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Cechy recytatywu Michelangelo Rossiego w Erminia sul Giordano
The Features of Recitative by Michelangelo Rossi in Erminia sul Giordano

Sceniczne dzieło Michelangelo Rossiego Erminia sul Giordano – napisane
do libretta Giulia Rospigliosiego, wystawione w Rzymie w 1633 i tam wydane
drukiem w 1637 roku – zwraca uwagę postacią partii recytatywnych. Recytatyw Rossiego może bowiem służyć za przykład bardzo specyficznego recytatywu
rzymskiego, odmiennego od recytatywów wczesnych twórców dramma per musica, działających w ośrodkach florenckim i mantuańskim1. Zawiera on rozwiązania, których u innych twórców nie znajdujemy lub spotykamy tylko czasami;
zdarzają się jednak również i przypadki odwrotne – rozwiązania, które u innych
kompozytorów stosowane są bardzo często, u Rossiego występują rzadko. Charakterystyczne jest, że wszystkie cechy recytatywu u autora Erminia sul Giordano możemy znaleźć w każdej scenie tego utworu. Aby ukazać ową specyfikę,
analizie poddajemy pierwszą scenę aktu pierwszego.
Pierwsza scena aktu I jest monologiem-płaczem Erminii przebranej za rycerza, która – budząc się w lesie nad brzegiem Jordanu – czuje się zagubiona
w obcym kraju. Przybyła tu, by choć z daleka spojrzeć na Tancreda, który miał
również udać się w te strony. Sytuacja Erminii jest dramatyczna: darzy uczuciem
Tancreda, a on jest rycerzem z wrogiego obozu, jej nieprzyjacielem, zakochanym
1
Warto zaznaczyć, że kompozytorzy rzymscy – przeciwnie niż florenccy – nie stworzyli żadnej
teoretycznej podstawy recytatywu.
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w Clorindzie. Monolog Erminii jest wielką skargą na los i apostrofą do Natury
(las i rzeka Jordan), gdyż jedynie ona jest przyjazna bohaterce i może jej współczuć, opłakując jej los. Stany i emocje, przez które Erminia kolejno przechodzi,
są do siebie bardzo podobne. Wszystkie dotyczą jej położenia: strasznego osamotnienia, koszmarów, nieporadności, a nawet myśli o śmierci.
Rossi opracował tę scenę na sposób „obiektywny” – tak, jak gdyby to nie
sama Erminia opłakiwała swój los, lecz osoba trzecia opowiadała o stanie bohaterki, o jej zmiennych uczuciach, sama im jednak nie podlegając. W opracowaniu
Rossiego – zamiast emfatycznych zabiegów muzycznych, które podkreślałyby
wybujałość uczuć – znajdujemy uderzająco wysoki procent repetycji, przez co
scena uzyskuje bardzo ujednolicony przebieg. Niemniej jednak emocje Erminii
zmieniają się, dochodząc nawet do skrajności, jak na przykład myśli o śmierci.
Tę fluktuację uczuć kompozytor piszący w nurcie seconda pratica powinien był
muzycznie podkreślić. Obok zmienności modalnej czy wprowadzania clausulae
peregrinae Rossi zastosował cały arsenał środków technicznych, które w następnych aktach i scenach będzie niemalże dokładnie powielał, modyfikując je jednak
nieco w zależności od afektów niesionych przez tekst. Środki te można omówić
w 10 punktach:
1. W pierwszej połowie wieku XVII na gruncie dramatu nie obowiązywała
już ściśle zasada, że w utworze winien być utrzymany główny modus, od którego
można było odchodzić do innych modi, lecz do którego wracano w przebiegu
kompozycji. Podstawową zasadą (lecz nie dla wszystkich kompozytorów drammi per musica) była raczej ciągła zmienność modi, większe ich zróżnicowanie
i kontrastowe zestawianie2. Pozwalało to na intensywniejszą i bardziej trafną
interpretację emocji zawartych w tekście słownym, jak również na dobieranie
stosownej (lub odpowiednio przetworzonej) intonacji. Co więcej, kompozytorzy już bardziej śmiało wprowadzali modi transponowane w przebiegu utworu,
choć owe transpozycje nie były jeszcze jawne, to znaczy – nie towarzyszyła im
zmiana znaków przykluczowych. Przy kluczu bowiem figurował jeszcze ciągle
tylko jeden znak3. Owych niejawnych transpozycji dokonywano przez wprowadzenie na dłuższym odcinku – przy odpowiednich dźwiękach – większej liczby
krzyżyków lub bemoli. Taka ukryta transpozycja modus mogła, ale nie musiała,
zostać utrwalona za pomocą kadencji, która zwykle odczytywana jest jako clausula peregrina.
2
Ten sposób traktowania modi na terenie dramma per musica w ośrodku rzymskim jest jedną
z nowości wprowadzonych przez Filippo Vitalego w jego L’Aretusa (1620). Sposób ten stał się
charakterystyczny dla większości rzymskich kompozytorów w utworach dramatycznych.
3
Jedynym znanym mi fragmentem dramma per musica z zastosowaniem dwóch # przy kluczu
jest fragment sceny VI aktu III (partia Alceste) w Palazzo incantato (1642) Luigi Rossiego.
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Wszyscy kompozytorzy drammi per musica pierwszej połowy XVII wieku
(nawet ci najmłodsi) mieli gruntowne wykształcenie kontrapunktyczne i swobodnie w swych wielogłosowych dziełach operowali techniką polifoniczną. Nawet Giulio Caccini, który twierdził: „ponieważ uczęszczałem do niej [Cameraty]
również ja, zaiste rzec mogę, że więcej się nauczyłem z ich uczonych rozważań,
niż w przeciągu przeszło trzydziestu lat studiując kontrapunkt4”, znakomicie sobie radził z polifonią, i to imitacyjną, jak tego dowodzą – niewielkie wprawdzie
– wielogłosowe fragmenty jego L’Euridice.
Kompozytorzy pierwszej połowy XVII wieku nie tylko przejęli od swych
poprzedników pogląd, że tekst słowny w kompozycji wokalnej jest elementem
bardzo ważnym, a muzyka winna uwypuklać zarówno jego znaczenia, jak i niesione przez tekst emocje, lecz stworzyli zasadę, że tekst i jego treści są tak ważne w kompozycji wokalnej, że muzyka winna być całkowicie podporządkowana
tekstowi, podkreślać i uwypuklać treści oraz emocje, które on niesie.
W ten sposób podstawową, potencjalną determinantą recytatywu utworu dramatycznego stała się retoryka. Odpowiadała ona za podporządkowanie się muzyki tekstowi, zarówno co do jego ukształtowania formalnego (strofa czy verso
sciolto, jak również układ rymów i wersów), jak do wszystkich jego niuansów
znaczeniowych, a przede wszystkim do dostosowania odpowiedniej intonacji.
Śpiew miał naśladować „zwykłą mowę”, jednakże winna ona była być przetworzona przez kompozytora artystycznie, tak jak tego wymagał styl wzniosły (górny, stilus gravis, to znaczy, o wysokim stopniu ekspresji), ponieważ zarówno
tragedia, jak pastorale wymagały tego stylu.
Polifonia natomiast odpowiedzialna była za wzajemne stosunki pomiędzy
głosami, ponieważ pełny recytatyw, tj. ze zrealizowanym basso continuo, przedstawiał się potencjalne jako zespół czterech głosów (jednak nie zawsze musiał
być realizowany czterogłosowo). Jedyną zasadą czterogłosu było odniesienie
do prawideł polifonii, lecz już znacznie uproszczonych i zmienionych, a przede
wszystkim – do celowego ich przekraczania, a przez to wyraźniejszego uwypuklenia słów tekstu lub emocji w nich zawartych. Na przykład przekraczanie
reguł stosowania dysonansów, prowadzenie melodii po dźwiękach rozłożonego
trójdźwięku, stosowanie intervalli falsi zarówno w przebiegu melodycznym, jak
we współbrzmieniach, obecność dwóch większych skoków w jednym kierunku,
więcej niż dwóch naraz postępów chromatycznych, odpowiednich odległości pomiędzy głosami (tenor – sopran, bas – alt) i całego szeregu innych prawideł wy-

