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Chant sur Ze livre, czyli "śpiew z księgi", a ściśle mówiąc "improwizowany śpiew 
• 

w oparciu o melodię zapisaną w księdze liturgicznej': jest jedną z naj starszych 
praktyk wielogłosowych we francuskiej muzyce religijnej. Jako "ustna tradycja': 
nieskodyfikowana i przechodząca z pokolenia na pokolenie, zdaje się istnieć 

wbrew granicom wyznaczanym przez stylistyczne periodyzacje epok. Najstarsze 
świadectwo istnienia tego typu śpiewu zawiera MicroZogus Guidona z Arezzo (XI 
w.), gdzie został on określony jako discantus lub dechant1

• W XV wieku Johannes 
Tinctoris mówi o improwizowanym śpiewie polifonicznym w oparciu o zaczerp
nięty z monodii liturgicznej cantus firmus, określając to jako cantus supra Zibrum2• 

W tego typu sposobie śpiewania głos górny był improwizowany mając za podsta
wę melodię zaczerpniętą z księgi liturgicznej. Najpóźniejsze wzmianki pochodzą 
aż z wieku XVIII. Żywotność "śpiewu z księgi': jako żywej praktyki liturgicznej, 
trwała wiec blisko siedem stuleci3

• Nadrzędną tego przyczyną zdaje się być wła
ściwe Francuzom zamiłowanie do improwizacji w oparciu o plein-chant. Istota 
praktyki, pomimo zmieniającej się stylistyki epok historycznych, pozostawała za
wsze zasadniczo niezmienna: był to na pół zapisany, na pół improwizowany śpiew 
wielogłosowy. Zaczerpnięta z pZein-chant melodia wykonywana była w długich, 
równych sobie wartościach rytmicznych przez scholę, którą często - dla pod
trzymania intonacji - wspierał unisono serpent. W tym samym czasie, "na tle" 
poszczególnych dźwięków monodycznego śpiewu scholi, śpiewak solista, mając 
przed sobą otwartą księgę liturgiczną z oryginalnym zapisem wykonywanej melo
dii, improwizował drugi, często bardzo ozdobny głos. Stąd określenie chanter sur 
Ze Zivre, czyli "improwizowany śpiew w oparciu o melodię zapisaną w księdze': 

I Guido d'Arezzo. Micrologus. w: Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum. Martin Gerbert 
(red.). Reprint ed. Hildesheim 1963 s. 21-24 (rozdział XVIII: De diaphonia id est organi precepta, 
rozdział XIX: Dictae diaphoniae per exempla probatio). 

2 R. J. Jackson. Performance practice: a dictionary-guide for musicians. New York 2005 s. 196. 

3 A. E. Choron, J. A. de la Fage. Nouveau manuel compiet de musique vocale et instrumentale, ou 
encyc/opedie musicale. Paris 1838 cz. II t. III s. 196. 
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Obecność tej praktyki W wieku XVIII przełamuje utarte twierdzenia wiążące ją 
wyłącznie z tzw. "początkami wielogłosowości': Jej żywotność nie zakończyła się 
bowiem wraz z melizmatyczną polifonią praktykowaną w XII wieku w prowan
salskim opactwie Saint Martial w Limoges, ale trwała nieprzerwanie aż do czasów 
Rewolucji Francuskiej. O tym, jak ważna i żywotna była to praktyka jeszcze w wie
ku XVIII świadczy chociażby spisany w roku 1765 kontrakt, jaki zawarła kapituła 
katedry w Clermont z Louisem Grenon4 

- muzykiem i kompozytorem, któremu 
powierzono stanowisko maltre de musique przy wspomnianej katedrze. W śród 
szczegółowo wymienionych obowiązków znajduje się zapis, że winien on "w po
bożności i cnocie nauczać i prowadzić dziesięcioosobowy chór chłopięcy, którego 
zadaniem jest oprawa katedralnych uroczystości. Winien on nauczać chłopców 
w kwestii sztuki muzycznej, w śpiewie oraz w fauxbourdonie. [ ... ] ponadto zobo
wiązuje się on być obecny wraz z chórem zawsze wówczas, gdy winna rozbrzmie
wać muzyka i gdy śpiewa się z księgi lub w fauxbourdonie. Winien on również 
wykonywać wszystkie obowiązki, które od wieków należą do obowiązków Maitre 
de musique"s. Ten sam charakter mają i inne podpisywane w tym czasie umowy 
między kościołami a muzykami ubiegającymi się o to stanowisk06

• 

Do wieku XVII "śpiew z księgi" był zasadniczo praktyką ustną i nie był przed
miotem szczególnego zainteresowania teoretyków muzykF. Ożywienie w tym 
względzie przynosi wiek XVIII, kiedy zagadnienie to zaczyna się pojawiać u wie
lu autorówB. W roku 1705 Sebastien de Brossard, wyjaśniając znaczenie terminu 
contrapunto, pisze, że gdy utwór [polifoniczny] "powstaje na bieżąco i bez wcze
śniejszego przygotowania, wówczas określa się to jako śpiew z księgi lub jako con
trapunctum extemporaneum"9. W roku 1741 Jean Lebeuf tego typu praktykę okre
śla jako l'art du jleuretis10 (sztuka kwiecista), ubolewając jednocześnie, że "śpiew 
z księgi': poprzez uwarunkowania tonalne i wygodę wokalnej improwizacji, 
zniekształcił i wypaczył pierwotne piękno monodycznych melodii, które w tym 

4 Louis Grenon (t1769), muzyk i kompozytor, maltre de musique katedry w Puy-en-Velay, a od 
1763 w Clermont (stanowisko to piastował wcześniej J. Ph. Rameau). 

5 Cytuję za: Louis Grenon: Un musicien d'Eglise au XVIIIe siecle. B. Dompnier (red.). Editions Blaise 
Pascal 2005 s. 30-31. 

