych
kościołach paryskich: St-Jacques-de-la-Boucherie (1588) oraz St-Eustache (1589)64,
jak również jego syn Mathieu – w Lagny (1605) 65.
Cornet mógł także przybierać inne formy, jak np.:
3-rzędowy: 2 2/3’, 2’, 1 3/5’ (Paryż, St-Leu, 1603),
5-6-rzędowy (Nantes – J. Girardet, 1619),
6-rzędowy (Poitiers – C. Carlier, 1611, Amiens – P. Le Pescheur, 1620) 66,
7-rzędowy jeu de bouquin (przez całą klawiaturę): 8’(Bourdon), 4’, 2 2/3’, cymbale 2rzędowa, głos językowy 2-rzędowy (Paryż, Notre-Dame, 1618)67.
Niemniej ostatecznie skrystalizował się 5-rzędowy układ cornetu, jak to opisał
w roku 1636 Marin Mersenne68:
62

Ibidem, t. III/1, s. 128.

63

Z Kosztorysu remontu organów w kościele augustianów w Paryżu [w:] J. Zoutendijk, Le cornet
de Flandres…, s. 25.
64

J. Zoutendijk, Le cornet de Flandres…, s. 8.

65

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 128.

66

Dufourq twierdzi, iż „szósty rząd niewątpliwie reprezentowany był przez larigot”. N. Dufourq,
Le livre..., t. III/1, s. 128. Hardouin dodaje jeszcze głos językowy “Trompette lub Zink?” jako
możliwy szósty rząd cornetu. P. Hardouin, Naissance et elaboration…, s. 8.
67

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 113.

68

M. Mersenne, Harmonie universelle…, Księga szósta Des orgues, s. 370.
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8’ – półkryty (Bourdon), 4’, 2 2/3’, 2’, 1 3/5’ – otwarte, szeroka menzura.
Ze względu na specyfikę ograniczenia zasięgu cornetu do dwóch górnych
oktaw, mógł on spełniać dwie zasadnicze funkcje:
1. wzmocnienie trąbki i clairon w ich słabszych, górnych partiach,
2. prowadzenie melodii solowej sopranu.
Wbrew pozorom cornet progresywny nie ograniczał się do pierwszej
z wymienionych funkcji. Jean Langhedul w wyżej wzmiankowanych organach
w kościele augustianów (1586) dodał do jedynego fletu 3’ w pozytywie „flet 6’,
kryty – do grania razem z głosem cornet, aby wszystko dobrze brzmiało i stroiło”69.
Coraz większa powszechność solowego wykorzystania cornetu inspirowała
do dalszych innowacji. W organach 1-manuałowych, jakich było jeszcze sporo,
akompaniowanie do cornetu możliwe było wyłącznie na dwóch dolnych oktawach
(do h2). Aby niewielkim kosztem pokonać to ograniczenie, zaczęto dostawiać do
kontuaru dodatkową klawiaturę o skali cornetu, dla obsługiwania wyłącznie tego
głosu. Z początku często był to cornet „ściągnięty” z G.O. Tak np. w roku 1610
Valéran de Héman w organach kościoła St-Séverin dodał do jedynego manuału
dodatkową klawiaturę o 25 klawiszach, obsługującą Cornet z G.O.70:
Grand-Orgue (48
klawiszy)

Récit (25 klawiszy)
Cornet (z Grand-Orgue)

Montre 16
Montre 8
(Prestant)
(Doublette)
Fourniture VI
Cymbale IV
Bourdon 8
Flûte 4
Nazard
Flageolet
69

„une flutte de six piedz, bouchée, pour jouer avec le jeu de cornetz, le tout bien sonnant
et accordant”, z kosztorysu remontu organów w kościele augustianów w Paryżu [w:] J. Zoutendijk,
Le cornet de Flandres…, s. 25.
70

P. Hardouin, Essai sur la constitution…, s. 40. Podana dyspozycja wg: N. Dufourq, Le livre...,
t. III/1, s. 175.
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Cornet
Trompette
Clairon
Cromorne
Voix humaine
Rossignol
Tremblant
Podobnie uczynił Pierre Pescheur w roku 1628 przy 2-manuałowych
organach St-Gervais. Od trzeciej dekady XVII w. zaczęło przybywać instrumentów
o trzech manuałach, z których trzeci przeznaczony był dla cornetu - coraz częściej
samodzielnego, co pozwalało na jego niezależną intonację. Np. 1618 – Paryż,
katedra, 1626 – Paryż, St-Séverin, 1627 - Bordeaux, katedra (Valéran de Héman)71:
G-O (48 klawiszy)

Positif

Montre 16
Montre 8
Flûte 8
Prestant
Doublette
Fourniture VI
Cymbale IV
Flûte 4
Nazard
Flûte 2
Tierce
Flageolet
Cornet
Trompette
Clairon
Voix humaine
Cromorne

Bourdon 8
Montre 4
Doublette
Fourniture III
Cymbale III
Flûte 4
Nazard
Larigot
Cromorne
Musette

Récit (25 klawiszy) Pédale (24
klawisze)
Cornet
Flûte 8
Trompette

W zależności od umiejscowienia cornetu trzeciego manuału, przybierał
on odpowiednią funkcję wraz z adekwatną jej nazwą. W przypadku, gdy znajdował

71

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 178.
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się pod główną wiatrownicą, był to cornet d’Echo72, podczas gdy umieszczony tuż za
głosem prospektowym (nad głosami G.O.) – cornet de Récit.
W roku 1632 Carlier, by uczynić zadość wymaganiom organisty Pierre’a
Richard’a w odniesieniu do roli Cornetu, wyposażył organy kościoła St-Nicolas-desChamps w Paryżu w cztery manuały, dysponując zarówno cornet de Récit jak
i cornet d’Echo. Co ciekawe, szósty rząd cornetu d’Echo zamienił na głos językowy
(Voix humaine lub Cromorne)73. Podobnie w latach 1631-36 Pierre Le Pescheur
wyposażył organy w St-Étienne-du-Mont w Paryżu w 4 manuały74:
G.-O. (48
klaw.)
Montre 16
Montre 8
Bourdon 16
Bourdon 8
Prestant
Doublette
Fourniture VI
Cymbale IV
Flûte 4
Nazard
Flûte 2
Flageolet 1
Tierce
Cornet
Trompette
Cromorne
Clairon
(Voix
humaine)

Positif

Cornet

Echo

Pédale (29 kl.)

Montre 4
Bourdon 8
Doublette
Fourniture III
Cymbale III
Nazard
Larigot
Cromorne
(Flûte 4)
(Tierce)

Clavier séparé

Cornet

Flûte 8
(Flûte 4)
Trompette

2 Tremblants
Rossignol

72

Jednym z pierwszych był cornet d’echo umieszczony w 1632 r. przez Crépina Carlier w organach
kościoła St-Jacques-de-la-Boucherie w Paryżu. P. Hardouin, Essai sur la constitution…, s. 41.
73

Ibidem, s. 41.

74

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 178.
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Ponieważ taki z góry skomponowany cornet nie zawsze odpowiadał
stosownej ekspresji prowadzenia récit, poszukiwano rozwiązania dającego
wykonawcy więcej swobody w kształtowaniu brzmienia głosu solowego.
W pierwszych latach XVII w. zaczął zatem pojawiać się wyizolowany piąty rząd
cornetu, czyli tercja 13/5’. Była to tercja fletowa, wykonana z ołowiu lub ze stopu
cyny z ołowiem (étoffe). Ze względu na swoją szeroką menzurę i dla odróżnienia jej
od tercji pryncypałowej (wchodzącej w skład plein-jeu), przyjmowała też nazwę
grosse tierce („gruba” tercja). Umieszczona była z początku wyłącznie na G.O., a jej
skala obejmowała już całą klawiaturę, co pozwalało na solowe użycie cornetu
w niskim rejestrze75. Pierwsze tercje zauważyć można: 1601/02 – Paryż, St-Gervais,
1608 – Paryż, St-Médard, 1611 – Poitiers, katedra, 1619 – Nantes, 1620 – Amiens,
katedra76. Dzięki obecności tego głosu można było skomponować wybrany model
cornetu, zawierający wszak jego najbardziej charakterystyczny składnik, tj. tercję.
Począwszy od lat 20-tych XVII w. tercja taka zaczynała wchodzić w skład głosów
pozytywu (np. St-Séverin w Paryżu, 1626). Na tej klawiaturze mogła występować
tylko w dyszkancie (np. w kościele augustianów w Paryżu, 1633) lub też bywała
głosem dzielonym (np. St-Nicolas-des-Champs w Paryżu, 1632)77.
1632, Paris, St-Nicolas-des-Champs – C. Carlier78
Grand-Orgue (48
kl.)

Récit (25 klawiszy) Positif
Cornet

Montre 16
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Prestant
Doublette
Fourniture V
Cymbale III
Tierce

Bourdon 8
Montre 4
Doublette
Fourniture IV
Cymbale III
Flûte 4
Nazard
Tierce
Larigot
Voix humaine 4

Pédale (29
klawiszy)
Flûte 8
Flûte 4
Trompette

75

P. Hardouin, Naissance et elaboration…, s. 17.

76

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 128. P. Hardouin, Essai sur la constitution…, s. 39.

77

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 129.

78

Ibidem, s. 179. Na G.O. dwie tercje (!) oraz tercja dzielona na pozytywie.
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Flûte 4
Nazard
Flûte 2
Tierce
Sifflet
Trompette
Clairon
Voix humaine
Cromorne
2 Tremblants
Rossignol
Tambourin
Od lat 30-tych XVII w. w organach opartych na burdonie 16’ zaczęły się też
pojawiać tercje 3 1/5’. Głos ten sytuuje C. Carlier w St-Jacques-de-la-Boucherie
w Paryżu (1631)79. Tiercję taką nazywano także – dla odróżnienia od Tierce 13/5’ –
grosse tierce (duża tercja). Zauważmy, że jest to identyczne określenie, jakie
otrzymywała Tierce 13/5’ fletowa w celu odróżnienia jej od pryncypałowej.
Flety, alikwoty
Flety i

alikwoty służyły jako

komponenty

różnorakich

zestawień

rejestracyjnych o charakterze większej subtelności i unikatowości brzmienia. Flety
mogły być zarówno otwarte, jak i kryte oraz półkryte. Podobnie też część piszczałek
danego głosu mogła być otwarta, reszta – kryta.
Flûte 4’ - zwany często d’Allemagne – półkryty, koniczny.
Flûte 2’ - z ołowiu, otwarty lub kryty. Nazywano go quarte du nazard (kwarta
Nazardu) jako, że używany był często razem z Nazardem. Oba te głosy mogły też
być obsługiwane jednym wyciągiem rejestrowym. Inne nazwy: Quintadine, Flûte
traversine.
Flageolet 1’ - spotykany od 1585 r., inna nazwa: Sifflet 1’80, Fifre 1’. Występował
też niekiedy Flageolet 2’.

79

Ibidem, s. 129.

80

To nazwa flamandzka. Crespin Carlier w kosztorysie prac przy organach kościoła St-Nicolas-desChamps w Paryżu (1632) wyraża się: „un sifflet dict autrement flageollet” [w:] Ibidem, t. III/1, s. 132.
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Nazard, Larigot – głosy otwarte, kryte lub półkryte. W roku 1586 Langhedul uwolnił
Quarte od Nazardu, który „będzie odtąd grał bez pomocy swej kwarty” 81.
Larigot mógł występować w formie głosu 2-rzędowego (drugi rząd – jak
przypuszcza Dufourq – był prawdopodobnie 1’)82.
Flety pedałowe występowały w dwóch postaciach:
Flûte 8’ – z drewna, otwarty lub zamknięty, pojawił się już w Gisors (1580), w SteChapelle du Palais (1588). Był to pierwszy głos niezależnego pedału.
Flûte 4’ – z drewna, miał funkcję wzmocnienia fletu 8’. Pierwszy znany przykład:
Chartres, 1614. Od lat 30-tych XVII w. staje się standardem.
Języki
Wiele spośród renesansowych głosów językowych wyszło z użycia lub
zostało zastąpionych przez inne, np. Hautbois, Musette czy Trompette 16’.
Nierzadko nazwa rejestru zdradzała pewne kierunki zmian stylistycznych w tym
względzie, np. „trompette chantant les auboys”, „régale dit corhorne” (trąbka
śpiewająca za oboje, regał zwany kromornem).
Trompette 8’ – tuby wykonywano z cyny lub (dla zaoszczędzenia) z blachy stalowej,
dzięki czemu nabierały jasnej i ostrej barwy. Głos ten niewątpliwie był powszechnie
uznawany za niezbędny, gdyż występował nawet w instrumentach małych
rozmiarów.
Clairon 4’ – stanowi zdwojenie oktawowe Trompette. Pierwsze clairony spotykamy
w: Gisors (1580), Arras, Paryż – Grands-Augustins (1585), Paryż – St-Benoît (1586).
Bombarde 16’ – występuje stosunkowo rzadko, raczej jako przeżytek. Arras (1585),
St-Omer, Notre-Dame-des-Miracles (1621).
Cromorne – obecny był już w 1580 w Gisors. Jak zaznacza Dufourq, to „głos do gry
solowej par excellence”83. Mathieu Langhedul umieścił go w roku 1601/02

81

„le nasard sonnera a present sans l’ayde de sa quarte”; z kosztorysu remontu organów w kościele
augustianów w Paryżu [w:] J. Zoutendijk, Le cornet de Flandres..., s. 25.
82

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 132.

83

Ibidem, t. III/1, s. 134.
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w pozytywie organów w St-Gervais (Paryż)84, a także w 1602 r. – jako jedyny język
– w 10-głosowym instrumencie w l’Hôpital St-Esprit-en-Grève w Paryżu (1602)85.
W 1606 Titelouze zlecił Carlierowi usytuowanie Cromorne w organach katedralnych
w Rouen (na miejscu Trąbki 16’)86. Cromorne znajdował zwykle miejsce na manuale
pozytywu.
Voix humaine – był niejako przedłużeniem tradycji dawnego regału 87. Świadczyć
o tym mogą zachowane nazwy: „régale-voix humaine”, „régale en voix humaine”.
Często był rejestrem dzielonym. Występował zwykle na G.O. Sporadycznie zdarzał
się Régale 4’.
Języki w pedale:
Trompette 8’ – zwana też sacqueboute („jeu de pédale en sacquebouttes”). Intonacja
trąbki pedałowej miała zapewnić jej równowagę brzmienia z językami G.O. oraz
z plein-jeu. W kosztorysie prac przy organach St-Leu w Paryżu z roku 1637
wyrażona jest troska, „aby pedał w każdym fragmencie mógł być dobrze nastrojony
z plein-jeu, trąbką i clairon”88.
Voix humaine – w roku 1619 Le Pescheur umieszcza ten głos w pedale w miejsce
trąbki. Podobnie w 1631 r. Carlier zamontował Voix humaine w pedale organów
w St-Jacques-de-la-Boucherie89. Jakkolwiek są to wyjątki, ukazują jednak pewne
kierunki myślenia względem roli pedału. Voix humaine w pedale służyć miała (wraz
z fletem) do naśladowania wioli, wykonującej linię basu90 np. w motecie, ale nie
można chyba wykluczyć wykorzystania jej do wykonania cantus firmus – w basie,
bądź w tenorze.

84

P. Hardouin, Essai sur la constitution…, s. 39.

85

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 134.

86

Ibidem, t. III/1, s. 134.

87

Oto niektóre określenia głosu z kontraktów remontów: „régale-voix humaine”, „régale en voix
humaine” [w:] Ibidem, t. III/1, s. 135.
88

Z kontraktu prac przy organach w kościele St-Leu w Paryżu, 1637 [w:] Ibidem, t. III/1, s. 136.

89

P. Hardouin, Essai sur la constitution…, s. 41.

90

P. Hardouin, Naissance et elaboration…, s. 15.
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Dodatki
Z organów renesansowych, dla których charakterystyczna była obecność
różnorakich, często wyszukanych efektów pozamuzycznych, przetrwały zasadniczo
jedynie trzy takie dodatki:
Tremblant (tremulant) – znajdował się praktycznie w każdym instrumencie.
Podstawowym rodzajem był tremblant doux (łagodny), zdarzały się jednak także
i tremulanty zwane “fort” (mocny), co w praktyce odnosiło się do częstotliwości
wibracji.
Tambourin (tympan) – w postaci dwóch dużych piszczałek, wydających efekt
dudnienia, obecny w instrumencie renesansowym, spotykany jest aż do lat 30. XVII
w.
Rossignol (słowik) – mógł być uruchamiany albo przez wyciąg rejestrowy jedynie,
bądź (dodatkowo) przez klawisze manuałowe (kilka najwyższych, lub całej
klawiatury). Spotyka się też instrumenty wyposażone w więcej niż jeden efekt tego
typu, np. w St-Leu w Paryżu (1637) występowały dwa: 2-piszczałkowy oraz 6piszczałkowy.
Nadmienić wszakże należy, iż w I poł. XVII w., obok instrumentów o 2, 3
czy 4 manuałach budowano także organy 1-manuałowe. Dzięki ich małym
rozmiarom wiadomo zarazem, jakie głosy uznawane były za niezbędne
w instrumencie. Jednocześnie należy zauważyć, że wszystkie znane nam utwory
Titelouze’a (z lat 1623-1626) z powodzeniem nadają się do wykonania na takim
właśnie instrumencie. Co więcej, kustosze wskazują, że głównie do użytkowników
takiego typu organów jego dzieło było skierowane. Poniżej zamieszczono dwa
przykłady

instrumentów

1-manuałowych

bez

pedału,

wykonanych

przez

największych mistrzów epoki:

55

1617, Mortain – Guillaume Lesselier91
(48 klawiszy)
Montre 8
Bourdon 8
Prestant
Doublette
Fourniture IV
Cymbale III
Flûte 4
Nazard
Larigot
Cornet
Trompette
Clairon
Tremblant
1621, Paris, St-Thomas-du-Louvre – Valéran de Héman92(48 klawiszy)
Bourdon 8
Montre 4
Doublette
Fourniture III
Cymbale II
Flageolet
Trompette
Voix humaine
Oraz z klawiaturą nożną:
1605, Lagny – Mathieu Langhedul93
[Grand-Orgue] (44
klawisze)

Pédale
Tirasse

Montre 8
Bourdon 8
Prestant
91

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 176.

92

Ibidem, t. III/1, s. 177.

93

Ibidem, t. III/1, s. 175.
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Fourniture IV
Cymbale III
Flûte 4
Nazard
Flûte 2
Flageolet
Cornet
Trompette
Clairon
Tremblant
Klawiatura w tego typu instrumentach była czasami dzielona na bas
i dyszkant. Np. w roku 1583 Pierre Marchand w Carpentras zastosował dzielone
rejestry dla wszystkich, tj. 9 głosów instrumentu. Podobnie postąpił I. Huguet w roku
1601 w organach w St-Valery-sur-Somme oraz Guillaume Lesselier w 1627
w opactwie St-Georges w St-Martin-de-Boscherville94. W innych wypadkach podział
rejestrów dotyczył wybranych głosów, najczęściej językowych oraz niektórych
alikwotów, jak Nazard czy Larigot, a więc głosów do gry solowej95. Jakkolwiek
miejsce podziału klawiatury w tradycji flamandzkiej mogło być różne (od h2/c3 aż do
f3/fis3)96, we Francji najczęściej było to h2/c3. Równocześnie jednak zauważyć można
tendencję odwrotną, chyba bardziej wpływową i przyszłościową, mianowicie
sprowadzania głosów dzielonych do jednego wyciągu rejestrowego. Czyni tak
w roku 1586 przy organach augustianów w Paryżu Jean Langhedul97. Warto też
wspomnieć, iż budowano w tym czasie (głównie na prywatne zamówienia)
instrumenty zupełnie małych rozmiarów, takie jak 2-4-głosowy pozytyw, zwany
„cabinet d’orgue”, czy claviorganum, zwane „clavecin-organisé”.

***

94

B. Aubertin, Les travaux de restauration…, s. 14.

95

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 121-122.

96

J. Zoutendijk, Le cornet de Flandres…, s. 12-13.

97

Z Kosztorysu remontu organów w kościele augustianów w Paryżu: „fault réunyr les jeux couppez
tous ensemble” [w:] Ibidem, s. 25.
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Na koniec pozostaje dokonać próby ukazania niektórych założeń i idei
konstrukcyjnych propagowanych przez Titelouze’a i mających wpływ na ewolucję
stylistyczną organów francuskich na przełomie wieków. Z tych założeń
ukształtowało się pojęcie „organy à la Titelouze”. Marcel Degrutère stwierdza
jednak, iż wyrażenie to nie jest do końca jasne i jednoznaczne, „bowiem w czasach
Titelouze’a organy przechodzą ciągłą ewolucję, a niewielka liczba dokumentów
czyni [dziś] trudnym poznanie rzeczywistości”98.
Należy spojrzeć najpierw, jak wyglądały instrumenty, które Titelouze znał
i na których grywał. Gdy w 1585 r. przybył do Rouen, by pracować na stanowisku
organisty w kościele St-Jean, zastał tam niewielkich rozmiarów instrument o jednej
klawiaturze

manuałowej

i

nie

posiadający

pedału.

Jego

prawdopodobny

opis przedstawiony jest poniżej (dyspozycja zrekonstruowana przez M. Degrutère’a
wg. dokumentu Thomasa Morlet z roku 1651)99:
1 manuał, ok. 13 głosów, skala od F1.
Montre 12’
Montre 6’
Bourdon 6’
Prestant 3’
Flûte 6’
Flûte 3’
Nazard
Larigot
Fourniture
Cimbale II
Cornet
Trompette
Musette
Choć nie był to instrument pokaźnych rozmiarów, posiadał jednak mocne
pleno, złożone z trzech pryncypałów i dwóch mikstur. Ponadto miał w dyspozycji
4 flety (w tym dwie kwinty), cornet oraz dwa różnego charakteru języki. Można
przypuszczać, iż Titelouze z podobnymi organami spotykał się często, gdyż - jak

98

M. Degrutère, Approche de l’orgue Titelouze..., s. 7.

99

Ibidem, s. 7.

58

twierdzi Degrutère - „w tej epoce, taki typ instrumentu potwierdzony jest na terenie
Normandii przez rekonstrukcję dyspozycji, jaką można dokonać w odniesieniu do
organów Saint-Michel oraz […] u franciszkanów w Rouen”100.
W roku 1588 Titelouze awansował na stanowisko organisty katedralnego.
Wspomniane na początku rozdziału tamtejsze organy Oudina de Hestre z 1490
zostały w 1512 r. odrestaurowane przez Ponthusa Josseline’a101. Nie wiemy jednak,
w jakim stanie zastał je Titelouze. „Przede wszystkim trzeba uznać za legendę
przywoływane niekiedy organy o trzech klawiaturach. Czy można nawet mówić –
w odniesieniu do tej epoki – o instrumencie 2-manuałowym z pozytywem
balustradowym? Czy nie chodziłoby w tym przypadku raczej o dwoje oddzielnych
organów?”102 Dokładniejsze informacje dotyczą stanu instrumentu po renowacji
i rozbudowie, jakiej dokonał w latach 1600-1601 „najlepszy organmistrz tego czasu,
jakim był Crespin Carlier”103. Kilka lat po remoncie, w 1606 r. Carlier przybył
ponownie, „aby zamieścić obie klawiatury w jednej szafie z możliwością
połączenia”104. Dyspozycja, zrekonstruowana przez M. Degrutère na podstawie
późniejszych dokumentów, przedstawia się następująco: (stan po pracach z roku
1606)105:
G.O.

Pos.

Péd.106

Montre 16’
Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Doublette 2’

Montre 8’
Prestant 4’
Flûte 4’
Nazard
Quarte

Flûte 8’
Trompette 8’
Flûte 4’

100

Ibidem, s. 7.
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Nieco później, w latach ok. 1515-1519, Josseline zbudował drugi instrument dla katedry,
umieszczony na lektorium. Organy te, prawdopodobnie proweniencji stylistycznej flamandzkiej,
zostały zniszczone przez hugenotów w 1562 r. Ph. Gautrot, L’orgue de jubé…, s. 17-20.
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M. Degrutère, Approche de l’orgue Titelouze..., s. 7.
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G. Cantagrel, H. Halbreich, Le livre d’or…, s. 15.
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M. Degrutère, Approche de l’orgue Titelouze..., s. 8.
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Ibidem, s. 8.
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Od czasu remontu w 1600-1601 pedał posiadał 30 dźwięków, od c1 do f3. G. Cantagrel,
H. Halbreich, Le livre d’or…, s. 15.
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Flûte 4’
Quintadine
Petite flûte
Cornet
Nazard
Tierce étroite 1 3/5’
Fourniture V
Cimbale III
Larigot 1 1/3’
Petit Nazard 1 1/3’
Flageolet
Trompette 16’
Trompette 8’
Clairon
Voix Humaine

Sacqueboute

C. Carlier został sprowadzony do remontu organów katedralnych przez
samego Titelouze’a i od tego czasu obaj działali w jednym środowisku. Ponadto
Titelouze często proszony był do odbiorów instrumentów zbudowanych przez
Carliera. Możemy zatem śmiało przypuścić, iż spuścizna tego właśnie organmistrza
przeniknięta jest w dużym stopniu poglądami Mistrza z Rouen. Pewien typ organów,
wynikający – w opinii Pierre’a Hardouin107 – z wpływu Titelouze’a na ówczesne
budownictwo, możemy zaobserwować w instrumencie C. Carliera, zbudowanego
w 1611 r. w katedrze w Poitiers i odebranego przez Titelouze’a:

Grand-Orgue (48
klawiszy)
Montre 16
Montre 8
Bourdon 16
Bourdon 8
Prestant
Doublette
Fourniture IV
Cymbale III
Quintadine 4
Nazard
107

Positif

Pédale (28 klawiszy)

Montre 8
Prestant
Doublette
Fourniture III
Cymbale II
Flûte 4
Flûte 2
Nazard
Larigot
Cromorne

Flûte 8
Trompette

P. Hardouin, Naissance et elaboration…, s. 8.
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Flûte 2
Sifflet 1
Cornet
Tierce
Trompette
Clairon
Régale
Rossignol
Tremblant
W roku 1632 Titelouze opracował projekt organów do kościoła St Godard
w Rouen. W instrumencie tym, zbudowanym przez Guillaume’a Lesellier już po
śmierci Titelouze’a, zawarte są prawdopodobnie jego ostatnie, najbardziej dojrzałe
przemyślenia i idee. Dyspozycja wg André Pirro108:

Grand Orgue (48 klawiszy, cc)
109

Montre 16’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Doublette 2’
Flûte 4’
Petite flûte 2’
Sifflet 1’
Quinte flûte (nazard) 3’
Petite quinte 1 1/2’
Fourniture IV (repetycje
o oktawę)
Cymbale III (repetycje
o kwartę/kwintę)
Cornet V (od połowy
klawiatury do samej góry)
Trompette 8’
Clairon 4’
Régale pour servir de voix
humaine

Positif (48 klawiszy)
Montre 8’
Prestant 4’
Doublette 2’
Fourniture III (repetycje
o oktawę)
Cymbale II (repetycje
o oktawę)
Quinte flûte pour servir de
nazard 3’
Cromhorne 8’

Pédale (28 klawiszy, cf)
Bourdon 8’
Flûte 4’
Trompette 8’

108

A. Pirro, Jean Titelouze, s. XIV.

109

Dufourq podaje w tym miejscu Montre 8’. N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 179.
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Tremblant
Rossignol
Tambour
Połączenie („mouvement”) Positif/Grand Orgue
Ostatnią kwestią, będącą zarazem jednym z najważniejszych elementów
budownictwa organowego, jest problematyka stroju. J. Saint-Arroman podkreśla,
iż „strój organów jest [pozostaje] w ścisłej relacji z estetyką danej epoki: technikami
kompozytorskimi, komponowaniem, ekspresją. Nie można oddzielić od siebie tych
elementów. […] Kompozytor tworzył w zależności od [zastanego] stroju i jego
muzyka tylko wtedy brzmi dobrze, [tylko wtedy] przejawia cały swój efekt, kiedy
organy są w ten sam sposób nastrojone”110. W podobnym tonie wypowiadał się na
ten temat sam Titelouze. We wstępie do Hymnów czytamy: “Stosowałem się, jak
tylko mogłem, do ogólnych reguł, przez które przyznałem, że Glareanus i inni mieli
rację mówiąc, że – aby naprawdę słyszeć muzykę, którą się gra – trzeba znać
porządek dźwięków w instrumencie. Jak też mówił mi wiele razy pewien wielki
muzyk naszych czasów, iż badał z wielką gorliwością tę wiedzę i jak bardzo stała się
mu pożyteczna, kiedy sam poddawał próbie swe odkrycia, gdy tylko je wymyślił.
Pan du Caurroy i inni również nie zaniedbywali tej nauki, dzięki której mogli zajść
tam, gdzie zaszli i przyznać, że instrument [ten] ma w sobie coś szczególnego dzięki
swojemu strojowi”111. Znamienne jest, że wśród ożywionych dyskusji tego czasu na
temat temperacji, niekończących się prób znalezienia optymalnego rozwiązania
problemu, Titelouze wyraża się z satysfakcją na temat stroju instrumantu.
Ta “szczególność” musiała być jednym z elementów inspiracji Titelouze’a jako
kompozytora, czy improwizatora. Brała też ona niewątpliwie udział w emancypacji
muzyki organowej [(klawiszowej)] spod dominacji polifonii wokalnej, jaka
dokonywała się w tym czasie. Pisze dalej Titelouze: „Otóż, skoro organy wytworzyć
mogą bez trudu wszystkie rodzaje interwałów, zarówno naturalnych jak
i schromatyzowanych, w niektórych miejscach zastosowałem pewne [interwały]
nadzwyczajne (jednakowoż dobre i miłe dla ucha), aby nadać temu instrumentowi to,
110

Jean Saint-Arroman, L’interprétation de la musique française 1661-1789, t. II L’interprétation
de la musique pour orgue, Paris, 1988, s. 535.
111

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. II.
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co jest jego specyfiką, własnością, czymś unikatowym; i zastosowałem nawet
krzyżyki w miejscach, w których nie zrobiłbym tego, gdyby to było przeznaczone do
śpiewania”112.

Oczywiście,

użycie

przez

autora

owych

„nadzwyczajnych”

interwałów i szersze zastosowanie chromatyki było możliwe dlatego, że wysokość
każdego dźwięku w organach jest z góry zaplanowana przez organmistrza
i znalezienie jej dokonuje się automatycznie (jak pisze Titelouze „bez trudu”).
Niemniej to właśnie odpowiedni strój uwydatniał wspomniane interwały, czy
stosowaną

chromatykę.

Nie

bez

powodu

pisze

Titelouze

o interwałach

„nadzwyczajnych” oraz o zastosowaniu „krzyżyków”, wykazując pewną wyższość
instrumentu nad śpiewem. Jakkolwiek zespół wokalny z większą łatwością może
uzyskać czyste brzmienia konsonansowe, jednak wykonanie dysonansów z całą ich
ostrością wymaga od śpiewaków szczególnego kunsztu i doświadczenia.
Titelouze nie pisał wprost, jaki strój organów miał na myśli. Odsyłał
natomiast czytelnika “do tych, którzy znają rozumowo problematykę stroju
(o którym mówią wielcy autorzy), jaki należy nadać organom, szpinetom i innym
instrumentom i wiedzą dlaczego jest to konieczne, którzy znają się na powiększaniu
i alterowaniu [modyfikowaniu] tonów wielkich i małych oraz innych interwałów
będących częścią oktawy”113.
Zagadnienie temperacji (zwłaszcza instrumentów klawiszowych) było w XVI
w. szeroko rozwijane przez teoretyków. System pitagorejski, zakładający obecność
czystych kwint i kwart adekwatny był do muzyki XIV i XV w., która operowała
głównie tymi interwałami. Wraz z rozwojem polifonii i z dowartościowaniem
interwału tercji (uznaniem go za konsonans), zaczęto w renesansie odchodzić od tego
stroju. Systemem, który okazał się najbardziej praktycznym dla polifonii
renesansowej, była temperacja mezotoniczna (średniotonowa). Jej najbardziej
klasyczna i rozpowszechniona wersja zakładała, iż kwinty (w liczbie 11, od es do
gis)

były

pomniejszone

(„temperowane”)

o

1

/4

komatu

syntonicznego.

W konsekwencji uzyskanych było osiem czystych tercji wielkich. System ten
opisywany jest m.in. przez Zarlino (w poł. XVI w.), na którego autorytet powoływał
się Titelouze. Także Mersenne daje wskazówki „jak można stwierdzić, czy kwinty są
112
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dobrze utemperowane w stroju, to znaczy czy są wystarczająco osłabione. Ponieważ
– jak wykazałem gdzie indziej – trzeba je osłabić o 1/4 komatu”114. Uzyskanie tercji
wielkich czystych wiązało się z jednoznacznym zdefiniowaniem funkcji (i nazw)
dźwięków chromatycznych. Nie mogły więc one ulegać zmianom enharmonicznym.
W praktyce oznaczało to ograniczenie w zakresie modulacji oraz transpozycji.
Dźwięki, których brak najbardziej doskwierał muzykom XVI i XVII w., to dis oraz
as. Budowniczowie instrumentów klawiszowych (zwłaszcza organów) wyposażali
niekiedy klawiaturę w dodatkowe klawisze chromatyczne – dla dźwięków dis i as.
W 1636 r. Mersenne zaświadcza o praktyce dodawania jedynie klawisza dis:
„klawisz chromatyczny od D la re sol [zatem es] nie posiada dolnej kwinty. Stąd też
niektórzy [budowniczowie szpinetów] dzielą go na dwa, aby osiągnąć kwintę w tym
miejscu i dzięki której unika się niedoskonałości stroju”115. W budownictwie
organowym rozwiązanie to nie stało się jednak powszechne. Znany jest tylko jeden
przykład jego zastosowania na terenie Francji, mianowicie w organach kościoła StNicolas-des-Champs w Paryżu (C. Carlier, 1632)116. Temperacja średniotonowa
miała jeszcze tę zaletę, że uwypuklała i wyjaskrawiała napięcia zawarte
w chromatyce

melodycznej.