4
„havendola frequentata anch’io, posso dire d’havere appreso più da i loro dotti ragionari,
che in più di trent’anni non ho fatto nel contrappunto”. Giulio Caccini, przedmowa do Le nuove
musiche (1601).
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kształconych i obowiązujących w polifonii, służyło wyróżnieniu i uwypukleniu
słów i emocji.
2. Jedną z najbardziej uderzających cech recytatywu Rossiego jest zdecydowana przewaga repetycji nad postępami sekundowymi. Niektóre sceny lub ich
fragmenty mają nawet powyżej 60% repetycji. W poszczególnych odcinkach
pierwszej sceny I aktu Rossi specjalnie – w zależności od treści emocjonalnej
– zmniejszał lub zwiększał liczbę repetycji na korzyść innych interwałów5. Nie
znaczy to jednak, że w całym utworze udział repetycji waha się między 50 a 60%.
Na przykład w odcinku 5 dostrzegamy najmniej repetycji, bo tylko 40,4%. Być
może w ten sposób kompozytor chciał tu podkreślić serię pytań retorycznych,
które Erminia kieruje do siebie samej, i ową – wydawałoby się – sytuację bez
wyjścia, w jakiej się znalazła:
[29] Or che farò su questa alpestre riva,
[…]
[32] In si strana orribile sventura