6 Louis Grenon s. 30. 

7 H. Schneider. Die franzosische Kompositionslehre in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts. Tutzing 
1972 s. 217. 

8 W tej kwestii bardzo skrótowo wypowiadali się m.in.: R. Ouvrard. La musique reta.blie depuis san 
arigine; rękopis 821-2 z Bibliatheque municipale de Taurs; S. de Brossard. Dictionnaire de musique. 
Paris 1703; J. -L. Lecerf de La Vieville. Comparaison de la musique italienne et de la musique franr;aise. 
Bruxelles 1706; J.-Ph. Rameau. Traite de /'Harmonie. Paris 1722; Abbe Lebeuf. Reponses aux Ques
tions proposees dans Ze Mercure du mois de Novembre dernier ci lbccasion de quelques Contestations 
Musicales, formees ci Troyes en Champagne. Mercure de France (maj 1729). 

9 "Quand cette composition se fait sur Je champ et sans preparation, c'est chan ter sur le livre ou 
contrapunctum extemporaneum:' S. de Brossard. Dictionnaire de musique. Paris 1705 s. 15-16. 

10 J. Lebeuf. Traite historique et pratique sur le chant ecc/esiastique. Paris 1741 s. 110. 
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czasie, nawet w postaci jednogłosowej, były już śpiewane w sposób przekształco
ny: "śpiew gregoriański został w znacznej mierze ogołocony ze swojej piękności 
poprzez kompozytorów, którzy kierując się regułami kontrapunktu przestawiali 
w nim dźwięki po to, aby prościej było dopasować budowane na nich współbrz
mienia"ll. To, co dobre jest w wielogłosie, rzadko kiedy jest dobre przy śpiewie 
jednogłosowym - konkluduje. Dodajmy, że tego typu przekształcony "chorał gre
goriański': zwany we Francji pZein-chant, wyszedł m. in. spod ręki G. G. Niversa. 

Kilkadziesiąt lat później, w roku 1767, o "śpiewie z księgi" wypowiada się rów
nież J. J. Rousseaul2

• W swoim Słowniku muzycznym pisze, że jest to "kontra
punkt czterogłosowy, który muzycy, mając przed sobą leżącą na pulpicie otwartą 
księgę, wykonują improwizując każdy swoją partię. Trzy głosy są improwizowane, 
zaś czwarty - śpiewany zgodnie z melodią zapisaną w nutach - jest wykonywa
ny w długich wartościach". Dodaje, że śpiew taki wymaga bardzo dużej wiedzy, 
umiejętności i praktyki, co - według słów Adriena de la Fage13

, zapisanych w roku 
1749 - nie było już zjawiskiem tak powszechnym jak w wieku XVII. Po Rewolucji 
Francuskiej "śpiew z księgi" wyszedł z użycia i był już postrzegany jako archaizm, 
zyskując miano "dawnego improwizowanego kontrapunktu dwugłosowego"14. 

Wydany w roku 1739 Traite du countrepoint simpZe ou chant sur Ze livre Lo
uis-Joseph Marchanda 15 (tl77 4) jest pierwszą tak obszerną francuskojęzyczną 
wypowiedzią na temat "śpiewu z księgi': Dzieło to uchodzi też obecnie za pierw
szy francuski podręcznik kontrapunktul 6

• Celem przyświecającym autorowi było 
skodyfikowanie i uporządkowanie niepisanych reguł istniejących dotąd w ustnej 
tradycji. Bezpośrednią przyczyną powstania traktatu zdaje się być fakt powolnego 
zanikania tego typu praktyki w jego czasach: "nie jest moim celem dawanie no
wych reguł, a jedynie zebranie ich i ujęcie w spójny wykład dotyczący tych prawi
deł, których winni przestrzegać ci, którzy zostali zobligowani do śpiewania z księ
gi (chanter sur Ze livre)"17. Umieszczona na stronie tytułowej informacja, że traktat 
przeznaczony jest dla tych, którzy "pragną wykonywać muzykę w kościołach kate-

II J. Lebeuf. Traite historique s. 111. 

12 J. J. Rousseau. Dictionnaire de musique Londyn 1766 s. 84; Encyclopedie ou dictionnaire universelle 
raisonne des connoissances humaines. F. B. de Felice (red.). Paris 1771 t. VIII s. 756. 

13 A. de la Fage. Notes, extraits et varietes concernant Ze chant liturgique recueillis pour mon instruction 
(F-Pn n.aJ. 257) s. 240. Podaję za: J. Montagnier. Les sources manuscrites fran~aises du Chant sur Ze 

livre aux XVII' et XVIII' siecles. "Revue Belge de musicologie" 49(1995) s. 79. 

14 Marchand. W: F. J. Fetis. Biagraphie universelle des musiciens. Paris 1863 t. V s. 416. 

15 Louis-Joseph Marchand (1692-1774), francuski duchowny, teoretyk i kompozytor. W młodości 
uczył się w Bourges i Auxerre (śpiew, zasady muzyki). Po ukończeniu studiów wstępuje do semina
rium. Po przyjęciu święceń piastował wiele stanowisk kościelnych w Bar-Ie-Duc, Auxerre, ChaIons
sur-Marne i Besan<;:on (tytuł maitre de musique). Autor Missa quatuor vocibus (1743). 

16 "Mając na uwadze użyteczność poruszanych przez niniejszy traktat zagadnień, a które to treści 
nie zostały jak dotąd przez nikogo przelane na papier, ośmieliłem się właśnie tego dokonać:' L.-]. 
Marchand. Traite du countrepoint simpZe au chant sur Ze livre. Bar-Ie-Duc 1739. Wstęp. 