Powstawały

bowiem

dwa

rodzaje

półtonów:

chromatyczny – mniejszy (odległość siedmiu kwint) oraz diatoniczny – większy
(odległość pięciu kwint). Najpewniej w tym sensie pisał Titelouze o “powiększaniu
i alterowaniu [modyfikowaniu] tonów wielkich i małych”. O powszechnym w tym
czasie stosowaniu stroju mezotonicznego w organach francuskich świadczy w końcu
samo dzieło Titelouze’a. Kompozytor, prócz dźwięków diatonicznych, używa
bowiem jedynie pięciu chromatycznych, obecnych w tym stroju (cis, es, fis, gis, b).
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Le livre..., t. III/1, s. 179.
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Rozdział 3.
Problemy wykonawcze dzieł J. Titelouze’a

Jak trafnie zauważa D. Launay, autorka komentarza do przedmów
Titelouze’a, „interpretacja literalna muzyki dawnej nie odpowiada prawdzie
historycznej”1. Wynika to z faktu, iż w omawianej epoce – jak tłumaczy
N. Harnoncourt – „kompozytorzy byli […] grającymi muzykami, a prawie każdy
wykonawca był także kompozytorem. […] Typowe dla danych […] instrumentów
figury i zwroty muzyczne były improwizowane dopiero podczas gry” 2. Zjawisko to
musiało

zakładać

zakorzenienie

wykonawców

w obowiązujących

zasadach

i zwyczajach stylistycznych, które muzycy poznawali przez szeroko rozumianą
tradycję ustną. Dzisiejszy wykonawca dzieł Titelouze’a, posiadający znajomość
wielorakich stylów, lecz nie zakorzeniony w żadnym z nich, zmuszony jest drogą
naukowych poszukiwań dotrzeć do właściwych epoce kompozytora praktyk.
D. Launay dodaje: „Ci, którzy zamierzają wskrzesić jakąś tradycję ustną, dziś
zaginioną, muszą brać pod uwagę wiele okoliczności: formację muzyczną
kompozytora, środowisko, miejsce. Błąd o dwadzieścia lat może całkowicie
zafałszować podstawy [na których opiera się] odtworzenie”.
Zapis graficzny muzyki, jaki pozostawił nam Titelouze, nie informuje
oczywiście interpretatora o wszystkich parametrach biorących udział w wykonaniu.
Uzupełniając tę wiedzę o przedmowy kompozytora, w wielu kwestiach można już
być odpowiednio ukierunkowanym, lecz brak jasności i precyzji wypowiedzi autora
stawia wykonawcę w dalszym ciągu przed wieloma nierozwiązanymi problemami.
Niniejszy rozdział jest próbą przybliżenia najważniejszych kwestii wykonawczych
dzieła Titelouze’a w świetle ówczesnej wiedzy i praktyki. Problemy te zostaną
ograniczone do tych, które są typowe dla kompozycji roueńskiego Organisty, lub
tych, o których on sam się wypowiadał. Nie jest jednakże celem niniejszej pracy
dostarczenie wykonawcy syntezy zasad, jakimi należy się kierować przy interpretacji
1

D. Launay, “Essai d’un commentaire…, s. 27.
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N. Harnoncourt, Dialog muzyczny, przekł. M. Czajka, Warszawa 1999, s. 11.
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dzieł Titelouze’a. Dlatego też nie będą podejmowane tematy takie jak artykulacja
czy palcowanie. Nie były one bowiem przedmiotem rozpraw Titelouze’a ani też
innych autorów z jego środowiska. Podobne postępowanie pojawi się także
w odniesieniu do problemu alteracji „domyślnych”. Przyjmujemy bowiem, że
Titelouze postanowił zanotować z całą skrupulatnością wszystkie przewidziane przez
niego znaki chromatyczne i choć niektóre z nich można by usunąć lub dodać inne
zachowując styl, nie znajdujemy racjonalnych przesłanek za takim postępowaniem.
Odnotować jednakże można w dziele Titelouze’a kilka miejsc, w których korekta
alteracji wydaje się właściwa. Braki te, wyszczególnione w rozdziale „Dzieło
Titelouze’a”, uznać należy za błędy drukarskie. We wszystkich kwestiach nie
omówionych w niniejszym rozdziale należy zatem przyjąć jako punkt wyjścia
wiedzę pochodzącą z innych, możliwie najbliższych historycznie i geograficznie
ośrodków czy tradycji.
W ramach poniższego rozdziału podjęte zostaną następujące zagadnienia:
- Metrum, takt, tempo.
Problem ten postawiony jest na pierwszym miejscu. Wydaje się bowiem, że ma on
duży wpływ na dwa pozostałe: rejestrację i ornamentację. Mersenne tak podkreśla
jego istotną rolę w muzyce: „Trzeba zauważyć, że takt jest jednym z podstawowych
i najbardziej koniecznych elementów muzyki, zarówno gdy się ją śpiewa na dwa,
trzy czy więcej głosów, jak i też gdy się ją recytuje jednogłosowo”3.
- Rejestracja.
Kwestia ta ma dla dzieła Titelouze’a szczególne znaczenie. Kompozytor żył
i tworzył w okresie kształtowania i definiowania się typu organów francuskich. Jego
założenia przedstawione w przedmowie do Hymnów - choć bardzo ogólne charakteryzują się wielkim nowatorstwem.

W celu przybliżenia praktyki

rejestrowania w I poł. XVII we Francji pomocne będą przede wszystkim informacje
zawarte w księdze szóstej Harmonie Universelle M. Mersenne’a – Des Orgues.

3

M. Mersenne, Harmonie Universelle…, Księga piąta De la Composition de Musique, Paris 1637,
s. 324-324a. [za:] http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c7/IMSLP77439-PMLP156089MersenneM_HarmUniv_Pt2_01.pdf.

66

Ze względu na ich unikatową wartość przytoczone zostaną wszystkie przykłady
rejestracyjne zawarte w traktacie.
- Ornamentacja.
Nicolas Gorenstein w artykule Jehan Titelouze: la véritable naissance de l’orgue
classique français? pisze: „Praktyka […] ornamentów jest […] absolutnie konieczna
w interpretacji muzyki Titelouze’a. Przyczynia się ona w sposób niekwestionowany
do ożywienia tej muzyki. Nie należy więc stronić od obfitego z niej korzystania, jak
nam o tym mówi sam [Titelouze]. […] Oto jeden z kluczy, który nadaje tej muzyce
jej swoisty kolor i dynamizm”4. Zagadnienie rejestracji omówione jest w kolejności
jako ostatnie, gdyż, jak się wydaje, najbardziej jest uzależnione od dwóch
pozostałych.

4

N. Gorenstein, Jehan Titelouze…, s. 6.
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Metrum, takt, tempo

Problematyka tempa stanowi jeden z zasadniczych elementów procesu
interpretacji muzyki I poł. XVII w. Szeroko rozwijana w XV i XVI w. teoria tactus
definiowała i regulowała zjawiska agogiczne występujące w utworze muzycznym.
Nauka ta była jednak na tyle skomplikowana i niejednoznaczna, że wzbudzała liczne
polemiki. Niektórzy z ówczesnych teoretyków, chcąc rozwiązać kontrowersyjne
kwestie, próbowali narzucić pewne unifikujące i upraszczające zasady. Nie jest
celem niniejszej pracy wchodzenie w szczegóły wspomnianych polemik, ani też
przedstawienie zasad muzyki menzuralnej. W epoce Titelouze’a z teorii tactus
pozostały w użyciu jedynie szczątkowe elementy. Był to czas odchodzenia od
dawnych reguł metryki i proporcji, które – w poszukiwaniu nowego, prostszego
systemu

–

poddawane

były

transformacjom.

Zarzucenie

zarówno

przez

kompozytorów jak i teoretyków ścisłego przestrzegania tychże zasad i teorii było
prawdopodobnie kontynuacją postawy sceptycyzmu wobec nich, przejawianej przez
niektórych już w renesansie. Tak też w roku 1615 Salomon de Caus, uskarżając się
na wieloznaczność niektórych zasad i terminów, pisze: „nauka muzyki złożona jest
z tak wielu elementów, [że] wydaje się, iż byłoby dobrze nie dopuścić żadnej rzeczy
niepotrzebnej, aby nie oszpecić jej porządku i logiki. Tak więc odrzucimy wszystkie
te niewieście terminy: major, minor, perfectum, imperfectum i inne podobne
wyrażenia, bez których można się z powodzeniem obyć [przy zdobywaniu]
znajomości tej nauki”1.
Powiązanie zasad metrycznych właściwych muzyce menzuralnej z dziełem
Titelouze’a może być w tym kontekście określone jedynie na zasadach
hipotetycznych. Elementem najbardziej podstawowym, określającym takt, tempo
i proporcje metryczne było niewątpliwie oznaczenie metrum. Umieszczane było na
początku utworu bądź w trakcie jego trwania, jeśli zachodziła zmiana. Z pewnością
trzeba wziąć pod uwagę właściwe teorii XVI-wiecznej rozumienie wszelkich znaków
metrycznych, stosowanych przez Titelouze’a. Niemniej należy pamiętać, że na

1

S. de Caus, Institution harmonique…, cz. II, s. 6.
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przestrzeni XVII w. poszczególne symbole otrzymywały różne znaczenia
w zależności od intencji danego kompozytora. Titelouze w tym względzie nie
wprowadza jednak szczególnych komplikacji.
Podstawową zasadą tactus, tkwiącą zarazem w jej źródłosłowie, było
pokazywanie tempa przez odpowiednie ruchy (uderzenia) ręki kierownika zespołu.
Niewątpliwie praktyka ta była nadal obecna w początkach XVII w. Tak opisuje ją
w 1615 r. Salomon de Caus: „zaczynając jakikolwiek śpiew, należy trzymać rękę
podniesioną, później opuścić ją i znów unieść, zawsze z tą samą proporcją, jak długo
śpiew będzie trwał. To opuszczenie i podniesienie nazywa się taktem”2. Dystansując
się od określeń perfectum czy imperfectum tempa, jak również od określania
prolatio3, należy - za S. de Caus - stwierdzić istnienie dwóch rodzajów taktów: „takt
dwudzielny […], który posiada uderzenie ręki w dół równe [temu, co] w górę” 4 oraz
„takt trójdzielny […] gdy opuszczając rękę, przytrzymuje się ją jakiś czas na dole
zanim się ją znów podniesie, w taki sposób, że czas opuszczania, czas w którym
pozostaje na dole, i czas podniesienia [jej], stanowią trzy równe przedziały [czasowe]
zawarte w jednym takcie”5.
***
De Caus zaznacza, że takt dwudzielny „jest tym, który używamy zwykle”6.
Potwierdzenie tego widzimy również w dziele Titelouze’a. Zdecydowana większość
jego utworów utrzymana jest w metrum dwudzielnym. Symbole, jakie stosował
Titelouze dla tego podziału ograniczają się do dwóch: C – odpowiadające dawnemu
tempus imperfectum cum prolatione minori oraz ¢ - odpowiadające tempus

2

Ibidem, cz. II, s. 5 (określenie „takt” jest tłumaczeniem francuskiego terminu la mesure, które
oznacza zarówno takt, jak i metrum).
3

De Caus podaje definicję prolatio szerszą i ogólniejszą, niż to miało miejsce w poprzednich
stuleciach: „Niektórzy chcą, aby […] prolatio miało na względzie jedynie znalezienie liczby minim,
które trzeba dla jednej semibrevis. Lecz […] my będziemy rozumieć przez [to słowo] wszystkie
wartości każdej nuty i również podzielimy je na dwa [rodzaje] – doskonałe i niedoskonałe”. Ibidem,
cz. II, s. 6.
4

Ibidem, cz. II, s. 5.

5

Ibidem, cz. II, s. 6.

6

Ibidem, cz. II, s. 6.
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imperfectum diminutum7. Kontrowersje budzi kwestia wyboru przez kompozytora
tego, a nie innego z tych dwóch oznaczeń, jak też zastosowania odpowiedniej
proporcji tempa w przypadku, kiedy obydwa te oznaczenia występują sukcesywnie
w jednym utworze. Jako, że przekreślenie symbolu metrycznego oznacza dyminucję
metrum, niektórzy autorzy utrzymują, iż minima w metrum ¢ równa jest semiminimie
w metrum C. W takim rozumieniu zmiana dokonuje się zatem wyłącznie
na poziomie zapisu. Zastosowanie jej przez kompozytora mogło być podyktowane
podkreśleniem przejścia do następnej sekcji utworu, czy podaniem nowego tematu.
Titelouze utwory utrzymane w jednym metrum dwudzielnym oznacza zarówno
jednym, jak i drugim symbolem (z przewagą C)8. Utwory, w których następuje
zmiana, zaczynają się w niemal wszystkich przypadkach w metrum ¢, zaś kończą
w C9. Dla tego przypadku zmiany metrum przychodzi nam z pomocą komentarz
samego Titelouze’a (jedyny zresztą w tej materii): „Metrum i ornamenty są polecane
tak w śpiewie, jak i na instrumentach. Metrum, by porządkowało tempo, ornamenty
zaś, by ożywiały ruch głosów. Co do metrum, półkole bez kreski, które napisałem,
oznacza zwolnienie tempa i metrum jakby o połowę, co jest też sposobem na
wykonanie z łatwością najtrudniejszych fragmentów”10. Należy zaznaczyć,
iż wyrażenie „jakby o połowę” zawiera w sobie pewną interpretację tłumacza,
ukierunkowaną na hipotezę, że „zwolnienie tempa i metrum” nie dokonuje się równo
„o połowę”. Wiele argumentów za takim tłumaczeniem przemawia, choć
lingwistycznie nie ma przeciwwskazań, by przetłumaczyć fragment ten wyrażeniem
„o połowę”. Użyte w oryginalnym tekście11 słowo comme stosowane było w celach
porównawczych, zarówno dla określenia identyczności, jak i ukazania metafory.
Zawierało więc w sobie również aspekt niedopowiedzenia („jakby”). Po drugie:
narracja fragmentów utrzymanych w metrum ¢ operuje zazwyczaj wartościami dwa

7

Dla tych dwóch symboli zastosowane są w niniejszej pracy (z powodu ograniczeń komputerowego
programu edytorskiego) znaki graficzne „C” oraz „¢”. Należy jednak wziąć pod uwagę, że symbole te
nie różniły się wielkością oraz drugi w kolejności symbol posiadał przekreślenie pionowe, nie zaś
skośne.
8

W Hymnach jednak stosuje w tym przypadku wyłącznie metrum C.

9

Jedynym zaprzeczeniem tej reguły jest Deposuit potentes III toni.

10

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III.

11

Pełny tekst przedmowy zamieszczony jest w aneksie.
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razy większymi od tych, które wykorzystuje narracja we fragmentach w metrum
C. W tej sytuacji słuchacz nie percypuje jakiejkolwiek zmiany tempa, gdyż – jak
wspomniano wyżej – zmiana dotyczy wyłącznie zapisu. Kompozytor mógłby więc
osiągnąć ten sam efekt, nie zmieniając oznaczenia metrum, lecz dobierając jedynie
odpowiednie wartości rytmiczne. Po trzecie: jak konstatuje wybitny znawca
przedmiotu Carl Dahlhaus, sukcesja znaków C - ¢ oznaczała w XVI w. „nieznaczne
i nieokreślone przyśpieszenie”12. Przytacza przy tym Glareanusa, opisującego
w Dodekachordonie (1547, księga III, rozdz. 8) praktyki śpiewaków, „którzy
z obawy przed zanudzeniem słuchacza przekreślają półkole i nazywają to
dyminucją”. I dodaje Dahlhaus: „Jest oczywiste, że nie uznaje [Glareanus tego]
tactus za dwukrotnie szybszy, lecz jedynie nieznacznie przyśpieszony” 13. Dokładną
odwrotność tego zjawiska opisuje właśnie Titelouze: „zwolnienie tempa i metrum
jakby o połowę”; oznaczałoby to: „prawie” o połowę. Dlatego też takt C nazywany
był tactus tardior (wolniejszy), zaś takt ¢ - tactus celerior (szybszy). Podobnie
przywołuje Dahlhaus Michaela Praetoriusa, który przyporządkowuje takt C (alla
semibreve) madrygałom, natomiast takt ¢ (również alla semibreve, a więc jako tactus
minor) motetom (Syntagma musicum, 1619)14. Po czwarte: według uznania autora
niniejszej pracy zmiana tempa w miejscach przedstawionych przez Titelouze’a jest
ze wszech miar uzasadniona względami narracji muzycznej. Pozostaje tylko kwestią
indywidualnego osądu, w jakiej mierze owo zwolnienie ma zostać zrealizowane.
Titelouze w swych utworach konsekwentnie notuje kreski taktowe. Należy
zaznaczyć, iż nie było to obligatoryjną regułą w tym czasie. Takty w metrum C
są zawsze równe jednej semibrevis, zaś w metrum ¢ mają długość bądź to brevis tactus maior (ten system przeważa) bądź semibrevis - tactus minor15. Eucharius
Hoffmann w traktacie Musicae practicae praecepta (1572) rozróżnia te dwa
12

C. Dahlhaus, Die Tactus- und Proportionenlehre des 15. Bis 17. Jahrhunderts [w:] Geschichte der
Musiktheorie, t. VI: Hören, Messen und Rechnen in der frühen Neuzeit, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1987, s. 348.
13

Ibidem, s. 348-349. Dahlhaus wyciąga też wniosek: „Utrzymywanie, że całokształt relacji
metrycznych w muzyce [operującej systemami] proporcji był ściśle racjonalny, jest mitem, który
należy rozumieć jako efekt tendencji historyzujących, bazujących na stylizacji przeszłości na zasadzie
kontrastu z teraźniejszością”. Ibidem, s. 349.
14

Ibidem, s. 353.

15

Bez względu na wielkość taktu, ostatni akord notowany jest zawsze jako brevis.
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systemy, sugerując, że tactus ¢ alla semibreve powinien być trochę szybszy niż
tactus C alla semibreve16. Przyśpieszenia tego jednak nie zaleca w przypadku taktu ¢
alla breve. Wydaje się, że rozróżnienie to (wielkości taktu ¢) nie ma u Titelouze’a
większego znaczenia. Zauważalna jest pewna prawidłowość, że użycie mniejszych
wartości w przebiegu kontrapunktycznym (ćwierćnuty i ósemki) idzie w parze
z nanoszeniem kreski taktowej przed każdą kolejną semibrevis. Kiedy natomiast
narracja jest wolniejsza (przeważają półnuty i ćwierćnuty), w każdym takcie
mieszczą się cztery minimy. Kwestia wielkości taktu jest o tyle istotna, że
naprowadzić może wykonawcę na prawdopodobne błędy drukarskie wymagające
korekty. W Deposuit potentes I toni zmiana wielkości taktu w połowie utworu
wskazuje najwyraźniej na zmianę metrum z ¢ na C, która jednak nie jest oznaczona.

Deposuit potentes I toni, t. 12-16.

Podobny przykład, choć mniej sugestywny ze względu na brak zmiany wielkości
taktu, występuje w Gloria Patri IV toni. Tutaj argumentem obiektywnym może być
diametralna zmiana użytych wartości, zaś subiektywnym – trudność znalezienia
odpowiedniego tempa, w którym obie sekcje zabrzmiałyby z pełną naturalnością
i swobodą.

Gloria Patri IV toni, t. 18-22.

***

16

C. Dahlhaus, Die Tactus…, s. 352-353.
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Metrum trójdzielne występuje u Titelouze’a w dwóch postaciach. Jeśli cały
utwór jest trójdzielny, kompozytor oznacza metrum jako Ø3, w którym takty mają
długość trzech semibrevis17. Zagadnienie metrum Ø3 jest o tyle proste, że nie
wymaga ono refleksji na temat proporcji, gdyż trwa nieprzerwanie od początku do
końca utworu. Symbol Ø pojawił się prawdopodobnie ok. 1500 r. i oznaczał takt
trójdzielny skrócony (tempus perfectum diminutum), zawierający trzy semibrevis.
Przekreślenie oznaczające dyminucję określa równocześnie jego stosunkowo szybkie
tempo. Titelouze dodaje ponadto cyfrę 3, prawdopodobnie w celu podkreślenia
trójmiarowości taktu. Takt ten opisany został w r. 1550 przez Loys Bourgeois:
„tripla proportio [jest] jeszcze bardziej zdyminuowany niż dupla [¢], gdyż trzy
semibrevis (lub czasami trzy minimy) powinny mieć wartość równą semibrevis
w takcie C. Oznaczana jest w ten sposób: Ø3”18. Pewną pozostałością po dawnym
systemie menzuralnym jest pozostawianie przez Titelouze’a brevis bez kropki, gdy
wypełnia ona cały takt.
Inną postacią taktu trójdzielnego jest metrum oznaczone symbolem 3.
W takim przypadku każdy takt zawiera trzy minimy, uporządkowane wszakże na
różny sposób. We współczesnej nomenklaturze można to wyrazić przez: 3/2, 6/4 oraz
12

/8. Zróżnicowanie to występuje zarówno jako sukcesywne, jak też symultaniczne19.

Metrum to używane jest wyłącznie w odniesieniu do fragmentu utworu,
znajdującego się między dwoma fragmentami w metrum dwudzielnym 20, co
uwidacznia pewną zależność tego metrum od metrów dwudzielnych. Dlatego też w
symbolu tym należy szukać przede wszystkim oznaczenia proporcji. Znak ten
niewątpliwie jest przejawem wzmiankowanych wyżej poszukiwań metrycznych
i stanowi zarazem pewien skrót. Cyfra 3 winna być odczytana jako 3/1.21 Według
17

Przekreślenie w symbolu „Ø3” jest oryginalnie pionowe, nie zaś skośne. Zastosowanie w niniejszej
pracy znaku graficznego „Ø” spowodowane jest ograniczeniami komputerowego programu
edytorskiego.
18

Loys Bourgeois, Le Droict chemin de musique, avec la manière de chanter les pseaumes, par usage
ou par ruse, rozdz. IV, Genève 1550 [za:] D. Launay, Essai d’un commentaire…, s. 43.
19

Dotyczy to zestawień 3/2 z 6/4 oraz 6/4 z 12/8. W niektórych fragmentach występuje zdecydowana
przewaga lub wyłączność porządku według 3/2 lub 12/8.
20

Wyjątek stanowi Et misericordia I toni, którego dwa ostatnie takty (nie licząc ostatniego akordu)
utrzymane są w metrum 3.
21

Znak 3 „powinien mieć cyfrę 1 pod trójką, jak to pisało się dawniej 3/1 (cyfra górna oznaczała nuty,
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dawnych zasad proporcji, symbol C3/1 oznaczałby proportio tripla czyli potrojenie
tempa (trzy minimy w sekcji nadchodzącej równe jednej minimie z sekcji
poprzedzającej). Michael Praetorius podaje jednak inne rozumienie tripla: ¢3/1
oznacza u niego faktycznie proportio sesquialtera (trzy semibrevis w sekcji
nadchodzącej równe dwom semibrevis z sekcji poprzedzającej)22. Oznaczenie 3
u Titelouze’a

w kontekście wcześniejszego C oznaczałoby w tym rozumieniu,

iż trzy minimy w sekcji nadchodzącej będą zajmować czas dwóch minim z sekcji
poprzedzającej. Zwykłym do tego oznaczeniem byłoby 3/2 (C3/2), zaś u Titelouze’a
występuje skrótowe 3.23 Taka interpretacja tego oznaczenia w dziele Titelouze’a
wydaje się całkowicie logiczna i naturalna.
Do takich wszak wniosków mógłby dojść wykonawca, gdyby w miejscu
zmiany kompozytor nie zanotował żadnego znaku. Niemal we wszystkich
przypadkach metrum 3 mamy bowiem do czynienia z występowaniem w jednym
z głosów cf w długich wartościach. Niezależnie więc od wszystkich rozważań na
temat proporcji, jaką należy zachować w przypadku zmiany metrum, nadrzędną
kwestią winna być stałość agogiczna cf24. Co więcej, zapis tych fragmentów
sugeruje, że metrum zmienia się tylko w głosach kontrapunktujących. Jasnym tego
przykładem jest fragment trzeciego wersetu Iste confessor, gdzie wraz ze zmianą
metrum, nuty kontrapunktu wypełniające cały takt otrzymują kropki, równocześnie
nuty cf kropek nie otrzymują25.

zaś dolna takt), aby zaznaczyć, że trzy semibrevis lub trzy minimy wypełnią jeden takt”.
Loys Bourgeois, Le Droict... [za:] D. Launay, Essai..., s. 44.
22

C. Dahlhaus, Die Tactus…, s. 356.

23

Potwierdzenie, że metrum trójdzielne oznacza się symbolem 3 (lub 3/2) znajdujemy u Mersenne’a.
Autor jednak nie mówi nic o proporcji, jedynie o tym, że takt taki zawiera [w sobie] trzy półnuty.
M. Mersenne, Harmonie Universelle…, cz. II, Księga piąta De la Composition…, s. 324. Związek
taktu 3 z proporcją 3/2 znajduje natomiast potwierdzenie w traktacie S. de Caus, który pisze: „Takt
trójdzielny zwany inaczej sesquialterą jest notowany w ten sposób: ¢3”. S. de Caus, Institution…,
cz. II, s. 6.
24

Zasady zachowywania stałości agogicznej cf nie należy stosować w sytuacji zmiany metrum ¢ na C.
W tym bowiem przypadku – w przeciwieństwie do zmiany C na 3 lub 3 na C - zmiana nigdy
nie dokonuje się podczas trwania cf, lecz pomiędzy jego poszczególnymi fragmentami.
25

Zauważyć można wszakże dwa wyjątki: w trzecim wersecie Sanctorum meritis cf podawany
w minimach otrzymuje w metrum 3 wartość minim z kropką. Podobnie w trzecim wersecie A solis
ortus nuty cf o wartości semibrevis otrzymują w metrum 3 kropki. Kwestia, czy kropki te były
w intencji kompozytora znaczące i w tych przypadkach należy zachować realną wartość każdej
semiminimy (w konsekwencji rozszerzyć wartości cf) pozostaje otwarta.
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Interpretacja metrum 3 w miejscach bez cf wymaga osobnego podejścia.
Przypadki takie występują w Magnificatach: Et misericordia I toni oraz Suscepit
Israel VII toni. Jakkolwiek zachowanie w pierwszym przypadku proporcji
sesquialtera jest w opinii autora niniejszej pracy przekonujące i adekwatne do
charakteru i funkcji fragmentu (powaga i konkluzja w zakończeniu), tak przypadek
drugi nastręczać może więcej problemów. Fragment Suscepit Israel zachowany
w metrum 3 ma długość 6 taktów. Jest więc zdecydowanie bardziej samodzielny niż
pozostałe przykłady. Jego rytm i charakter przypominać może taniec gigue.
Zastosowanie tutaj proporcji sesquialtera musiałoby pociągnąć za sobą rezygnację
z uzyskania tego żywego charakteru, bądź utrzymanie fragmentu początkowego
w niezwykle szybkim, jeśli w ogóle możliwym do wykonania na organach, tempie.
Alternatywnym rozwiązaniem może być zatem pozostawienie bez zmian realnej
długości trwania każdej wartości.
***
Powyższe rozważania traktowały zasadniczo o samej proporcji temp
w utworach wielosekcyjnych. Pozostaje jeszcze wspomnieć o problemie doboru
samego tempa w utworze. Jest to jednak kwestia trudna do uściślenia. Tempo zależy
od wielu czynników niezależnych od samej struktury kompozycji, m.in. od akustyki
i rejestracji. Sam wykonawca dokonuje ostatecznego wyboru tempa uzależniając go
od charakteru, jaki nadaje utworowi w swojej interpretacji. Tradycyjnym
odniesieniem i metodą znalezienia zwykłego tempa (tempo ordinario) był dla
autorów XVI i XVII w. puls serca ludzkiego. Potwierdza to też Mersenne, pisząc:
„wydaje się [właściwe], aby takt brał swoje tempo i swój porządek od bicia serca, od
tętna lub tętnicy, gdyż ruch opuszczenia ręki odpowiada systoli lub [czyli] skurczowi
i obniżeniu serca, zaś uniesienie [ręki]
i podniesieniu [serca]”

26

diastolu lub [czyli] rozkurczowi

. Daje to puls odpowiadający 60-80 uderzeń na minutę.

Mersenne wskazuje równocześnie, że muzycy w praktyce nie zawsze kierowali się
tym kryterium. „Jednak muzycy zwykle nie wzorują sią na tejże systoli i diastolu
i uderzenia serca są szybsze niż rąk, chyba, że przyśpieszają takt albo wybierają puls

26

M. Mersenne, Harmonie..., cz. II, Księga piąta De la Composition…, s. 324a.

75

dość wolny, jak taki, który uderza jedynie raz na sekundę”27. Wydaje się to
naturalne, gdyż zapewne szukali tempa odpowiadającego charakterowi kompozycji.
Ten aspekt doboru tempa niewątpliwie winien być dla wykonawcy najważniejszy.

27

M. Mersenne, ibidem, cz. II, Księga piąta De la Composition…, s. 324a.
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Rejestracja

Wcześniejsze

rozważania

dowodzą

niezbicie

dynamizmu,

z

jakim

w początkach XVII stulecia dokonywała się ewolucja organów. Niewątpliwie rozwój
instrumentarium, którego Titelouze był i świadkiem i współarchitektem, nie
pozostawał bez wpływu na jego twórczość oraz upodobania i stosowane praktyki
wykonawcze.

Wiąże

się

to

zarówno

ze

sposobem

komponowania,

jak

i możliwościami rejestrowania jego dzieł – jest oczywistym, że te dwa aspekty są
ze sobą powiązane. N. Gorenstein widzi w sztuce Titelouze‟a „zwiastuna tego
wszystkiego, co nastąpiło później, przede wszystkim dzięki niezwykle ścisłej relacji
między muzyką a budownictwem organowym”1. Dzisiejszy wykonawca, szukający
w przedmowach Titelouze‟a odnośnych informacji, może być zawiedziony. Podczas,
gdy autor rozwodzi się („gdyż jest to sprawa aktualna”2) nad użytecznością
i stosownością użycia interwału kwarty jako konsonansu oraz innymi subtelnościami
techniki kontrapunktycznej, równocześnie nie daje żadnych wskazówek w zakresie
sposobów rejestrowania. W swoich tekstach ujawnia jednakże inną, ogólniejszą
zasadę, pozostającą w związku z rejestracją. W przedmowie do Hymnów pisze:
„w ostatnich latach przydaliśmy mu [instrumentowi] jeszcze więcej doskonałości,
budując w wielu miejscach Francji instrumenty o dwóch oddzielnych klawiaturach
manuałowych oraz klawiaturze nożnej, której podstawą jest głos 8-stopowy
i zawierającej 28 lub 30 klawiszy zarówno chromatycznych jak i diatonicznych,
na której [to klawiaturze] można wykonywać bas oddzielnie, bez grania go rękami,
tenor na drugiej klawiaturze, zaś alt i sopran na trzeciej”3. We fragmencie tym
dostrzec można pewną wizję brzmieniową Titelouze‟a, dowartościowującą
linearyzm prowadzenia głosów: wydzielenie brzmieniowe poszczególnych głosów
jest dla roueńskiego organisty jednym z priorytetów wykonawczych. „Dzięki temu

1

N. Gorenstein, Jehan Titelouze…, s. 2.

2

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III.

3

Ibidem, s. II.
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może się uwydatnić unison, krzyżowanie głosów i tysiąc innych rodzajów figur
muzycznych, które bez tego byłyby niemożliwe”4.
Taki sposób rozmieszczenia faktury polifonicznej był niewątpliwie
we Francji nowością. Titelouze równocześnie każe zauważyć, że struktura
kontrapunktyczna kompozycji jest dla niego ważniejsza niż wybór ostatecznego
brzmienia. Potwierdzenie takiej tezy znajdujemy też u M. Degrutère‟a, który
konstatuje: „w tej epoce technika kompozytorska dominowała nad rejestracją”5.
Streszczając zaś wszystkie kwestie dotyczące rejestracji, zdobnictwa i artykulacji
dzieł Titelouze‟a ten sam autor konkluduje: „Pozostaje zatem zasada najważniejsza:
przejrzystość polifonii”6. Ten priorytet wyraża Titelouze jeszcze dwa razy
w przedmowie do Hymnów, a także (w aspekcie negatywnym) w przedmowie
do Magnificatów7.
Przedstawiony przez Titelouze‟a układ rozmieszczenia głosów między
manuały i pedał jest jedyną pozostawioną przez niego sugestią w tym względzie.
Niemniej kierunek jego myślenia, zabarwiony ponadto dającym się odczuć
entuzjazmem wobec rozwoju budownictwa organowego i wynikającym z niego
nowym możliwościom, pozwala nam przypuszczać, że nie wykluczał Titelouze
i innych układów rozdysponowania głosów, a przynajmniej, że inni współcześni
wykonawcy mogli do takowych rozwiązań dochodzić. Przykładowymi układami
mogłyby być:

4

Ibidem, s. II.

5

M. Degrutère, Approche de l’orgue Titelouze..., s. 9.

6

Ibidem, s. 9.

