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Ornamentacja w muzyce wokalnej -Wlochy pierwsza polowa XVII-go wieku

Już w XVI wieku zdobienie linnii melodycznej poprzez niezapisane w tekście muzycznym 
ornamenty jest rozpowszechnione.Wykonawca  odgrywa rolę aktywną w procesie kompozycji, 
decydując za kazdym razem o ostatecznym kształcie kompozycji.Muzycy wiedzieli gdzie i jak 
dodawać zdobienia, improwizować nowe linie melodyczne a także jak aranżować tekst  muzyczny  
względem instrumentacji. Dla dzisiejszego wykonawcy jest to czasami żmudny lecz jakże 
interesujący proces poszukiwań i prób.Pomocą mogą nam  słuzyć metody teoretyczne, przedmowy 
do wydań czy zbiory przykladow ornamentacji.Mimo iz czestokroc w tytułach autorzy mówią o 
instrumentalistach i spiewakach ktorzy moga nawzajem inspirowac sie poszukujac figur 
ornamentacyjnych, od XVI go wieku ukazują się metody specyficzne dla śpiewu.Pierwsze 
obszerniejsze teksty dotyczace techniki spiewu to: 

Girolamo Camillo MAFFEI- "Delle lettere"  Napoli..1562,znany jako "Lettre sur le chant"/list na 
temant spiewu"/ 

Gionanni Luca CONFORTO "Breve e facile maniera d'essercitarsi ad ogni scolaro a far passaggi" 
Roma " Venise 1593

Giovanni Battista BOVICELLI"Regole, passaggi di musica"1594.

W tekstach tych jest wiele uwag dla spiewakow dotyczacych techniki oddechu, czy też porad 
różnego rodzaju.Maffei zaleca spiewanie 4 do 5 godzin po posilku, ćwiczenia z ciezarkiem z ołowiu
na przeponie , Bovicelli- spiewanie w naturze by slyszec swoj glos odbity przez echo, obserwacje w
lustrze itp. O ornamentacji typu "passaggi"-czyli dluīszych przebiegów, mówi sie jeszcze 
umiarkowanie, lub ogranicza tylkon do kadencji /Maffei/. Dopiero od barokowego Stille nuovo  
zapoczatkowanego dzialanoscia kameraty florenckiej, nastapi rozkwit kwiecistych ornamentow, 
które zaczną zajmowac wiele miejsca. Postulat nadrzędnosci słowa nad muzyka nie kłóci sie z 
kwiecistymi  wokalizami  w kompozycjach Monteverdiego czy Cacciniego, jako ze sa one 
zarezerwowane do specyficznych słów, wzmagajac ich siłę ekspresji.Aria Orfeo "Posente spiriti" z 
opery Orfeo Monteverdiego jest typowym przykladem wykonawstwa w tej epoce. Dwie linie dla 
spiewu /prosta i ogromnie zdobiona/ sa swiadectwem ,ze nie kazdy spiewak byl zdolny wykonac te 
partie, i kompozytor przewidywal mozliwosc jej uproszczenia. 

C.Monteverdi  aria Orfeo 3akt





W okresie baroku rola wykonawcy staje sie centralna w procesie powstawania dzieła,  mając 
ogromny wpływ  na jego ostateczny kształt.Tekst muzyczny  jest kanwą, do ktorej wykonawca 
chcąc dodac ekspresji,  musi wnieść swój wklad dodając ozdobniki jak tryle, passaggi itd.a także 
wzmagać wyraz poprzez użycie specjalnych technik jak sprezzatura czy messa di voce. Proces ten 
byl łatwiejszy w epoce, jako  że przeważnie kompozytor i wykonawca był tą samą osobą. 
Ostateczny kształt utworu pozostawał najczęściej znany tylko tym, którzy mieli okazję go usłyszeć. 
Lecz czasami notowano takie wersje, które są dla nas wspaniałym modelem do naśladowania. Jako 
przyklad niech posłuży fragment wersji madrygalu"Sfogava con le stelle" Monteverdiego, którego 
interpretację przez Ottavio Valera udało się zanotować.