17 L.-J. Marchand. Traite. Wstęp. 



12 
MIŁOSZ ALEKSANDROWICZ 

dralnych i kolegiatach Francji, Flandrii i innych krajów", świadczy o praktycznym 
i pedagogicznym profilu dzieła. "A wszystko po to - pisze Marchand - aby pomóc 
tym, którzy nauczają w katedrach i innych miejscach"18. Dzieło ma więc charakter 
podręcznika, w którym wyjaśnione są podstawowe zagadnienia muzyczne nie
zbędne przy nauce "śpiewu z księgi': po których następuje wyłożenie popartych 
przykładami reguł, "których zachowywanie uczyni śpiew z księgi doskonałym"19. 
Całość dopełniają zamieszczone na końcu dzieła "lekcje" i przykłady muzyczne. 

, 

DU CONTREPOINT 
SIMPLE, 

SUR LE L I V R E, 

l 

OU'IIragr nice ",irt d tousceux qui aJpirtnt a entm' dalls fa 1I1ufiqllt de 1« 
/,liipart es Carbedrafes (;;' Collegiales) tant tn France, plt 

, de Flanare & a/ltres. 

far Monlleur LOUIS.JOSEPH MARCHAND, Pr!tre 
Semiprebande, 8{ Maltre de Mlitiqtlede l'Infigne Chapitre 
,de S. Maxe, Chapelle Royale a Bar-Ie-Duc, ci-deval1t Maltre de 
MlIfique des Cathedrales de ChaalollS & de Bezan'ion 

, 

A BAR-tE.DUC; 

Chez R I C H A lt D B R IF L o T. lmprimeur-Libraire. &c. 
n 5 , E 

M. D.CC. XXXIX. 
APEt; lliP.Ml$SlrJr,· 

Podstawą dla improwizowanej praktyki "śpiewu z księgi" jest plein-chant -
swoiście francuski "rodzaj" monodii liturgicznej zwanej często - również w wieku 
XVIII - chorałem gregoriańskim. W roku 1690 Antoine Furetiere pisze, że "jest 
to zespołowy śpiew Kościoła, który wykonywany jest przez śpiewaków w uniso-

18 L.-J. Marchand. Traite. Wstęp. 

19 L.-J- Marchand. Traite. W stęp. 
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nie, składający się ze wznoszących się i opadających diatonicznie dźwięków, któ
remu nie towarzyszy żadna inna partia. 6w plein-chant jest często zwany śpiewem 
gregoriańskim:'20 W roku 1694 Wielki Słownik Akademii Francuskiej definiuje go, 
jako "śpiew własny Kościoła': zaznaczając, że "muzyka [wielogłosowa] jest o wiele 
trudniejsza w wykonaniu niż plein-chant"21. Znaczenie słowa plein, oznacza tyle 
co "równy, spójny i pozbawiony kontrastów"22. W ujęciu Marchanda jest to "prak
tykowany w kościele śpiew prosty, który pomimo braku różnorodności i ozdob
ności obecnej zazwyczaj w muzyce [wielogłosowej], odznacza się dostojeństwem, 
zwłaszcza wówczas, gdy jest on wykonywany we właściwym mu tempie i stosownej 
powadze"23. Dalej Marchand zaznacza, że przy pewnych okazjach do tego jednogło
sowego śpiewu dodawane są współbrzmienia, które z reguły przypadają na każdą 
nutę (notte pour notte), co określane jest jako "kontrapunkt prosty" (countrepoint 
simple) lub jako "śpiew z księgi" (chant sur Ze Zivre). Zatem śpiew taki to "kompozy
cja złożona z harmonijnie brzmiących współbrzmień, którą muzycy, stosując okre
ślone reguły, wykonują improwizując na tle monodycznej melodii pZein-chant"24. 

Umiejętność sprawnego, muzykalnego i poprawnego improwizowania na tle 
dowolnie wybranej melodii plein-chant wymagała wielu lat nauki. Marchand za
leca, by · na początku wszystkie ćwiczenia wykonywać w formie pisemnej - na 
papierze, jako zadanie kontrapunktyczne, w czym pomocny ma być właśnie jego 
traktat. Gdy reguły "śpiewania z księgi" zostaną w ten sposób opanowane, wów
czas można przejść do śpiewu improwizowanego. Prawdziwy mistrz - jak pisze 
- potrafi nie tylko improwizować zwyczajne współbrzmienia, ale również stoso
wać technikę imitacji określonych fraz (desseins) czy fugę, które "dodają śpiewowi 
wdzięku, i którymi ucho jest przyjemnie zaafektowane"25. 

Przy śpiewie z księgi elementem nadrzędnym jest melodia plein-chant, która 
służy jako podstawa (basse) dla improwizacji. Każda jej nuta - pisze Marchand -
"winna być rozpatrywana jak pierwszy stopień [skali], na którym należy opierać 
właściwe dla niego współbrzmienia" 26 . Oznacza to, że każdy z dźwięków prowa
dzonej w równych, wydłużonych wartościach rytmicznych melodii plein-chant 
stanowi (w ramach swego czasu trwania) podstawę dla głosu górnego odznacza-

20 "Plein chant est le chant ordinaire du Choeur des Eglises, OU les chantres chantent ił l'unisson, et 
forment des tons en montant et en descendant par degres sans aucunes contreparties. [ ... ] Ce plein 
chant s'appelle aussi le Gregorien:' Plein chant. W : Dictionnaire universel. A. Furetiere (red.). Paris 
1690. 

21 "On appelle Plein-chant le chant ordinaire de I'Eglise. La musique est plus difficile a chanter que 
le plein chant': Plein. W: Dictionnaire de l:4cademie Frant;oise. Paris 1694 s. 247. W różnych XVII
wiecznych źródłach występują dwie wersje pisowni: plain-chant oraz plein-chant. 
22 "Uni, pIat et sans inegalitez': Plein. W: Dictionnaire de l:4cademie Franroise s. 247. 