7

„mając na względzie […] możliwości instrumentu, w którym duża rozpiętość klawiatury może
z powodzeniem służyć do […] rozmieszczania poszczególnych głosów w dużej odległości od siebie,
by były lepiej słyszalne”. J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III. „Te duże odległości stosuję,
aby linia melodyczna głosów środkowych i skrajnych była lepiej słyszalna”. Ibidem, s. IV. Wyrażenie
„linia melodyczna” jest nie dosłownym tłumaczeniem słowa modulation. Termin ten tak definiuje
S. de Caus w Institution..., cz. II, s. 3: „modulacja jest rozumiana jako zmiana [przejście] jednego
dźwięku na drugi. Definicja ta nie wymaga już żadnego tłumaczenia” („modulation est entendu pour
un changement d‟un son à un autre. Ceste definitione n‟a autre besoing d‟explication”). “Zauważcie
również, że dowiedziawszy się, iż [moje] Hymny zostały odebrane jako zbyt trudne dla tych, którzy
potrzebują nauki (a właśnie dla nich przeznaczyłem ten zbiór), zniżyłem się jak tylko mogłem
[w uzyskaniu] łatwości i postarałem się zbliżyć do siebie [poszczególne] głosy, aby je można było
wykonać z mniejszym trudem”. J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. II.
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bas – ped. / tenor, alt – jeden man. / sopran – drugi man.
bas – ped. / tenor, alt, sopran – man.
bas, tenor – jeden man. / alt, sopran – drugi man.
Układ podany jako pierwszy prowadzić może do uprzywilejowania
dyszkantu. Czy taka procedura była w ogóle brana przez Titelouze‟a pod uwagę i czy
może ona odpowiadać strukturze jego kompozycji? Wiemy, że już na początku XVII
w. zaczęto we Francji wyposażać organy w Cornet, który służył do prowadzenia
solowego głosu w sopranie. Titelouze jednak nie pozostawił żadnego utworu,
w którym można by użyć tego dzielonego rejestru przy jednoczesnym wykonaniu
pozostałych głosów na tej samej klawiaturze. Niewątpliwie jednak stosowne jest
użycie Cornetu (rozumianego wszak szeroko) złożonego z kilku oddzielnych
rejestrów, a więc bez dolnego ograniczenia zasięgu. Wydaje się wszelako,
że praktyka wyodrębniania brzmieniowego samego głosu sopranowego (czy to
z użyciem Cornetu czy innego zestawu) nie była dla Titelouze‟a typowa
i uzyskiwanie takiego układu, jeśli w ogóle możliwe, zwykle jest nienaturalne. Mimo
wszystko zdarzają się przykłady przemawiające za taką opcją, np. 3-głosowy kanon
z hymnu Veni Creator. Jego faktura i sposób notacji sugeruje wyraźnie niezależność
(czy nawet charakter solowy) sopranu8.
Zastosowanie kolejnego z podanych układów jest możliwe w stosunku do
wszystkich utworów Titelouze‟a, jeśli tylko linia basu będzie odpowiadać dostępnej
ówcześnie technice

gry pedałowej.

Szczególnym

momentem dla takiego

rozdysponowania głosów jest usytuowanie cf w basie.
Układ trzeci również może być zastosowany w wielu utworach. W ten sposób
otrzymuje się ciekawe efekty brzmieniowe, przypominające technikę polichóralną.
Taka aluzja jest szczególnie czytelna w drugiej wersji Deposuit potentes IV toni,
gdzie w pierwszej sekcji dwa górne głosy posiadają nieco inną wersję tematu,
niż dwa dolne głosy.

8

W założeniu wykonania bez użycia pedału.
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Deposuit potentes IV toni – druga wersja, t. 1-4.

W Gloria Patri VII toni druga sekcja rozpoczyna się typowym układem 2chórowym, gdzie tenor z basem odpowiadają echem na 2-głosową imitację sopranu
i altu.

Gloria Patri VII toni, t. 16-20.

Podobna sytuacja zachodzi w początku Et misericordia eius VI toni oraz
w drugim wersecie Ut queant laxis.
Zawsze pozostaje jednak możliwość najprostsza, tj. wykonanie na jednym
manuale bez pedału. Takiej właśnie opcji – jak już zostało powiedziane w rozdziale
Dzieło Titelouze’a – odpowiada zapis nutowy Hymnów i Magnificatów9. Nie
możemy zapominać, że ideą Titelouze‟a (jak i wielu twórców, publikujących
ówcześnie swe traktaty, czy zbiory utworów) było dostarczenie muzyki tym, „którzy
potrzebują nauki”10. W konsekwencji całe dzieło Kompozytora z pełnym
powodzeniem można wykonać na instrumencie jednomanuałowym bez pedału, pod
warunkiem wszelako swobody obejmowania interwału decymy. Tłumaczy to też
autor: „aby grać dwa głosy każdą ręką, użyłem w niektórych miejscach decymę,
ponieważ mało jest organistów, którzy jej nie mogą objąć. Jeśli znalazłby się taki,

9

Świadczy jednoznacznie o tym rozmieszczenie głosów na pięcioliniach oraz sposób zastosowania
kustoszy, oznaczających w tym wypadku przejęcie danego głosu z jednej ręki przez drugą.
10

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. II.
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który miałby rękę zbyt małą, postarałem się, by zostały naniesione odpowiednie
znaki, aby zasugerować, że jedna ręka może wspomóc drugą”11.
***
Najważniejszym źródłem wiedzy o sposobach i zasadach rejestrowania
w I poł. XVII w. we Francji jest Szósta Księga traktatu Harmonie Universelle
Marina Mersenne‟a z 1636 r. Wyróżnić można w niej trzy fragmenty, w których
po przedstawieniu dyspozycji danego instrumentu podane są w formie tabeli
adekwatne do niej zestawy rejestracyjne (jeux composez)12. Przestudiowanie ich
może dać względnie szerokie pojęcie o ówczesnym podejściu do zagadnienia
rejestrowania muzyki organowej.
***
Poniżej zamieszczono przykład dyspozycji instrumentu jednomanuałowego
z pedałem (19 + 2 głosy)13. Opisowe przedstawienie przez Mersenne‟a stopażu
głosów, zastąpiono – dla przejrzystości – tradycyjnym zapisem cyfrowym
(nie ukrywamy, że w niektórych przypadkach dokonaliśmy transkrypcji cyfry
oznaczającej długość realną piszczałki na cyfrę oznaczającą wysokość brzmienia
głosu).
Monstre 16‟ (z czystej cyny)
Bourdon 16‟ (z drewna)
Montre 8‟ (połowa z drewna, połowa z cyny)
Bourdon 8‟ (z drewna)
Prestant 4‟ (z cyny)
Doublette [2‟] (noga z ołowiu, korpus z cyny)
Fourniture 1‟ V-IX (noga z ołowiu, korpus z cyny), repetycja „z oktawy na oktawę”
Cymbale 1/4‟ (z cyny)
Flageollet 1 1/3‟
Tierce 1 3/5‟
Nazart [2 2/3] (rurkowy lub koniczny)
11

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. IV.

12

Wzmiankowane trzy tabele zawierające przykłady zestawów rejestracyjnych znajdują się
w rozdziale III (s. 317-318) oraz XXXI (s. 369-372) Księgi szóstej traktatu. M. Mersenne,
Harmonie..., Księga szósta Des Orgues.
13

Ibidem, Księga szósta Des Orgues, s. 317-318.

81

Fluste 4‟ (kryty, z cyny, rurkowy)
Fluste douce, ou à neuf trous d‟un pied [2‟]
Flageollet 1‟
Cornet V
Trompette 8‟ (z cyny)
Cleron 4‟ (z cyny)
Voix humaine 8‟ (z cyny)
Cromorne 8‟ (z cyny)
Pedale d‟anche 8‟ (z cyny) [Trompette 8‟]
Pedale de Fluste 8‟ (z drewna)
Mersenne podaje następnie 15 zestawów rejestracyjnych, każdemu z nich
nadając nazwę określającą jego specyfikę. Tłumaczy: „ponieważ każdy zestaw
rejestracyjny posiada wiele wariantów, zamieściłem [w tabeli] najczęściej używane według praktyki, jaką stosuje Monsieur Raquette, organista kościoła Notre-Dame
w Paryżu, jeden z najbardziej kompetentnych we Francji”14.
“Plain ieu”
Monstre 16‟, Bourdon 16‟, Montre 8‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟,
Fourniture, Tierce
Inny wariant15
Monstre 16‟, Bourdon 16‟, Montre 8‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟,
Fourniture, Cymbale, Tierce
“Ieu Musical”
Montre 8‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟
Bourdon 8‟, Prestant 4‟
“Doublette”
Bourdon 8‟, Doublette 2‟
“Gros Bourdon”
Bourdon 16‟, Prestant 4‟
Bourdon 16‟, Montre 8‟, Prestant 4‟

14

Ibidem, Księga szósta Des Orgues, s. 317. Tabele przedstawiające dyspozycje instrumentów oraz
zestawy rejestracyjne operują skrótowym systemem symboli literowych oznaczających dany głos.
Z tego też powodu najprawdopodobniej wyniknęły pewne błędy, o czym mowa poniżej.
15

Ten wariant nie pochodzi z tabeli, lecz opisany jest w tekście ciągłym, jako przykład
„podstawowego zestawu głosów, jakim jest plain jeu”.
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“Gros Cornet”
Bourdon 8‟, Tierce, Nazart
Bourdon 16‟, Flageollet 1 1/3‟
Bourdon 16‟, Prestant 4‟, Tierce
“Cymbale”
Bourdon 8‟, Cymbale
Cymbale, Nazart, Fluste 4‟
„Nazard”
Bourdon 8‟, Nazart, Fluste 4‟, Fluste douce
Bourdon 8‟, Nazart
Bourdon 8‟, Nazart, Fluste douce
Nazart, Fluste 4‟, Fluste douce
“Flageollet”
Bourdon 8‟, Flageollet 1‟
Bourdon 8‟, Nazart, Flageollet 1‟
“Cornet”
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Nazart, Cornet
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Cornet
“Trompette & Cleron”16
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Trompette 8‟
Prestant 4‟, Trompette 8‟
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Trompette 8‟, Cleron 4‟
„Cleron”
Bourdon 16‟, Cleron 4‟
Nazart, Fluste 4‟, Cleron 4‟
Bourdon 8‟, Cleron 4‟
“Voix humaine”
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Voix humaine
Bourdon 8‟, Voix humaine
Bourdon 8‟, Nazart, Cleron 4‟, Voix humaine
Bourdon 8‟, Nazart, Voix humaine

16

We wszystkich trzech wariantach zestawu „Trompette & Cleron” w tabeli Mersenne‟a nie
występuje ani razu Trompette 8‟. W każdym wariancie podawany jest natomiast głos Fourniture.
Biorąc pod uwagę, że Trompette 8‟ symbolizowany jest w tabeli literą „Q”, a Fourniture „G”,
uznajemy ten brak logiki za zwykły błąd literowy.
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“Cromorne”
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Cromorne 8‟
Bourdon 8‟, Nazart, Cromorne 8‟
Bourdon 8‟, Nazart, Fluste douce, Cromorne 8‟
“Pedale de Fluste”
Bourdon 8‟, Fluste 4‟, Pedal de Fluste 8‟
Bourdon 8‟, Nazart, Pedal de Fluste 8‟
“Pedal d‟Anche”
Montre 8‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Cromorne 4‟, Pedal d‟anche 8‟
Montre 8‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Fluste 4‟, Pedal d‟anche 8‟17
***
W rozdziale XXXI Szóstej Księgi swojego traktatu Mersenne zamieszcza
inną dyspozycję organów, do której przyłącza 24 zestawy rejestracyjne18.
Montre 16‟ (z cyny)
Bourdon 16‟ (z drewna lub ze stopu cyny i ołowiu)
Bourdon 8‟ (kryty lub otwarty „na sposób fleute”, z cyny lub drewna)
Prestant 4‟ (otwarty lub kryty)
Doublette 2‟
Flajollet 1‟
Nazard 5 1/3‟ (kryty lub rurkowy, z ołowiu)
Nazard 2 2/3‟ (kryty lub rurkowy)
Fleute d‟Allemand 4‟
Tierce 1 3/5‟
Fourniture IV 1 1/3‟ (VI 2‟)
Grosse Cymbale III 1‟
Cymbale II (2‟, 1/3‟ – służy do wzmocnienia Fourniture IV)
Cornet V (od c³, „jeśli się doda Bourdon i Prestant jest VII-rzędowy”)
Larigot 1 1/3‟
Trompette 8‟
Cleron 4‟
Cromhorne 8‟
Voix Humaine 8‟
[Fleute] 8‟ [16‟?]19
17

W oryginale figuruje w tym miejscu Bourdon 16‟. Podobnie jek w zestawie „Trompette & Cleron”
pozwalamy sobie uznać to za błąd i zamieszczamy Pedal d‟anche 8‟.
18

M. Mersenne, Harmonie..., Księga szósta Des orgues, s. 369-371.
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Trompette de Pedale 8‟
Fleute en Pedale 4„ [8‟?]
I. „Le plain jeu”
Montre 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Fourniture, Grosse Cymbale,
Cymbale
II. “Autre excellent avec, ou sans le Tremblant”20
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Nazard 2 2/3‟, Tierce 1 3/5‟, Trompette 8‟
III. “Le Nazard”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Nazard 5 1/3‟
IV. “Autre Nazard”
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Nazard 2 2/3‟
V. [bez nazwy]
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Flajollet 1‟, Nazard 2 2/3‟ - “z tremulantem”
VI. [bez nazwy]
Montre 16‟, Bourdon 8‟ “zestaw bardzo harmoniczny”
VII. “La fleute d‟Allemand”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Fleute d‟Allemand 4‟ “zestaw bardzo łagodny
z tremulantem”
VIII. “La Trompette”
Montre 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Trompette 8‟
IX. “Le cornet”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Cornet
X. “Le Cromhorne”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Cromhorne 8‟

19

Opis pierwszego oraz trzeciego z głosów pedałowych prowadzić może do konfuzji. Tekst
oryginalny tak je opisuje: „La Pedale a huict pieds bouchez”, co można przetłumaczyć dosłownie
„Pedał ma osiem stóp kryty”, oraz: „La Fleute en Pedale est de quatre pieds bouchez” – „Flet
w pedale jest na cztery stopy kryty”. Przez analogię do opisów innych głosów rozumieć należałoby,
że chodzi o Bourdon 16‟ i odpowiednio Bourdon 8‟. Jednak rzadkość występowania w tym czasie
głosu 16‟ w pedale (w organach na północy), a jednocześnie coraz większa powszechność
wzmacniania pedałowego Fletu 8‟ Fletem 4‟, skłania nas do interpretacji na korzyść układu 8‟, 4‟.
20

„Inny wyśmienity z Tremulantem lub bez”.
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XI. “Le Cleron”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Nazard 2 2/3‟, Cleron 4‟ – “z tremulantem
lub bez”
XII. “Ieu fort aigu”21
Montre 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Tierce 1 3/5‟
XIII. “Le Flajolet”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Flajollet 1‟
XIV. “Autre”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Nazard 2 2/3‟, Flajollet 1‟ – “z tremulantem”
XV. “Autre”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Nazard 2 2/3‟, Flajollet 1‟, Cromhorne 8‟ “z tremulantem”
Inny wariant zamieszczony w opisie dyspozycji organów przy głosie
Flajollet22:
Bourdon 8‟, Flajollet 1‟
XVI. “Le Larigot”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Larigot 1 1/3‟ – “z tremulantem lub bez”
XVII. “Autre bien fort”23
Montre 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟
XVIII. “Autre”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Cymbale II – “z tremulantem”
XIX. “La Voix Humaine”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Voix Humaine 8‟
XX. “La Trompette & le Cleron”
Montre 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Trompette 8‟, Cleron 4‟

21

“Zestaw bardzo wysoki”.

22

„il se doit iouër tout seul neturellement avec le 4 pieds bouchéz”.

23

„Inny bardzo dobry”.
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XXI. “Ieu fort melodieux”24
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟ – “z tremulantem”
XXII. “Ieu aigu”
Montre 16‟, Prestant 4‟, Flajollet 1‟
XXIII. “Nazart tres-fort”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Nazard 2 2/3‟, Doublette 2‟, Larigot 1 1/3‟
XXIV. “Cornet entier sur le Clavier”
Bourdon 16‟, Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Nazard 2 2/3‟, Doublette 2‟, Tierce 1 3/5‟,
Larigot 1 1/3‟
***
Na koniec opisuje Mersenne pozytyw - “małe organy, które stawia się zwykle
pod dużymi i które organiści mają za sobą gdy grają lub patrzą na klawiaturę
głównego manuału”. Pozytyw obsługują „te same miechy, to samo powietrze i ta
sama klawiatura”25, co organy główne. Oto dyspozycja pozytywu „dla dużych
kościołów”26:
Montre 8‟ (lub 4‟, z cyny)
Bourdon 8‟ (kryty)
Prestant 4‟
Doublette 2‟
Flajolet 1‟
Fleute d‟Allemand 2‟
Fourniture III 1‟
Petite Cymbale II 1/2‟
Tiercette 4/5‟
Nazard 2 2/3‟ (rurkowy)
Petit Cromorne 4‟
Petit Nazard 1 1/3‟

24

„Zestaw bardzo melodyjny”.

25

M. Mersenne, Harmonie..., Księga szósta Des Orgues, s. 371.

26

Ibidem, Księga szósta Des orgues, s. 371-372.

87

“Ieux meslez, ou composez pour le Positif”:
1. “Le plain jeu”
Montre 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Fourniture III 1‟, Petite Cymbale II 1/2'
2. “Le petit Cornet pour iouër à deux Claviers”
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Doublette 2‟, Petit Nazard 1 1/3‟, Flajolet 1‟, Nazard 2 2/3‟
3. „La Fleute d‟Allemand”
Bourdon 8„, Fleute d‟Allemand 2„ „z tremulantem“
4. „Ieu harmonieux“
Montre 8„, Prestant 4„, Fleute d‟Allemand 2„
5. „Autre fort“
Montre 8„, Bourdon 8„, Prestant 4„, Doublette 2„
6. „Le Nazard“
Bourdon 8‟, Prestant 4‟, Nazard 2 2/3‟ „bez lub z tremulantem“
7. „Autre jeu excelent”
Bourdon 8‟, Flajolet 1‟, Nazard 2 2/3‟ “z tremulantem”
8. „Le Flajolet seul”
Bourdon 8‟, Flajolet 1‟
9. „Autre avec le tremblant”
Bourdon 8‟, Fleute d‟Allemand 2‟, Petite Cymbale II 1/2'
10. “La Doublette seule”
Bourdon 8‟, Doublette 2‟
11. “Ieu renversé, ou Nazard fort”
Doublette 2„, Nazard 2 2/3„ “pour iouër quelque fantasie en façon du Cornet
sur deux Claviers“27
12. „Nazard fort“:
Bourdon 8„, Prestant 4„, Doublette 2„, Nazard 2 2/3„, Petit Nazard 1 1/3„
13. „Ieu fort melodieux“:
Montre 8‟, Bourdon 8‟ „z tremulantem lub bez“
27

Przypuszczalnie należy te dwa głosy oprzeć na Burdonie 8‟.
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***
Innym źródłem wiedzy na temat praktyki rejestrowania na początku
XVI w. we Francji jest tabela rejestracyjna sporządzona podczas odbioru organów
w St-Valery-sur-Somme w 1602 r. Instrument - odnowiony i przebudowany przez
Isaaca Huguet„a - został odebrany przez dwóch organistów z Abbeville: Claude‟a
de La Motte i niejakiego Frédérica (nazwisko nieznane), z których jeden jest
zapewne autorem tabeli. Wspomniane organy były niewielkich rozmiarów
pozytywem,

posiadającym

osiem

głosów

(w

tym

cztery

dzielone).

M. Vanmackelberg w artykule poświęconym historii instrumentu28 podaje jego
dyspozycję (według porządku wyciągów rejestrowych):
Montre 6‟
Prestant 3‟ (basse)
Grosse flûte 6‟ (basse)
Quinte 2‟ (basse)
Doublette 1 1/2' (basse)
Cymbale 2 rangs

Prestant (dessus)
Grosse flûte (dessus)
Quinte (dessus)
Dessus de Cornet
Doublette (dessus)
Fourniture 2 rangs

Do powyższej dyspozycji odnosi się wspomniana tabela, wykorzystując
(podobnie jak tabele u Mersenne‟a) nomenklaturę cyfrową. Poniżej zamieszczamy
rozpisane w pełnych nazwach głosów dziewiętnaście dyspozycji przewidzianych
przez autora (głosy rozmieszczone według porządku wyciągów rejestrowych)29:

Grosse flûte 6‟ (b.)

Grosse flustes avecq

Grosse flûte (d.)

tramblant

28

M. Vanmackelberg, Les Orgues de Saint-Martin a Saint-Valery-sur-Somme, [w:] “Recherches
sur la Musique française classique”, VII 1967, s. 5-22.
29

Nie do końca jest zrozumiałe, dlaczego w tabeli nie użyty jest ani razu Montre 6‟. Vanmackelberg
wyraża przypuszczenie, że głos ten ewentualnie mógł być włączony na stałe. Autor niniejszej pracy
uważa to za mało prawdopodobne. Analizując dokumenty (przytoczone przez Vanmackelberga)
dotyczące projektu przebudowy oraz odbioru prac, można wysunąć jeszcze dwie hipotezy:
1) Montre w momencie redagowania tabeli nie był jeszcze wykonany (oddanie tego głosu miało się
odbyć w terminie późniejszym, niż wszystkich pozostałych głosów,
2) Montre był uruchamiany nie przez manuał, lecz przez pedał.
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Prestant 3‟ (b.)

Trois piedz

Prestant (d.)

Prestant 3‟ (b.)

Gros nazard

Grosse flûte (d.)

Grosse flûte 6‟ (b.)

Prestant (d.)

Quinte 2‟ (b.)

Quinte (d.)

Grosse flûte 6‟ (b.)

Prestant 3‟ (b.)

Grosse Cimballe avecq le
tramblant

Fourniture 2 rangs

Aultre jeu

Grosse flûte (d.)

Grosse flûte 6‟ (b.)
Quinte 2‟ (b.)

Grosse flûte (d.)

Prestant (d.)
Fluste d’allemant avecq le

Quinte (d.)

tramblant
Grosse flûte 6‟ (b.)

Fluste avecq le tabourin et Grosse flûte (d.)
le rossignol

Prestant 3‟ (b.)

Petit nazard

Grosse flûte 6‟ (b.)

Quinte (d.)

Grosse flûte 6‟ (b.)

Aultre bon jeu avecq le

Doublette 1 1/2' (b.)

tramblant

Prestant 3‟ (b.)

Prestant (d.)

Grosse fluste et cornet

Grosse flûte 6‟ (b.)

Grosse flûte (d.)
Doublette (d.)
Grosse flûte (d.)
Prestant (d.)
Dessus de Cornet

Grosse flûte 6‟ (b.)
Prestant 3‟ (b.)
Cymbale 2 rangs

Larigot

Quinte (d.)

Petite cimballe avec le

Prestant (d.)

tramblant
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Prestant 3‟ (b.)

Aultre bon jeu

Grosse flûte (d.)

Grosse flûte 6‟ (b.)

Prestant (d.)

Doublette 1 1/2' (b.)

Doublette (d.)

Grosse flûte 6‟ (b.)
Prestant 3‟ (b.)

Fifre et Tambour
Voix enfances avecq le

Doublette 1 1/2' (b.)

tramblant

Grosse flûte 6‟ (b.)

Moienne Cimballe avecq

Cymbale 2 rangs
Grosse flûte 6‟ (b.)
Cymbale 2 rangs
Prestant 3‟ (b.)
Grosse flûte 6‟ (b.)

Prestant (d.)
Doublette (d.)
Grosse flûte (d.)

le Tambour

Grosse flustes et petites
flustes

Cornet avecq pedalles et
tramblant

Quinte 2‟ (b.)

Prestant (d.)
Doublette (d.)
Grosse flûte (d.)
Prestant (d.)
Dessus de Cornet

1

Doublette 1 /2' (b.)
Prestant 3‟ (b.)

Doublette (d.)

Fourniture 2 rangs

Plain Jeu

Grosse flûte (d.)

Grosse flûte 6‟ (b.)

Prestant (d.)

Doublette 1 1/2' (b.)

Doublette (d.)

Cymbale 2 rangs

Fourniture 2 rangs

***
Jakkolwiek powyższe przykłady stanowią cenne źródło wiedzy, ich treść
nie wyczerpuje całej problematyki rejestrowania, nie mówi bowiem nic o kryteriach
doboru odpowiedniej rejestracji do danego gatunku czy faktury utworu.
Nie znajdujemy także odpowiedzi czy sugestii dotyczących jednoczesnego użycia
dwóch manuałów, czy reguł rejestrowania pedału. Całokształt powyższych zestawów
rejestracyjnych pozwala jednak przyjąć założenie, że w zakresie rejestracji panowała
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duża swoboda, a najważniejszym kryterium był osąd słuchu. Mersenne pisze wszak,
że „wśród wszystkich możliwych połączeń istnieje wiele takich, które nie są miłe
i które dają zły efekt […] [oraz] nietrudno odkryć wiele innych, sprawdzając
na klawiaturze i rozpatrując te wszystkie, które najlepiej brzmią razem”30.
Niewątpliwie brzmieniem najbardziej podstawowym i reprezentatywnym dla
instrumentu było plain jeu. Jak już wspomniano, jest ono dla Mersenne‟a
„podstawowym zestawem głosów”31. Potwierdzają to także badania Norberta
Dufourq‟a, który zauważa, że „we wszystkich kontraktach restauracji organów,
organmistrz obiecuje najpierw zadbać o plein-jeu”32. Rejestracja ta może mieć różne
zastosowanie, lecz najbardziej typowe jest użycie jej w utworze otwierającym dany
cykl. Świadczą o tym wskazówki rejestracyjne w anonimowych hymnach z XVII
w.33 W pierwszym wersecie hymnu Ave maris stella autor zaznaczył dla manuału
(bas, alt, sopran) Plain-jeu, zaś w pedale przewidział Pedalles de Tromp. Tradycja
takiego wykonania preludiów opartych na cantus firmus chorałowym była wszak
żywa w ciągu całego złotego wieku począwszy od Nivers‟a 34. W preludium hymnu
Pange lingua ten sam anonimowy autor zaleca użycie Plain jeu du Positif avec
la pedale de fluste (w manuale dwa głosy, w pedale bas – cf). Tak więc rejestracja
plain-jeu często przewidywała użycie pedału, rejestrowanego na różne sposoby.
Równocześnie motywika, faktura oraz kontekst dramaturgiczny całości hymnu
wyraźnie sugeruje użycie w tych utworach rejestracji plein jeu, które „otwiera cykl
w klimacie majestatu i wzniosłości”35. Znamienna też jest w tym kontekście uwaga
zawarta w kontrakcie prac przy organach St-Leu w Paryżu z 1637 r.: “zwrócić uwagę
na głosy językowe z góry, by mogły odzywać się szybko i precyzyjnie, zarówno

30

M. Mersenne, Harmonie…, Księga szósta Des orgues, s. 317.

31

Ibidem, Księga szósta Des orgues, s. 317.

32

N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 123.

33

Rękopis przechowywany w Bibliotheque Ste Geneviève w Paryżu, oznaczony numerami
2348, 2353.
34

W przedmowie, w części zatytułowanej Du meslange des Jeux pisze Nivers: „Les Preludes et les
Pleins Jeux se touchent sur le Plein Jeu”. G.-G. Nivers, Przedmowa [w:] Livre d’Orgue Contenant
Cent Pieces de tous les Tons de l’Eglise, Paris 1665. Wydanie facsimile Fuzeau, Courlay 1987, s. VI.
35

G. Cantagrel, H. Halbreich, Le livre…, s. 16.
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z tremulantem jak i bez tremulantu, oraz żeby [głosy] pedałowe na każdym końcu
mogły się dobrze zestroić z plein jeu, trompette i clairon‟em”36.
Trudno dociec, jakimi zasadami w rejestrowaniu swych utworów kierował się
Titelouze. Zapewne można się zgodzić z G. Cantagrel‟em i H. Halbreich‟em, którzy
zauważają, iż fugi Titelouze‟a „kontrastują z jasnością brzmienia i majestatem grand
plein jeu […] przez ich bardziej intymny charakter, podkreślony rejestracją pełną
dyskrecji i niuansów”37.
Titelouze pozostawił nam wszakże jeszcze jedną wskazówkę „rejestracyjną”.
Milczący w wielu istotnych kwestiach, nie omieszkał jednak zaskoczyć czytelnika
(niejako na marginesie) zaleceniem, zdradzającym wszak właściwą mu i jego epoce
swobodę w podejściu do instrumentu: „Te duże odległości stosuję, aby modulacja
głosów środkowych i skrajnych była lepiej słyszalna. Głosy te można nie tylko
odseparować, lecz również śpiewać, gdyż mają one swoje własne linie melodyczne
jak też i pauzy”38. Należy przywołać w tym kontekście pewne wydarzenie z życia
Titelouze‟a, być może związane z wyżej opisaną praktyką. W grudniu 1614, mając
specjalne pozwolenie kapituły, zabrał ze sobą chłopca z chóru katedralnego
„do [kościoła] Saint-Maclou, by śpiewał z organami”39. W tym punkcie Titelouze
pozostawia wykonawcy wiele przestrzeni swobody, którą może wykorzystać dla
urozmaicenia i upiększenia kompozycji. Warto jeszcze podkreślić - za D. Launay –
iż słowo „extraire” (odseparować) rozumieć należy jako możliwość wykonania
niektórych głosów na innym instrumencie40. Jest to wszak jak najbardziej zgodne
z ówczesnymi zwyczajami i praktyką komponowania „na głosy i instrumenty”.

36

“Prendre garde aux jeux d’anches d’en hault, qui puissent promptement et nettement parler, tant
avecq le tremblant que sans tremblant, et aussy que les pédalles en chaque bout se puissent bien
accorder avec le plein jeu, trompette et clairon”. Z kontraktu prac przy organach w kościele St-Leu
w Paryżu, 1637, [w:] N. Dufourq, Le livre..., t. III/1, s. 136.
37

G. Cantagrel, H. Halbreich, Le livre..., s. 17.

38

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. IV.

39

A. Pirro, Jean Titelouze..., s. XI.

40

D. Launay, Essai d’un commentaire…, s. 45.
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Ornamentacja

Do naszych czasów zachowały się jedynie dwa lapidarne zdania autorstwa
Titelouze’a na temat ornamentacji. Zawarte we wstępie do Hymnów, są raczej natury
ogólnej i nie wyrażają żadnych indywidualnych poglądów kompozytora. Nie
przybliżają też stosowanych przez niego w tym zakresie praktyk wykonawczych.
Naukowe wejrzenie w tę problematykę musi być zatem ograniczone. Zaznaczyć
należy, iż jednym z problemów, jakie napotyka grający w tych poszukiwaniach, jest
nie do końca sprecyzowana i jednoznaczna terminologia. Początek XVII w. był
czasem rozwoju zdobnictwa i jego kodyfikacji. Niektóre terminy oznaczające
konkretny typ ornamentu stosowane były również na oznaczenie ornamentów
w ogóle, co niejednokrotnie pogłębia trudności, z którymi zmierzyć się musi
wykonawca.
Oto, co pisze o ornamentacji Titelouze: „Metrum i ornamenty są polecane tak
w śpiewie jak i na instrumentach. Metrum, by porządkowało tempo, ornamenty zaś,
by ożywiały ruch głosów. […] Co do ornamentów, trudność naniesienia znaków przy
tak wielkiej liczbie nut, przy których trzeba by to uczynić, skłoniła mnie
do pozostawienia tej kwestii osądowi grającego, tak jak robię cadences, które są
powszechne, jak też każdy wie”1.
Fragment ten wymaga najpierw dwóch wytłumaczeń terminologicznych. Po
pierwsze: trzykrotnie użytemu słowu „ornamenty” odpowiada w oryginale słowo
les accents – dosłownie: „akcenty”. Wyrażenie to, prócz rozumienia podstawowego
jako „nacisk”, oznaczało w czasach Titelouze’a jeden z ozdobników. Tak opisuje go
w odniesieniu do muzyki wokalnej Mersenne: „Symbol akcentu ‘ na oznaczenie,
że należy zrobić akcent, [wyrazić] skargę na nucie akcentowanej, podwyższając
nieco nutę pod koniec jej trwania, nadając jej mały punkt, który przechodzi tak
szybko, że jest dość trudno go zauważyć”2. Jest to zatem ornament, który pod nazwą
1

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III.