Cóż teraz czynić będę na tych skalistych
brzegach?
W tak niezwykłej i strasznej przygodzie

Owo zróżnicowanie liczby repetycji dźwięku i innych postępów melodycznych nie jest przypadkowe, lecz uzależnione od sensu słów i emocji, jakie one
niosą w poszczególnych wypowiedziach lub ich fragmentach.
3. Inną uderzającą cechą recytatywu Rossiego jest łączenie przebiegu muzycznego z emocjami (poprzez podkreślanie słów za pomocą madrygalizmów),
jak też ze strukturą tekstu poetyckiego. W tym celu kompozytor używa niemal
wyłącznie tych samych rozwiązań technicznych, które występują u niego w każdej scenie i niemal w każdej partii. Słuchacz zrazu odnosi wrażenie, że niemal
w nieskończoność powielane są te same kombinacje dźwięków. Mimo to Rossi
dba, by za każdym razem różniły się one jakimś niewielkim, lecz istotnym szczegółem, wyróżniającym w sposób istotny daną sytuację dramatyczną. Owe subtelne różnice można wychwycić dopiero przy dokładniejszej analizie.
4. Ważnym elementem służącym podkreśleniu danego ustępu, zdania czy słowa lub emocji wyrażanych przez tekst są w melodyce skoki o interwały większe
niż tercja (lub kilka tercji w tym samym kierunku). Najczęściej są to interwały
opadające, charakterystyczne dla res tristes: kwarty i kwinty, następnie seksty
i oktawy, najrzadziej septymy i nony. Jednakże liczba i jakość skoków w poszczególnych scenach została bardzo zróżnicowana. W pierwszym rzędzie zależy to od
stopnia emocjonalności sceny. Należy pamiętać, że Rossi w niektórych fragmen5
Jak to jest na przykład w odcinku 4 zawierającym aż 66,7% (!) repetycji, a w odcinku 6 nieco
mniej.
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tach utworu rezygnuje ze skoków melodycznych jako środków charakterystyki
tekstu. Zamiast tego wprowadza inne zabiegi interpretacyjne albo w ogóle nie
wyróżnienia danego fragmentu poetyckiego. Na przykład w odcinku 2 wyraziściej zostały wyeksponowane tylko dwa wersy z eksklamacjami „Oh”, (t. 9-11):
[8] Oh che torbida notte, oh che terrori
[9] Oh che larve importune

O, co za posępna noc, o, co za lęki,
O, co za cienie uprzykrzonych widziadeł

Kompozytor wprowadził tutaj aż 6 charakterystycznych większych skoków,
które wyróżniają te wersy znacząco: 2 kwarty opadające, oktawa wznosząca,
kwinta opadająca, oktawa wznosząca i kwarta opadająca. Zastosował tu również
w głosie wokalnym symboliczne wyróżnienie słów: każda eksklamacja „oh” notowana jest na dźwiękach najwyższych (d2, e2, e2), natomiast słowa „notte” i ”terrori” zostały zilustrowane za pomocą dźwięków najniższych (d1, e1).W odcinku
6 w wersie 36 „torbido giorno” wyróżniony został ciągiem dużych skoków:
[36] Nasce a me più che mai torbido giorno Budzi się dla mnie bardziej niż kiedykolwiek
ponury dzień.