Wiek XVII przynosi nowe  mysli teoretyczne i nowy styl wokalny. Najwazniejszymi tekstami 
teoretycznymi dotyczacymi śpiewuz tego okresu sa:

Giulio Caccini  Le Nuove Musiche  1602 et 614

Richardo Rogniono-    Il vero modo di diminuire  con tutte le sorte di stromenti da corde, da fiato, 
et ancora per la voce humana"1620

Praetorius Michael "Syntagma musicum "1618

GIULIO CACCINI  zwany il Romano, to główna postać nowego stylu wokalnego.Byl on 
znakomitym spiewakiem,(tenorem), i profesorem śpiewu.On sam nigdy  nie uwazał się za twórcę 
nowej szkoly śpiewu.To współcześni nadali mu tytuł pioniera.Ornamentacja we Wloszech już od 
czasow Renesensu byla różnorodna  w zależnosci od regionów, tak jak rożnił się styl muzyczny 
północnych i południowych Wloch. Caccini zainspirowany stylem neapolitanskim,"Cantare 
all'improviso" wywodzącym się z dawnej tradycji bardów i trubadurów,, imrpowizowania prostych 
melodii do recytowanych poezji. Stworzyl on na tej bazie system ornamentacji wokalnej ktory objal
następnie całe Włochy.Caccini produkowal sie na dworze Ferrrary ze swa żoną i  córkami, gdyie 
odniósł niesychany sukces,i skąd jego sława promieniowala na całz kraj.Caccini w 1605 zaproszony
przey Katarzyne Medici do Paryza bardzo sie tam spodobal.fakt ten jest istotny, dla zrozumienia 
wplywu muzyki wloskiej rowniez we Francji.

Obszerna przedmowa do jego zbioru arii Nuove Musiche  jest rodzajem  metody nowego stylu 
śpiewu, z przykładami i wskazówkami dla wykonawcy. Caccini daje uwagi ogolne , ze dobra 
intonacja jest podstawa spiewu,jako ze nawet spiewanie z gardla czy nosowe jest lepsze od 
spiewania nieczysto, a takze podkresla nieznierna wage tekstu .Używa też enigmatycznego terminu 
sprezzatura,ktory pojawi sie tylko w jednym z jego przykladow.To określenie jest często  używane 
jako typowy i nowy sposob śpiewu.Nie jest to bynajmniej odkrycie Caciniego. Uzywa go po raz 
pierwszy Castiglione dans dans le livre Libro del del Cortegiano 1528.Sprezzatura to grazia di 
cantare czyli czarujący sposob śpiewania. Nie ma to nic wspolnego ze alteracją rytmu czy jakimś 
rubato, jak to czasami się tlumaczy. Caccini mowi dokladni o una certa nobile sprezzatura di canto 
czyli sprezzatu odnosi sie do dżwieku.Wymaga ona miękkiego głosu i dobrej pracy oddechem.

Dla Cacciniego la buona maniera di cantare jest połączony z użyciem  crescere e scemare la 
voce,lesclamazione, trilli e gruppi , czyli wymacnianiem i ściszaniem glosu na jednej nucie, 
użyciem tryli i gruppi. Podstawowym dogmatem śpiewu dla  Cacciniego jest że La musica altro 
non essere che la favella e il rithmo, et il suono per ultimo, e non per lo contrario/ Muzyka nie jest 
niczym innym jak opowieścią, rytmem i na koniec dzwiękiem,,a nie odwrotnie.Owa opowiesc, 
favela, oznacza tekst, według niego śpiew jest armonia favellare, tekstem na bazie 
harmonii.Dodajmy iż o tym samym mówi Peri  w przedmowie do swej opery Euridice.

 Wedle Cacciniego, ten kto ja przestudiowal nie potrzebowal juz profesora.Nuove Musiche mialy 
dwa wydania  1602 i 1614. W drugim jest wiecej malych ornamentów oraz passaggi, o których 
Caccini wspomina w 1szzm wzdaniu nie podajac przykładów. Ten tekst Caciniego jest dla nas 
główna baza  przy szukaniu ornamentow dla muzyki włoskiej XVIIwieku.