2

M. Mersenne, Harmonie Universelle… Traitez des Consonances, des Dissonances, des Genres,
des Modes, & de la Composition, Księga szósta De l’art de bien chanter, S. Cramoisy, Paris 1636,
s. 356 [za:]
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accent będzie szeroko stosowany przez cały francuski okres klasyczny. Nie wydaje
się prawdopodobne, by Titelouze preferował ten właśnie ozdobnik i dlatego o nim
pisał. Co więcej, analizując motywikę jego kompozycji pod kątem ornamentyki, nie
spotykamy tego ozdobnika rozpisanego nutami. Była to wszak typowo wokalna
figura. Przyjmujemy więc za najbardziej prawdopodobną hipotezę, że terminem
les accents określał Titelouze wszelkie ozdobniki. Do takiego rozumienia przychyla
się większość autorów. Niemniej D. Launay rozumie to wyrażenie szerzej - jako
„frazowanie” i wszelkiego rodzaju „niuanse”, a także „dynamizm który […] dyktuje
wybór ornamentów, ich umiejscowienie oraz sposób wykonania”3. Po drugie: termin
cadence, występujący pod koniec cytowanego ustępu, oznacza zarówno kadencję,
jak też rozbudowany tryl, stosowany zazwyczaj w kadencjach. Jako, że przychylamy
się do znaczenia drugiego, pozostawiamy termin ten bez tłumaczenia.
Znamienne jest podejście Titelouze’a do kwestii ornamentacji. Kompozytor
nie miał intencji narzucania jakiegokolwiek nowatorstwa w tym względzie. Dlatego
też nie rozwija tej problematyki i wychodzi z założenia, że „każdy wie”, jak należy
ornamenty realizować. Z jednej strony, jak przestrzega D. Launay, należy „zachować
największą ostrożność, gdy próbujemy ubogacić dzieło muzyki dawnej tym
wszystkim, co nie figuruje w partyturze”4. Z drugiej strony ostrożność ta nie może
się stać hamulcem w nadaniu muzyce dynamizmu i energii. Dla Titelouze’a jest
naturalne, że ozdobniki – choć nie zapisane – wykonywać należy, a co więcej
w dużej ilości („przy tak wielkiej liczbie nut”). W podobnym tonie wypowiada się
Mersenne, traktując o muzyce lutniowej: „jakkolwiek minione wieki wydały ludzi
najwybitniejszych we wszystkich dziedzinach sztuki i nauki, szczególnie w tej
dziedzinie, którą rozpatrujemy, można jednak powiedzieć, że doskonalą się one
w takiej mierze, w jakiej postępują naprzód: jak to łatwe jest do udowodnienia

http://imslp.org/wiki/Harmonie_universelle_%28Mersenne,_Marin%29.
Podobnie opisuje Mersenne ten sam ozdobnik w części swego traktatu, poświęconej muzyce
lutniowej. Tutaj, precyzując jego charakter i funkcję, nadaje mu nazwę accent plaintif (akcent skargi).
„Kiedy dźwięk struny jest w połowie [swego trwania], należy spuścić palec z góry na strunę (…)
nie wykonując żadnego drgania [ręki]”. M. Mersenne, Harmonie Universelle…, Księga druga
Des Instruments a chordes, S. Cramoisy, Paris 1636, s. 80.
3

D. Launay, Essai d’un commentaire…, s. 47.

4

Ibidem, s. 28.
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[na przykładzie] zastosowania tryli, które nigdy nie były tak częste, jak to jest
dzisiaj. Z tego powodu gra naszych poprzedników nie miała tych wdzięków,
delikatności i uroków, które upiększają naszą grę tyloma urozmaiceniami. Ale, że
tryle są zróżnicowane zarówno w swoim efekcie jak i w swych nazwach, spróbuję je
przedstawić i odróżnić przez symbole, które specjalnie w tym celu wymyśliłem,
ponieważ każdy je nazywa i przedstawia w taki sposób, jak mu się podoba” 5.
Ostatecznie trzeba stwierdzić, że sprawę doboru ornamentów i ich umiejscowienia
pozostawia Titelouze osądowi grającego. Świadczy to jednocześnie o pewnej
wtórności (co nie znaczy: opcjonalności) ornamentów w stosunku do tkanki
kontrapunktycznej utworu. Sytuacja taka jest w tej epoce rzeczą naturalną.
Dzisiejszy wykonawca, by mógł operować i wykorzystać w sposób najbardziej
odpowiedzialny i wiarygodny swój „osąd” czy smak, zobowiązany jest dogłębnie
poznać ówczesne zasady i praktyki.
Z powodu braku francuskich źródeł teoretycznych, dotyczących zdobnictwa
na instrumentach klawiszowych, jesteśmy zmuszeni uzupełniać wiedzę na ten temat
przez wyciągnięcie wniosków z samych utworów Titelouze’a oraz oprzeć się na
kompozycjach i traktatach innych autorów, a przeznaczonych na różne instrumenty
oraz głos wokalny. Do tłumaczenia zdobnictwa organowego za pomocą źródeł
wokalnych należy jednak podchodzić z pewną dozą ostrożności. Ma to szczególne
znaczenie w aktualnie podejmowanym zagadnieniu. Początek XVII w. we Francji
był bowiem czasem fascynacji i przenikania wpływów wokalnej sztuki włoskiej.
Mowa tu o stylu solowego recytatywu z akompaniamentem basso continuo. Sam
Mersenne (do którego będziemy się odwoływać) podzielał ten entuzjazm
i prawdopodobnie do takiego sposobu śpiewu odnoszą się jego uwagi o zdobnictwie.
Ornamentacja opisywana przez niego jest ściśle związana z ekstrawertyczną
ekspresją w wyrażaniu emocji. Takie podejście do melodii zostanie ze sporą
konsekwencją zaadaptowane przez muzykę organową w II poł. XVII w.
Równocześnie należy mieć świadomość, że Titelouze w swym dziele odwoływał się
do gatunków i stylu możliwie najbardziej tradycyjnego. Nie zastosował też
w żadnym utworze solowego dyszkantu, który odpowiadałby nowym prądom. Nie
wiemy jednak, kiedy i w jakim stopniu ekspresja wokalna zaczynała przenikać do
5

M. Mersenne, Harmonie Universelle…, Księga druga Des Instruments a chordes…, s. 79.
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muzyki organowej, zanim została oficjalnie uznana i opisana. Być może XVIIwieczni wykonawcy Hymnów i Magnificatów Titelouze’a ozdabiali te dzieła coraz
bardziej ekspresywnymi typami ornamentów. Jakkolwiek hipotezy te mogą być
trafne bądź nie, z pewnością teksty Mersenne’a o zdobnictwie wokalnym mogą być
przydatne dla przybliżenia niektórych aspektów wykonania oraz dookreślenia
terminologii. Nie można też ignorować faktu, że Mersenne wyraźnie porównuje
wokalne

cadences

do

analogicznych

ozdobników

klawiszowych

(w

tym

organowych). Niewątpliwie jednak jako punkt wyjścia dla titelouze’owskiej
ornamentacji i szeroko rozumianej ekspresji należy przyjąć rolę rytmiczną
i akcentacyjną ozdobników, jak to trafnie ujął sam Titelouze, „les accents […],
by ożywiały ruch głosów”.
***
W próbie przybliżenia i zdefiniowania owych „powszechnie znanych”
cadences wzmiankowanych przez Titelouze’a z pomocą przychodzi nam VI księga
Traitez des Consonances… Mersenne’a: De l’art de bien chanter. Autor uważa
cadence za najważniejszy ornament: „jeśli inne figury są kolorami i niuansami,
można powiedzieć, że cadences są promieniami i światłem”. Wykonanie ornamentu
opisane zostaje w dokładny sposób: „Po tym, jak nauczyliśmy się formować ton
i czysto naśladować wszystkie rodzaje dźwięków, podejmujemy pracę nad realizacją
cadences, które polegają na obracaniu [roulemens] gardła. Odpowiadają one
tremblements i martelemens, które się wykonuje na klawiaturze organów i szpinetu
i na szyjce lutni i innych instrumentów strunowych. […] Trzeba też zauważyć,
że powyższe tremblemens nie wykonuje się na jednej i tej samej nucie […], lecz
opadają one i wznoszą się pół tonu lub cały ton: na przykład, jeśli kadencja składa
się z trzech nut la, sol, fa, należy wykonać tryl na sol, wykonując 4, 8, 16 lub tyle
razy, ile będzie można lub ile się będzie chciało la, sol, la, sol, la, sol, etc. (…),
a jeśli się chce wykonać tę kadencję z całą jej doskonałością, trzeba jeszcze zdwoić
cadence na nucie zaznaczonej przez kropkę, z tak wielką delikatnością, aby to
zdwojenie odbyło się ze szczególnym przyciszeniem, które zawiera [w sobie]
największe uroki danego śpiewu”6. Z opisu tego i niżej zreprodukowanej ryciny
6

M. Mersenne, Harmonie Universelle…, Traitez des Consonances…, Księga szósta De l’art de bien
chanter…, s. 355.
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wnioskujemy, że chodzi w przybliżeniu o pewien rodzaj trylu rozpędzającego się
i zakończonego nutą antycypującą. Warto zwrócić uwagę, że rozpoczyna się on
zawsze od nuty górnej. Chociaż ten typ tryli, mocno rozwiniętych i akcentujących
ważne miejsca w utworze, przeznaczony był głównie do kadencji, Mersenne dodaje
jednak, iż „tryle te […] służą również do wszystkich rodzajów pasaży”7.

W cytowanym na początku rozdziału fragmencie z przedmowy do Hymnów
Titelouze czyni aluzję do realizowanych przez siebie cadences, które daje jako
przykład („tak jak robię cadences, które są powszechne”). Czytelnik mógłby się
zatem spodziewać rozpisanych nutami przykładowych cadences. Tego jednak autor
nie dokonał, wychodząc prawdopodobnie z założenia, że „każdy wie”, jak należy je
wykonywać. Pisząc zaś o swych przykładach ornamentów, miał zapewne na myśli
własne

praktyki

wykonawcze,

które

realizował

podczas

improwizowania.

Interesujące jest, że trzy lata później, wydając Magnificaty, Titelouze zdecydował się
rozpisać nutami dużą ilość ozdobników, a zwłaszcza cadences. Prawdopodobnie
więc autor przecenił ów „osąd” współczesnych mu wykonawców, szczególnie zaś
tych, “którzy potrzebują nauki”. Wnioskując, że kompozytor w Magnificatach
zawarł znacznie wyraźniej swoje poglądy na temat zdobnictwa aniżeli w Hymnach,
w analizie opieramy się wyłącznie na zbiorze Magnificatów.
Wszystkie cadences rozpisane przez
Titelouze’a rozpoczynają się (podobnie
jak u Mersenne’a) od nuty górnej.
Zazwyczaj
rodzaju
(który

poprzedzane

motywem
w

są

różnego

wprowadzającym

terminologii

niemieckiej

nazwalibyśmy vorschlagiem) i zwieńczone

zakończeniem.

W

Deposuit
Deposuit potentes I toni, t. 38-39.

potentes I toni tryl umiejscowiony
jest w tenorze. Mersenne jednakowoż
7

Ibidem, Traitez des Consonances…, Księga szósta De l’art de bien chanter…, s. 355.
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podkreśla,

że

najbardziej

umiejscowieniem

typowym

wszelkich

ozdo-

bników jest najwyższy głos.
W kolejnym przykładzie mamy do
czynienia z nieco bardziej rozbudowanym motywem czołowym, który
poprzedza
Dwukrotne

właściwy

ornament.

zredukowanie

wartości

rytmicznych w stosunku do poprzedniego przykładu wiąże się z różnicą

Suscepit Israel II toni, t. 15-16.

metrum (tam ¢, tutaj zaś C).

Typowym zabiegiem przed kadencją
jest synkopa, podkreślona w poniższym
przykładzie

przez

umiejscowienie

w dyszkancie.
Et misericordia III toni, t. 19-20.

Cadence mogło być też ukształtowane
z pominięciem figury wprowadzającej.
Niniejszy przykład (Et misericordia
V toni) pokazuje wyraźnie preferencję
w kierunku rozpoczynania tryli od nuty
górnej.

Et misericordia V toni, t. 33-34.

Zamieszczony poniżej przykład jest
szczególnie interesujący. Występuje tu
wzmożenie ruchu rytmicznego (tzw.
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„rozpędzenie trylu”). Mówi to nam dużo
o ekspresji,

swobodzie

i charakterze

improwizacyjnym, w jakim niewątpliwie ornamenty były wykonywane.
Zauważyć też można, że na pozór tryl
ten

rozpoczyna

się

o

od

nuty

Gloria Patri III toni, t. 12.

zasadniczej. Należy jednak stwierdzić,
że ósemka h de facto nie należy jeszcze
do właściwego ornamentu, lecz jest
zakończeniem motywu poprzedniego.

W wersecie Quia respexit VII toni
spotykamy nietypowy ozdobnik, który
zaliczyć jednak należy do cadences.
Świadczy on niewątpliwie, że typy
ornamentów

nie

ograniczały

się

do określonych schematów (choć się
na nich opierały i z nich korzystały).

Quia respexit VII toni, t. 12-14.

Wyobraźnia kompozytora, wykonawcy
czy

improwizatora

stworzyć

figury

może

zawsze

wyłamujące

się

stereotypom.

Oprócz cadences rozpisanych skrupulatnie przez Titelouze’a odnajdujemy też
w jego dziele figury, które sugerują uzupełnienie o brakujące nuty w celu
uzyskania ostatecznie pełnego trylu. Titelouze notuje bowiem często nutę oraz
zakończenie domniemanego trylu. Sugestia ta jest tym mocniejsza, że przypadek taki
występuje często na dźwięku prowadzącym, jak np. w poniższym przykładzie:
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Quia respexit I toni, t. 7-8.

Sytuacja

tym

bardziej

nie

budzi

wątpliwości, kiedy figura taka występuje
w ostatniej kadencji danego utworu.

Magnificat V toni, t. 25-26.

Kompozytor

posuwał

się

stosowania

nietypowych

aż

do

notacji

rytmicznych (użycie trzydziestodwójek
dla motywu zakończenia ozdobnika)
w celu przedstawienia proporcji między
zakończeniem trylu, a jego zasadniczą

Gloria Patri VII toni, 15-16.

częścią.

Zazwyczaj cadence umiejscowiona jest
na dźwięku prowadzącym, przez co
rozwiązuje się w górę. Możliwe jest
wszakże rozwiązanie w dół, według
przykładu Mersenne’a, czy zamieszczonego obok autorstwa Titelouze’a.

Deposuit potentes I toni – druga wersja, t. 29-30.
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Ornament taki może się także ukrywać
pod figurą o prostym rytmie ósemki
i dwóch szesnastek. Taka sytuacja jest
jednak mniej sugestywna i niekoniecznie
świadczy

o intencji

kompozytora

zastosowania cadence.

Podobny

dylemat

Deposuit potentes II toni, t. 8.

„rekonstruowania”

ornamentu zapisanego skrótowo może
towarzyszyć wykonawcy przy rozpatrywaniu następujących figur:
Magnificat I toni, t. 3.

Quia respexit I toni, t. 15-16.

Et misericordia I toni, 24-25, 30-31.

W kadencjach występują też inne figury, które nie stanowią cadence sensu stricte,
lecz pełnią tę samą funkcję – ornamentu w kadencji. Przybierają one różne formy, od
najprostszych po bardziej złożone. Ich cechą wspólną jest to, iż najczęściej znajdują
się na dźwięku prowadzącym.

Podstawową „komórką” tego ornamentu
jest opóźnienie i opisanie tercji w formie
następującego motywu:
Magnificat I toni, t. 5.
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W

kolejnym

przykładzie

różnica

wartości rytmicznych lepiej uwypukla
charakter ozdobnikowy figury:
Quia respexit I toni, 23-24.

Oto jeszcze inne, coraz bardziej rozwinięte rodzaje tego samego ornamentu.
W przykładzie drugim ornament przypomina bardzo typową cadence.

Et misericordia II toni, 20-21.

Suscepit Israel VI toni, t. 33-34.

Ten prosty rytm (nuta długa i dwie
krótkie) generował też kilka innych
figur

ornamentalnych,

często

uży-

wanych przez Titelouze’a: (Et misericordia I toni).

Et misericordia I toni, t. 3-5.

Wydłużenie pierwszej nuty daje figurę
przypominającą opisywany nieco wyżej
accent.
Deposuit potentes I toni, t. 4-5.
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Poniższe fragmenty ukazują zastosowanie jeszcze innego kierunku ruchu przy użyciu
tego samego rytmu. W przykładzie drugim żywiołowość i energia zawarta w tym
krótkim motywie (określanym później w kręgu niemieckim jako figura corta)
udziela się innym głosom. Dzięki temu ornament ten nie jest tylko ozdobieniem
szczegółu, ale określa charakter dłuższego ustępu.

Magnificat III toni, t. 26-27.

Suscepit Israel II toni, t. 8-10.

Zauważyć też trzeba, że charakterystycznym zjawiskiem w kadencjach utworów
Titelouze’a jest wzmożenie ruchu rytmicznego. Taka strategia wiąże się z pewnym
efektem zwiększenia napięcia właściwego końcowi utworu.

Magnificat I toni, t. 21-23.

Deposuit potentes I toni, t. 12-14.

Magnificat II toni, t. 24-26.
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W tym miejscu dotykamy znanego w XVI i XVII w. zjawiska dyminucji. Praktyka
ta, polegająca na ornamentowaniu danej melodii swobodnymi figurami, rozwijała się
przede wszystkim na gruncie wariacji. Przykład dyminucji autorstwa Pierre’a
Chabanceau de la Barre podaje w księdze Des Orgues (Harmonie Universelle)
M. Mersenne. Wśród licznych figur, które stosował królewski organista, znajdują się
także spotykane u Titelouze’a cadences (rozpoczynane od nuty górnej i posiadające
typowe zakończenie)8. W twórczości Titelouze’a nie spotykamy typowych
dyminucji, w których zdobieniu poddawany jest jeden głos. Kompozytor
wykorzystywał raczej elementy tej techniki i stosował na krótszych odcinkach.
Oto kilka przykładów:

Gloria Patri I toni, t. 8-9.

Magnificat I toni, t. 16-17.

Deposuit potentes III toni – druga wersja, t. 21-23.

Gloria Patri VI toni, t. 21-22.

Naturalnym wnioskiem będzie stwierdzenie, że w zasadzie wszystkie ważniejsze
kadencje w dziele Titelouze’a winny być zornamentowane. Przykłady, jakie
pozostawił autor, mogą być dla wykonawcy inspiracją do rozwiązań według
własnego „osądu”.

8

Ibidem, Księga szósta Des Orgues, s. 394-395.
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Magnificat I toni, t. 11-12.

Et misericordia I toni, t. 17-18.

Przedstawione powyżej ornamenty stosowane przez Titelouze’a są w dużej
mierze analogiczne do tych, jakie spotykamy we współczesnych mu kompozycjach
organowych twórców innych krajów. Nie spotykamy jednak widocznego śladu
ornamentu, który niewątpliwie był szeroko rozpowszechniony w Europie na
przestrzeni XVI i XVII w. Thomas de Sancta Maria opisywał w r. 1565 Senzillo –
trzydźwiękowy ozdobnik, który należało wykonywać na co drugiej semiminimie,
w zależności od kierunku melodii bądź to z nutą górną, bądź z dolną9.

Podobny (choć nie identyczny) ornament opisywał sto lat później Guillaume-Gabriel
Nivers10. Sugestię wykonania go często zaznaczano w nutach, co świadczy
o powszechności jego użycia. Zależny był od kierunku melodii: z nutą górną
w melodii - w dół (agrément), z nutą dolną w melodii - w górę (cadence).

Mersenne opisujący z entuzjazmem grę Pierre’a de la Barre, wymienia takie oto
ozdobniki stosowane przez wirtuoza: „martelemens, tremblemens, battemens oraz
inne wdzięki, którymi ten wspaniały organista ubogaca swoją grę” 11. Z pomocą
9

Thomas de Sancta Maria, Arte de tañer Fantasia…, Valladolid 1565, cz. I, s. 47 [za:]
http://imslp.org/wiki/Arte_de_Ta%C3%B1er_Fantasia_%28Santamar%C3%ADa,_Tom%C3%A1s%
29.
10

G.-G. Nivers, Przedmowa [w:] Livre d’Orgue…, s. IV.

11

M. Mersenne, Harmonie universelle…, Księga szósta Des Orgues, s. 392.
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w zrozumieniu terminów martelemens i battemens przychodzi nam część Harmonie
Universelle, poświęcona muzyce lutniowej. Mersenne opisuje jeden z rodzajów
martelement, polegający na kilkukrotnym zachwianiu dźwięku przez nutę dolną.
Battemens oznaczało natomiast pojedynczy mordent, zwieńczony wibratem12.
Wszystko zatem wskazuje na to, że ów ornament, stosowany powszechnie w muzyce
tego czasu, był również w użyciu u Titelouze’a. Nie należy więc go szczędzić
w wykonywaniu jego dzieł.

12

Ibidem, Księga druga Des Instruments a chordes, s. 80-81.
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Rozdział 4.
Dzieło artystyczne - interpretacja

Dzieło artystyczne, będące zasadniczą częścią niniejszej pracy doktorskiej,
zawiera

w sobie

dwa

odrębne

działy:

część

interpretacyjną

oraz

część

improwizacyjną. Każda z tych części zawiera utwory wykonane na trzech różnych
instrumentach1. Wykonawcy zależało na tym, by prezentacja dzieła Titelouze’a była
– na miarę dzisiejszej znajomości przedmiotu – możliwie najbliższa założeniom
brzmieniowym właściwym epoce i stylowi roueńskiego Kompozytora. W związku
z brakiem instrumentu historycznego zbudowanego w czasach Titelouze’a,
odpowiadającego jego stylowi i zachowanego w swej integralności do dnia
dzisiejszego,

wykonawca

był

zmuszony do

pewnych

kompromisów,

nie

zaprzeczających jednakże możliwości wykonania zgodnego historycznie. Wybór
padł na dwa instrumenty XVII-wieczne oraz jeden współczesny, inspirowany stylem
franko-flamandzkim XVII wieku. Chociaż instrumenty historyczne doznały na
przestrzeni wieków nieznacznych modernizacji, ostatnie prace nad ich rekonstrukcją
zakładały przywrócenie ich brzmienia pierwotnego. W niniejszym rozdziale
przedstawione zostaną najważniejsze i najbardziej charakterystyczne aspekty
wykonawcze części interpretacyjnej dzieła artystycznego. Kolejność omawiania
poszczególnych utworów odpowiada kolejności zamieszczenia ich na nośniku
cyfrowym, równocześnie chronologii realizacji nagrania, a także pewnej progresji
stylistycznej w części improwizacji.
***
Magnificat quarti toni
organy w kościele Notre-Dame w Juvigny
Jean de Villers - 1663, Pascal Quoirin – 1994

1

Opis instrumentów użytych w nagraniu znajduje się w aneksie.
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Magnificat
Zamierzeniem wykonawcy było, by ten otwierający cykl utwór wyrażał majestat
i wielkość sławionego w kantyku Boga. Rejestracja plain jeu2, tradycyjnie stosowana
na początku cyklu, jest do tego szczególnie adekwatna. Niewątpliwie wiodącym
elementem formotwórczym, podkreślającym jednocześnie charakter kompozycji, jest
cantus planus. Występuje on niemal bez przerwy od początku do końca utworu: dla
pierwszego wersu – w sopranie, dla drugiego zaś – w tenorze. Dla podkreślenia jego
wagi wykonawca wzmocnił jego odcinek tenorowy pedałową Trompette 8’.
Quia respexit
Ze względu na tekst wersetu, opisujący „uniżenie służebnicy” Bożej, wykonawca
zamierzył wyeksponować typ emocji związanych z cechami natury kobiecej, takimi
jak łagodność i delikatność. Służyć temu ma zastosowana rejestracja. Podział głosów
pomiędzy manuały i pedał

odpowiada

wskazaniom

Titelouze’a, zawartym

w przedmowie do Hymnów. Wykorzystanie głosu czterostopowego jako podstawy
dla sopranu i altu jest odpowiedzią na sugestię Titelouze’a do wyodrębniania
i oddzielania od siebie poszczególnych głosów3. Celem tego zabiegu jest – podobnie
jak

stosowanie

przez

kompozytora

dużych

odległości

między

głosami

w kontrapunkcie – „aby linia melodyczna głosów środkowych i skrajnych była lepiej
słyszalna”4.
Et misericordia eius
Interpretacja

utworu

zakłada

uwypuklenie

charakteru

introwertycznego

i misteryjnego, związanego z kontemplacją miłosierdzia, jakiego ludziom udziela
Bóg. Do tego służy zastosowane wolne tempo oraz pełna swobody narracja.
Występuje tu identyczny jak w poprzednim wersecie układ wyodrębnienia głosów
przez rozdysponowanie na poszczególnych klawiaturach. Voix humaine użyta
w głosach górnych wzmocniona jest Prestantem 4’. Takie połączenie wydało się
wykonawcy optymalne i odpowiada zarazem kierunkowi myślenia zawartego przez

2

Plain jeu zawiera charakterystyczną dla epoki tercją pryncypałową.

3

„Głosy te można […] odseparować, […] gdyż mają one swoje własne linie melodyczne”.
J. Titelouze, Au lecteur [w:] Hymnes…, s. IV.
4

Ibidem, s. IV.
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Mersenne’a w zakresie łączenia Voix humaine z innymi głosami labialnymi5. Zestaw
użyty dla głosu tenorowego, bazujący na barwie Nazardu, odpowiada dokładnie
propozycji Mersenne’a zatytuowanej Le Nazard6. Bas wykorzystuje najbardziej
typowy głos pedałowy, jakim jest Flûte 8’. W niemal wszystkich utworach
z pedałem utrzymanych w dynamice cichej lub umiarkowanej użyty jest ten
właśnie głos.
Deposuit potentes
Wykonawca wybrał pierwszy z dwóch opcjonalnych utworów przewidzianych dla
tego wersetu. W tej kompozycji bowiem uwidacznia się wyraźniej kontrast dwóch
sekcji, mający swą podstawę w kontraście zawartym w tekście („strącił władców
z tronu – wywyższył pokornych”). Interpretator postanowił uwypuklić ów dualizm
także poprzez zmianę rejestracji, równocześnie pozostawiając tempo bez zmian.
Pierwsza sekcja wykorzystuje twarde brzmienie Cromorne 8’ wzbogaconego
odpowiednio dobranymi głosami labialnymi. Ważnym aspektem wykonawczym,
mającym na celu utrzymanie ofensywnego charakteru tego fragmentu, jest
wyrazistość artykulacyjna, a także rytmiczna, przejawiająca się szczególnie
w synkopach oraz ornamentacyjnych motywach szesnastkowych. Druga sekcja
natomiast uwydatnia słodkie i zachwiane tremulantem brzmienie fletów: ośmioi dwustopowego. Rejestracja ta odzwierciedla zestaw o nazwie Doublette, opisany
przez Mersenne’a7.
Suscepit Israel
Zachowując kontrast z wersetem poprzednim oraz następnym kompozycja ta została
utrzymana w charakterze i tempie spokojnym. Wykonawca interpretuje w ten sposób
ponowne odwołanie się tekstu do miłosierdzia Boga nad Izraelem. Już po raz trzeci
w tym cyklu zastosowane jest rozmieszczenie linii melodycznych na trzech
klawiaturach. Tym razem tenor obsługiwany jest przez Cromorne 8’ użyty solowo.

5

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Voix humaine.

6

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: 6. Le Nazard.

7

Zob. podrozdział Rejestracja, akapity: Doublette oraz 10. La Doublette seule.
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Dwa najwyższe głosy wykorzystują rejestrację inspirowaną zestawami nazywanymi
przez Mersenne’a Flageollet8, zastosowaną tutaj z tremulantem.
Gloria Patri
Rejestracja tego finałowego wersetu zakłada połączenie mocnych głosów
językowych

z burdonami

i

wybranymi

pryncypałami

oraz

Cornetem,

wspomagającym słaby dyszkant trąbki. Zauważalna jest analogia tej rejestracji do
zestawów przedstawionych przez Mersenne’a pod nazwami: La Trompette oraz
La Trompette & le Cleron9. Taka mocna rejestracja współgra z szybką narracją
szesnastkową pierwszej sekcji i dobitnie odzwierciedla treść końcowej doksologii.
Po przejściu z pierwszej do drugiej sekcji następuje w kontrapunkcie wyraźne
wyhamowanie ruchu poprzez zmianę narracji szesnastkowej na ćwierćnutową.
Ponieważ w dziele Titelouze’a występują w podobnych momentach zmiany metrum,
wykonawca pozwolił sobie nanieść w tym miejscu oznaczenie zmiany metrum ¢.
Uważa bowiem, że jeśli nawet jego brak nie jest spowodowany błędem drukarskim,
to z pewnością zastosowanie go w tym miejscu nie wykracza poza styl kompozytora,
a przyśpieszenie tempa w tym miejscu muzyce dodaje żywotności i dynamiki.
***
Magnificat septimi toni
organy w kościele Wniebowzięcia Marii Panny w Champcueil
Dominique Thomas – 2009
Magnificat
To majestatyczne preludium cyklu wykorzystuje typową dla siebie rejestrację,
tj. plain jeu. Brzmienie to, jak też i wybór tempa oraz wszelkie dodane przez
wykonawcę ornamenty mają na celu podkreślenie splendoru i uroczystego charakteru
utworu.

8

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Flageollet.

9

Zob. podrozdział Rejestracja, akapity: VIII La Trompette, XX La Trompette & le Cleron.
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Quia respexit
Dobór rejestracji w tej części odzwierciedla dwusekcyjność formy. Równocześnie
ukazuje on dwie fazy dramaturgiczne zawarte w tekście: „wejrzał na uniżenie
służebnicy swojej” – „oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie
pokolenia”. Pierwsza faza wiąże się z pasywnym typem ekspresji, druga zaś z typem
aktywnym.

Szczególnie

widoczny

jest

żywy

charakter

drugiego

tematu

(„błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”), co podkreślone jest przez stosowną
artykulacja, jasne brzmienie i ponadto wydzielenie dwóch górnych głosów przez
wykonanie oktawę wyżej. Obie sekcje utrzymane są w różnym metrum:
odpowiednio w ¢ i C. Zmiana metrum pociąga za sobą także zmianę tempa. W myśl
tego, co zostało przedstawione w podrozdziale Metrum, takt, tempo, zastosowane
przez wykonawcę zwolnienie wartości nie dokonuje się o połowę. Dałoby to bowiem
złe muzycznie rezultaty. Ćwierćnuty w nowej sekcji postępowałyby zbyt wolno,
co powodowałoby odczucie znużenia. Rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być
zastosowanie szybszego tempa dla pierwszej sekcji, jednak wiązałoby się to
z diametralną zmianą jej charakteru, co - zdaniem wykonawcy - nie byłoby dobrze
brzmiące dla całości. Przykład ten ukazuje, jak korzystna jest „nieracjonalna”10
zmiana tempa w miejscu zmiany metrum z ¢ na C (lub odwrotnie).
Et misericordia eius
Rejestracja po raz kolejny wykorzystuje podział głosów na trzy oddzielne
klawiatury. Dwa górne głosy wykonuje Cornet, zaś tenor – Cromorne 8’ zestawiony
tym razem z głosami labialnymi (Bourdon 8’, Prestant 4’) według wzoru
Mersenne’a11.
Deposuit potentes
Wykonawca wybrał pierwszą wersję wersetu. Kontrast zawarty w tekście („strącił
władców” – „wywyższył pokornych”), choć nie odzwierciedlony przez zmianę
rejestracji, pozostaje jednak wyraźny. Przejawia się on przede wszystkim w zmianie
narracji

kontrapunktu.

Rejestracja

inspirowana

zestawem

podanym

przez

10

Określenie to stosuje C. Dahlhaus w odniesieniu do zmian nie podlegających liczbowym
proporcjom. Zob. podrozdział Metrum, takt, tempo.
11

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Cromorne.
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Mersenne’a12 wykorzystana jest do ukazania dwóch przeciwstawnych kierunków
symbolizujących „poniżenie” i „wywyższenie”. Tym razem obraz „wywyższył
pokornych” nie odwołuje się do klimatu cichości i łagodności (jak miało to miejsce
w poprzednim cyklu), lecz wykorzystuje mocne brzmienie trąbki, by ukazać
zwycięstwo pokornych przez tryumfalne akordy, rozpoczynające drugą sekcję.
Zmiana narracji z ósemkowej na ćwierćnutową daje przy tym wrażenie nowego
metrum.
Suscepit Israel
Utwór ten jest szczególny z kilku powodów: swej 3-głosowej faktury, trójsekcyjnej
formy, tanecznego rytmu w sekcji środkowej oraz dużego zróżnicowania
poszczególnych sekcji pod względem narracji oraz technik kontrapunktycznych.
W sekcji pierwszej po ekspozycji dość spokojnego tematu dominację przejmuje
energiczny kontrapunkt, przyjmujący niejako rolę drugiego tematu i przechodzący
imitacyjnie przez wszystkie głosy. Sekcja druga jest w kontekście całego znanego
nam dzieła Titelouze’a niewątpliwym „unikatem”. Takt trójdzielny oznaczony
symbolem 3 nie posiada typowego podziału odpowiadającego dzisiejszemu taktowi
3/2 (jakkolwiek mieści w sobie trzy półnuty), lecz dzieli się na dwa takty utrzymane
w metrum odpowiadającym dzisiejszemu 3/4. Implikuje to swoisty charakter
taneczny, nasuwający skojarzenia z gigą. Takiego typu ekspresji nie odnajdujemy
w żadnym innym fragmencie w dziele Titelouze’a. W sekcji trzeciej w sopranie
prowadzona

jest

melodia

cf,

kontrapunktowana

przez

pozostałe

głosy

wykorzystujące dość swobodnie technikę imitacyjną. W tym miejscu wykonawca
zmienia rejestrację. Czyni to w celu ukazania przejścia z sekcji bardziej swobodnych
do ścisłej, opartej na technice cf. Dwukrotna zmiana metrum (C-3-C) nie pociąga
w niniejszej interpretacji proporcji sesquialtera, jak to bywa zwykle przy takim
oznaczeniu. Ze względów narracji muzycznej wykonawca postanowił zrównać
długość ćwierćnuty w nowej sekcji z długością ósemki z sekcji poprzedzającej 13.

12

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: VIII La Trompette.