23 L. -J. Marchand. Traite s. 1. 

24 L.-J. Marchand. Traite s. 2. 

25 L.-J. Marchand. Traite s. 2. 

26 "Chaque notte en doit etre regardee comme le premier degre, sullequel on doir faire ses accords:' 
L.- J. Marchand. Traite s. 10. 
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jącego się większą różnorodnością rytmiczną. Pomiędzy tymi głosami mogą po
jawić się zarówno interwały doskonałe (parfait) jak i nie doskonałe (imparfait). 
Idąc za klasyfikacją Marchanda27, do pierwszej grupy zaliczyć należy obie tercje, 
kwintę i oktawę, zaś do drugiej - sekundę, kwartę i septymę. Do tego należy dodać 
sekstę, która jest przez niego traktowana jako interwał "mieszany" (mixte), czyli, 
w zależności od kontekstu, może być albo konsonansem, albo dysonansem. Per
fekcyjna umiejętność stosowania interwałów zgodnie z regułami jest kluczem do 
tego, by "śpiew z księgi" był gustowny i wykonywany ze smakiem. 

To jednak nie wszystko, bowiem "nie wystarczy wiedzieć, jak zbudowane jest 
współbrzmienie; aby osiągnąć biegłość w kontrapunkcie, należy znać naturę me
lodii, nad którymi pracujemy"28. Niezwykle ważnym elementem w improwizacji 
jest tonalność melodii plein-chant, które mogą być utrzymane w różnych tonach 
(tons) i różnych modi (modes). Dla Marchanda, który z przyczyn praktycznych nie 
wnika głęboko w kwestię tonalności, ograniczając się do niezbędnego dla "śpie
wu z księgi" minimum, różne tony i modi oznaczają po prostu "różne sposoby 
rozpoczynania, kontynuowania i kończenia utworu" 29. W jego ujęciu modi jest 
osiem, a ich dźwięki finalne idą parami: oznacza to, że dla pierwszego i drugiego 
tonu dźwiękiem finalnym jest re; dla trzeciego i czwartego - mi; dla piątego i szó
stego - fa; zaś dla siódmego i ósmego - sol. Aby odnaleźć dominantę, która - jak 
zaznacza - jest najtrudniejsza do zauważenia, i która jest zasadniczym elementem 
odróżniającym tony, należy pamiętać, że w owych sparowanych tonach, "pierw
szy z nich będzie miał swoją dominantę zawsze wyżej niż drugi"30: 

TonI Ton II Ton III Ton IV Ton V Ton VI Ton VII Ton VIII 

Finalis Re Re Mi Mi Fa Fa Sol Sol 

Dominanta La Fa Ut La Ut La Re Ut 

Co ilustruje w sposób następujący31: 

27 L.-J. Marchand. Traite s. 3. 

28 "C'est peu de savoir faire un accord, il faut pour reussir dans le contrepoint, connaitre la nature du 
sujet sur lequel on travaille:' L.-J. Marchand. Traite s. 10. 

29 "Differentes manieres de commencer, continuer et finir une piece': L.- J. Marchand. Traite s. 10. 

30 L.-J. Marchand. Traite s. II. 

31 Po prawej stronie, dla jasności zapisu, zamieszczono oznaczenia dźwięków w kluczu wiolinowym, 
których w traktacie Marchanda nie ma. 
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Intonatio tenor mediatio terminatio 

Ton I 

Intonatio tenor mediatio terminatio finalis 

Ton II 

mediatio terminatio 

Ton 11I 

Intonatio tenor mediatio terminatio 

Ton IV 

Intonatio tenor mediatio terminatio 

Ton V 

Intonatio tenor mediatio terminatio finaJis 

Ton VI 

Intonatio tenor mediatio terminatio 

Ton VII 

tenor mediatio terminatio 

Ton VIII 

Ruch improwizowanego głosu górnego, opierającego się na dźwiękach długo
nutowego plein-chant, może być łączny (conjoint) lub rozłączny (disjoint) - zależ

nie od woli śpiewaka solisty. W melodii dominującym ruchem winien być ruch 
sekundowy, który, przy zachowaniu określonych zasad, jest również swobodny. 
Ponieważ głos improwizowany rządzi się zasadniczo tymi samymi regułami me
lodycznymi co plein-chant, zakazane jest prowadzenie melodii w sposób niezgod
ny z zasadami przestrzeganymi w monodii liturgicznej. Owe nietypowe dla niej 
interwały, które w muzyce wielogłosowej I pol. XVIII wieku, zwłaszcza świeckiej, 
nie raziły już tak bardzo, zostały w "śpiewie z księgi" jednoznacznie zakazane. 
W oczach Marchanda owo zagrożenie wpływem stylu muzyki pozaliturgicznej 
było poważne, bowiem pierwsze szczegółowe reguły zamieszczone w traktacie 
dotyczą tego, czego nie można, a nie tego, co należy. 

Przede wszystkim należy unikać pochodu dźwięków, które razem tworzą in
terwał septymy, trytonu lub kilku z rzędu półtonów, co - jak mówi - określa się 

w kontrapunkcie jako złe następstwo (mauvais progrez). Błąd taki pojawia się nie 
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tylko przy melodycznym ruchu głosu górnego na tle trwającego dźwięku basu32 

(basse), ale również wówczas, gdy z interwał taki pojawia się melodycznie w głosie 
górnym wraz ze zmianą dźwięku w basie (plein-chant): 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

Błędne pochody w górę 

I 
I 

Błędne pochody w dół 

I 
I 

I 

1 

I 
I 

1 

I 

I 

1 

I 

I 

Zakazany w "śpiewie z księgi" jest również interwał "fałszywej kwinty", po
tocznie określany jako tryton. Jedynym miejscem, w którym może się on pojawić, 
jest druga miara "taktu"33, jednak pod warunkiem, że bezpośrednio po nim nastą
pi tercja, a bas wznosi się ruchem łącznym o pół tonu: 