Oto  wykaz ozdobników XVIIwieku pochodzących z  następujących zrodeł:

Giulio CACCINI             LE NUOVE MUSICHE  Firenze 1614

ROGNONO                     SELVA  DI VARII PASSAGI  Milano 1620               

PRAETORIUS                 SYNTAGMA MUSICUM 1620

TRILLO lub TREMULO

Trillo zaczyna sie na  głównej nucie, coraz mniejszymi wartościami, a następnie trzeba powtarzać

kazdą nutę gardlem na samogłosce a skonczyc na calej nucie. /Caccini, Nuove Musiche/

Niemiecki teoretyk Bernhard, autor traktatu Von der Singekunst oder Manier 1650, który studiował 
we Włoszech dodaje."Nie każdy moze wykonac trillo pełnym głosem .Niektórzy ,zwłaszcza kontralty
muszą robić go gardłem.Należy bardzo uwazać aby nie zepsuć jakości dzwięku przyspieszając trillo,
aby nie  uzyskać efektu beczenia..Nie trzeba wykonywac go zbyt szybko,lecz pozwolic głosowi 
wibrowc naturalnie. Zbyt powolne tempo tez nie jest wskazane.Zazwyczaj uzywa sie trillo na 
wartosci kropki przy nucie.Co do mnie to wolę juz słuchac zbyt szybkiego niż zbyt wolego trillo "

RIBATUTA DELLA GOLA Caccini

Rodzaj trylu z rytmem punktowanym



Rognoni podaje przyklad kombinacji trillo z ribattuta della gola

ACCENTO

 Rognono  Powinno sie go robić raczej na końcu,tzn. trzymać dłużej nutę punktowaną.Najlepiej jest
uzywac akcentu przy opadajacej linii melodycznej.Dzis słyszymy też akcenty na linii wynoszącej, 
ale dobrzy spiewacy  czynia to rzadko. .Wedle Rognono, accento powinien byc raczej wolne niż 
szybkie.



ANTICIPATIONE DELLA SYLLABA

Rozni autorzy mowia o śpiewaniu ostatniej sylaby na przedostatniej nucie kadencji

Bernhard idzie dalej podając rozne możliwości tego ornamentu



RYTMIZACJA

Caccini podaje kilka wariantów ornamentow rytmicznych

Cascata/spadek zejscie w dol

Caccini wymaga ekspresje przy przedluyanie dlugich nut i przyspieszanie krotkich.

Daje tez przyklady z pobraniem oddechu przed zejsciem w dol

Groppo

Jest tym co znamy dziś jako tryl.



Bovicelli daje nawet kilka interesujacych odmian tego ornamentu

Rognono "Trzeba reatakowac kazda nute gardlem na samoglosce  a do ostatniej caleu lub ponuty. 
daje ciekawa uwage Trzeba zawsze zatzrzymywać się na przedostatniej nucie  każdego passaggi a w
szczegolnosci groppo czy trillo, by ostatnia nuta nie byla zagrana brutalnie.

STRASINARE (Portamento di voce )

Strasinare znaczy doslownie ciagnąć.Effekt ten polega na przechodzeniu z nuty na nutę w taki 
właśnie ciągniety sposob.Używa go sie dla wyrazenia smutku, lamentu,placzu.

Czasami przy slowie ohime, lasso



ESCLAMAZIONE

Efekt długiej nuty zaczynanej głośniej, sciszanej i znow natężanej.Caccini wyroznia dwa typy 
affetuoso, co możnaby przetłumaczyć jako ekspresyjne , i piu vivo żywsze.Najlepszym ekspresyjnie 
efektem bedzie zaczynanie diminuendo

W podanym przykladyie Caccini komentuje:"Należy na początkowym słowie Cor mio ,na pierwszej 
półnucie z kropką, po jej zaczęciu sciszyć stopniowo, i przy ćwiercnucie natężyć aż do exclamatione
ekspresyjne wystarczajace dla  nuty oddalonej o pół tonu.Lecz trzeba więcej wigoru na słowo 
deh,przytrzymujac je, by następnie ściszyć i opaść w dół sekstą . 

MESA DI VOCE

Zaczynanie nuty ciszej, wymacnianie i ponowne sciszanie.

PASSAGGI

Szybkie figuracje różnej długości.Oprocz zwrotów kadencyjnych mogą być uīywane na słowach 
wartych podkreślenia .Sa to najbardziej skomplikowane zdobienia wymagajace od wykonawcy 
kompozycji melodycznej, w zgodzie oczywiscie z harmonia i wyrazem tekstu.Dla Cacciniego te 
passaggi nie były niezbędne dla pięknego śpiewu.Przestrzegał nawet przed nadużywaniem  długich 
i nieadekwatnych przebiegów . 