13

Problem ten jest szerzej przedstawiony w podrozdziale Metrum, takt, tempo.
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Gloria Patri
Rejestracja tego wersetu (analogiczna do rejestracji Gloria Patri IV toni) ma na celu
uzyskanie mocnego charakteru właściwego zarówno wieńczącemu cykl utworowi,
jak i liturgicznej doksologii. Zmiana metrum pociąga za sobą – analogicznie, jak
w wersecie Quia respexit VII toni – zmianę tempa. Dzięki temu pod koniec utworu
są możliwe do wykonania wirtuozowskie przebiegi szesnastkowe (dyminucje). Przy
porównaniu tych dwóch wersetów pod względem rodzaju taktu zwraca uwagę pewna
różnica. Pierwsza sekcja Quia respexit utrzymana jest w tactus maior, natomiast
analogiczna sekcja Gloria Patri w tactus minor. Ze względu na dwukrotną różnicę
długości zastosowanych wartości rytmicznych w obu utworach uzyskuje się
wrażenie, że fragment z Quia respexit utrzymany jest w tempie dwukrotnie
wolniejszym.
***
Veni Creator
organy w kościele opackim St-Georges w St-Martin-de-Boscherville
Guillaume Lesselier – 1627, Bernard Aubertin - 1993
1. verset - Veni Creator
Utwór ten, oparty na melodii cf, otrzymał typową rejestrację plain jeu. Ze względu
na umiejscowienie cf w basie istnieje możliwość wykonania go na klawiaturze
pedałowej z użyciem szczególnie adekwatnego w tym celu głosu Trompette 8’14.
Pedał może być użyty na trzy sposoby: 1) wykonuje melodię cf, zaś na manuale
wykonywane są pozostałe głosy, 2) wykonuje melodię cf i prócz załączonej
Trompette połączony jest z manuałem, 3) wykonuje melodię cf bez połączenia, lecz
jego partia dublowana jest na manuale (sposób do wykorzystania w przypadku braku
połączenia pedałowego). W związku ze specyfiką dyspozycji instrumentu w StMartin-de-Boscherville, jego niewielkimi rozmiarami i wynikającymi z tego
ograniczeniami rejestracyjnymi, wykonawca zdecydował o wykonaniu manuałowym
tego wersetu. „Ściągnięta” do pedału Trompette 8’ implikuje bowiem użycie tego

14

W takim przypadku plain jeu nie może opierać się na głosie 16’ lecz 8’. W przeciwnym razie linia
tenoru schodziłaby poniżej linii basu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy cf jest w tenorze, zob. akapit
Magnificat w części Magnificat quarti toni obecnego rozdziału.
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głosu w GO, co z kolei uniemożliwia oparcie plain jeu na pryncypale 8’. Mając
na uwadze wysoki rejestr, w którym organizują się linie melodyczne kontrapunktu
(m.in. bas nie schodzi poniżej f2) zastosowanie Montre 8’ jest istotne dla brzmienia.
2. verset - Tu septiformis
Niniejszy werset wykorzystuje rejestrację pełną delikatności i słodyczy15. Dzięki
temu można łatwo uwypuklić aspekt śpiewności poszczególnych głosów,
a zwłaszcza sopranu, gdzie usytuowany jest cf. Temu samemu służy również
zastosowane przez wykonawcę tempo. Zmiana metrum wiąże się w tym wypadku
z zastosowaniem proporcji sesquialtera, tym samym długość taktu nie ulega zmianie.
3. verset - Hostem repellas
Jest to jeden z trzech kanonów, pozostawionych przez Titelouze’a. Tutaj imitacja
kanoniczna odbywa się w oktawie, zaś towarzyszący imitacji cf usytuowany jest w
głosie środkowym. Jest wiele możliwości zarejestrowania tego utworu. W przypadku
wykonania manuałowego przekonujące jest wydzielenie głosu najwyższego na
osobnej klawiaturze. Sugestia w tym kierunku wynika ze sposobu zapisu utworu.
Chociaż linia cf nie jest bardziej oddalona od głosu sopranowego niż od basowego,
notowana jest na pięciolinii razem z basem. Procedura ta stosowana jest
konsekwentnie w ciągu całego utworu nawet za cenę użycia linii dodanych. Ponadto
sopran kilka razy krzyżuje się z głosem cf, co bynajmniej nie sprzyja tak cenionej
przez Titelouze’a niezależności głosów: „uwydatnieniu unisonu, krzyżowaniu
głosów i tysiącom innych rodzajów figur muzycznych”16. W niniejszej interpretacji
wykonawca zdecydował się wyodrębnić brzmieniowo linię cf, wykonując ją na Voix
humaine 8’. Jak zostało wspomniane w rozdziale Budownictwo organowe…, głos ten
sporadycznie mógł znajdować się w pedale, choć należało to do rzadkości. Można
więc było go użyć do wykonania cf. Z racji na wzmiankowane wyżej ograniczenia
instrumentu opactwa St-Georges interpretator powierzył wykonanie melodii
chorałowej anonimowemu pomocnikowi.

15

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Doublette oraz 10. La Doublette seule.

16

J. Titelouze, Au lecteur [w:] Hymnes…, s. II.
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4. verset - Deo Patri
Finałowy werset hymnu to ciąg czterech fug powiązanych ze sobą na podobieństwo
motetu. Każdy temat bazuje na melodii kolejnego wersu hymnu. Wykonawcy
zależało, by nie naruszając jedności całej konstrukcji dzieła, ukazać równocześnie
poszczególne fazy w utworze oraz związaną z nimi progresję energetyczną.
Rejestracja opiera się na brzmieniu trąbki wzmocnionej cornetem17.

17

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: II Autre excellent avec, ou sans le Tremblant. Wykonawca
zrezygnował jednak z użycia B 8’, co dało brzmieniu więcej przejrzystości i czystości intonacji.
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Część druga

W stronę improwizacji

Rozdział 1.
Wprowadzenie do autorskiej metody nauki
improwizacji

Przedstawiona poniżej metoda nauki improwizacji jest owocem wieloletnich
poszukiwań i doświadczeń autodydaktycznych autora w zakresie improwizacji
organowej. Autor nie należy bynajmniej do wybitnych i cenionych organistówimprowizatorów; posiadając zdolności raczej przeciętne, lecz kierowany żywym
zainteresowaniem

problematyki,

zmuszony

był

do

szukania

skutecznych

i adekwatnych dla swoich możliwości metod pracy. Dzięki temu opisana niżej
„szkoła” służyć może wielu, niekoniecznie najbardziej utalentowanym organistom.
Trzeba wszakże zaznaczyć, iż jest to metoda o charakterze na wskroś analitycznym.
Z tego powodu wymaga od adepta niezwykle żmudnej i skrupulatnej pracy. Z zasady
nie jest przeznaczona do zastosowania w dydaktyce szkolnej lub akademickiej, gdyż
prawdopodobnie nie każdemu typowi temperamentu ucznia czy studenta będzie
odpowiadać. Metoda ta, zrodziwszy się z pracy autodydaktycznej, do takiej też jest
przeznaczona.
Autor metody nie rości sobie pretensji do całkowitej oryginalności
i wyłącznego autorstwa wszelkich jej elementów i stosowanych w niej ćwiczeń. Jak
każda metoda, tak i ta inspirowana jest częściowo własnym doświadczeniem
otrzymanego wykształcenia, jak też pracą i znajomością zastanych metod (również
w formie podręczników) i wreszcie własnymi pomysłami i eksperymentami. Autor
nie spotkał się wszakże z metodą, która w swojej integralności w podobny sposób
ujmowałaby problem.
Podstawową zasadą niniejszej metody jest koncentracja pracy na jednym,
określonym stylu i zamiar osiągnięcia umiejętności posługiwania się językiem
jednego kompozytora lub szkoły. Poprzez analityczne poznawanie idiomu danego
twórcy (lub szkoły), następnie poprzez przyswajanie tegoż idiomu, adept sztuki
improwizacji będzie nabywał umiejętność indywidualnej wypowiedzi artystycznej.
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Mając na uwadze, że wyżej przedstawiony proces jest głównym założeniem
niniejszej metody, jak i też w celu uporządkowania terminologicznego, autor
posługiwać się będzie na jej określenie terminem „metoda przyswajania idiomu”.
Dzięki temu, że założenia metody posiadają charakter ogólny, stosować ją można do
wybranego obszaru stylistycznego, w zależności od preferencji adepta. Stwierdzić
przy tym należy, iż metoda przyswajania idiomu zorientowana jest zasadniczo
na style operujące kontrapunktem o proweniencji renesansowej, a rozwijające się
od XVI do XVIII w. W niniejszej dysertacji metoda zostanie przedstawiona
na przykładzie twórczości i stylu Jehana Titelouze’a. We wstępie została
przedstawiona argumentacja przemawiająca za takim wyborem. W tym miejscu
należy jedynie podkreślić, iż naśladowanie i przyswajanie języka muzycznego
danego twórcy nie jest bynajmniej sprzeczne z zachowaniem indywidualności aktu
twórczego improwizatora. Proces poddawania się wpływom odnajdujemy bowiem
u większości wybitnych kompozytorów, zwłaszcza we wczesnym okresie ich
twórczości. Wnioskować zatem należy, iż przyjmowanie wzorców i naśladowanie
wybitnych jednostek jest niezbędnym i najlepszym etapem w krystalizacji własnego
stylu kompozytora (tym samym i improwizatora). Takie podejście do nauki
improwizacji-kompozycji jest na wskroś oryginalne historycznie. Większość
współczesnych podręczników do improwizacji nastawiona jest na osiągnięcie
biegłości w wielu stylach i językach muzycznych. Niewątpliwie jest to wyraz
pewnego

eklektyzmu,

dominującego we

wszelkich możliwych

wymiarach

współczesnej kultury organowej (dydaktyka, życie koncertowe, fonografia,
budownictwo [organowe] etc.) Jest prawdopodobne, że taki plan działania sprawdza
się w przypadku szczególnie uzdolnionych adeptów. Jednak uzdolnieni przeciętnie
potrzebują poświęcić dłuższy okres czasu, by opanować w sposób satysfakcjonujący
dany język muzyczny. Metoda przyswajania idiomu przeznaczona głównie dla tej
grupy muzyków, a równocześnie zorientowana na style historyczne renesansu
i baroku, proponuje przyjąć strategię odpowiadającą realiom i mentalności tego
czasu. Wynikają z tego następujące wnioski, które przyjmujemy jako punkt wyjścia
dla metody:
- adept pobiera naukę u swojego mistrza (kompozytora-improwizatora),
- styl mistrza jest głównym wyznacznikiem dla twórczości adepta,
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- adept pracuje przez pewien czas (dłuższy lub krótszy) pod kierunkiem jednego
mistrza,
- adept posiada znajomość muzyki zasadniczo wyłącznie swojej epoki.
Byłoby utopią próbować w pełni zrekonstruować proces edukacyjny XVIIwiecznego organisty. Metoda przyswajania idiomu przyjmuje jedynie pewne
założenia ogólne, aby w ten sposób uzyskać jakiś stopień czystości stylistycznej
improwizowanych kompozycji.
Przed przystąpieniem do pracy nad improwizacją, do szukania metod
i ćwiczeń, trzeba postawić pytanie, jakie umiejętności musiał opanować francuski
organista pierwszych dekad XVII w., by mógł wykonać wszystkie stosowane
wówczas i wymagane gatunki. Z analizy utworów Titelouze’a wnioskujemy,
że wystarczyło posługiwać się dwiema technikami kompozytorskimi. Są nimi:
technika cantus firmus oraz technika imitacyjna. Przy każdej z nich mamy
oczywiście do czynienia z wielorakimi możliwościami zastosowania ich elementów,
z różnymi możliwościami ułożenia kontrapunktu, usytuowania cantus firmus lub
tematu, czy kolejności wchodzenia poszczególnych głosów w utworze imitacyjnym.
Należy też wziąć pod uwagę tonalność melodii chorałowych, a tym samym utworów
opartych na chorale, czyli istnienie ośmiu tonów wraz z ich charakterystyką. Żeby
więc móc swobodnie operować tymi wszystkimi parametrami podczas aktu
twórczego – który wszak powinien być jak najbardziej wolny i spontaniczny – adept
sztuki improwizacji musi najpierw przejść przez etap gruntownej pracy w celu
opanowania warsztatu. Musi wykonać niezliczoną ilość ćwiczeń, które pozwolą mu
poznać i przyswoić każdy element tworzenia kompozycji i dzięki którym zyska
biegłość w operowaniu każdym z tych elementów. Dodajmy, że to przyswojenie
powinno osiągnąć stopień nawyku, czyli reakcji zautomatyzowanej. Podczas aktu
improwizowania nie jest bowiem możliwe świadome kontrolowanie wszystkich
elementów dzieła. Świadomość wykonawcy powinna się wtedy koncentrować
jedynie na poziomie ogólnym kształtowania formy.
Wiemy, że improwizacja nie jest aktem zupełnie nieprzygotowanym
i zaskakującym, jak sugerowałoby znaczenie słowa. Tak też XVII-wieczny
improwizator-organista mógł w wyobraźni rozplanować przebieg utworu. Podobnie
i sam akt twórczy mógł zakładać korzystanie z przygotowanych wcześniej zapisów
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nutowych,

ułatwiających

polifoniczne

improwizowanie

oraz

uzyskanie

przewidzianej formy. Podobnie jak śpiewacy wykonujący improwizowany chant sur
le livre potrzebowali mieć przed sobą księgę z zapisaną melodią chorałową, tak też
i organiści podczas improwizowania niewątpliwie korzystali z zapisów nutowych
cantus firmus. Mogą o tym świadczyć zachowane egzemplarze antyfonarzy
i graduałów z XV i XVI w., przeznaczone dla organistów1. W XVIII w. sporządzane
były natomiast pomoce do improwizowania w postaci zapisu melodii chorałowych
wraz z ocyfrowaniem2. Można więc sobie wyobrazić, że organista improwizując,
spoglądał na zapisany temat lub melodię chorałową, stanowiącą materiał wyjściowy
dla tworzonej kompozycji. Dodajmy też, że każda melodia chorałowa – z racji cyklu
roku liturgicznego - była wykorzystywana przez organistę przynajmniej raz w roku.
Te fakty historyczne świadczą, że improwizatorzy istotnie wykonywali pewną pracę
wstępną, zanim przystąpili do wykonania, oraz że nie wszystkie elementy
kompozycji były nieprzewidziane.
***
Metoda przyswajania idiomu przebiega na dwóch zasadniczych poziomach:
I. praca na materiale historycznym,
II. praca własna.
Ad I. Praca na materiale historycznym pełni funkcję wstępu i fundamentu dla
dalszych działań na poziomie pracy własnej. Pozwala ona w analityczny sposób
poznawać elementy stylu i języka muzycznego danego twórcy. W zamyśle dzieła
artystycznego, do którego dołączony jest niniejszy opis, ma to tym większe
znaczenie, iż prowadzi do bezpośredniego inspirowania się stylem kompozytora,
co zapowiedziane jest w samym tytule. W ramach tego poziomu proponowany jest
pewien typ ćwiczeń, nazwanych przez autora „ćwiczeniami w transpozycjach”.
Polegają one na zapamiętywaniu krótkich fragmentów kompozycji i transponowaniu
ich do wszystkich tonacji. Fragment taki może być zarówno kadencją, jak też
najprostszą strukturą kontrapunktyczną. Jego długość to zazwyczaj między pół
1

S. Ferfoglia, Msza alternatim…, s. 85.

2

Przykłady takiej praktyki znajdujemy w anonimowym rękopisie z r. 1735 przechowywanym
w bibliotece Société de Musicologie de Languedoc w Béziers. J. Saint-Arroman, L’interprétation…,
t. II, s. 58.
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a półtora taktu. Należy podkreślić, iż termin „kadencja” rozumiana jest w szerokim
sensie tego słowa; nie chodzi jedynie o kadencję kończącą daną sekcję czy
wprowadzającą nowy element w utworze. Ćwiczący dostrzeże bowiem, że muzyka
ta składa się niemal wyłącznie z różnorodnych kadencji, z których każda posiada
swój własny charakter i funkcję w rozwoju kompozycji. Celem tego ćwiczenia, prócz
wspomnianego celu poznawania danego języka muzycznego i czerpania z niego
inspiracji, jest również swoista interioryzacja (czyli „uczynienie swoim”) wszelkich
zdobyczy kompozytora. Dzieje się to przede wszystkim dzięki powtarzaniu
fragmentów w różnych tonacjach. Transponowanie bowiem wzmaga u ćwiczącego
zaangażowanie intelektu, m.in. nie pozwala opierać się jedynie na pamięci ruchowej.
Ponadto

prowadzi

do

asymilowania

takiego

czy

innego

rozwiązania

kontrapunktycznego jakby „z różnych stron”.
Przy wykonywaniu ćwiczeń w transpozycjach należy brać pod uwagę
następujące wskazania:
- spontaniczne zdobienie,
- uniezależnianie gry od wzroku (np. granie „z zamkniętymi oczami” lub kierowanie
wzroku poza klawiaturę),
- granie w różnych układach: z pedałem lub bez pedału, na jednym manuale lub na
dwóch (z każdym uzasadnionym podziałem głosów) i kombinacje powyższych,
- granie zarówno utworów z cf jak i fug, zarówno układów 4-głosowych jak i 3 i 2głosowych.
Poziom pracy na materiale historycznym należy rozumieć i stosować
w dwojaki sposób:
1. jako dłuższy (kilkumiesięczny) okres przygotowawczy przed przystąpieniem
do pracy własnej,
2. jako etap wprowadzający do pracy własnej - przy każdorazowym ćwiczeniu.
Ad II. Etap pracy własnej niewątpliwie wymaga od adepta większej
kreatywności. Podczas, gdy etap pierwszy opiera się na powtarzaniu materiału
z wybranej epoki we wszelkich możliwych transpozycjach, etap pracy własnej
zakłada ćwiczenie w poszczególnych tonach (lub tonacjach) bez ich transpozycji
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(z wyjątkiem transpozycji stosowanych w danej epoce, zwłaszcza przez wybranego
kompozytora).
Jak już wspomniano, Titelouze stosował dwie techniki komponowania: oparte
na cf i na imitacji. Niniejsze przedstawienie metody przyswajania idiomu odwołuje
się do obydwóch tych technik. Historycznie starszą z nich jest technika cf. Dlatego
też metoda przewiduje rozpoczęcie pracy właśnie od niej. W pracy nad
improwizacją, zarówno w technice cf jak i imitacyjnej, w ramach metody
przyswajania idiomu stosowane są tzw. „ćwiczenia w ostinacie”. Polegają one
na wielokrotnym

powtarzaniu

w

jednym

głosie

krótkiego

ostinata

przy

równoczesnym improwizowaniu kontrapunktu. Jako ostinato może posłużyć
fragment melodii chorałowej w długich wartościach, jak też bardziej złożona linia
melodyczna – potencjalny temat do fugi lub jej fragment. Należy podkreślić,
że ćwiczenia w ostinacie stanowią w niniejszej metodzie podstawę w uzyskiwaniu
warsztatu improwizowania polifonicznego.
W utworach Titelouze’a opartych na cf, występujący kontrapunkt jest zawsze
imitacyjny. W związku z tym, że wykonanie takiej struktury w akcie improwizacji
jest niezwykle trudne, autor stawia hipotezę, że nie każdy współczesny
Titelouze’owi organista praktykował ją, tym samym, że można było usłyszeć utwory
oparte na cf z kontrapunktem swobodnym. Podążając tym tropem, metoda
przyswajania idiomu zakłada następujące etapy pracy:

1. Technika cf z kontrapunktem swobodnym
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
2. Technika imitacyjna
ćwiczenia w ostinacie
- 2-głos
- 3-głos
- 4-głos
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ekspozycja fugi zakończona kadencją
- 2-głos
- 3-głos
- 4-głos
3. Technika cf z kontrapunktem imitacyjnym
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
Ad 1. Mimo że kontrapunkt nie zawiera jeszcze elementów tematycznych,
staramy się jednak doprowadzić do możliwie największej homogeniczności
brzmienia, co w praktyce wiąże się z pewną jednolitością motywiczną. Warunkiem
zachowania właściwego stylu przy kontrapunktowaniu ostinatowego tematu jest
dogłębne

poznanie

charakteru

melodyki

i rytmiki

skomponowanych

przez

Titelouze’a linii melodycznych. Ten proces poznania dokonuje się samoistnie
podczas pracy na materiale historycznym, ale też wymaga się od adepta,
by studiował (poprzez granie lub śpiewanie) każdy głos (autorstwa Titelouze’a)
z osobna.
Ad 2. Zanim adept przystąpi do pracy nad cf z kontrapunktem imitacyjnym,
powinien najpierw opanować samą technikę imitacyjną - według wzoru fug
Titelouze’a. Praca będzie przebiegać w trzech etapach, odpowiadających fakturze 2-,
3- i 4-głosowej. W każdym z tych etapów proponuję na początku „ćwiczenia
w ostinacie”. Jako ostinato należy brać tematy samego Titelouze’a (lub własne
utrzymane w jego stylu) i powtarzać je w taki sposób, by zachowywać metrum. Aby
opanować

wszystkie

możliwości

umiejscowienia

tematu

w strukturze

kontrapunktycznej fugi, ćwiczący powinien sytuować głos z ostinatem we wszelkich
możliwych ułożeniach. Następny typ ćwiczeń to konstruowanie ekspozycji fugi
zakończonej kadencją. W tej fazie pracy, adept będzie już potrafił zaimprowizować
prostą fugę.

124

Ad 3. Po opanowaniu wyżej wymienionych problemów, można rozpocząć
pracę nad techniką cf z kontrapunktem imitacyjnym. Temat, który zostaje poddany
imitacji, powinien się wywodzić z cf – według wzoru pozostawionego przez
Titelouze’a.

Polecane

ćwiczenia

są analogiczne

do

ćwiczeń

techniki

cf

z kontrapunktem swobodnym, czyli stopniowe dodawanie głosów najpierw
w ćwiczeniach w ostinacie, później wykorzystujących całą melodię cf.
***
Niżej przedstawiony schemat streszcza przedstawione zasady ogólne i tok
działania w zakresie poziomu pracy własnej:
1. Technika cf z kontrapunktem swobodnym
 cf w basie
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
 cf w sopranie
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
 cf w tenorze
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany dwoma głosami (bas, alt)
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany dwoma głosami (bas, alt)
- cf kontrapunktowany trzema głosami
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 cf w alcie
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany trzema głosami
2. Technika imitacyjna
ćwiczenia w ostinacie
- 2-głos
 temat w głosie niższym
 temat w głosie wyższym
- 3-głos
 temat w głosie najniższym
 temat w głosie środkowym
 temat w głosie najniższym
- 4-głos
 temat w basie
 temat w tenorze
 temat w alcie
 temat w sopranie
ekspozycja fugi zakończona kadencją
- 2-głos, tematy wchodzą kolejno:
 głos niższy → głos wyższy
 głos wyższy → głos niższy
- 3-głos, tematy wchodzą kolejno:
 głos najniższy → głos środkowy
najwyższy
 głos najwyższy → głos środkowy
najniższy
 głos środkowy → głos najniższy
najwyższy
 głos środkowy → głos najwyższy
najniższy
 głos najniższy → głos najwyższy
środkowy
 głos najwyższy → głos najniższy
środkowy
- 4-głos, tematy wchodzą kolejno:
 bas → tenor → alt → sopran
 bas → tenor → sopran alt
 bas → alt → tenor → sopran
 bas → alt → sopran → tenor
 bas → sopran → tenor → alt
 bas → sopran → alt → tenor

→ głos
→ głos
→ głos
→ głos
→ głos
→ głos
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 tenor → bas → alt → sopran
 tenor → bas → sopran → alt
 tenor → alt → sopran → bas
 tenor → alt → bas → sopran
 tenor → sopran → alt → bas
 tenor → sopran → bas → alt
 alt → bas → tenor → sopran
 alt → bas → sopran → tenor
 alt → tenor → bas → sopran
 alt → tenor → sopran → bas
 alt → sopran → tenor → bas
 alt → sopran → bas → tenor
 sopran → alt → tenor → bas
 sopran → alt → bas → tenor
 sopran → tenor → alt → bas
 sopran → tenor → bas → alt
 sopran → bas → tenor → alt
 sopran → bas → alt → tenor
3. Technika cf z kontrapunktem imitacyjnym
 cf w basie
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
 cf w sopranie
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany jednym głosem
- cf kontrapunktowany dwoma głosami
- cf kontrapunktowany trzema głosami
 cf w tenorze
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany dwoma głosami (bas, alt)
- cf kontrapunktowany trzema głosami
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ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany dwoma głosami (bas, alt)
- cf kontrapunktowany trzema głosami
 cf w alcie
ćwiczenia w ostinacie
- cf kontrapunktowany trzema głosami
ćwiczenia na całej melodii cf
- cf kontrapunktowany trzema głosami

***
Jak każda metoda, tak i ta, ma na celu wyznaczenie pewnego kierunku. Jej
aspekt formalny, jakkolwiek istotny, nie powinien ograniczać adepta w strategii, jaką
chce przyjąć dla własnej pracy. Metoda przyswajania idiomu wykazuje się w tym
sensie elastycznością i może być adaptowana na różne sposoby w zależności
od potrzeb ćwiczącego oraz celu, jaki sobie zamierzy.
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Rozdział 2.
Analiza języka muzycznego Titelouze’a
w służbie metody nauki improwizacji
System tonów kościelnych a tonalność dzieła Titelouze’a

W poprzednich rozdziałach niejednokrotnie wspomniano, że wszystkie
kompozycje Titelouze’a to utwory liturgiczne, przeznaczone do wykonywania
naprzemiennego ze śpiewem chorałowym. Ich tonalność jest zatem w sposób
naturalny uzależniona od tonalności chorału. Niniejszy rozdział stanowi próbę
przybliżenia,

w jaki

sposób

ośmiotonowy

system

monodycznego

śpiewu

odzwierciedlił się w tonalności polifonicznych kompozycji Kanonika z Rouen.
Titelouze’owi niewątpliwie zależało na podkreśleniu związku muzyki
organowej z chorałem. Pisał bowiem w 1623 r. w przedmowie do Hymnów:
„Przyznaję, iż oczekiwałoby się, by w dwóch, czy trzech z tych hymnów modi, czy
tony kościelne były ściślej przestrzegane, tak jak to czynimy w utworach
swobodnych; lecz, że melodie chorałowe, będące moim tematem, przekazywane są
przez wieki w Kościele, obligują mnie, abym dostosował do nich fugi
i kontrapunkt”1. Temat ten podjął na nowo trzy lata później w przedmowie do
Magnificatów: “Po tym, jak ofiarowałem Wam kilka hymnów – z kontrapunktem,
opartym na ich melodii chorałowej oraz z fugami opartymi na ich tematach,
pomyślałem, że jest niezbędne przedstawić Wam również kantyk Magnificat
opracowany według ośmiu tonów kościelnych. Nie będę się zatrzymywał, aby
ukazać, że istnieje dwanaście modi w antyfonach, które są śpiewane – Glareanus,
Litavicus i inni wystarczająco to udowodnili, co więcej to nie jest moim tematem.
Powiem tylko, że skoro Kościół sprowadził wszystkie antyfony i kantyki do ośmiu
tonów, powinniśmy dostosować się do tego porządku”2. Każdy z ośmiu tonów

1

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III.

2

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. I.
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kościelnych, prócz ustalonej dominanty i finalis, posiada swoją charakterystykę,
przejawiającą się przede wszystkim w swoistym idiomie melodycznym śpiewów
chorałowych. Jest oczywiste, że renesansowa muzyka polifoniczna oparta na tonach
kościelnych nie odzwierciedla w pełni istoty modalności chorału. Rezygnacja
z jednogłosu, adaptacja melodyki i rytmiki chorału do aktualnie obowiązującego
stylu, w końcu - zastosowanie instrumentów (zwłaszcza organów), w naturalny
sposób doprowadziły do coraz szerszego stosowania chromatyki. W wyniku tego
muzyka polifoniczna oddalała się od swojego pierwowzoru, zaś poszczególne tony
traciły niektóre elementy swojej specyfiki3. Mimo to kompozytorzy dbali, by
w nowej muzyce każdemu z tonów przypisana była swoista charakterystyka. Nie
rezygnując rzecz jasna z chromatyki, Titelouze w swym dziele dokonał wyjątkowych
starań w celu zbliżenia muzyki polifonicznej do chorału.
Przystępując do pracy nad improwizacją w stylu Titelouze’a, niezbędne jest
zbadanie tonalności jego utworów. W niniejszym podrozdziale zostanie ona
przedstawiona w kontekście problemu modalności chorału. Nieprzypadkowo
zagadnienie tonalności rozpatrywane jest na początku całej analizy. Jest ono bowiem
najbardziej ogólnym i szerokim wymiarem języka muzycznego. Szczególna
klarowność w tym względzie przejawia się w zbiorze magnificatów. Już w tytule
autor zaznaczył, iż ułożone są “według ośmiu tonów kościelnych”4. W przedmowie
zaś dostarczył czytelnikowi-wykonawcy podstawowych informacji na temat każdego
z tonów. Dlatego też w badaniu tonalności dzieł Titelouze’a opieramy głównie
na Magnificatach.
Charakterystyczną cechą konstrukcji formalnej wszystkich kompozycji ze
zbioru magnificatów jest zastosowanie (mniej więcej w połowie utworu) kadencji na
dźwięku odpowiadającym dominancie psalmodii, jak i antyfon. To podkreślenie
3

Oczekiwanie Titelouze’a, „by w dwóch czy trzech z tych hymnów modi czy tony kościelne były
ściślej przestrzegane” może się wiązać z następującymi przykładami: Sanctorum meritis – użycie
dźwięku b, który sprawia modulację do tonu I. Exultet coelum – melodia w tonie V otrzymuje
w trzecim wersie modulację do tonu VIII. Veni Creator – użycie obcego dźwięku b. Z problemem
tym, choć w odniesieniu do systemu dodekachordonu, dzielił się Titelouze w liście do Mersenne’a:
„Co do zmiany modusu – jest zakazane przez prawa muzyczne na przestrzeni jednego utworu”.
J. Titelouze, list do M. Mersenne’a z 2 marca 1622 [w:] Correspondance du P. Marin Mersenne…,
t. I, s. 77.
4

Le Magnificat (…) suivant les huit tons de l’Eglise. J. Titelouze, Le Magnificat..., strona tytułowa.
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dominanty - obok uzyskanej w ten sposób symetrii na wzór psalmodii - jest jednym
z przejawów owego “dostosowania się do [ośmiotonowego] porządku”5, o którym
pisał kompozytor. Prócz ustalonej dominanty i finalis, każdy ton posiada swoją
charakterystykę tonalno-harmoniczną. Wykorzystuje pewien określony zestaw
akordów, który stanowi o jego kolorystyce i nastroju. Jest oczywiste, że ze względu
na strój mezotoniczny instrumentu, jest możliwe użycie jedynie tych akordów
i współbrzmień, w skład których wchodzą dźwięki diatoniczne oraz pięć
chromatycznych: cis, es, fis, gis, b (niezamiennych enharmonicznie). Stanowi to
pewne ramy, ograniczające zarówno kształtowanie melodii, jak i wynikające z nich
współbrzmienia. Aby rozpoznać cechy każdego z tonów i podczas improwizacji
zachować czystość każdego z nich, w początkowym etapie pracy nad improwizacją
należy skoncentrować się przez dłuższy czas na jednym wybranym tonie. Poniżej
następuje przedstawienie charakterystyki każdego z tonów. Na początku każdego
ustępu zamieszczony jest tekst Titelouze’a, odnoszący się do danego tonu. Ponadto
wykorzystane są własne badania i spostrzeżenia.
Ton I
“Pierwszy ton Magnificatu i Benedictus posiada trzy lub cztery rodzaje
Euouae, nazywanych finałami. Ja jednakże kończę go na głównej dominancie
[tzn. finalis] przynależącej do niego antyfony, aby w ten sposób chór mógł łatwiej
podjąć śpiew”6.
Komentarz ten wydaje się zbędny i nie wnoszący w zagadnienie nic nowego
ani istotnego. Opisuje bowiem powszechnie stosowaną praktykę kończenia utworów
w I tonie na dźwięku d, który jest ową “główną dominantą” (lub też na akordzie
zbudowanym na dźwięku d). Argument, iż utwór kończy się na akordzie d dlatego,
aby “chór mógł łatwiej podjąć śpiew”, również jest nieprzekonujący. Utwory kończą

5

Por. J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. I.

6

Ibidem, s. I. Podkreślmy, że współczesna terminologia teorii chorału różni się od tej, którą stosował
Titelouze. Używane kilkakrotnie przez niego słowo la dominante (dominanta) lub la principale
dominante (główna dominanta) oznacza de facto dźwięk nazywany dziś finalis. Słowo la finale jest
natomiast używane zarówno: 1) na oznaczenie końcowego zwrotu melodycznego psalmodii,
tzw. Euouae (skrót od słów seculorum. Amen) – w tłumaczeniu “finał”, 2) jak i na oznaczenie
dźwięku kończącego antyfonę czy inny śpiew w danym tonie – w tłumaczeniu “finalis”.
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się bowiem w większości na trójdźwięku z tercją wielką - fis, bezpośrednio potem
zaś chór rozpoczyna śpiew od f.
Tabela najważniejszych zjawisk harmonicznych:
Finalis – d
Kadencja końcowa – trójdźwięk D (sporadycznie z pustą kwintą)
Dominanta – a
Kadencja na dominancie – trójdźwięk A (sporadycznie a)
Trójdźwięki dominujące, często i wyraźnie centralizowane7 – d/D, a/A
Trójdźwięki słabsze, rzadziej centralizowane – F, C, g/G
Trójdźwięki nie centralizowane – e, E, B
Wszystkie trójdźwięki używane8 – d, D, e, E, F, g, G, a, A, B, C
Ton II
“Drugi [ton] mniej zmienia swój finał. Dlatego go zachowałem.
Przetransponowałem też o kwartę w górę dla wygody chóru”9.
Poruszone jest tu ważne zagadnienie transponowania tonów. Poszczególne
dźwięki chorału nie posiadały, rzecz jasna, ustalonych wysokości absolutnych.
Bardzo dosadnie tłumaczył to już w X w. Odon z Cluny w traktacie Dialogus de
musica: “Wiemy bowiem, że nie niskością lub wysokością, jak sądzą bardzo
niemądrzy śpiewacy, różni się jeden modus od innego; [...] lecz różny układ tonów
i półtonów [...] tworzy różniące się modusy.”10 Dlatego też, by uniknąć śpiewania
w skrajnie niskich lub skrajnie wysokich rejestrach – a więc, jak tłumaczy Titelouze,
“dla wygody chóru” - niektóre tony podlegały transpozycjom. Istniały różne praktyki
transponowania poszczególnych tonów. Titelouze ogranicza się do transponowania
tonu II i VII, które zresztą najczęściej przez innych kompozytorów poddawane były
temu procesowi. Ton II, jak pisze, transponuje “o kwartę w górę”. W tej sytuacji
7

Kolejność podawanych w tabeli trójdźwięków odzwierciedla w przybliżeniu stopień częstotliwości
ich użycia. Nie dotyczy to ostatniego punktu „wszystkie trójdźwięki używane”.
8

Trójdźwięki podkreślone występują sporadycznie lub mogą w danym utworze nie wystąpić w ogóle.