Kompozytor wprowadził tu opadającą kwintę, wznoszącą się sekstę i powtórnie opadającą kwintę. Natomiast w wersie 41 eksklamacja „o Dio” (t. 55/56) –
[41] Perchè m’è tolto, o Dio

Dlaczego nie mogę, o Boże,

– zaznaczona została wznoszącą kwintą i opadającą tercją, a więc rozłożonym
trójdźwiękiem; ostatni, powracający trzykrotnie wers 44 – jak uprzednio – wznoszącą sekstą i opadającą tercją, tworząc rozłożony trójdźwięk.
5. Znacznym wyróżnieniem może być zastosowanie bardzo niskich lub bardzo wysokich dźwięków, co może się łączyć z ilustracją danego słowa, czyli
z madrygalizmem. Najczęstszymi przykładami są te, gdy melodia osiąga dźwięki
wysokie lub najwyższe przy słowie „niebo” czy „wznosić się”, i odwrotnie, gdy
sięga dźwięków najniższych przy słowach „piekło”, „zapadać się” i podobnych.
Wysokie i niskie dźwięki mogą być stosowane, gdy dane słowa określają odpowiednie uczucia, jak radość, zadowolenie lub smutek, żałość i podobne, a także
łączyć się z różnego rodzaju eksklamacjami (wysokie dźwięki). Najczęściej stosowane są eksklamacje jednosylabowe w rodzaju „a”, „ah”, „ahi”, „o”, „deh”
i dwusylabowe, jak „lasso”, „ohimè” i tym podobne, ale i te mogą być wykonane
jako małe, kilkudźwiękowe grazie. Ilustrują to dwa powyżej wspomniane wersy,
8 i 9 (z aktu I, sceny pierwszej, t. 9-11), zawierające eksklamacje „oh”.
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6. Bardzo istotnym i stosunkowo często stosowanym wyróżnieniem w niektórych scenach lub ich fragmentach w Erminia sul Giordano jest prowadzenie melodii po dźwiękach rozłożonego akordu, najczęściej trójdźwięku, rzadziej
również po dźwiękach akordu septymowego lub nonowego. Tego typu rozwiązania wprowadził kompozytor niemal w każdej scenie. W scenie 1 aktu I ukształtowanie to występuje kilkakrotnie. Ponieważ w 57% linia tego odcinka składa się
z repetycji, kompozytor, chcąc wyróżnić poszczególne wersy i emocje, stosuje
albo skoki, albo prowadzi melodię po rozłożonym trójdźwięku. Tak porusza się
melodia towarzysząca przerzutni na styku wersów 39 i 40 (t. 53/54), charakteryzująca zwrot do natury:
[39] Sol miro il Ciel e solo
[40] Miro la selva ascoltatrice al duolo.

Widzę tylko niebo i tylko
Widzę las – słuchacza moich żalów.

Melodia odpowiadająca wersom 41, 42 i połowie wersu 43 (t. 55-57) porusza
się wyłącznie po dźwiękach a1-e2-cis2-a1, co wyraża skargę na samotność Erminii6:
[41] Perchè m’è tolto, o Dio,
[42] Ch’io possa almeno
[43] Altrui narrare i miei dolori immensi?

Dlaczego nie mogę, o Boże,
Komuś przynajmniej
Innemu mówić o mych ogromnych nieszczęściach?

7. Szeroko rozbudowane frazy, łączące od dwóch do kilku wersów, najczęściej opadające (zwłaszcza wtedy, gdy związane są z emocjami negatywnymi
[res tristes]), lecz także i o kierunku wznoszącym, zaczynają być stosowane,
zwłaszcza w ośrodku rzymskim, niemal przez wszystkich kompozytorów drammi per musica. Rossi ma w tym dość znaczny udział.
W scenie 1 aktu I, gdy Erminia po koszmarnej nocy budzi się na brzegu Jordanu, narzekając na swoją sytuację, nawet słońce nie ma mocy ulżyć jej udręce:
[14] Ne sia potente il sole
Słońce nie ma mocy,
[15] Di scemar la mia pena, anzi a me sembra, By ukoić mój ból, przeciwnie, wydaje mi się,
[16] Che ’l vivo suo splendore
Że w całej swej wspaniałości
[17] Sorga dal Gange a saettarmi il core. Wstaje z Gangesu, by przeszyć mi serce.