11 
11 

11 

11 I 

I 
1 

11 
11 

Zakazane są również inne dysonanse, które są zbliżone do trytonu. Zbliżone, 
czyli takie, które po dodaniu do nich nuty sąsiedniej bezpośrednio przed nią lub 
po niej tworzą tryton. Błąd taki określa Marchand jako "fausse relation du triton" 
(fałszywe odniesienie trytonu) lub "relation de suposition du triton" (relacja su
pozycji trytonu): 

32 Termin basse (bas) oznacza u Marchanda utrzymaną w długich wartościach melodię plein-chant. 

33 W "śpiewie z księgi'; jako śpiewie improwizowanym i nie wymagającym zapisu, nie ma właściwie 
pojęcia "taktu': Marchand, podając reguły, jest zmuszony do używania terminologii właściwej mu
zyce wielogłosowej, którą prawdopodobnie zaczerpnął ze znanych mu podręczników kontrapunktu 
wokalnego. W praktyce "śpiewu z księgi'; ze względu na podział melodii plein-chant na długie i rów
ne sobie wartości rytmiczne, siłą rzeczy pojawia się zjawisko regularnego przeplatania się mocnych 
i słabych "miar taktu'; jednak w tej kwestii o taktach mówić nie można. 
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Niedopuszczalna jest w "śpiewie z księgi" również kwinta zwiększona (quinte 
superjlui?4) : 

źle źle 

5 6. 3 " " 3, 6 5 

dobrze 

" 5 6 3 
" 

" 3 
" 

dobrze 

65 ' I 

Ze wszystkich obecnych w muzyce polifonicznej interwałów dysonansowych 
w "śpiewie z księgi" są zatem dopuszczone - pod pewnymi warunkami - tylko 
interwały trytonu i "fałszywej kwinty': Marchand dodaje, że inne, bardziej dy
sonansowe interwały, które w jego czasach pojawiały się dość często w muzyce 
wielogłosowej, w "śpiewie z księgi" nie mogą mieć miejsca. 

Postawiwszy barierę naleciałościom muzyki świeckiej w odniesieniu do melo
dii głosu improwizowanego, Marchand przechodzi do omówienia kwestii współ
brzmień, jakie dopuszczane są między wykonywanym przez scholę długonuto
wym plein-chant, a partią solisty. Dominującymi współbrzmieniami przy "śpiewie 
z księgi" winny być interwały doskonałe, do których zalicza on obie tercje, kwin
tę i oktawę. Nie wymagają one przygotowania ani rozwiązania, bowiem same 
są rozwiązaniem dla innych interwałów, tzn. "osładzają swoją harmonijnością 
szorstkość znajdujących się między nimi dysonansów"35. Tercja majorowa - pisze 
Marchand - jest rozwiązaniem dla kwarty i septymy wówczas, gdy bas wznosi się 
ruchem łącznym o sekundę majorową, co ilustruje poniższy przykład36 : 

5 43 I 
I 

5 4 3 I 
I 

8 7 I 8 7 6 I 

34 Marchand pisze, że "kwinta zwiększona i seksta minorowa jest w praktyce tym samym" ("la quinte 
superflue et la sixte mineure, c'est la me me chose dans la pratique"). L.- J. Marchand. Traite s. 20. 

35 L.-J. Marchand. Traite s. 15. 

36 Przykłady muzyczne zostały zamieszczone zgodnie z oryginalnym zapisem Marchanda. Głos dol
ny (czterolinia), to długonutowa melodia plein-chant, zaś głos górny (pięciolinia), to improwizowany 
"śpiew z księgi". Cyfry pomiędzy oznaczają interwały: 2 oznacza sekundę, 3 - tercję, 4 - kwartę itd. 
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Następstwo dwóch tercji majorowych z rzędu jest zasadniczo zakazane, bo
wiem byłoby to tzw. "fałszywe odniesienie trytonu" (jausse relation du triton). Je
dyną okolicznością, która w opinii wielu muzyków37 z czasów Marchanda uspra
wiedliwiała ich użycie, jest sytuacja, w której dźwięki długonutowego plein-chant 
wznoszą się ruchem łącznym o sekundę minorową (przykład poniżej, t. 3 i 4): 

źle 

3 3 " " 

dopuszczalne 

3 3 I 6 
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3 

źle rzadko 
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Błędem będzie również bezpośrednie przejście w dół z tercji na oktawę. Aby 
tego uniknąć - pisze Marchand - należy sekundę opóźnić przy użyciu synkopy, 
a dopiero póź:qiej rozwiązać powstały dysonans sekundy na oktawę: 

3 

źle dobrze 

8 " " 
3 2 8 " 

" 

Tercja minorowa, ze względu na swoją właściwość, ma o wiele mniej obwa
rowań. Przede wszystkim jest ona rozwiązaniem dla kwarty i septymy. Ponadto 
pochody równoległych tercji minorowych są całkowicie dopuszczalne. Jedyną za
sadą jest to, iż utwór nigdy nie może się zakończyć tercją minorową, ale zawsze 

• 
majorową· 

Kwinta służy zasadniczo jako rozwiązanie dla dysonansów sekundy i septy
my oraz seksty będącej w klasyfikacji Marchanda współbrzmieniem "mieszanym" 
(mixte). Najczęstszym i najbardziej typowym przykładem rozwiązania dla sek
sty jest sytuacja, gdy bas opada ruchem łącznym o sekundę (przykład poniżej). 
W przypadku sekundy modelowym przykładem jest przypadek, gdy bas skacze 
w górę o interwał kwarty. Kwinta jest rozwiązaniem dla septymy wówczas, gdy 
bas wznosi się diatonicznie ruchem łącznym. Wszystkie trzy, najbardziej typowe 
przypadki użycia seksty, sekundy i kwinty ilustruje Marchand następująco: 

37 L.-J. Marchand. Traite s. 16. 
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Poza tymi najbardziej modelowymi sytuacjami Marchand szczegółowo oma
wia inne przypadki, w których te interwały mogą się pojawić, kładąc szczególny 
nacisk na zagrożenia użycia ich w niewłaściwym kontekście. Zaznacza, że bar
dzo poważnym błędem w "śpiewie z księgi" będzie połączenie interwałów kwinty 
i oktawy ruchem rozłącznym. Wszystkie poniższe przykłady połączeń są niedo
puszczalne: 