9

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. I.

10

Cyt. za: Józef Łaś, Tonalność melodii gregoriańskich. Teoria a rzeczywistość, Kraków 1965, s. 136.
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dźwiękiem finalis zostaje g, a utwór tym samym sytuuje się in g. Ponieważ ton II,
jako

plagalny

wobec

tonu

I,

nie

posiada

znaków

przykluczowych,

przetransponowany do g otrzymuje jeden bemol przy kluczu.
Sytuowanie tonu II in g było praktyką jak najbardziej powszechną.
Równocześnie – w związku z podobieństwem tego tonu z jego odpowiednikiem
autentycznym - organiści praktykowali transponowanie w górę (niewątpliwie do g)
utworów w I tonie, aby służyły jako interludia lub preludia dla śpiewów w tonie II.
Było to szczególnie niewłaściwe postępowanie, kiedy dotyczyło utworu opartego na
cf, który w takim przypadku nie odpowiadał śpiewanej melodii. Zjawisko to
w pejoratywnym świetle opisuje Titelouze w przedmowie do Hymnów: “Jeszcze
jedna rzecz przeinaczająca reguły modi: mianowicie, aby lepiej poddać chórowi
intonację, organista zwykle umieszcza melodię chorałową w basie – [dzieje się tak]
wtedy, gdy jest w pierwszym modusie. Kiedy zaś tenor prowadzi [melodię] do
następnego wersu, jest ona w [modusie] drugim11. W taki oto sposób mamy [ton]
autentyczny i plagalny – [oba oparte] na jednym temacie. Wszelako, że praktykuje
się to wszędzie i od dawna, pogodziłem się z tym i zaakceptowałem, mając na
względzie [uzyskane w ten sposób] ułatwienie oraz możliwości instrumentu,
w którym

duża

rozpiętość

klawiatury

może

z

powodzeniem

służyć

do

transponowania obu rodzajów [autentycznego i plagalnego ?]”12. Praktyka ta mogła
się upowszechnić m.in. dzięki temu, iż różnice między niektórymi tonami nie były
w muzyce polifonicznej tak wyraźnie percepowane, jak miało

to miejsce

w monodycznym śpiewie. Również utwory Titelouze’a w I i II tonie wykazują wiele
podobieństw. Jednak zauważalne są pewne znaczące różnice, analogiczne do tych,
które występują w śpiewie chorałowym. Polegają one na dowartościowaniu stopni
i akordów, odpowiadających dominantom w poszczególnych tonach. Jak w I tonie
11

Należy właściwie rozumieć stwierdzenie „umieszczania melodii chorałowej” w basie lub w tenorze.
Z kontekstu wnioskujemy, że chodzi raczej o cantus firmus w rejestrze basowym czy tenorowym.
Jakkolwiek Titelouze nie pozostawił nam żadnego utworu w tonie II, w którym umiejscowiłby cf
w basie czy w tenorze (jedynym utworem w tonie II zawierającym cf jest pierwszy werset
Magnificatu II toni, gdzie cf umieszczony jest w sopranie), niemniej argumentem przemawiającym za
taką interpretacją może być pierwszy werset Veni Creator. Tutaj rejestr i ambitus melodii chorałowej
(f2-e3) odpowiada w przybliżeniu rejestrowi melodii w tonie II (transponowanym o kwartę w górę),
a równocześnie rejestrowi głosu tenorowego. Titelouze jednakże umieszcza go w najniższym głosie 4głosowej polifonii, zatem w basie.
12

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III.
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stopniami najczęściej podkreślanymi są I i V, tak w tonie II są to odpowiednio
stopnie I i III.
Tabela najważniejszych zjawisk harmonicznych:
Finalis - g
Kadencja końcowa – trójdźwięk G (sporadycznie z “pustą kwintą”)
Dominanta – b
Kadencja na dominancie – trójdźwięk B (sporadycznie z “pustą kwintą”)
Trójdźwięki dominujące, często i wyraźnie centralizowane – B, g/G, F
Trójdźwięki słabsze, rzadziej centralizowane – c/C, d/D
Trójdźwięki nie centralizowane – Es, a, A
Wszystkie trójdźwięki używane – g, G, a, A, B, c, C, d, D, Es, F

Ton III
“Trzeci [ton] posiada cztery lub pięć rodzajów finałów, niemniej wszystkie
antyfony kończą się na [dźwięku] E la mi, co przestrzegałem, kończąc na tymże
dźwięku”13.
W tonie III charakterystyczna jest obecność półtonu ponad finalis. W muzyce
polifonicznej przejawia się to w częstym użyciu kadencji frygijskiej oraz plagalnej
przy wprowadzaniu akordu zbudowanego na finalis – e/E. W utworach Titelouze’a
zauważalne

jest

zredukowanie

roli

chromatyki

na

rzecz

eksploatowania

14

współbrzmień opartych na dźwiękach naturalnych skali . W ten sposób zachowana
jest specyfika i charakter tego tonu. Niewątpliwie wiąże się to ze wspomnianą
kadencją frygijską, która wyklucza użycie dźwięku prowadzącego.

13

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. I.

14

Wyjątkiem jest Et misericordia eius III toni, gdzie chromatyzm zawarty w temacie pierwszym
implikuje szersze zastosowanie chromatyki.
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Zauważalne jest po raz kolejny podkreślenie dźwięku dominanty (w tonie III
– c) poprzez częste i wyraźne kadencjonowanie trójdźwięku C.
Tabela najważniejszych zjawisk harmonicznych:
Finalis - e
Kadencja końcowa – trójdźwięk E
Dominanta – c
Kadencja na dominancie – trójdźwięk C (sporadycznie z “pustą kwintą”)
Trójdźwięki dominujące, często i wyraźnie centralizowane – C, G, e/E
Trójdźwięki słabsze, rzadziej centralizowane – a, d
Trójdźwięki nie centralizowane – F, D, A, h
Wszystkie trójdźwięki używane – e, E, F, G, a, A, h, C, d, D
Ton IV
“Czwarty [ton] znów różnicuje swój finał, jak można to zobaczyć
w antyfonarzach. Zakończyłem go również – wzorem antyfon – na [dźwięku]
E la mi”15.
Ton IV, posiadający finalis na e, podobnie jak ton III związany jest
z kadencją frygijską. W utworach Titelouze’a charakter tych dwóch tonów różni się
jednak znacznie od siebie. Podczas gdy w III tonie dominujące było użycie
i kadencjonowanie akordów C i G, w tonie IV wyraźne jest zwrócenie się
ku akordom minorowym, zwłaszcza zaś kadencjonowanie w a, która jest w tym
tonie dominantą.
Tabela najważniejszych zjawisk harmonicznych:
Finalis - e
Kadencja końcowa – trójdźwięk E
Dominanta – a
Kadencja na dominancie – trójdźwięk A lub a (sporadycznie z “pustą
kwintą”)
15

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. I.
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Trójdźwięki dominujące, często i wyraźnie centralizowane – a, e/E
Trójdźwięki słabsze, rzadziej centralizowane – G, C, d/D, A
Trójdźwięki nie centralizowane – F, h, fis
Wszystkie trójdźwięki używane – e, E, F, fis, G, a, A, h, C, d, D

Ton V
“Piąty [ton] nieznacznie zmienia swoje finały, lecz można zauważyć,
że antyfony są czasami zakończone na Fa, jak nasz siódmy modus, lecz najczęściej
[kończą się] na Ut, dlatego postanowiłem umieścić go na [dźwięku] F fa ut
z bemolem”16.
Fragment ten argumentuje użycie bemola przy kluczu. Związane jest to
z częstym zastosowaniem bemola w antyfonach i innych śpiewach w V tonie.
W wyniku tego melodie nie mają cech odpowiadających skali lidyjskiej
(przywołanej przez Titelouze’a jako “nasz siódmy modus”), lecz jońskiej (czyli
kończącej się na ut).
Tabela najważniejszych zjawisk harmonicznych:
Finalis - f
Kadencja końcowa – trójdźwięk F (sporadycznie z “pustą kwintą”)
Dominanta – c
Kadencja na dominancie – trójdźwięk C lub z pustą kwintą (wyjątkowo
trójdźwięk a)
Trójdźwięki dominujące, często i wyraźnie centralizowane – C (dominanta),
F
Trójdźwięki słabsze, rzadziej centralizowane – g/G, d, B
Trójdźwięki nie centralizowane – D, Es, a, A, c, e
Wszystkie trójdźwięki używane – F, g, G, a, A, B, C, c, d, D, Es, e
Ton VI

16

Ibidem, s. I.
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“Szósty [ton] zmienia również nieznacznie swoje Euouae, lecz antyfony
posiadają to samo zróżnicowanie, co w piątym [tonie], kończąc się czasami na Fa,
jak nasz ósmy modus, lecz najczęściej na Ut, jak też to uczyniłem – takie jest
rozwiązanie Glareanusa i innych”17.
Pewną osobliwością utworów w VI tonie jest sposób podkreślania przez
harmonię dźwięku dominantowego, jakim jest tu a. Nie zdarza się ani razu
tonikalizowanie trójdźwięku a wykorzystujące dźwięk prowadzący. Stosunkowo
rzadko spotyka się również tonikalizowanie go przez kadencję plagalną.
Zdecydowanie częściej dla ukazania wagi dźwięku a stosowany jest akord d
(tonikalizowany bądź to plagalnie, bądź to przez dźwięk prowadzący). W ten sposó
dominanta przejawia się bardziej w wymiarze melodycznym niż harmonicznym.
Podobna tendencja zarysowuje się w odniesieniu do kadencji środkowej
na dominancie. Występuje bowiem jej sześć rodzajów: kadencja doskonała in d,
kadencja frygijska in d, kadencja frygijska in a, kadencja plagalna in A (dwa razy),
kadencja plagalna in D, kadancja plagalna in a. Jest to zabieg nietypowy, gdyż
niemal wszystkie pozostałe kadencje środkowe na dominancie są doskonałe
i tonikalizują trójdźwięk zbudowany na dźwięku dominanty. Również i ta
niekonsekwencja jest tylko pozorna. W tym zróżnicowaniu harmonicznym zawsze
bowiem daje się słyszeć ów dźwięk a, chociaż za każdym razem w innym kontekście
i odcieniu.
Tabela najważniejszych zjawisk harmonicznych:
Finalis - f
Kadencja końcowa – trójdźwięk F
Dominanta – a
Kadencja na dominancie – trójdźwięk d, D, a, A
Trójdźwięki dominujące, często i wyraźnie centralizowane – F, d, C
Trójdźwięki słabsze, rzadziej centralizowane – B, a/A, g, c, D
Trójdźwięki nie centralizowane – G, Es
Wszystkie trójdźwięki używane – F, g, G, a, A, B, C, c, d, D, Es

17

Ibidem, s. II. Poruszona jest analogiczna kwestia, jak w komentarzu do tonu V.
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Ton VII
“Siódmy [ton] ma pięć lub sześć rodzajów finałów, dlatego potraktowałem go
według dominant [finalis] jego antyfon, które przypominają nasz dziewiąty modus.
Nie można również grać go inaczej. Jako że antyfony, które poprzedzają kantyk
zmuszają organy do podania temuż kantykowi jego intonacji [initium], mediatio
i finału, wielcy autorzy tak czynili, kończąc na Ut, ponieważ chór nie mógł
rozpocząć swojego initium, jeśli nie skończyło się [uprzednio] na tym dźwięku.
Zastosowałem transpozycję o kwartę w dół dla wygody chóru”18.
Transpozycja ta sytuuje finalis na dźwięku d. Chociaż tercją naturalną dla
tego tonu jest tercja wielka (g-h), przy transponowaniu o kwartę w dół Titelouze,
zgodnie z praktykowanym zwyczajem, nie zamieszcza przy kluczu żadnych znaków
chromatycznych. Równocześnie zauważyć można we wszystkich jego utworach
w VII tonie pewne niezdecydowanie między stosowaniem trójdźwięku d i D. W
tonie

plagalnym

VIII,

pod wieloma

względami

podobnym

do

VII,

nietransponowanym i usytuowanym in G, oscylacja ta jest znacznie słabsza19. Można
więc przypuścić, że sam sposób notacji i wybór transpozycji miał wpływ na
kształtowanie tonalno-harmoniczne komopzycji. W konsekwencji wahania między
centralizowaniem w D lub w d konstytuują jedną z ważniejszych cech VII tonu.
Tabela najważniejszych zjawisk harmonicznych:
Finalis - d
Kadencja końcowa – trójdźwięk D (sporadycznie z “pustą kwintą”)
Dominanta – a
Kadencja na dominancie – trójdźwięk A
Trójdźwięki dominujące, często i wyraźnie centralizowane – D/d, a/A, G
Trójdźwięki słabsze, rzadziej centralizowane – C
Trójdźwięki nie centralizowane – e/E, h, F, fis
Wszystkie trójdźwięki używane – D, d, e, E, F, fis, G, a, A, h, C

18

Ibidem, s. II.

19

We wszystkich siedmiu utworach z Magnificatu VIII toni bemol użyty jest zaledwie 11 razy.
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Ton VIII
“Ósmy [ton] znowuż ma swoje finały różne, lecz że wszystkie antyfony
kończą się w jednakowym miejscu, rozwiązałem ten [problem] zróżnicowania
finałów, kończąc na Ut, które jest dźwiękiem głównej dominanty [tzn. finalis] tychże
antyfon”20.
W utworach w VIII tonie widzimy kolejny raz dominację dwóch stopni skali,
odpowiadających dominancie i finalis. Centralizowanie trójdźwięków G i C jest
tu nadzwyczaj wyraźne. Trudno określić, który z tych akordów jest mocniejszy. W
niektórych jednak utworach (Quia respexit, Deposuit potentes – druga wersja)
zarysowuje się ciekawe zjawisko przewagi odniesień związanych z akordem C
w pierwszej połowie (zwieńczonej wszak kadencją w C) i analogicznie w drugiej
połowie związanych z akordem G.
Tabela najważniejszych zjawiski harmonicznych:
Finalis - g
Kadencja końcowa – trójdźwięk G (sporadycznie z pustą kwintą)
Dominanta – c
Kadencja na dominancie – trójdźwięk C
Trójdźwięki dominujące, często i wyraźnie centralizowane – G, C
Trójdźwięki słabsze, rzadziej centralizowane – d/D, a
Trójdźwięki nie centralizowane – F, e, A, g, B, E
Wszystkie trójdźwięki używane – G, g, a, A, B, C, d, D, e, E, F
***
Z powyższej analizy nasuwają się następujące wnioski:
1. Podczas gdy w zakresie tonów kościelnych powszechne stają się
uproszczenia i umowne traktowanie i dobieranie utworów, Titelouze
podejmuje starania, aby przywrócić wrażliwość w tym zakresie. Czyni tak
pomimo, że – jak pisze – „pogodził się z tym i zaakceptował, mając
na względzie [uzyskane w ten sposób] ułatwienie”.
20

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. II.
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2. Dla Titelouze’a każdy ton rządzi się własnymi prawami i charakteryzuje się
własnymi cechami. Przejawia się to głównie w uprzywilejowaniu
i wykazaniu dominacji niektórych wybranych akordów (stosownie dla
każdego tonu).
3. Tonalność Titelouze’a jest ściśle związana z systemem tonów kościelnych.
Zasadnicze cechy tonalności chorału przejawiają się w swoisty sposób
w muzyce polifonicznej kompozytora. Dotyczy to przede wszystkim
ukazania właściwej każdemu z tonów relacji dominanty i finalis.
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Motywika w dziele Titelouze’a

Motywika oparta na cantus firmus
Zacieśniając związki tonalne między tworzoną muzyką polifoniczną
a chorałem,

Titelouze

nie

ograniczał

się

do

osadzenia

danego

utworu

w odpowiednim tonie, lecz ponadto powziął świadomy zamiar maksymalnego
powiązania materiału melodycznego zawartego w swych kompozycjach z melodiami
chorałowymi. Zamiar ten realizował na dwóch płaszczyznach, które wyrażać może
fragment strony tytułowej zbioru Hymnów: “les fugues et recherches sur leur plainchant”1 (fugi i ricercary [oparte] na ich [tychże hymnów] melodii chorałowej).
Oznacza to zarówno wykorzystanie melodii hymnu jako cantus firmus, jak i też
opieranie i wywodzenie tematów utworów imitacyjnych (zarówno bez cf jak i z cf)
z tychże melodii. To dwojakie rozumienie i zarazem dwa sposoby przenikania
chorału do muzyki polifonicznej potwierdza Titelouze w przedmowie do
Magnificatów, w której wspomina pierwszy zbiór “kilku hymnów - z kontrapunktem,
opartym na ich melodii chorałowej oraz z fugami opartymi na ich tematach”2.
W takim też sensie należy rozumieć inny fragment z tej przedmowy: “Będzie można
[...] przyznać, że zmusiłem większą część fug do wymawiania słów. Jest bowiem
rozsądne, aby organy, które grają jako alternatim dany werset, wypowiadały go, jak
to tylko możliwe”3. Widać zatem, że jakikolwiek gatunek i technikę kompozytorską
Titelouze stosuje, muzyka jego przeniknięta jest dogłębnie materiałem melodycznym
chorału4.
W niniejszym podrozdziale dokonana zostanie próba uchwycenia kryteriów,
jakimi kierował się Titelouze transformując melodię chorałową w celu uzyskania
1

J. Titelouze, Hymnes…, strona tytułowa.

2

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Le Magnificat…, s. I.

3

Ibidem, s. II.

4

Omawiana determinacja kompozytora wyrażona jest także w przedmowie do Hymnów: „Przyznaję,
iż oczekiwałoby się, by w dwóch czy trzech z tych hymnów modi, czy tony kościelne, były ściślej
przestrzegane, tak jak to czynimy w utworach swobodnych; lecz że melodie chorałowe, będące moim
tematem, przekazywane są przez wieki w Kościele, obligują mnie, abym dostosował do nich fugi
i kontrapunkt”. J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III.
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tematu do opracowania polifonicznego. Analiza ta dotyka jednego z kluczowych
problemów związanych z pracą nad improwizacją. Temat, który jest opracowywany
w akcie twórczym improwizacji, implikuje bowiem większość elementów techniki
kontrapunktycznej. Musi więc być świadomie uformowany i adekwatny do
zamierzonego w improwizacji stylu.
Do skonstruowania tematu Titelouze wykorzystuje początkowe dźwięki
odpowiedniego wersu cf5. Podstawowym elementem, jaki wykorzystuje kompozytor
modyfikując melodię chorałową, jest rytm. Najczęstszym zabiegiem na tym obszarze
jest przedłużanie wybranych dźwięków, w wyniku czego powstają rytmy
punktowane lub synkopowane. Pierwszy wers hymnu Ad coenam

wykorzystuje kompozytor dla uformowania kilku tematów stosowanych w kolejnych
wersetach. Temat dla drugiego wersetu operuje synkopami:

Ad coenam, 2 verset, t. 1-3, tenor.

W temacie pierwszego wersetu, prócz synkop, znajduje szerokie zastosowanie
rytm punktowany:

Ad coenam, 1 verset, t. 1-3, alt.

Większe interwały mogą być wypełnione dźwiękami przejściowymi (trzeci werset):

Ad coenam, 3 verset, t. 1-3, sopran.

5

Zauważyć należy, że melodii cf w niektórych przypadkach bliższa jest odpowiedź tematu niż sam
temat rozpoczynający imitację. Dla jasnego ukazania związku melodii chorałowej z motywiką
Titelouze’a niektóre z poniższych przykładów wykorzystują materiał nie tematu, lecz odpowiedzi.
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Innym zabiegiem jest rozbicie jednego dźwięku na dwa oddzielne - przez
zastosowanie repetycji w rytmie punktowanym (werset trzeci - temat oparty
na drugim wersie hymnu, przytoczonym niżej):

Ad coenam, 3 verset, t. 21-24, tenor.

Widoczne jest tu również charakterystyczne rozpoczynanie danego motywu na słabą
część taktu, po pauzie.
Może też być zastosowany zabieg odwrotny, tj. scalenie dwóch dźwięków cf w jeden
(werset trzeci – temat oparty na trzecim wersie hymnu, przytoczonym niżej):

Ad coenam, 3 verset, t. 36-37, alt.

Transformacja cf polegać może w końcu na dowolnej kombinacji powyższych
zabiegów wykorzystującej nade wszystko fantazję kompozytora (czwarty werset):

Ad coenam, 4 verset, t. 1-5, alt.

Tworzenie tematów na podstawie cf w cyklach Magnificatów wymaga
od kompozytora szczególnej wyobraźni. Psalmodia kantyku jest bowiem sama
w sobie mniej rozwinięta niż melodia przykładowego hymnu. Ponadto każdy cykl
Magnificatu posiada przeciętnie dwa razy więcej wersetów niż to ma miejsce
w hymnach. Oczekuje się więc od twórcy zróżnicowania tematów poszczególnych
utworów. W. Apel porównując Magnificaty Titelouze’a z Magnificatami
Cavazzoniego przyznaje, że pod względem tworzenia tematów opartych na cf
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Titelouze „wykazuje się nie mniejszym kunsztem i wynalazczością”6. Interesującym
będzie przedstawienie na wybranym przykładzie, w jaki sposób Titelouze konstruuje
tematy do wszystkich ośmiu wersetów na podstawie wyjściowej melodii.
Tak przedstawia się melodia kantyku w IV tonie7:

W pierwszym wersecie Magnificatu IV toni Titelouze umieszcza w całości melodię
cf (kolejno w sopranie i w tenorze)8.

Poniżej przedstawione będą w formie tabeli tematy wykorzystane w tym cyklu
(dla każdego utworu po dwa tematy).
Quia respexit

6

W. Apel, Storia della musica…, s. 738.

7

Jako pierwowzór służy tu wersja melodii zamieszczona w Liber usualis missae et officii pro
dominicis et festis cum cantu gregoriano, Parisiis, Tornaci, Romae 1950, s. 216. Posłużenie się tym
XX-wiecznym zbiorem spowodowane jest brakiem dostępnych źródeł z XVI lub XVII w. Biorąc pod
uwagę, że melodie kantyków różniły się między sobą bardziej w zależności od miejsca niż od czasu,
nie stanowi to dla niniejszej analizy znaczącego problemu.
8

Cf w tym przykładzie odzwierciedla melodię pierwszego wersetu w sposób uproszczony.
Kompozytor rezygnuje przede wszystkim z repetycji dźwięków. Ponadto drugi człon psalmodii opiera
się zapewne na lokalnej melodii. Poszukiwania autora niniejszej pracy tej wersji melodii nie
przyniosły rezultatów. Należy zwrócić uwagę, że pierwsza połowa wiersza jest (ze względu na tekst)
w pierwszym wersecie zawsze krótsza niż we wszystkich pozostałych. Analiza kolejnych wersetów
organowych będzie zatem korzystać w tym względzie z wyżej przytoczonej wersji z Liber usualis.
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Et misericordia eius

Deposuit potentes

W temacie drugiej sekcji wersetu
trudno

dostrzec

podobieństwo

do

melodii kantyku.

Deposuit potentes (druga wersja)

Suscepit Israel

145

Gloria Patri

Motywika utworów Titelouze’a oparta na cf wykazuje w większości
przypadków cechy wokalne. Ruch linii melodycznych opiera się przede wszystkim
na małych interwałach, które mogą ulegać w niewielkim stopniu chromatyzacji.
Czynnikiem nadającym specyficzny charakter danego tematu czy motywu jest
przede wszystkim rytm, który pełni też ważną rolę akcentacyjną.
Godną uwagi jest również swoboda, na jaką pozwala sobie Titelouze
w prezentowaniu tematów. Jak trafnie zauważył J. Bonfils „niezdeterminowanie
tonalne [w dziele Titelouze’a] wiąże się ze skrajną swobodą w prezentowaniu
materiału tematycznego. Tematy są w najwyższym stopniu podatne na modelowanie
–

ulegają

wydłużaniu,

zacieśnianiu,

transformacjom

melodycznym

oraz

rytmicznym”9.
Tak też pierwsza odpowiedź tematu w czwartym wersecie Veni Creator –
chociaż jest w oktawie – modyfikuje melodię tematu:

Veni Creator, 4 verset, t. 1-5.

9

J. Bonfils, L’oeuvres d’orgue…, s. 8-9.
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Podobnie w pierwszym wersecie Ave maris stella - już w dwóch
początkowych taktach występują trzy wersje rytmiczne jednego tematu.

Ave maris stella, 1 verset, t. 1-4.

Zauważalne jest również w kompozycjach Titelouze’a, że im bliżej końca
tematu, tym jest on częściej modyfikowany. Uniemożliwia to tym samym jasne
określenie jego długości.
Motywika swobodna
Problematykę motywiki swobodnej w dziele Titelouze’a rozpatrywać można
w dwóch kategoriach:
1. motywy w charakterze spokojnym, o cechach wokalnych,
2. motywy

w

charakterze

figuracyjnym,

wirtuozowskim,

o

cechach

instrumentalnych.
Ad 1. Charakterystyka motywiki swobodnej utrzymanej w stylu wokalnym,
a równocześnie kryteria jej tworzenia przez kompozytora są analogiczne do
motywiki opartej na cf, która została przedstawiona w poprzednim podrozdziale.
Ad 2. Zauważalne jest w dziele Titelouze’a znikome wykorzystywanie
melodii

cf

do tworzenia

motywów

w

charakterze

żywym,

o

cechach

instrumentalnych. W analizowanym powyżej Magnifikacie IV toni na czternaście
tematów tylko jeden (pierwszy temat wersetu Gloria Patri) posiada takie cechy.
Titelouze nie wprowadza też nigdy ornamentowanego typu cf, tzw. floridus.
Wszelkie motywy naznaczone dużą ruchliwością (diminucje) stanowią bądź to
kontrapunkt do cf, bądź to jeden z tematów w fudze. W obu przypadkach ulegają one
imitacji. Ponadto są ważnym elementem formotwórczym. Często przyczyniają się
bowiem do zmiany charakteru w utworze, a także mogą stanowić o progresji narracji
wyrażającej się przez wzmagający się ruch rytmiczny. Przykładem tego może być
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trzeci werset hymnu A solis ortus. Poniżej przedstawione są jego kolejne fazy
rozwoju agogicznego (t. 41-46, 47-51, 54-59):

***
Motywika, jako element techniki kompozytorskiej, odgrywa w dziele
Titelouze’a szczególne znaczenie. Przybiera ona cechy zarówno właściwe muzyce
wokalnej, jak i instrumentalnej. Najważniejszym kryterium jej kreowania jest
zachowanie śpiewności i niezależności. Titelouze wszak pisze: „Głosy te można nie
tylko odseparować, lecz również śpiewać, gdyż mają one swoje własne linie
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melodyczne jak też i pauzy”10. G. Cantagrel i H. Halbreich, potwierdzając surowość
stylu Titelouze’a, widzą właśnie w typie motywiki dynamizm ożywiający sztywne
struktury ścisłych form stosowanych przez kompozytora: „Muzyka właściwa
skupieniu i modlitwie, z pewnością, i całkowicie pozbawiona zmysłowości, a nawet
urokliwości. A jednak sztuka ta, pełna surowości, jest tak żywa, dzięki niezwykłej
wyobraźni melodycznej i rytmicznej, której nigdzie nie brakuje”11.

10

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. IV.

11

G. Cantagrel, H. Halbreich, Le livre d’or…, s. 18
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Charakterystyka kontrapunktu w dziele Titelouze’a

Krystalizacja cech stylu organowego
Jehan Titelouze żył w epoce, w której twórczość organowa w dużej mierze
opierała się na muzyce wokalnej. Pewną część repertuaru organistów stanowiły
intawolacje polifonicznych utworów o przeznaczeniu wokalnym, wzbogacane
podczas wykonania o figury ornamentacyjne, charakterystyczne dla techniki
klawiszowej. W wyniku tych innowacji powstawały linie melodyczne oraz
współbrzmienia harmoniczne nietypowe dla muzyki wokalnej1. Na gruncie takich
praktyk muzyka organowa, korzystając z niekwestionowanych zdobyczy muzyki
wokalnej, uzyskiwała stopniowo swą niezależność i krystalizowała własny styl. Tej
emancypacji stylu i idiomu organowego był świadomy Titelouze, gdy pisał
w przedmowie do Hymnów: „Otóż, skoro organy wytworzyć mogą bez trudu
wszystkie rodzaje interwałów, zarówno naturalnych jak i schromatyzowanych,
w niektórych miejscach zastosowałem pewne [interwały] nadzwyczajne (jednakowoż
dobre i miłe dla ucha), aby nadać temu instrumentowi to, co jest jego specyfiką,
własnością, czymś unikatowym; i zastosowałem nawet krzyżyki w miejscach,
w których nie zrobiłbym tego, gdyby to było przeznaczone do śpiewania –
z powodów wyżej wymienionych”2. Przywoływane przez Titelouze’a możliwości
instrumentu polegają więc przede wszystkim na łatwości wykonania na organach
„wszystkich rodzajów interwałów”. Ponadto o specyfice instrumentu stanowi jego
strój. Ten aspekt – jak to zostało wykazane w rozdziale Budownictwo organowe… –
miał dla Titelouze’a szczególne znaczenie3. Równocześnie wiązał się ściśle
z możliwościami kontrapunktycznymi i stanowił o dynamizmie i sile oddziaływania
kontrapunktu. Titelouze pisał: “stosuję w sposób, być może nowy [...] nie tylko
pewne konsonanse, ale także i dysonanse. Lecz nie chcąc się czynić sędzią w tej
sprawie [...] odsyłam ich [krytyków dzieła Titeluze’a] do tych, którzy znają
1

Kwestia ta w odniesieniu do melodyki w twórczości Titelouze’a poruszona była w poprzednim
podrozdziale.
2

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III.

3

„Instrument ma w sobie coś szczególnego dzięki swojemu strojowi”. Ibidem, s. II.
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rozumowo problematykę stroju [...], jaki należy nadać organom [...]; dowiedzą się
wtedy od nich, że te interwały nastrojone mogą otrzymać taki ruch i przebiegi,
których nie zastosowano by w śpiewie; tak, że na organach można zastosować
kontrapunkt lepszy niż w śpiewie”4. Kolejnym elementem mającym wpływ na rodzaj
kontrapunktu

stosowanego

przez

Titelouze’a

były

możliwości

techniczne

instrumentu „o dwóch oddzielnych klawiaturach manuałowych oraz klawiaturze
nożnej, […] na której można wykonywać bas oddzielnie, bez grania go rękami, tenor
na drugiej klawiaturze, zaś alt i sopran na trzeciej. Dzięki temu może się uwydatnić
unison, krzyżowanie głosów i tysiąc innych rodzajów figur muzycznych, które bez
tego byłyby niemożliwe, a o których mamy nadzieję napisać kiedyś traktat”5. Także
“duża rozpiętość klawiatury może z powodzeniem służyć (…) do rozmieszczania
poszczególnych głosów w dużej odległości od siebie, by były lepiej słyszalne”6.
Dysonanse
Wyżej wymienione możliwości organów kształtowały zarówno typ motywiki,
jak i dobór rozwiązań kontrapunktycznych w dziele Titelouze’a. Założenia ogólne
i zasady, jakimi kierował się Kompozytor w zakresie kontrapunktu nie odchodzą
i nie zaprzeczają ogólnie przyjętym i potwierdzonym przez teorię i praktykę
regułom. Prócz konsonansów doskonałych i niedoskonałych stosuje Titelouze na
mocnych częściach taktu dysonanse przygotowane. Dzieje się to najczęściej
w ramach diatonicznego pochodu głosów7. Chociaż A. Pirro uważa, że cechy te
4

Ibidem, s. II.