Słowom tym towarzyszy fraza wznosząca się przez dwa wersy (14 i 15, t.
17--20) o nonę (e1 – f2), w następnym wersie opadająca do gis1 (t. 21), przez wers
17 wznosząca się w ramach kwinty i opadająca już tylko o kwartę do kadencji
6
Ponadto w następujących taktach melodia prowadzona jest po dźwiękach rozłożonego akordu: 2, 10/11, 23, 41/42, 47, 58/59, 73/74.
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(w t. 23). W swym przebiegu nie ma żadnej pauzy. Jest to bardzo typowy dla
Rossiego układ rozbudowanej frazy „falującej”, choć bardziej charakterystyczne
są u niego frazy wyłącznie opadające lub wznoszące.
8. Rossi na ogół nie szafuje współbrzmieniami dysonansowymi, lecz miejsca,
w których je wprowadza, są tym bardziej zauważalne. Stosuje głównie dysonanse
przejściowe lub zamienne, zarówno w linii wokalnej, jak w cyfrowaniu basso
continuo. W celu specjalnego wyróżnienia słów umieszcza dysonanse nieprzygotowane lub nierozwiązane, a szczególnie charakterystyczne – powtarza niekiedy
dwa lub trzy razy (wyjątkowo pięć razy).
W scenie pierwszej aktu I są w ten sposób wyróżnione tylko trzy miejsca:
1) w wersie 5 – „Co’tuoi sereni albori” [Twymi radosnymi blaskami], na słowie „sereni” (t. 5) prawidłowo przygotowany i rozwiązany, lecz występujący
trzykrotnie dysonans nony, stanowiący mocne wyróżnienie słowa o pozytywnym znaczeniu; 2) w wersie 32 – układ dźwięków identyczny jak w wersie 5,
występujący przy wyrażeniu „In sì strana horribile sventura” [W tak niezwykłej i strasznej przygodzie], na słowach „sì strana” (t. 44): powtórzona została
trzykrotnie prawidłowo przygotowana, lecz nieprawidłowo rozwiązana nona;
3) w wersie 49 – „Me dal dolore accerbamente oppressa” [Bólem okrutnie znękaną] – słowo „accerbamente” wyróżnił kompozytor powtórzonym dysonansem
septymy prawidłowo przygotowanym i rozwiązanym.
9. Chromatykę wprowadza Rossi raczej rzadko, mimo że stosowana była już
u pierwszych kompozytorów florenckich, i mimo że w La catena d’Adone (1626)
Domenico Mazzocchiego występują już kilku-, a nawet kilkunastonutowe postępy chromatyczne. W całej Erminia sul Giordano chromatyka użyta została jedynie w 14 przypadkach i występuje tylko w postaci postępu półtonowego, który
podkreśla dane słowo, czasem emocję. W scenie pierwszej aktu I rozwiązanie to
odnajdujemy jedynie w wersie 24: „Per variar di stanza” [Zmieniając mieszkanie]. Zastosowany postęp g-gis przy słowie „variar” to typowa ilustracja słowa:
dźwięk g został zmieniony na gis.
10. Rossi zastosował w Erminia sul Giordano takie rozwiązanie, które spotykamy również w niektórych innych rzymskich dziełach dramatycznych. Polega
ono na częściowym nieuwzględnianiu w opracowaniu muzycznym elizji występujących zarówno we włoskim języku potocznym, jak i zwłaszcza w poezji
utworów dramatycznych posługującej się verso sciolto. Rossi w ten wyjątkowy
sposób potraktował wersy jedenastozgłoskowe (endecasillabo) w recytatywie
niemal całej Erminia sul Giordano, nie respektując żadnego z prawideł łączenia
samogłosek. W rezultacie frazy muzyczne odpowiadające wersom endecasillabo (z nielicznymi wyjątkami) mają więcej niż jedenaście nut. Niemal w każdej
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scenie zdarzają się opracowania wersów mające po 14, a nawet 15 (!) nut (przy
sylabicznym traktowaniu tekstu).
W wypadku wersów settenario jest nieco inaczej, ponieważ odpowiadające
im frazy składają się głównie z 7 nut, są jednakże wersy, na które przypada po
8 i 9 nut. W ustępach zespołowych i chóralnych na ogół wszystkie elizje są ściśle przestrzegane. Sposób potraktowania elizji przez Rossiego uznać należy za
celowy i przemyślany. Najprawdopodobniej chodziło o wyrazistość śpiewanego
tekstu oraz uwypuklenie znaczenia niektórych słów. Na przykład w wersie 3 –
[3] Pur ti mostri a’miei lumi alba nascente. Ukazujesz się oczom, rodzący się świcie.