źle 

5 8 " 5 
" 

źle 

8 " 5 
" 

źle 

8 " 5 
" 

źle 

8 " " 

Zakazane są również pochody równoległych kwint. Biegły w swojej sztuce 
śpiewak może jednak czasem tę zasadę złamać, jednak tylko i wyłącznie wówczas, 
gdy pojawi się konieczność ich użycia ze względu na imitację lub fugę. W takim 
przypadku "można je czasem stosować, jednak pod warunkiem, że są one odwró
cone"38. Jest to jedyne usprawiedliwienie dla użycia tego typu współbrzmień: 

5 I 5 
I 

5 I 5 
I 6 8: 3 8 

I 
5 8 I 5 6:>JK 8 " " 

Oktawa, trzeci ze wspomnianych wyżej interwałów, jest - jak pisze Marchand 
- współbrzmieniem jedynym i niepowtarzalnym w swoim gatunku. Jej użycie 
wiąże się z czterema regułami: po pierwsze, jej zasadniczą funkcją jest rozwiązy
wanie interwału sekundy; po drugie, interwały te nie mogą iść równolegle (tzw. 
równoległe oktawy); po trzecie, głos improwizowany nie może skoczyć z oktawy 
na kwintę wówczas, gdy bas opada o tercję (przykład poniżej); po czwarte, zaka
zana jest również sytuacja odwrotna, czyli skok z kwinty na oktawę wówczas, gdy 
bas wznosi się o tercję: 

'8 L.- J. Marchand. Traite s. 16. Mowa o tzw. kwintach, które są często określane jako "przeciwrówno
ległe". 
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Interwałem wymagającym szczególnego traktowania jest seksta, która w typo
logii Marchanda jest interwałem "mieszanym': Jej właściwości sprawiają, że jest 
ona zasadniczo rozwiązaniem dla septymy: 

11 
11 

........... ".... ! 
6 7 6 ; 7 6:5.«8 

Wszystkie pozostałe zasady jej użycia można sprowadzić do kilku reguł: po 
pierwsze, gdy śpiewak solista chce przejść z seksty na oktawę, wówczas seksta ta 
winna być majorowa; po drugie, równoległe seksty majorowe są - jak pisze Mar
chand - przez "najbardziej cenionych autorów naszych czasów dopuszczalne"39, 
i to pomimo tego, że wielu wcześniejszych autorów ich zakazywało (przykład 
a poniżej). Nie należy jednak tego typu pochodów mnożyć, a jeśli jest to możliwe, 
to lepiej w takim połączeniu posłużyć się synkopą septymy. W takim przypadku 
po sekście, na najbliższej mierze taktu, powinna się pojawiać oktawa lub tercja 
(przykład b poniżej): 

3 
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Odnośnie do seksty minorowej, to jej właściwości są podobne do majorowej 
- zasadniczo jest rozwiązaniem dla septymy. Marchand przestrzega, by nigdy 
nie rozpoczynać, ani też nie kończyć utworu sekstą, zwłaszcza minorową. Utwór 
może się rozpocząć tym interwałem jedynie w przypadku, gdy wymaga tego pod
jęcie tematu imitacji lub fugi: 

39 1.-J. Marchand. Traite s. 22. 
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Dobrym sposobem traktowania seksty, zarówno majorowej jak i minorowej, 
jest pozostanie na tym samym dźwięku na współbrzmieniu następnym, zwłasz
cza, gdy bas wznosi się ruchem łącznym (przykład a poniżej). Również poprawne 
będzie umieszczanie sekst na słabej mierze "taktu" wówczas, gdy bas wznosi się 
ruchem łącznym (przykład b poniżej), lub gdy opada (przykład c poniżej). Sekstę 
stosuje się również z użyciem synkopy, w obecności kwinty, wówczas bas porusza 
się ruchem łącznym (przykład d poniżej) oraz z synkopą, gdy pojawia się septy
ma, dla której stanowi ona rozwiązanie. Dzieje się tak wówczas, gdy bas opada 
ruchem łącznym (przykład e poniżej): 

a) 
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Improwizowany "śpiew z księgi" nie operował wyłącznie współbrzmieniami 
konsonansowymi. W przypadku każdego rodzaju polifonii, w odróżnieniu od 
wykonywanej w sposób tradycyjny monodii liturgicznej, interwały dysonanso
we są oczywistą konsekwencją samej struktury, a ujęcie sposobu ich traktowania 
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W reguły jest jednym z najważniejszych elementów każdego podręcznika kontra
punktu. Wiele miejsca poświęcił im również Marchand. 

Współbrzmieniami niedoskonałymi, czyli dysonansowymi są - jak pisze -
sekunda, kwarta i septyma. Najbardziej ogólną regułą jest to, że "zawsze winny 
być one poprzedzone tym samym dźwiękiem, który jest w nich obecny"40, np. 
jeśli jest w nich dźwięk re, to również taki dźwięk winien pojawić się bezpośred
nio wcześniej, jeśli mi, to również wcześniej mi, i "zawsze winno się to pojawiać 
poprzez synkopowanie"41. Ów sposób rozwiązania, który Marchand określa jako 
"rozwiązanie na tej samej mierze"42, jest zasadniczym sposobem m e l o d Y c z n e g o 
traktowania dysonansu, który wynika raczej z linearnego niż wertykalnego poj
mowania kwestii współbrzmień43 . Współbrzmienia nie doskonałe, czyli sekunda, 
kwarta i septyma, wymagają rozwiązania, gdy znajdują się na "pierwszej mierze 
taktu': Wówczas, gdy są one na ostatniej części, już tego nie wymagają, bowiem 
służą jedynie do "spajania śpiewu"44. Najbardziej modelowy przykład ich użycia 
ilustruje Marchand następująco: 