Poszukujac inspiracji do tego typu ornamentow mozna po pierwsze wzorowac sie na tych 
zawartych w kompozycjach z epoki,jak np. wlasnie arie z Nuove Musiche Cacciniego, arie 
Frescobaldiego czy  madrygaly Monteverdiego. Wspanialym zrodlem inspiracji dla wokalisty moze
byc zbior Rognoniego, Selva di varii passaggi.Zbior ten ma trzy czesci , z ktorych pierwsza jest 
adresowana do wokalistow, by śpiewać ładnie i z  wdziękiem.(..) użyteczny też dla instrumentów by 
naśladować glos ludzki.Zbior ten jest dedykowany krolowi Zygmuntowi III- mu Waza. Wielce 
szanowany w Europie monarcha byl wyrafinowanym melomanem, 



Oto wyjątek dla przykładu 



Zestaw przykladow Rognoniego jest oszałamiajacy, ale wart przestudiowania

Na koniec Caccini podaje przyklady swych utworow, z dokadnym zaznaczeniem gdzie i jakie 
ornamenty należy użyć.Podane przykłady we współczesnej notacji pochodzą z tezy doktoratu
 Alfred Finch "A Study to caccini Nuove Musiche" thesis 1942 https://urresearch.rochester.edu/



/





Wyjasnienia.

Na slowie Deh -scemar la voce= decrescendo

senza misura  nie oznacza bez rytmu.Bas zachowuje absolutnie rytm,natomiast linia melodyczna 
moze byc wykonana na zasadzie swingu czyli lekkiego odchylenia rytmicznego,synkopowanego 
lub punktowanego.

quasi favellando in armonia con la sudetta sprezzatura = jakby mowienie na harmonii,z pewna 
nonszalancja

esclamazione con misura piu larga na słowach ch io me moro (to do smierci mej się przyczynia) 
oznacza śpiewanie z wolniejszą pulsacją ale bez zmiany rytmu.

Na koniec kilka żdań będących kwintesencją stylu XVII wieku.

Wielu autorow podkresla wage umiarkowania w dodawaniu ornamentów, przestrzegajac przed ich 
nadużywaniem pozbawiajacym utwór sensu.I tak Rognoni czyni nastepujace uwagi 

"Uwagi dla wokalistów

Ponieważ piękno śpiewu opiera sie na wyrażeniu jasno słów ktore się śpiewa, chciałbym tutaj 
przypomnieć śpiewakom pragnącym iść śladami najlepszych i najbardziej doswiadczonych.W 
zasadzie głos jest instrumentem służącym wyrażeniu myśli duszy , co jest słowem.Trzeba więc 
zanalizowac czy tporzeba więcej głosu czy nie, śpiewając dane słowo.Należy  uważac robiąc 
passagi na słowach  doglia, tormenti,affanni, pene etc, ponieważ zazwyczaj na tych słowach robi 
sie accenti i esclamazione,to ściszając to natężająć glos. Czasem słowa te winny być słodkie i 
miękkie, wyrażone smutnym i bolesnym głosem, wedle sensu wypowiedzi.Nie należy też wynosić 
pod niebiosa dzisiejszych śpiewakow, którzy pod pretekstem iż mają do tego naturalną 
predyspozycję,robią niekonczące się i nieuzasadnione passaggi, kontynuują rulady na wszystkich 
sylabach niszczac kompletnie harmonię.Dowodzą tym samym iż nie uczyli sie u dobrych 
profesorów.Te błędy ida tak daleko, że niektorzy sadzą iż przesżli mistrzów, lub twierdzą że sami się 
nauczyli lub też za granicą....Byłoby lepiej moim zdaniem, gdyby ci śpiewacy  przyłożyli się do 
każdej innej pracy niż do tej sztuki wzniosłej i pięknej jaką jest śpiew.

Marco da Gagliano, dans la préface de Dafne (1608), Ai lettori  .
"Wielu,zadajacych sobie wiele trudu by robic groppi, trilli, passaggi, esclamazioni,popełnia błąd 
wykonując je bez zastanowienia się w jakim celu i dlaczego je robią.Nie mówie tutaj że nie 
należałoby dodawać tych zdobień..Lecz tam, gdzie tekst nie wymaga tego, nie trzeba ich stosować, 
by nie czynić jak ów malarz, który umiejąc dobrze malować cyprysy, malował je wszędzie.Należy 
starać się artykułować dobrze sylaby, by można było dobrze rozumieć słowa,co powinno byc celem 
nadrzędnym wokalisty w każdym wypadku, szczególnie w recytatywie; Spiewak powinien być 
przekonany że prawdziwa przyjemność słuchacza zależy od zrozumienia słów"