5

Ibidem, s. II. „Traktat ten prawdopodobnie nigdy nie został zredagowany, dla nas pozostają jedynie
jego dzieła, w których możemy odkryć przykłady krzyżowania głosów”. J. Bonfils, L’oeuvres
d’orgue…, s. 12.
6

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III. W innym miejscu pisze także Titelouze: „Te duże
odległości stosuję, aby linia melodyczna głosów środkowych i skrajnych była lepiej słyszalna”.
Ibidem, s. IV.
7

„Podobnie jak malarz stosuje cienie w swym obrazie, aby lepiej ukazać promienie dnia i jasności,
tak samo i my wkładamy dysonanse między konsonanse; takie jak sekundy, septymy i ich pochodne,
aby pozwolić jeszcze lepiej dostrzec ich słodkie brzmienie. I te dysonanse dają się słyszeć jako miłe
dla ucha, dobrze zastosowane i na swoim miejscu. Przykład wielkich autorów pozwala na to, lecz
jeszcze lepiej tłumaczy się to w liczbach, gdzie widzimy te dysonanse jako słodkie i miłe dla ucha,
gdyż są one zawarte i wytworzone przez rozum i proporcje superparticularis czy też ponadpodzielne
[wyrażające się w ułamku niewłaściwym], przez co są bliskie zasadom harmonicznym. Salinas,
traktując o proporcji harmonicznej stworzonej przez arytmetykę, mówi, że cały ton (pierwszy
z dysonansów) jest harmoniczną częścią składową ditonu [tercji wielkiej] i w konsekwencji [jest] miły
dla ucha, lecz innych dysonansów takich jak oktawy zmniejszone, kwinty zwiększone, kwarty
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nadają dziełu Titelouze’a oryginalność8, trzeba jednak stwierdzić, że w porównaniu
z kompozycjami

współczesnych

mu

kompozytorów-organistów

(takimi

jak

G. Frescobaldi, J. P. Sweelinck, S. Scheidt czy F. C. de Arauxo) dzieło Titelouze’a
nie wyróżnia się w tym względzie niczym nowatorskim. Więcej innowacyjności
można dostrzec w języku muzycznym Titelouze’a, zestawiając go z fantazjami
Charles’a Guillet9, czy Eustache’a Du Caurroy10. Zapewne w tym kontekście łatwiej
zrozumieć można cytowany już fragment przedmowy do Hymnów: “stosuję
w sposób, być może nowy [...] nie tylko pewne konsonanse, ale także i dysonanse”11.
Innym wytłumaczeniem i potwierdzeniem owej innowacyjności w stosowaniu
dysonansów jest sporadyczna obecność ostrych dysonansów melodycznych,
np. kwarty zmniejszonej:

Ad coenam, 1 verset, t. 40-43.

zmniejszone i inne, których proporcje nieuporządkowane są bardzo oddalone od zasad
harmonicznych, nie można znieść ani praktykować. Jedynie tryton i kwinta zmniejszona pozostały w
użytku – nie z powodów rozumowych, co raczej irracjonalnych. Lecz jako, że wchodzą w skład
monochordu i skali diatonicznej utworzonej z tychże dźwięków naturalnych, praktyka je
zaakceptowała i jakby pozwoliła wprowadzić do kontrapunktu, gdzie pierwszy z nich [tj. tryton ]
wychodził ongiś bezpośrednio z heksachordu minorowego [seksty małej], ruchem przeciwnym, zaś
drugi – z ditonu lub tercji majorowej. Lecz dziś można je stosować bez ścisłego przestrzegania tych
warunków ze względu na konsekwencje [wynikające z kontrapunktu]”. Ibidem, s. III.
8

„Jego oryginalność najpełniej daje się poznać przede wszystkim w stosowaniu dysonansów
zawartych w naturalnej skali tonów [kościelnych]; np. zastosowanie septym daje czasami jego
modulacjom charakter wybitnie nowoczesny”. A. Pirro, Jean Titelouze..., s. XII.
9

24 Fantaisies à 4 parties disposées selon l’ordre des 12 modes (Paris 1610).

10

42 Fantasies à III, IIII, V et VI parties (Paris 1610).

11

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. II.
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W takim też sensie można rozumieć cytowany już fragment z przedmowy do
Hymnów, mówiący o zastosowaniu w utworach organowych - dzięki znakom
chromatycznym - interwałów „nadzwyczajnych”12.
Konsonanse – kwestia kwarty
Pewien

indywidualizm

poglądów

Titelouze’a

ujawnia

się

jednakże

w odniesieniu do kwestii konsonansów. Na przełomie XVI i XVII w. gorące były
dyskusje na temat konsonansowości interwału kwarty13. Roueński Kompozytor
również nie omieszkał zabrać głos na ten temat: “Nie wydaje mi się nie na miejscu
powiedzieć coś na temat diatessaronu, czyli kwarty, w ramach pouczenia młodych,
pełnych ciekawości, ponadto gdyż jest to sprawa aktualna, co może poddać
w wątpliwość tych, którzy nie znają się na liczbach. Powiedziałbym więc, że ten
konsonans był niezwykle ceniony w muzyce dawnych [mistrzów]. Nikt również nie
może zaprzeczyć, iż jest on w porządku numerycznym trzecim konsonansem
prostym, drugim [w porządku] superparticularis, na zasadzie sesquitercji, i zawiera
w swym ambitusie trzy małe interwały naszej diatoniki, z których mogą być
utworzone wszystkie konsonanse, na podziale którego, tegoż diatessaronu, Pitagoras
i Ptolomeusz ustalili i założyli podstawy nauki (jakkolwiek różnili się w opiniach na
temat konstruowanego przez nich monochordu), ponieważ na tym konsonansie
dokonuje się rozróżnienie rodzajów i antyk oparł całą swą muzykę na tetrachordach,
które stanowią tę kwartę. Co więcej, jest ona – według tego samego porządku
liczbowego – pośrodku konsonansów prostych, mając dwa nad sobą i dwa pod sobą.
Wiem dobrze, że była ona długo uważana przez praktyków za dysonans, co również
mówi Zarlino i inni. Lecz, że dawni [mistrzowie] zaakceptowali ją, liczby ją
potwierdzają, a ci, którzy grają na organach, lutni i wioli są zmuszeni postrzegać ją
bardziej słodką (jaką wszakże jest) niż tercje czy seksty - my również jesteśmy
zobowiązani ją stosować. Tak więc jest godne pożałowania, iż muzycy naszego
12

Ibidem, s. III.

13

Za konsonansowym charakterem tego interwału opowiadali się m.in. Andreas Papius
(De consonantiis, seu pro diatessaron, libri duo, Anvers 1581), Salomon de Caus (Istitution
harmonique, Francfort 1615), Antoine de Cousu (La musique universelle, Paris 1658, napisane
w 1636). De Cousu napisał ponadto Fantaisie en faveur de la quarte (Fantazja na rzecz kwarty).
D. Launay, Essai d’un commentaire…, s. 32-33. Kontrowersje dotyczące konsonansowości kwarty
miały swe źródło w braku rozróżnienia przez ówczesnych teoretyków aspektu akustycznego,
melodycznego oraz harmonicznego interwałów.
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czasu bezpodstawnie tak bardzo ją zaniechali, zaliczając ją do grupy dysonansów,
a inni stosowali ją wyłącznie jako podtrzymaną (jak mówili) przez inny konsonans.
My jednak od ok. dwudziestu pięciu lat praktykujemy ją w podziale harmonicznym
heksachordu majorowego, także undecymę, jej pochodną, podzieloną przez tenże
heksachord w kierunku opadającym, a także – jedną i drugą w podziale
arytmetycznym przez formę kadencji, w wyniku czego uzyskujemy figury muzyczne
zupełnie nowe. Wystrzegamy się również użycia dwóch następujących po sobie
[kwart] w nutach dominujących w kontrapunkcie [w głosach skrajnych]. Tak, że jeśli
się weźmie dwie minimy lub semiminimy, z których jedną się chce w głosie skrajnym
(dawne prawo nabyte przez muzyków), [zaś] jedna z tych dwóch [druga z nich] nie
dominuje w harmonii [nie jest w głosie skrajnym], [taka sytuacja] nie sprawia dwóch
kwart [niedozwolonych]. Podobnie i tryton umiejscowiony przed lub po kwarcie
również nie sprawia [niedozwolonych równoległości] dwóch kwart. […] Tak więc
zastosowanie diatessaronu daje nam wielką przewagę nad innymi nacjami, które
ignorując jego zalety, na które ich teoretycy wręcz się uskarżają, pozbawiają muzykę
jednego z pięknych elementów jej doskonałości. Co więcej, wielu ich muzyków
niesprawiedliwie żywi pogardę wobec muzyki francuskiej, co wiedzą ci, którzy
podróżowali.

Muszą

jednak

przyznać,

że

obok

wielu

innych

atutów

przewyższających ich dzieła, ma również i ten, szczególny”14.
Ten długi fragment, wykorzystujący w obronie konsonansowości kwarty
również i argumenty zapewne nie do końca racjonalne, ukazuje jasno stosunek jego
autora do tej kwestii. Interesujący jest w tym kontekście trzeci rozdział cz. II traktatu
Institution harmonique S. de Causa, w którym autor, nazywając wprawdzie kwartę
konsonansem doskonałym potwierdza, że “dziś w ogóle nie jest praktykowana jako
konsonans, licząc od głosu niskiego, czyli głosu, który jest podstawą dla wszystkich
pozostałych, […] chociaż […] – jak opowiada Zarlino – […] na uroczystych mszach
odprawianych przez […] Greków w Wenecji, mają oni jeszcze dziś w użytku kwartę
w głosie basowym. Iosquin de Prés, który był niezwykle wybitnym kompozytorem,
stosował ją również w czterogłosowej mszy zwanej l’Homme Armé. […] Jednak ze

14

J. Titelouze, Au Lecteur [w:] Hymnes…, s. III-IV.
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względu na to, że mamy tak wiele innych konsonansów stosownych do użycia dla
wszystkich rodzajów tematów, prawie [całkowicie] ją zarzuciliśmy”15.
Poglądy

Titelouze’a

na

temat

kwarty

znajdują

również

swoje

odzwierciedlenie w jego dziele. Kompozytor stosuje kwartę (pojmując ją wszak jako
konsonans) na mocną część taktu:

Deposuit III toni, t. 1-3.

Konsekwencją tego jest również możliwość zastosowania trójdźwięku w drugim
przewrocie, co w dziele Titelouze’a odnajdujemy w dużej ilości:

Et misericordia I toni, t. 9-10.

Często też ustawiona na mocnej części taktu kwinta akordu w głosie basowym
wykonuje bezpośrednio potem skok na prymę:

Quia respexit I toni, t. 17-19.

Ten właśnie układ trójdźwięku (w drugim przewrocie) ma na myśli Titelouze, gdy
pisze
15

o zastosowaniu

kwarty

„w

podziale

harmonicznym

[alikwotowym]

S. de Caus, Institution harmonique…, cz. II, s. 15.
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heksachordu”. Jest to zatem seksta wielka „podzielona” na kwartę z dołu i tercję
wielką z góry. Drugi akord, który opisuje to undecyma „podzielona” na dwie seksty.
Chodzi tu więc o drugi przewrót trójdźwięku w układzie skupionym oraz rozległym.
Jest natomiast nie do końca jasne, co miał na myśli Titelouze pisząc o „zupełnie
nowych figurach muzycznych” poprzez stosowanie trójdźwięku

4

6

w układzie

skupionym i rozległym. Prawdopodobnie jednak opisywał trójdźwięk z podwójnym
opóźnieniem tercji i kwinty, stosowany jako kadencja:

Conditor alme, 3 verset, t. 61-63.

Znaleźć można również opisywane przez Titelouze’a równoległości dwóch kwart,
z których jedna jest trytonem. Kadencja ta jest równocześnie przykładem
nowatorskiego zastosowania septymy w dominancie:

Gloria Patri IV toni, t. 18-20.

Chromatyka
Chromatyka u Titelouze’a stosowana jest bardzo umiarkowanie. Zależy
przede wszystkim od melodycznego prowadzenia poszczególnych głosów. Czasami
pojawiają się chromatyzmy wynikające z tzw. renesansowego mi contra fa, będące
pochodną teorii heksachordu, a zarazem zjawiskiem typowym w muzyce
siedemnastego stulecia16.

16

D. Bąkowski-Kois, Zagadnienia sonorystyczno-wykonawcze iberyjskiej muzyki organowej
XVII stulecia, Kraków 2006, s. 98-99.
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Sanctorum meritis, 2 verset, t. 27-29.

Et misericordia I toni, t. 24-25.

Pochody chromatyczne zdarzają się natomiast bardzo rzadko. Na ile ostrożnym
w stosowaniu tego typu przebiegów był Titelouze może świadczyć fakt, iż przykłady
analogiczne do poniższego zdarzają się niezmiernie rzadko:

Deposuit potentes I toni – druga wersja, t. 1-3.

Kadencje
W rozdziale Wprowadzenie do autorskiej metody nauki improwizacji zostało
przedstawione

szerokie

pojęcie

terminu

kadencji,

oznaczającej

zmianę

kontrapunktyczno-harmoniczną, noszącą cechy samodzielności. Dogłębna analiza
wszystkich tych struktur wykracza poza ramy niniejszej pracy. Podkreślić jednak
należy, że jest ona jądrem pierwszego poziomu indywidualnej pracy nad
improwizacją, tj. pracy na materiale historycznym. Kadencje w sensie właściwym,
zamykające większy fragment czy sekcję w utworze, mają jednakże w dziele
Titelouze’a szczególne znaczenie. Świadczy o tym m.in. aspekt ornamentyki 17.
Występujące kadencje zakwalifikować można do dwóch rodzajów:
- kadencje doskonałe,
- kadencje plagalne (często wykorzystujące nutę pedałową).
Najbardziej rozwinięte figury ornamentacyjne stosowane są przy kadencjach
17

Zob. podrozdział Ornamentacja.
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doskonałych. W przypadku kadencji plagalnych, nawet jeśli ruch głosów jest
wzmożony, bezpośrednio przed ostatnim akordem zostaje uspokojony.

Deposuit potentes II toni, t. 33-36.

Inną

możliwością

jest

zastosowanie

krótkiego

motywu

ornamentacyjnego

poprzedzającego ostatni akord, przed którym z kolei ruch głosów jest spokojny.

Et misericordia eius II toni, t. 29-31.

Te różnice w typie kontrapunktu (a jednocześnie ornamentacji) między kadencjami
doskonałymi a plagalnymi wynikają z naturalnej ekspresji w nich zawartej.
Charakterystycznym zabiegiem kontrapunktycznym stosowanym przez Titelouze’a
w kadencjach jest wstrzymanie przez pauzę jednego lub dwóch głosów w momencie
osiągnięcia toniki. Zjawisko to ma to miejsce w kadencjach środkowych,
występujących między poszczególnymi sekcjami. Głos lub głosy, które „urywają”
swą linię, zaraz potem wprowadzają temat nowej sekcji.

Et misericordia eius IV toni, t. 24-26.

A solis ortus, 2 verset, t. 48-52.
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***
Niewątpliwie ważnym dla Titelouze’a elementem techniki kontrapunktycznej
było właściwe rozmieszczenie głosów i zachowanie stosunkowo dużej odległości
między nimi. J. Bonfils stwierdza: „Faktura u Titelouze’a różni się radykalnie od
stosowanej w Fantazjach Frescobaldiego, Du Caurroy czy Guilleta. U tych mistrzów
zbyt wysoki tenor, a [zarazem] zbyt niski alt i sopran prowadzą do nieustannego
krzyżowania głosów. U naszego muzyka, przeciwnie, głosy organizują się
racjonalnie z dołu w górę, co ułatwia pracę wykonawcy, a słuchaczowi zapewnia
łatwiejszą percepcję linii kontrapunktycznych”18. Świadome poszukiwania takich
układów fakturalnych miały dla Titelouze’a znaczenie czysto muzyczne, a ściślej
mówiąc: brzmieniowe – służyły do zwiększenia przejrzystości poszczególnych linii
melodycznych. Od strony teoretycznej procedura ta stała często w sprzeczności
z zasadami wokalnego prowadzenia głosów. Świadczy to tym dobitniej, iż organowe
utwory Titelouze’a, choć mające swe źródło w muzyce wokalnej i w tak dużym
stopniu zawdzięczające swoją istotę wokalnemu kontrapunktowi, rządziły się
własnymi prawami i miały na względzie możliwości instrumentu w aspekcie jego
rozwoju i przemian.

18

J. Bonfils, L’oeuvres d’orgue…, s. 12.
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Rozdział 3.
Dzieło artystyczne - improwizacja

Jak wykazano w poprzednich rozdziałach, organy francuskie pierwszych
dekad XVII wieku cechował niezwykle dynamiczny rozwój. Zachowanej muzyki
organowej powstałej w tym czasie jest w tym kontekście niewspółmiernie mało.
P. Hardouin zaznacza, iż różnorakie rozwiązania w budownictwie „zapoczątkowane
tu i ówdzie nie zostałyby szerzej rozpowszechnione, gdyby nie były odpowiedzią na
wymagania samej

muzyki;

nie muzyki

napisanej,

lecz

z

pewnością

–

1

improwizowanej” . Coraz szerzej stosowane, począwszy od ostatnich dziesięcioleci
XVI w., rejestry solowe, zwłaszcza Cornet, dowodzą rodzenia się „pewnego nowego
stylu, który – nie niszcząc starych form i ich rejestracji (Fantaisies, Plein-Jeux,
Fugues) – stworzył nowe, opierające się na konkretnych barwach, według zasad
melodii [monodii] akompaniowanej”2. Autor niniejszej pracy wysuwa tezę,
że przejście od ściśle kontrapunktycznego stylu Titelouze’a do wykorzystującego
pełne swobody formy recytatywne (począwszy od Niversa) dokonywało się
stopniowo. Owa transformacja (ze względu na znikomość zachowanych źródeł
uchodząca dokładnego poznania) dokonała się niewątpliwie na obszarze gatunku
kontrapunktycznego, jakim jest szeroko pojęta fuga. Z tego względu również
większość zawartych w nagraniu utworów stanowią fugi, zaś spora część tych, które
operują techniką cf, posiada imitacyjny wstęp, stanowiący ekspozycję fugi. Jak
trafnie zauważa N. Gorenstein, utwory organowe „Niversa i innych autorów
klasycznych […] często bazują na strukturach wywodzących się z fugi, nawet jeśli
technika kontrapunktyczna jest mało rozwinięta. Trio czy duo są w rzeczywistości
małymi fugami z wejściami tematu w oktawie i kwincie, prezentowanymi najpierw
w tonacji głównej, potem zaś w kilku tonacjach pobocznych. […] Związek [między
Titelouze’em a kompozytorami klasycznymi] choć daleki, jest jednak ewidentny” 3.
1

P. Hardouin, Naissance et elaboration…, s. 9.

2

Ibidem, s. 9.

3

N. Gorenstein, Jehan Titelouze…, s. 2.
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Jednym z zamiarów autora niżej opisanych improwizacji było ukazanie tego związku
poprzez zawarcie w polifonicznej strukturze fugi elementów (czy prototypów
elementów) technik kompozytorskich charakterystycznych dla II poł. XVII w.,
a także nowego wykorzystania brzmienia instrumentu.
W ramach niniejszej pracy autor podjął niejako próbę „rekonstrukcji” owej
improwizowanej – a z przyczyn oczywistych utraconej – twórczości francuskich
organistów początku XVII w. Jest to próba odpowiedzi na pytania o stylistykę
muzyki, która rozbrzmiewała w tym czasie niemal każdej niedzieli w setkach
francuskich kościołów. W sposób szczególny poszukiwanie to koncentruje się na
wychwyceniu wpływu dzieła Titelouze’a na innych muzyków-organistów. Jako
dzieło Titelouze’a uznać należy w tym kontekście zarówno kompozycje napisane,
jak i improwizowane. Paradoksalnie, podobnie jak i w odniesieniu do wielu innych
twórców muzyki dawnej, twórczość improwizowana Titelouze’a, stanowiąca
niewątpliwie największą część jego aktywności artystycznej, jest nam zupełnie
nieznana. Do naszych czasów zachowały się natomiast zaledwie dwa zbiory muzyki
organowej, powstałe po 35-letnim okresie twórczej pracy na stanowisku organisty
w roueńskiej katedrze. Nie da się odpowiedzieć na pytanie, która część jego szeroko
rozumianej spuścizny wywarła większy wpływ na następne pokolenie organistów.
Można sobie wyobrazić, że jego uczniowie przejęli od niego więcej z twórczości
improwizowanej, zaś wydane drukiem Hymny i Magnificaty stawały się inspiracją
dla szerszej grupy organistów. Należy zatem przypisać spore znaczenie dziełom
wydanym, tej swoistej „szkole kompozycji”, która rozprzestrzeniała się nie bez
sukcesu, zapewne głównie w stolicy, ale być może również po całym kraju.
Wszystkie przedstawione niżej improwizowane wersety opierają się ściśle
na stosownej melodii chorału czy pieśni lub jej fragmencie. Wykorzystana jest w tym
celu – podobnie jak w dziele Titelouze’a – technika cf oraz technika imitacyjna.
Autor wykonania chciał w ten sposób – wzorem roueńskiego Kompozytora zacieśnić związek między muzyką organową a chorałem.
***
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Ut queant laxis
organy w kościele Notre-Dame w Juvigny
Jean de Villers - 1663, Pascal Quoirin - 1994
Hymn nieszporny Ut queant laxis przeznaczony jest na święto Narodzenia
św. Jana Chrzciciela. Istniały co najmniej dwie melodie dla tego hymnu. Utrzymana
w I tonie melodia, na której bazuje improwizowany cykl, pochodzi z opracowania
tegoż hymnu przez Titelouze’a4.

Ut queant laxis. Plain-chant en Basse
Utwór oparty na technice cf. Melodia hymnu prowadzona jest w długich, równych
wartościach (plain-chant) w basie. Jest ona poprzedzona krótką 3-głosową „fugą”,
której temat oparty jest na początkowych dźwiękach cf:

Podstawą zastosowanego tu plain jeu jest – z racji cf w basie (Trompette 8’) –
Montre 8’. Dla zróżnicowania tej rejestracji z plain jeu użytym w Magnificat IV toni
J. Titelouze’a (wykonanym na tym samym instrumencie) wykonawca zrezygnował
również z użycia głosów Cymbale. Pozwoliło to ukazać inną, równie interesującą
barwę plain jeu.
Ille promissi. Plain-chant en Dessus
Rejestracja tego wersetu odpowiada jednemu z wariantów zestawu podanego przez
Mersenne’a, noszącego nazwę Nazard5. Forma tego utworu jest analogiczna do

4

J. Titelouze, Hymnes…, s. 15 verso-16.

5

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Nazard.
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utworu poprzedniego, przy czym pozbawiona jest imitacji wprowadzającej,
zaś faktura ograniczona jest do 3-głosu.
Gloria Patri. Recherche
Jak nazwa wskazuje, utwór ten jest fugą. Jej temat wywodzi się, podobnie jak
w pierwszym wersecie, z początku melodii hymnu.

Rejestracja posiada pewne podobieństwo z zestawami Mersenne’a o nazwie Gros
Bourdon6.
***
Huit variations sur Angelus pastoribus
organy w kościele Wniebowzięcia Marii Panny w Champcueil
Dominique Thomas – 2009
Melodia, na której opiera się improwizowany cykl Huit variations
sur Angelus pastoribus znana była w Polsce jako kolęda Anioł pasterzom mówił
co najmniej od poł. XVI w.7 Utrzymana jest w V tonie.

Plain-chant en Basse
Pierwszy werset tradycyjnie wprowadza cf w basie, wykorzystując w manuale plain
jeu, w pedale zaś Trompette 8’ (dla uzyskania lepszego efektu wzmocniony przez
Dulciane 8’ i Sesquialterę zdwojone ponadto w oktawie).

6

Zob. podrozdział Rejestracja, akapity: Gros Bourdon oraz XVII. Autre bien fort.

7

Polski tekst pieśni znajduje się w Kancjonale kórnickim (1551-1555) przechowywanym w Bibliotece
Kórnickiej PAN.

163

Plain-chant en Dessus
Forma i faktura tego wersetu jest analogiczna do drugiego wersetu Ut queant laxis.
Rejestracja odpowiada dokładnie drugiemu wariantowi zestawu Flageollet
przedstawionego przez Mersenne’a8.
Fugue à 3
Temat tej 3-głosowej fugi bazuje na trzecim wersie melodii cf.:

Récit de Voix humaine
Forma tej wariacji wykazuje cechy nowego stylu recytatywu solowego. Jakkolwiek
recytatyw ten nie podlega dużej swobodzie agogicznej, jednak sposób wykorzystania
imitacji uwidacznia spore oddalenie od jej wzoru, tj. fugi. Po pierwszym
przeprowadzeniu tematu przez wszystkie głosy temat pojawia się głównie
w sopranie. Świadczy to o wyraźnym uprzywilejowaniu tego głosu, co nie pozostaje
bez związku z założeniami rejestracyjnymi. Tym samym struktura utworu,
wywodząca się z imitacyjnego gatunku polifonicznego jakim jest fuga, wprowadza
tu zupełnie nowe akcenty i skojarzenia w percepcji. Sam temat jest swobodnym
przekształceniem dwóch początkowych wersów melodii:

Chant orné pour le Cornet
Kolejna wariacja jest zaprezentowaniem w sopranie cf w formie floridus. Służy do
tego brzmienie Cornetu wzbogaconego o dwa głosy – Bourdon 8’ i Prestant 4’.
Takie zestawienie Cornetu wydaje się być najbardziej typowe. Mersenne tak je
przedstawia: „Cornet […] jeśli się liczy z nim Bourdon i Prestant, [głosy] które mu
towarzyszą, posiada siedem [rzędów] piszczałek”9. Opis ten mówi też pośrednio,
że Bourdon 8’ i Prestant 4’ pełnią funkcję rejestracji dla głosów kontrapunktujących
8

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Flageollet.

9

M. Mersenne, Harmonie universelle…, Księga szósta Des Orgues, s. 370. Zob. także podrozdział
Rejestracja niniejszej pracy, akapit: Cornet.
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(na tym samym wszak manuale) solowy Cornet. Jest to brane pod uwagę
w niniejszym wykonaniu. Dla uzyskania większej swobody w kształtowaniu linii
kontrapunktycznych dolnych głosów użyte zostały jednak dwa manuały.
Flageollet
Połączenie Bourdon 8’ z Flageolet 1’ potwierdzone jest przez Mersenne’a w trzech
miejscach10. Wykonawca przedstawianej improwizacji zdecydował o zestawieniu tej
rejestracji ze Słowikiem (Rossignol). Niewiele jest źródeł mówiących, w jaki sposób
należy używać ten efekt specjalny. Autor tabeli rejestracyjnej z 1602 r. zestawia go
z innym efektem – tabourin (tympan) przy równoczesnej grze na głosie Grosse flûte
6’11. Faktura utworu wykorzystuje duże odległości między cf a kontrapunktem, co
przy zastosowanej rejestracji daje interesujące efekty brzmieniowe. Równocześnie
słuchacz ma wrażenie wejścia nowego głosu wraz z cf .
Jeu fort melodieux
Nazwa utworu oraz jego rejestracja wywodzi się bezpośrednio z trzynastego zestawu
rejestracyjnego dla pozytywu autorstwa Mersenne'a12. Jest to 4-głosowa fuga oparta
na temacie wywodzącym się z ostatniego wersu melodii cf, co widoczne jest
szczególnie w propoście.

Fugue à 4
W utworze wieńczącym cały cykl wykonawca zastosował rejestrację, która nie jest
typowa dla muzyki francuskiej XVII w. - zestawienie plain jeu z Trompette 8’.
Chociaż żadne źródła nie wspominają o takiej możliwości, wykonawca zastosował ją
kierując się wyłącznie swoim subiektywnym smakiem. Autor anonimowej tabeli
rejestracyjnej z 1602 r. podaje pod pewnym względem analogiczny i również

10

„Flajollet […] ma być wykorzystany sam, naturalnie z [głosem] 4-stopowym krytym”,
M. Mersenne, Harmonie universelle…, Księga szósta Des Orgues, s. 369. Zob. także podrozdział
Rejestracja niniejszej pracy, akapit: Flageollet oraz 8. Le Flajolet seul.
11

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Fluste avecq le tabourin et le rossignol.

12

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: 13. Ieu fort melodieux.
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nietypowy zestaw, w którym do plain jeu dodany jest Cornet13. Zarówno tabele
rejestracyjne Mersenne’a, jak i anonimowa tabela z 1602 r. ukazują bogate
możliwości łączenia głosów, nawet w zestawach trudnych do uzasadnienia pod
względem akustyczno-brzmieniowym.
Temat tej 4-głosowej fugi wywodzi swój kształt z pięciu pierwszych dźwięków cf:

Fuga ta utrzymana w podniosłym charakterze zwieńczona jest pokazem melodii cf
w sopranie, w opracowaniu inspirowanym homofoniczną fakturą wokalną.
***
Gloria de la messe In duplicibus & sollemnibus diebus
organy w kościele opackim St-Georges w St-Martin-de-Boscherville
Guillaume Lesselier – 1627, Bernard Aubertin - 1993
Źródłem dla melodii opracowanego cyklu Gloria (w IV tonie) jako części
proprium missae jest Graduale Romanum z roku 161814. W poniższej prezentacji
przy każdym utworze przytoczony jest odpowiadający danemu wersetowi
organowemu fragment chorału w zestawieniu z skonstruowanym na jego bazie
tematem (jedynie w przypadku Et in terra jedyną podstawą dla utworu jest cf w swej
oryginalnej postaci).
Et in terra. Plain jeu
Jako pierwszy utwór w cyklu wprowadza cf w basie. Cf stanowi w tym przypadku
ramy wytyczające początek i koniec formy.

13

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Cornet avecq pedalles et tramblant.

14

Graduale Romanum Iuxta Novum Missale Recognitum…, Ingolstadt 1618, Bayer. Staatsbibliothek
[za:]
http://books.google.pl/books?id=k7ZFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=graduale+romanum+iu
xta+novum+missale+1618&hl=pl&sa=X&ei=Bw7jT7nqIsrKswbYyzBBg&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false.
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Ze

względu

na

brak

niezależnej

trąbki

pedałowej

(pedał

podwieszony)

i zapożyczenie jej z GO, wykonawca nie mógł zbudować plain jeu na pryncypale,
lecz wykorzystał jako podstawę Bourdon 8’.
Benedicimus te. Fugue en trio pour le Cromorne
Werset ten jest 3-głosową fugą wykonaną na Cromorne 8’ wzbogaconym przez
Bourdon 8’. Łagodny charakter tego brzmienia, jak też i motywiki, jest zdaniem
autora adekwatny do tekstu chorału. Efekt transformacji cf, dającej kształt tematowi
fugi, przedstawia się następująco:

Glorificamus te. Plain-chant
Prezentacja cf w dyszkancie poprzedzona jest krótką 2-głosową „fugą”. Temat jej
wywodzi się również z cf.

Rejestracja Montre 8’ solo nie jest w żadnym źródle wzmiankowana15. Najbliższy jej
w charakterze zestaw podany przez Mersenne’a nosi nazwę „Ieu fort melodieux”16.
Domine Deus, Rex caelestis. Fugue pour une Trompette
Werset ten utrzymany jest w charakterze mocnym, wykorzystującym brzmienie
trąbki17. Ma to na celu podkreślenie aspektu królewskości Boga oraz Jego
15

Jest godnym zauważenia, że żaden z przykładów podanych przez Mersenne’a nie zakłada solowego
użycia danego głosu. Wydaje się jednak naturalne, że i takie rejestracje były praktykowane.
Anonimowa tabela z 1602 r. zawiera kilka przykładów użycia solowego danego głosu (dwa z nich
dotyczą fletu 8’).
16

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: 13. Ieu fort melodieux.

17

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: II. Autre excellent avec, ou sans le Tremblant.
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wszechmocy, o czym mówi tekst fragmentu. Równocześnie stanowi to oczekiwany
kontrast po spokojnym charakterze dwóch ostatnich utworów.

Domine Deus, Agnus Dei. Récit de Cornet
Kompozycja ta,wykorzystując barwę Cornetu18, prowadzi melodię solową
w charakterze lirycznym. Obrazuje ona cierpienie Syna Bożego, który stał się
„barankiem ofiarnym” (Agnus Dei). Dlatego też temat opiera się na trzeciej części
melodii, odpowiadającej słowom „Filius Patris”, aby wyrazić uniżenie Syna
względem Ojca.

Qui tollis peccata mundi. Fugue à 2 claviers
Utwór ten odzwierciedla w swym charakterze błagalny ton grzesznej ludzkości
zwrócony do Boga. Temu służy zastosowanie głosu Voix humaine, który, jako
naśladujący głos ludzki, może budzić pewne skojarzenia odnoszące się do wrażliwej
i słabej natury człowieka.

Pod względem techniki kontrapunktycznej utwór ten stanowi 4-głosową fugę.
Natomiast zróżnicowanie rejestracyjne głosów górnych i dolnych zbliża go
stylistycznie do późniejszych form wykorzystujących technikę dialogowania ze sobą
dwóch głosów. Solowy charakter sopranu i altu jest jednak słyszalny wyłącznie
18

Rejestracja jest analogiczna jak w wersecie Chant orné pour le Cornet w poprzednio
omawianym cyklu.
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dzięki stosownej rejestracji. Typ ich melodyki nie wyróżnia się bowiem od typu
melodyki tenoru i basu.
Quoniam tu solus sanctus. Jeu musical
Werset

ten,

choć

mógłby

zostać

utrzymany

w

charakterze

mocnym,

odzwierciedlającym okrzyki stworzenia ku czci „świętego” (sanctus) Boga, odwołuje
się jednak do emocji przeciwnych. Mając na uwadze dwa kolejne wersety,
utrzymane – każdy na swój sposób – w charakterze podniosłym, wykonawca
zdecydował, iż obecny utwór wyrazi świętość Boga w sposób cichy i misteryjny.
Ponadto trzykrotnie ukazany temat w sopranie od dźwięku c4 i brak przekroczenia
w górę tego rejestru jako pewnej granicy symbolizować może prawdę, iż ponad
doskonałością Boga nic już nie istnieje.

Rejestracja odpowiada pierwszemu wariantowi zestawu w tabeli Mersenne’a
o nazwie „Ieu Musical”19. Stąd nazwa utworu.
Tu solus altissimus. Pour la Trompette & le Cleron
Rejestracja i tytuł utworu inspirowane są zestawem rejestracyjnym Mersenne’a
Trompette & Cleron20. Werset ten, wykorzystujący po raz ostatni mocne głosy
językowe wyraża chwałę, potęgę i władzę Chrystusa.