sekunda 
---' 

kwarta septyma 

3 2 8" 8 7 5 " 5 4 3 " 4 3" 8 7 6' 7 6 7 6' 8 " 
II II II II l I II 

Każdy ze wspomnianych wyżej interwałów ma swoje reguły szczegółowe. 
W przypadku sekundy nie ma znaczenia, czy jest ona majorowa czy minorowa. 
Każda sekunda winna być poprzedzona tercją wówczas, gdy bas wznosi się ru
chem łącznym i winna być rozwiązywana na oktawę lub kwintę w dół (przykład 
a poniżej). Gdy bas porusza się w górę o interwał kwarty, wówczas sekunda winna 
być poprzedzona, czyli przygotowana, przez kwintę i winna być rozwiązana na 
oktawę lub kwintę (przykład b poniżej). Uwagi wymaga również sposób, w jaki 
improwizujący śpiewak przechodzi z interwału sekundy na następujący po nim 
inny interwał: "należy unikać wchodzenia skokiem z tego typu współbrzmienia 
na współbrzmienie doskonałe, które byłoby umieszczone na pierwszej części mia
ry następners (przykład c poniżej). Ta reguła - jak zaznacza Marchand - dotyczy 
wszystkich akordów niedoskonałych: 

40 1.-J. Marchand. Traite s. 27. 

41 1.-J. Marchand. Traite s. 27. 

42 L.-J. Marchand. Traite s. 27. 

43 Traktowanie współbrzmień w sposób linearny zdaje się świadczyć o głębokim osadzeniu praktyki 
"śpiewu z księgi" w tradycji śpiewu liturgicznego sięgającej estetyki renesansu. W czasach Marchan
da, dzięki osiągnięciom m.in. J. Ph. Rameau, harmonia opiera się już na strukturach wertykalnych. 

44 1.-J. Marchand. Traite s. 27. 

45 1.-J. Marchand. Traite s. 28 . 
• 
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5 2 8 " 
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Kwarta, by mogła być w sposób poprawny użyta w improwizowanym "śpie
wie z księgi", winna być poprzedzana tercją lub kwintą, a rozwiązuje się zawsze 
na tercję. Niemal zawsze ma tu miejsce synkopa. Gdy bas rusza się diatonicznie 
w górę, wówczas najlepiej, by kwarta była poprzedzona kwintą (przykład a poni
żej). Kwarta majorowa, czyli tryton, jest - pisze Marchand - w "śpiewie z księ
gi" zakazana. Owo współbrzmienie, które bez przeszkód może się pojawiać tylko 
w muzyce wielogłosowej, zostało tu obwarowane sztywnymi zakazami i jedyną 
okolicznością umożliwiającą użycie takiego interwału jest słaba "część taktu': Jej 
pojawienie się może być usprawiedliwione wyłącznie potrzebą spójności śpiewu 
w miejscu nieakcentowanym. Po takim interwale, na następnej mierze winna po
jawić się seksta, a czasem tercja lub kwinta (przykład b poniżej). Tryton nie może 
się jednak pojawić wówczas, gdy bas opada diatonicznie o pół tonu: 

a) b) 
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Kwarta dopuszcza jeden wyjątek w jednej z nadrzędnych reguł, która zakazuje 
przechodzenia skokiem ze współbrzmienia niedoskonałego na znajdujący się na 
mocnej "części taktu" interwał doskonały. Gdy bas przechodzi diatonicznie w dół, 
wówczas kwarta na tercję może przejść skokiem (przykład a poniżej). Zamiast 
tercji można również, zaraz po wspomnianej kwarcie, dać kwintę (przykład b po
niżej); pomimo większej ilości dźwięków jest to w dalszym ciągu realny 2-głos, 
bowiem umieszczone na jednym systemie nuty oznaczają różne możliwości przej
ścia pojedynczego głosu): 
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Kompozytorzy - pisze Marchand - osadzony w takim kontekście interwał na
zywają "konsonującą kwartą" (quarte consonante), ponieważ brzmi ona dobrze 
tylko w połączeniu z sekstą. Gdy bas skacze w górę, wówczas możliwe jest również 
zejście z kwarty na tercję ruchem łącznym w górę. Nie można jednak skakać w dół 
z kwarty na kwintę wówczas, gdy bas również skacze w górę: 

4 " " 
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Można również stosować kwartę na pierwszej i trzeciej części grupy belkowa
nej, wówczas gdy bas porusza się w następujący sposób: 

3 43 
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I 

Obie septymy - majorowa i minorowa - mają reguły wspólne. Każda winna 
być poprzedzona w taki sam sposób jak sekunda i kwarta, czyli przez ten sam 
dźwięk, który jest w nich samych obecny i przy użyciu synkopy. Septyma niemal 
zawsze jest rozwiązywana na sekstę, a czasem, lecz raczej rzadko, na tercję: 
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Inny przykład podawany przez Marchanda jako poprawny: 
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Przytoczone wyżej reguły dotyczące współbrzmień doskonałych i niedoskona
łych, które stanowią esencję prawideł improwizowanego "śpiewu z księgi': nie są 
jedynymi, które winny być perfekcyjnie opanowane przez śpiewaka solistę. Prak
tyka takiego śpiewu dopuszcza również inne elementy, dzięki którym dobrze wy
kształcony solista może korzystać z szerokiego wachlarza środków artystycznych. 
Chodzi tu przede wszystkim o możliwość stosowania drobniejszych wartości ryt
micznych, dzięki którym melodia staje się bardziej plastyczna, oraz technikę imi
tacji i fugi. Elementy te zostały omówione w Rozdziale VIII Traite du countrepoint 
simpZe au chant sur Ze Zivre Louis-Joseph Marchanda. 

Gdy na jedną nutę basu przypadać mają cztery nuty improwizowanej melodii, 
wówczas trzeba, "by pierwsza i trzecia z nich tworzyła interwał doskonały lub 
sekstę"46 (przykład a poniżej). Ze względów artystycznych możliwe jest również, 
aby wspomniane interwały pojawiły się na mierze drugiej i czwartej, jednak wów
czas - jak zaznacza Marchand - należy je w śpiewie delikatnie zaakcentować, aby 
owo przesunięcie było słyszalne. W zapisie są to nuty zakreślone łukami (przykład 
b poniżej): 

46 L.-J. Marchand. Traite s. 35. 
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Marchand zaznacza, że W "śpiewie z księgi" możliwe jest zarówno metrum 
dwudzielne jak i trójdzielne47. W pierwszym przypadku w basie, na jednym "tak
cie" znajdują się zasadniczo dwie nuty melodii plein-chant (przykład a poniżej). 
Możliwa jest jednak również sytuacja, by na jeden takt przypadała tylko jedna 
nuta, zwłaszcza w metrum trójdzielnym (przykład b poniżej): 
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Elementem najbardziej kunsztownym w "śpiewie z księgi" jest technika fugi. 
Jest to "imitacja, a ściślej mówiąc dokładne powtórzenie melodii basu, które roz
poczyna się w połowie taktu, lub też takt albo dwa później"48. Pomiędzy głosem 
improwizowanym, a melodią plein-chant, winna być zawsze zgodność, co ozna
cza, że wszystkie omówione wyżej reguły muszą być bezwzględnie zachowane. 
Nie było to łatwe, bowiem śpiewak solista wykorzystywał tę samą melodię plein
chant, którą śpiewała schola, jednak wykonywał ją z pewnym opóźnieniem i w in
nych wartościach rytmicznych. W żadnym przypadku nie mógł jej zmienić tylko 
dlatego, by zgodzić ją z dalszym przebiegiem basu. Tego typu "fugi" nie były dłu
gie, trwały zazwyczaj tylko przez kilka taktów. Najczęściej była to imitacja tylko 
początkowego fragmentu plein-chant. Efekt końcowy zależał głównie od kunsztu 

47 L.-J. Marchand. Traite s. 39. 

48 L.-J. Marchand. Traite s. 41. 
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i umiejętności śpiewaka. Fuga - pisze Marchand - mogła być w interwale oktawy, 
kwinty, kwarty, lub tercji. Ponadto możliwe było również odwrócenie tematu49
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Jak zatem odczytać i zrozumieć w szerszym kontekście treść traktatu Mar
chanda? Pierwszym wnioskiem, do jakiego można dojść jest ten, że dzieło to jest 
treściowo zbyt pobieżne. Wiele zagadnień, które związane są z techniką kontra
punktu oraz improwizacji, zostało w nim całkowicie pominiętych. Chodzi m.in. 
o kwestię podziału sylab tekstu w czasie improwizacji czy możliwości użycia 
pojawiających się w plein-chant znaków chromatycznych. Brak omówienia tego 
ostatniego zagadnienia dziwi tym bardziej, że na kilku zamieszczonych w trak
tacie przykładach znajdują się tego typu dźwięki. Nieco inne światło na taki stan 
rzeczy rzuca spojrzenie na traktat w kontekście epoki. "Śpiew z księgi" był w I poł. 
XVIII wieku żywą i powszechną praktyką liturgiczną. Z tego powodu Marchand 
zdaje się pomijać te kwestie, które w jego czasach były dla każdego śpiewaka oczy
wiste. Traktat nie rości sobie przecież pretensji do ukazania wszystkich zagad
nień dotyczących techniki kontrapunktycznej, a omawia jedynie te z nich, któ
rych uporządkowanie było - w opinii autora - koniecznością. Marchand uznał, 
że czytelnikowi nie trzeba wyjaśniać tego, co w połowie XVIII wieku było ogólnie 
obowiązującym językiem dźwiękowym. Praktykę "śpiewu z księgi" można po
równać do wokalno-instrumenatlnego gatunku "mszy organowej", która istniała 
w dwóch postaciach: mogła być wydana drukiem jako "gotowy" i "skończony" 
utwór muzyczny albo też mogła być improwizowana przez organistę "na bieżąco" 
w czasie liturgii. Z wydanych drukiem utworów korzystali organiści nie zajmujący 
się kompozycją, którzy po prostu wykonywali ją w czasie liturgii. Zdolniejsi or
ganiści improwizowali w oparciu o powszechnie obowiązujące, niepisane "reguły 
improwizatorskie': Obie improwizowane praktyki: "niezapisana" msza organowa 
(organy i schola alternatim) oraz czysto wokalny "śpiew z księgi" zdają się być 
przejawem tego samego typowo francuskiego ducha polifonii liturgicznej, której 
korzenie sięgają początków wielogłosowości. 

49 1.-J. Marchand. Traite s. 42-45. 
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Gaudeamus omnes50 
- introit In fes to omnium sanetorum (plein-chant): 

Gau-de - a- mus om-nes in Do - mi - no di - em fe - stum ce - le -

- bran - tes sub ho - no - re san-cto - rum o - mni -um de quo-rum 50-lem-ni - ta - te 

gau -dent an - ge - li et col - lau - dant Fi - li - um De - i 

Przykład "śpiewu z księgi" opartego na Gaudeamus omnes, który został za
mieszczony w traktacie Marchanda: 

, 

• '3 ' 

Galldea 5 7 mus iu 

Gaudea mus 00 
- .. 

Do - miuo Gaudea ._- m\lS ~mlles 

m.i11o di _. eUl fcnuu~ 

50 Zródło: Gradue/ et antiphanaire, Liber Quartus, Festivitatum amnium quae in sacella Regis Chris
tianissimi celebrantur. Recueilly par Philidar Laisne, Ordinaire de la Musique du Ray, 1691. (Biblio
theque municipale de Versailles. Manuscrit musical nr 281 fol. 34r) 
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