In gloria Dei Patris. Amen. Plain jeu. Fugue
Werset finałowy zwieńczający hymn, a także samą doksologię. W przeciwieństwie
do zobrazowania chwały Syna Bożego przy pomocy fanfar głosów językowych,

19

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Ieu Musical.

20

Zob. podrozdział Rejestracja, akapit: Trompette & Cleron.
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chwała Boga Ojca wyrażona jest tutaj w sposób bardziej stateczny i poważny21.
Zastosowane jest tu metrum trójdzielne symbolizujące Trójcę Świętą.

***
Autorowi niniejszej pracy nie jest obcy autokrytycyzm w odniesieniu do
zawartych na nagraniu improwizacji: nie uważa bynajmniej, iż są to utwory
cechujące się wszelką doskonałością formy, technik kontrapunktycznych oraz
samego wykonania.22 Nie stawiał sobie również na celu próby kopiowania języka
muzycznego Titelouze’a. Kompozycje te jednak mają swą genezę w jego twórczości.
Istotna jest tu zasada próby rekonstrukcji procesu poddania się wpływom muzyki
Titelouze’a przez potencjalnego współczesnego mu organistę. Improwizacje te
bowiem są wynikiem intensywnej rocznej pracy, bazującej na utworach Titelouze’a
i prowadzonej według wskazań zawartych w rozdziale Wprowadzenie do autorskiej
metody nauki improwizacji. Jest to zarazem pewien eksperyment autodydaktyczny,
polegający na usytuowaniu się wobec Mistrza z Rouen w roli ucznia.

21

Z racji braku głosu 16’ w instrumencie użyta rejestracja porównywalna jest do plain jeu
przewidzianego w traktacie Mersenne’a do gry na pozytywie. Zob. podrozdział Rejestracja, akapit:
1. Le plain jeu.
22

Improwizacja rządzi się nieco innymi prawami niż kompozycja. Przez swą spontaniczność siłą
rzeczy jest mniej kunsztowna. Częściej też może zaskakiwać samego twórcę. Czasami np. może się
zdarzyć zmiana metrum (zwłaszcza wystąpienie jednego taktu skróconego o połowę w metrum
dwudzielnym). Taka procedura zdarza się wszak i w muzyce pisanej, lecz dla uzyskania porządku
„ortograficznego” powtórzona jest tyle razy, by utwór kończył się zawsze według zapisanych kresek
taktowych. W improwizacji dopuszcza się jednak większą swobodę w tym względzie uznając, że ta
niekonsekwencja metryczna nie narusza czystości stylistycznej. Co więcej, w dziele Titelouze’a
występują przykłady zastosowania w zapisie taktów skróconych o połowę (lub półtorakrotnie
przedłużonych): Et misericordia III toni (t. 20), Quia respexit VII toni (t. 13), Gloria Patri VI toni
(t. 22).
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Zakończenie

Twórczość Jehana Titelouze’a zajmuje we francuskiej muzyce organowej
szczególne miejsce. Jako pierwszy znany z nazwiska pozostawił wydane drukiem
utwory przeznaczone ściśle na organy. Jego Hymny i Magnificaty, inspirowane
z jednej strony renesansową polifonią wokalną, z drugiej zaś – samym instrumentem,
cechują się mistrzostwem techniki kontrapunktycznej oraz pięknem poszczególnych
linii melodycznych. Titelouze sięgał do bogatego skarbca melodii chorałowych,
stosując je jako canti firmi, bądź wyprowadzając z nich tematy fug. Jako ceniony
ekspert w zakresie budowy organów utrzymywał kontakty z najwybitniejszymi
organmistrzami swego czasu. Zaznaczył w ten sposób swój udział w krystalizacji
nowego typu instrumentu, będącego syntezą francuskich organów renesansowych
i wpływów budownictwa flamandzkiego.
Muzyka Titelouze’a często spotyka się z zarzutem nadmiernej surowości.
Być może dlatego w repertuarze polskich (i nie tylko) organistów jego utwory
pojawiają się wyjątkowo rzadko. Autor niniejszej pracy, dokonując interpretacji
artystycznej dzieła Titelouze’a, zamierzał zaszczepić wokół siebie zainteresowanie
i fascynację tym mało znanym repertuarem, jak również brzmieniem trzech
wybranych instrumentów z północnej Francji.
Dzieło Titelouze’a stało się dla wykonawcy inspiracją do własnej twórczości
improwizowanej. Dokonana została przy tym próba i weryfikacja sformułowanej dla
tego celu metody pracy nad improwizacją. Titelouze, znany ze swych zdolności
improwizatorskich i gromadzący wokół siebie uczniów, stał się w ten sposób
przewodnikiem w poszukiwaniu własnego języka wypowiedzi.
Chociaż od czasów, w których żył i działał Organista z Rouen dzielą nas
cztery stulecia, jego dziedzictwo pozostaje wciąż żywe. Wydobywająca się
„z głuchego metalu wielka harmonia”1 muzyki roueńskiego Mistrza, dobiega do nas
niczym echo i nie przestaje zachwycać.

1

Por. Chant royal z 1613 r. J. Titelouze’a [w:] M. Vanmackelberg, Jehan Titelouze, Prix littéraire…,
s. 22-24.
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Przedmowa Titelouze’a do Hymnów – tłumaczenie

Nie mógłbym zdecydować się na wydanie tego niewielkiego tomu bez
zapewnienia, jakie dają mi moi przyjaciele, iż będzie on przydatny tym, którzy
pragną grać na organach. Ten właśnie wzgląd powodował mną, nie zaś nadzieja
otrzymania z tego chwały. Wiem bowiem, że wśród ludzi są osobowości nie
znoszące najmniejszych słabości, skłonne bardziej skrytykować, aniżeli zrozumieć,
nie potrafiące spojrzeć na jakiekolwiek dzieło, bez uczynienia wysiłku, by
umniejszyć jego wartość. Szczególnie zaś, kiedy mogą znaleźć jakiś wiarygodny
pretekst, których im tu – jak się wydaje – nie zabraknie, mając na uwadze, iż stosuję
w sposób, być może nowy i im nie znany, nie tylko pewne konsonanse, ale także
i dysonanse. Lecz nie chcąc się czynić sędzią w tej sprawie – gdyż nie jest to moim
tematem traktować teraz o muzyce, aby ich oświecić – odsyłam ich do tych, którzy
znają rozumowo problematykę stroju (o którym mówią wielcy autorzy), jaki należy
nadać organom, szpinetom i innym instrumentom i wiedzą dlaczego jest to
konieczne, którzy znają się na powiększaniu i alterowaniu [modyfikowaniu] tonów
wielkich i małych oraz innych interwałów będących częścią oktawy, którzy
posiadają znajomość praw rządzących śpiewem oraz instrumentami; dowiedzą się
wtedy od nich, że te interwały nastrojone mogą otrzymać taki ruch i przebiegi,
których nie zastosowano by w śpiewie; tak, że na organach można zastosować
kontrapunkt lepszy niż w śpiewie. Stosowałem się, jak tylko mogłem, do ogólnych
reguł, przez które przyznałem, że Glareanus i inni mieli rację mówiąc, że – aby
naprawdę słyszeć muzykę, którą się gra – trzeba znać porządek dźwięków
w instrumencie. Jak też mówił mi wiele razy pewien wielki muzyk naszych czasów,
iż badał z wielką gorliwością tę wiedzę i jak bardzo stała się mu pożyteczna, kiedy
sam poddawał próbie swe odkrycia, gdy tylko je wymyślił. Pan du Caurroy i inni
również nie zaniedbywali tej nauki, dzięki której mogli zajść tam, gdzie zaszli
i przyznać, że instrument [ten] ma w sobie coś szczególnego dzięki swojemu
strojowi.
To, co mnie jeszcze bardziej skłoniło do oddania w ręce zainteresowanych
tego skromnego zbioru to fakt, iż widziałem niezliczone woluminy tabulatur na
wszystkie rodzaje instrumentów wydane w naszej Francji, zaś jest rzeczą uchodzącą
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wszelkiej ludzkiej pamięci, by było coś wydane z przeznaczeniem na organy,
instrument najdoskonalszy spośród wszystkich innych, zarówno pneumatycznych jak
i innych rodzajów; godny podziwu nie tylko ze względu na swoją budowę, lecz także
będący w wielkim poważaniu dzięki swemu zastosowaniu, jako że – dla jego piękna
– Bóg wybrał go dla swego Kościoła, by wyśpiewywał w nim swoje chwalby. Co
więcej, w ostatnich latach przydaliśmy mu jeszcze więcej doskonałości, budując
w wielu miejscach Francji instrumenty o dwóch oddzielnych klawiaturach
manuałowych oraz klawiaturze nożnej, której podstawą jest głos 8-stopowy
i zawierającej 28 lub 30 klawiszy zarówno chromatycznych jak i diatonicznych,
na której [to klawiaturze] można wykonywać bas oddzielnie, bez grania go rękami,
tenor na drugiej klawiaturze, zaś alt i sopran na trzeciej. Dzięki temu może się
uwydatnić unison, krzyżowanie głosów i tysiąc innych rodzajów figur muzycznych,
które bez tego byłyby niemożliwe, a o których mamy nadzieję napisać kiedyś traktat.
Zacząłem

więc

od

tych

hymnów,

które

są

najczęściej

używane

w poszczególnych diecezjach, aby dać możliwość przystosowania każdego, mając
tutaj takie, których melodie mogą być zastosowane do różnych [tekstów] hymnów,
według zwyczaju [poszczególnych] kościołów. Przyznaję, iż oczekiwałoby się, by
w dwóch czy trzech z tych hymnów modi czy tony kościelne były ściślej
przestrzegane, tak jak to czynimy w utworach swobodnych; lecz że melodie
chorałowe, będące moim tematem, przekazywane są przez wieki w Kościele,
obligują mnie, abym dostosował do nich fugi i kontrapunkt.
Jeszcze jedna rzecz przeinaczająca reguły modi: mianowicie, aby lepiej
poddać chórowi intonację, organista zwykle umieszcza melodię chorałową w basie –
[dzieje się tak] wtedy, gdy jest w pierwszym modusie. Kiedy zaś tenor prowadzi
[melodię] do następnego wersu, jest ona w [modusie] drugim. W taki oto sposób
mamy [ton] autentyczny i plagalny – [oba oparte] na jednym temacie. Wszelako, że
praktykuje się to wszędzie i od dawna, pogodziłem się z tym i zaakceptowałem,
mając na względzie [uzyskane w ten sposób] ułatwienie oraz możliwości
instrumentu, w którym duża rozpiętość klawiatury może z powodzeniem służyć do
transponowania obu rodzajów [autentycznego i plagalnego], jak również
do rozmieszczania poszczególnych głosów w dużej odległości od siebie, by były
lepiej słyszalne.
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Metrum i ornamenty są polecane tak w śpiewie jak i na instrumentach.
Metrum, by porządkowało tempo, ornamenty zaś, by ożywiały ruch głosów. Co do
metrum, półkole bez kreski, które napisałem, oznacza zwolnienie tempa i metrum
jakby o połowę, co jest też sposobem na wykonanie z łatwością najtrudniejszych
fragmentów. Co do ornamentów, trudność naniesienia znaków przy tak wielkiej
liczbie nut, przy których trzeba by to uczynić, skłoniła mnie do pozostawienia tej
kwestii osądowi grającego, tak jak robię cadences, które są powszechne, jak też
każdy wie.
Otóż, skoro organy wytworzyć mogą bez trudu wszystkie rodzaje interwałów,
zarówno

naturalnych

jak

i

schromatyzowanych,

w

niektórych

miejscach

zastosowałem pewne [interwały] nadzwyczajne (jednakowoż dobre i miłe dla ucha),
aby nadać temu instrumentowi to, co jest jego specyfiką, własnością, czymś
unikatowym; i zastosowałem nawet krzyżyki w miejscach, w których nie zrobiłbym
tego, gdyby to było przeznaczone do śpiewania – z powodów wyżej wymienionych.
Podobnie jak malarz stosuje cienie w swym obrazie, aby lepiej ukazać
promienie dnia i jasności, tak samo i my wkładamy dysonanse między konsonanse;
takie jak sekundy, septymy i ich pochodne, aby pozwolić jeszcze lepiej dostrzec ich
słodkie brzmienie. I te dysonanse dają się słyszeć jako miłe dla ucha, dobrze
zastosowane i na swoim miejscu. Przykład wielkich autorów pozwala na to, lecz
jeszcze lepiej tłumaczy się to w liczbach, gdzie widzimy te dysonanse jako słodkie
i miłe dla ucha, gdyż są one zawarte i wytworzone przez rozum i proporcje
superparticularis czy też ponadpodzielne [wyrażające się w ułamku niewłaściwym],
przez co są bliskie zasadom harmonicznym. Salinas traktując o proporcji
harmonicznej stworzonej przez arytmetykę mówi, że cały ton (pierwszy
z dysonansów) jest harmoniczną częścią składową ditonu [tercji wielkiej]
i w konsekwencji [jest] miły dla ucha, lecz innych dysonansów takich jak oktawy
zmniejszone, kwinty zwiększone, kwarty zmniejszone i inne, których proporcje
nieuporządkowane są bardzo oddalone od zasad harmonicznych, nie można znieść
ani praktykować. Jedynie tryton i kwinta zmniejszona pozostały w użytku – nie
z powodów rozumowych, co raczej irracjonalnych. Lecz, jako że wchodzą w skład
monochordu i skali diatonicznej utworzonej z tychże dźwięków naturalnych,
praktyka je zaakceptowała i jakby pozwoliła wprowadzić do kontrapunktu, gdzie
pierwszy z nich [tj. tryton] wychodził ongiś bezpośrednio z heksachordu
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minorowego [seksty małej], ruchem przeciwnym, zaś drugi – z ditonu lub tercji
majorowej. Lecz dziś można je stosować bez ścisłego przestrzegania tych warunków
ze względu na konsekwencje [wynikające z kontrapunktu].
Nie wydaje mi się nie na miejscu powiedzieć coś na temat diatessaronu czyli
kwarty, w ramach pouczenia młodych, pełnych ciekawości, ponadto gdyż jest to
sprawa aktualna, co może poddać w wątpliwość tych, którzy nie znają się na
liczbach. Powiedziałbym więc, że ten konsonans był niezwykle ceniony w muzyce
dawnych [mistrzów]. Nikt również nie może zaprzeczyć, iż jest on w porządku
numerycznym

trzecim

konsonansem

prostym,

drugim

[w

porządku]

superparticularis, na zasadzie sesquitercji i zawiera w swym ambitusie trzy małe
interwały naszej diatoniki, z których mogą być utworzone wszystkie konsonanse, na
podziale którego, tegoż diatessaronu, Pitagoras i Ptolomeusz ustalili i założyli
podstawy nauki (jakkolwiek różnili się w opiniach na temat konstruowanego przez
nich monochordu), ponieważ na tym konsonansie dokonuje się rozróżnienie
rodzajów i antyk oparł całą swą muzykę na tetrachordach, które stanowią tęże
kwartę. Co więcej, jest ona – według tego samego porządku liczbowego – pośrodku
konsonansów prostych, mając dwa nad sobą i dwa pod sobą. Wiem dobrze, że była
ona długo uważana przez praktyków za dysonans, co również mówi Zarlino i inni.
Lecz, że dawni [mistrzowie] zaakceptowali ją, liczby ją potwierdzają, a ci, którzy
grają na organach, lutni i wioli są zmuszeni postrzegać ją bardziej słodką (jaką
wszakże jest) niż tercje czy seksty – my również jesteśmy zobowiązani ją stosować.
Tak więc jest godne pożałowania, iż muzycy naszego czasu bezpodstawnie tak
bardzo ją zaniechali, zaliczając ją do grupy dysonansów, a inni stosowali ją
wyłącznie jako podtrzymaną (jak mówili) przez inny konsonans. My jednak od około
dwudziestu pięciu lat praktykujemy ją w podziale harmonicznym heksachordu
majorowego, także undecymę, jej pochodną, podzieloną przez tenże heksachord
w kierunku opadającym, a także – jedną i drugą w podziale arytmetycznym przez
formę kadencji, w wyniku czego uzyskujemy figury muzyczne zupełnie nowe.
Wystrzegamy się również użycia dwóch następujących po sobie [kwart] w nutach
dominujących w kontrapunkcie [w głosach skrajnych]. Tak, że jeśli się weźmie dwie
minimy lub semiminimy, z których jedną się chce w głosie skrajnym (dawne prawo
nabyte przez muzyków), [zaś] jedna z tych dwóch [druga z nich] nie dominuje
w harmonii [nie jest w głosie skrajnym], [taka sytuacja] nie sprawia dwóch kwart
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[niedozwolonych]. Podobnie i tryton umiejscowiony przed lub po kwarcie również
nie sprawia [niedozwolonych równoległości] dwóch kwart.
Tak więc zastosowanie diatessaronu daje nam wielką przewagę nad innymi
nacjami, które ignorując jego zalety, na które ich teoretycy wręcz się uskarżają,
pozbawiają muzykę jednego z pięknych elementów jej doskonałości. Co więcej,
wielu ich muzyków niesprawiedliwie żywi pogardę wobec muzyki francuskiej, co
wiedzą ci, którzy podróżowali. Muszą jednak przyznać, że obok wielu innych atutów
przewyższających ich dzieła, ma również i ten, szczególny.
Zanim skończę, chcę zwrócić uwagę Czytelnika na trzy lub cztery sprawy.
Po pierwsze, że aby grać dwa głosy każdą ręką, użyłem w niektórych miejscach
decymę, ponieważ mało jest organistów, którzy jej nie mogą objąć. Jeśli znalazłby
się taki, który miałby rękę zbyt małą, postarałem się, by zostały naniesione
odpowiednie znaki, aby zasugerować, że jedna ręka może wspomóc drugą. Te duże
odległości stosuję, aby linia melodyczna głosów środkowych i skrajnych była lepiej
słyszalna. Głosy te można nie tylko odseparować, lecz również śpiewać, gdyż mają
one swoje własne linie melodyczne, jak też i pauzy. Jeśli chodzi o długość wersetów,
tworzących fugi, nie mogłem skomponować ich krótszych, mając trzy lub cztery
fugi, przechodzące przez wszystkie głosy na każdym temacie. Aby jednak
dostosować się do chóru, można je skończyć w jakimś miejscu mniej więcej
w środku [utworu]. Kilka takich miejsc zaznaczyłem, aby służyły za przykład. Chcę
również zwrócić uwagę, iż występują tu nuty, posiadające kropkę oddaloną od nich
samych. Stosuję ją, aby zaznaczyć jedną czwartą ich wartości: to w celu
zaoszczędzenia jednej nuty i jednego łuku, które by trzeba było [użyć], aby to
zaznaczyć; co więcej, kropka ta występuje w miejscu, w którym nie mogłaby
oznaczać większej wartości. Adieu.
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Przedmowa Titelouze’a do Magnificatów - tłumaczenie

Po tym, jak ofiarowałem Wam kilka hymnów - z kontrapunktem, opartym na
ich melodii chorałowej oraz z fugami opartymi na ich tematach, pomyślałem, że jest
niezbędne przedstawić Wam również kantyk Magnificat opracowany według ośmiu
tonów kościelnych. Nie będę się zatrzymywał, aby ukazać, że istnieje 12 modi
w antyfonach, które są śpiewane – Glareanus, Litavicus i inni wystarczająco to
udowodnili, co więcej to nie jest moim tematem. Powiem tylko, że skoro Kościół
sprowadził wszystkie antyfony i kantyki do ośmiu tonów, powinniśmy dostosować
się do tego porządku.
Pierwszy ton Magnificatu i Benedictus posiada trzy lub cztery rodzaje
Euouae, nazywanych finałami. Ja jednakże kończę go na głównej dominancie
[tzn. finalis] przynależącej do niego antyfony, aby w ten sposób chór mógł łatwiej
podjąć śpiew.
Drugi

[ton]

mniej

zmienia

swój

finał.

Dlatego

go

zachowałem.

Przetransponowałem też o kwartę w górę dla wygody chóru.
Trzeci [ton] posiada cztery lub pięć rodzajów finałów, niemniej wszystkie
antyfony kończą się na [dźwięku] E la mi, co przestrzegałem, kończąc na tymże
dźwięku.
Czwarty [ton] znów różnicuje swój finał, jak można to zobaczyć
w antyfonarzach. Zakończyłem go również – wzorem antyfon – na [dźwięku]
E la mi.
Piąty [ton] nieznacznie zmienia swoje finały, lecz można zauważyć, że
antyfony są czasami zakończone na Fa, jak nasz siódmy modus, lecz najczęściej
[kończą się] na Ut, dlatego postanowiłem umieścić go na [dźwięku] F fa ut
z bemolem.
Szósty [ton] zmienia również nieznacznie swoje Euouae, lecz antyfony
posiadają to samo zróżnicowanie, co w piątym [tonie], kończąc się czasami na Fa,

183

jak nasz ósmy modus, lecz najczęściej na Ut, jak też to uczyniłem – takie jest
rozwiązanie Glareanusa i innych.
Siódmy [ton] ma pięć lub sześć rodzajów finałów, dlatego potraktowałem go
według dominant [finalis] jego antyfon, które przypominają nasz dziewiąty modus.
Nie można również grać go inaczej. Jako, że antyfony, które poprzedzają kantyk
zmuszają organy do podania temuż kantykowi jego intonacji [initium], mediatio
i finału, wielcy autorzy tak czynili, kończąc na Ut, ponieważ chór nie mógł
rozpocząć swojego initium, jeśli nie skończyło się [uprzednio] na tym dźwięku.
Zastosowałem transpozycję o kwartę w dół dla wygody chóru.
Ósmy [ton] znowuż ma swoje finały różne, lecz że wszystkie antyfony
kończą się w jednakowym miejscu, rozwiązałem ten [problem] zróżnicowania
finałów, kończąc na Ut, które jest dźwiękiem głównej dominanty [tzn. finalis] tychże
antyfon.
Zauważcie również, że dowiedziawszy się, iż [moje] Hymny zostały
odebrane jako zbyt trudne dla tych, którzy potrzebują nauki (a właśnie dla nich
przeznaczyłem ten zbiór), zniżyłem się jak tylko mogłem [w uzyskaniu] łatwości
i postarałem się zbliżyć do siebie [poszczególne] głosy, aby je można było wykonać
z mniejszym trudem.
Można też zauważyć, że nie rozwlekałem fug, aby skrócić zwrotki
[w stosunku do długości utworów ze zbioru Hymnów]. Ci którzy uznają je za zbyt
długie, będą mogli - zamiast kadencji środkowej - wykonać [kadencję na] finalis.
Jest zresztą wiele wersetów posiadających oznaczenia dla tego efektu.
Będzie można również przyznać, że zmusiłem większą część fug do
wymawiania słów. Jest bowiem rozsądne, aby organy, które grają jako alternatim
dany werset, wypowiadały go, jak to tylko możliwe.
Zamieściłem też dodatkowy Deposuit potentes, ponieważ w kantyku
Benedictus jest siedem wersetów dla organów. W Magnificat, który ma ich tylko
sześć można będzie się posłużyć tym, którym się zechce.
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Organy w kościele Notre-Dame w Juvigny
Jean de Villers - 1663, Pascal Quoirin - 1994

Grand-Orgue II
(c1, d1, e1 - c5)

Positif I
(c1, d1, e1 - c5)

Bourdon 16’ (od f1)
Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Doublette 2’
Fourniture IV
Cymbale III
Tierce 1 3/5’
Flûte 4’
Nazard 2 2/3’
Larigot 1 1/3’
Flageolet 1’
Cornet V (od c3)
Trompette 8’
Clairon 4’
Voix Humaine 8’

Bourdon 8’
Montre 4’
Doublette 2’
Fourniture III
Cymbale II
Flûte d’Allemand 4’
Nazard 2 2/3’
Tierce 1 3/5’
Cromorne 8’

Récit
III
(c3 –
c5)

Pédale
(c1, d1 – d3)
Flûte 8’
Trompette 8’

Cornet V
Trompette 8’

Accouplement: Pos/GO
Tirasse: GO/P
Tremblant doux – Positif
Tremblant doux – Grand-Orgue et Récit
Tremblant fort – Grand-Orgue et Récit
Strój według Lamberta Chaumont (cztery tercje czyste: c-e, d-fis, f-a, g-h)
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Organy w kościele Wniebowzięcia Marii Panny w Champcueil
Dominique Thomas - 2009

Grand-Orgue II
(c1, d1 - f5)

Positif I
(c1, d1 - f5)

Récit III
(c1, d1 - f5)

Pédale
(c1, d1 – f3)

Montre 16'
Montre 8'
Flute à cheminée 8'
Prestant 4'
Quinte 2 2/3’
Doublette 2'
Tiercelette 1 3/5’
Fourniture IV
Cimbale III
Trompette 8'
Dessus de trompette 8'
Voix humaine 8'
Cornet V

Bourdon 8'
Montre 4'
Flute d'allemand 4'
Nazard 2 2/3’
Doublette 2'
Tierce 1 3/5’
Larigot 1 1/3’
Fourniture IV
Cromorne 8'

Bourdon 8'
Quintaton 8'
Flute 4'
Waldflöte 2'
Sesquialtera II
Flageolet 1'
Dulciane 8'

Montre 16'
(transmisja z
G.O.)
Flute 8'
Dulciane 24'
Trompette 12'

Rossignol
Tremblant doux
Accouplements: I/II, III/II
Tirasses: I/P, II/P, III/P, super III/P
Strój mezotoniczny
Podwójne półtony dla es/dis i gis/as
Grand ravalement w pedale dla: Dulciane 24' i Trompette 12' (f0, g0, a0 – h0)
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Organy w kościele opackim St-Georges
w St-Martin-de-Boscherville
Guillaume Lesselier – 1627, Bernard Aubertin - 1993

Grand-Orgue
II
(c1, d1 - c5)
Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Cornet V
Trompette 8’
Clairon 4’

Positif I
(c1, d1 - c5)

Récit III
(c3 – c5)

Pédale
(c1, d1 – d3)

Bourdon 8’
Montre 4’
Nazard 2 2/3’
Doublette 2’
Tierce 1 3/5’
Larigot 1 1/3’
Fourniture & cymbale
VI
Cromorne 8’
Voix humaine 8’

Cornet V

Tirasse fixe du
GO

Accouplement: I/II
Tremblant doux
Tremblant fort
Rossignol
Strój mezotoniczny (8 tercji czystych)
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Rejestracje zastosowane w dziele artystycznym
Interpretacja

Magnificat quarti toni
organy w Juvigny
Magnificat
GO: B 16’, M 8’, B 8’, P 4’, D 2’, F, C, T, Pos/GO
Pos: B 8’, P 4’, D 2’, F, C
Péd: Tr 8’
Quia respexit
GO: Fl 4’, L
Pos: B 8’, P 4’
Péd: Fl 8’
Et misericordia eius
GO: Vh 8’, P 4’
Pos: B 8’, P 4’, N
Péd: Fl 8’
Deposuit potentes
Pos: B 8’, P 4’, N, D 2’, Cr 8’

GO: Fl 4’, F 1’, Trembl. doux (8↓)
Péd: Fl 8’

Suscepit Israel
GO: B 8’, L, F 1’, Trembl. doux
Pos: Cr 8’
Péd: Fl 8’
Gloria Patri
GO: B 16’, B 8’, P 4’, N, D 2’, Corn, Tr 8’, Pos/GO
Pos: B 8’, P 4’, Cr 8’

***
Magnificat septimi toni
organy w Champcueil
Magnificat
GO: M 16’, M 8’, P 4’, Q, D 2’, T, F, C, Pos/GO
Pos: B 8’, M 4’, D 2’, F
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Quia respexit
Réc: Dul 8’
GO: M 8’, Fl 8’
Péd: GO/P
Trembl.

Pos: B 8’, Fl 4’, D 2’ (sopran, alt - 8↑)
Péd: GO/P

Et misericordia eius
Réc: B 8’, Fl 4’, Wald 2’, Sesq
Pos: Cr 8’, B 8’, M 4’
Péd: Fl 8’
Deposuit potentes
GO: M 16’, Fl 8’, P 4’, Q, T, Tr 8’
Péd: II/P
Suscepit Israel
Pos: Cr 8’, B 8’, M 4’, N, T

Réc: B 8’, Q 8’, Wald 2’

Gloria Patri
GO: M 8’, P 4’, D 2’, Tr 8’, Corn, Pos/GO
Pos: B 8’, M 4’, N, T, Cr 8’
***
Veni Creator
organy w St-Martin-de-Boscherville
1. verset - Veni Creator
GO: M 8’, B 8’, P 4’, Pos/GO
Pos: D 2’, F&C
2. verset – Tu septiformis
Pos: B 8’, D 2’
3. verset – Hostem repellas
GO: B 8’, P 4’
Pos: Vh 8’
4. verset – Deo Patri
GO: Tr 8’, P 4’, Pos/GO
Pos: N, D 2’, T
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Rejestracje zastosowane w dziele artystycznym
Improwizacja

Ut queant laxis
organy w Juvigny

Ut queant laxis. Plain-chant en Basse
GO: M 8’, P 4’, D 2’, F, T, Pos/GO
Pos: B 8’, M 4’, D 2’, F
Péd: Tr 8’, GO/P
Ille promissi. Plain-chant en Dessus
GO: B 8’, N
Gloria Patri. Recherche
GO: B 16’, B 8’, P 4’, D 2’

***
Huit variations sur Angelus pastoribus
organy w Champcueil

Plain-chant en Basse
GO: M 8’, Fl 8’, P 4’, D 2’, Q, T, F, C, Pos/GO
Pos: B 8, F
Réc: Dul 8’, Sesq
Péd: Tr 8’, Réc /P, super Réc /P
Plain-chant en Dessus
GO: Pos/GO, Réc /GO
Pos: N
Réc: B 8’, F 1’
Fugue à 3
Réc: Dul 8’, Fl 4’, Wald 2’
Récit de Voix humaine
GO: Vh 8’, P 4’
Réc: B 8’, Fl 4’
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Chant orné pour le Cornet
GO: Fl 8’, P 4’, Corn
Pos: B 8’, M 4’
Flageollet
Réc: B 8’, F 1’, Rossignol
Jeu fort melodieux
GO: M 8’, Fl 8’, Trembl
Péd: Fl 8’
Fugue à 4
GO: M 16’, M 8’, P 4’, D 2’, Q, T, F, C, Tr 8’, Dess de Tr 8’, Pos/GO, Réc /GO
Pos: B 8’, M 4’
Réc: Wald 2’, F 1’
Péd: Tr 12’, Pos/P, GO/P, Réc /P

***
Gloria de la messe In duplicibus & sollemnibus diebus
organy w St-Martin-de-Boscherville

Et in terra. Plain jeu
Pos: B 8’, M 4’, D 2’, F&C
Péd: Tr 8’
Benedicimus te. Fugue en trio pour le Cromorne
Pos: Cr 8’, B 8’
Glorificamus te. Plain-chant
GO: M 8’
Domine Deus, Rex caelestis. Fugue pour une Trompette
GO: Tr 8’, P 4’, Pos/GO
Pos: N, T
Domine Deus, Agnus Dei. Récit de Cornet
Réc: Corn
Pos: B 8’, M 4’
Qui tollis peccata mundi. Fugue à 2 claviers
Pos: Vh 8’
GO: M 8’
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Quoniam tu solus sanctus. Jeu musical
GO: M 8’, B 8’, P 4’
Tu solus altissimus. Pour la Trompette & le Cleron
GO: Tr 8’, Cl 4’, P 4’, Corn, Pos/GO
Pos: N, D 2’, T, L
In gloria Dei Patris. Amen. Plain jeu. Fugue
GO: M 8’, P 4’, Pos/GO
Pos: D 2’, F&C
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Opis płyty
Jehan Titelouze - inspiracje
Krzysztof Pawlisz - organy

J. TITELOUZE (ca. 1563-1633)
Magnificat quarti toni
Magnificat [1]
Quia respexit [2]
Et misericordia eius [3]
Deposuit potentes [4]
Suscepit Israel [5]
Gloria Patri [6]
Magnificat septimi toni
Magnificat [7]
Quia respexit [8]
Et misericordia eius [9]
Deposuit potentes [10]
Suscepit Israel [11]
Gloria Patri [12]
Veni Creator
1. verset - Veni Creator [13]
2. verset – Tu septiformis [14]
3. verset – Hostem repellas [15]
4. verset – Deo Patri [16]
K. PAWLISZ (1977)
Ut queant laxis
Ut queant laxis. Plain-chant en Basse [17]
Ille promissi. Plain-chant en Dessus [18]
Gloria Patri. Recherche [19]
Huit variations sur Angelus pastoribus
Plain-chant en Basse [20]
Plain-chant en Dessus [21]
Fugue à 3 [22]
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Récit de Voix humaine [23]
Chant orné pour le Cornet [24]
Flageollet [25]
Jeu fort melodieux [26]
Fugue à 4 [27]
Gloria de la messe In duplicibus & sollemnibus diebus
Et in terra. Plain jeu [28]
Benedicimus te. Fugue en trio pour le Cromorne [29]
Glorificamus te. Plain-chant [30]
Domine Deus, Rex caelestis. Fugue pour une Trompette [31]
Domine Deus, Agnus Dei. Récit de Cornet [32]
Qui tollis peccata mundi. Fugue à 2 claviers [33]
Quoniam tu solus sanctus. Jeu musical [34]
Tu solus altissimus. Pour la Trompette & le Cleron [35]
In gloria Dei Patris. Amen. Plain jeu. Fugue [36]
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