– rozbicie elizji pomiędzy słowami „lumi” i „alba”, dodatkowo zaznaczone
pauzą, podkreśla konstrukcję zdania. Skutkiem nieuwzględnienia elizji pomiędzy „mostri” i „a’ ” jest wyrazistsze brzmienie poszczególnych słów.
*
Ze względu na szczególnie doniosłą rolę modalności w interpretacji opisywanego płaczu, analizujemy poszczególne odcinki tej partii, wyznaczone mocnymi
kadencjami. Poniższe rozważania pozwalają dostrzec, że rozwiązania zastosowane
przez Rossiego w wielu wypadkach wykraczają poza normy ustalone dla klasycznej modalności. Biorąc pod uwagę ogólne aspekty porządku modalnego7, stwierdzić możemy, że płacz Erminii, o ambitus od d1 do e2 (f2), zapisany w cantus durus,
z finalis G, utrzymany jest ogólnie w g-hypomiksolidyjskim8. Jednak świadectwem
wyraźnego wykraczania poza podany modus jest wykorzystanie przez Rossiego
poszerzonego materiału dźwiękowego, obejmującego wszystkie dźwięki diatoniczne, pięć zmienionych chromatycznie przez podwyższenie (fis, cis, gis, dis, ais)
oraz dwa obniżone bemolem (b, as). Akcydencjami wykraczającymi poza materiał
dźwiękowy typowy dla klasycznej polifonii są: dis, ais oraz as9.
Omawianą scenę ujął Rossi w osiem głównych odcinków, których zakończenia podkreślone są zwrotem kadencyjnym:
Odcinek 1 (w. 1-7, t. 1-9) – Erminia budzi się nad brzegiem Jordanu.
7
Por. H. S. Powers, Tonal Types and Modal Categories in Renaissance Polyphony, „Journal of
the American Musicological Society” 34: 1981, nr 3, s. 428-470.
8
Ponieważ ambitus wielu fraz w tej scenie jest dość wąski, nie można wskazać, czy mamy do
czynienia z autentyczną, czy plagalną odmianą danego modus. Stąd też w dalszym toku analizy nie
czynimy rozróżnienia w tym zakresie.
9
Por. Z. Dobrzańska-Fabiańska, Tonalność w twórczości Claudia Monteverdiego, Kraków
1997, s. 24.
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Już sam początek odcinka nie wydaje się modalnie stabilny. W exordium
wprawdzie melodia głosu wokalnego eksponuje głównie dźwięki modus c-jońskiego, lecz już od taktu drugiego wskazuje wyraźnie na modus g-miksolidyjski
(akordy budowane na dźwięku G), w dalszych taktach (poza akcydentalnym cis
na początki taktu 3) modus ten jest utrzymany i podkreślany przez wprowadzanie
akordów zbudowanych na dźwięku repercussa (d, t. 3). Od początku wersu 4 zarówno tok linii melodycznej, akordy wskazane w basso continuo (małotercjowe
a, e, h), jak i końcowa kadencja prowadząca do dźwięku h (t. 9), wskazują na
odejście od modus głównego, a nawet wyjście poza klasyczny system modalny,
w którym dźwięk h nie należał do grupy claves clausularum. Kadencja do h zyskała w omawianym kontekście walor zwrotu szczególnie emfatycznego, odpowiadającego negatywnym emocjom. Jak widać z powyższego wywodu, kompozytor podzielił pierwszych 7 wersów – ze względu na ich odmienną zawartość
afektywną (radość – ból) – na dwie części. Wykorzystał przy tym kontrasty wynikające z zestawienia – odpowiednio w części 1 i 2 – akordów wielko- i małotercjowych. Użycie w taktach 6-8 obcych dla modus g-miksolidyjskiego akcydencji
dis i ais wskazuje na chwilowe wychylenie w sferę durum, związane ze słowami
w wersach 6 i 7 „Lassa” i „inconsolabil pena”:
[6] Lassa, non puoi la mente
[7] In cui s’annida inconsolabil pena.

Nie możesz nieszczęsnej myśli, [przywrócić
pogodę]
W której zamieszkał niepocieszony ból.

„Inconsolabil pena” dodatkowo jest wyróżnione opadającą kwartą zmniejszoną.
Odcinek 2 (w. 8-13, t. 9-16) – koszmary senne wydają się Erminii snem przedśmiertnym i nie pozwalają jej odpocząć.
Odcinek ten przynosi zarówno zmianę wątku w warstwie poetyckiej dzieła,
jak i zmianę modus na d-dorycki. Jednak już w pierwszej części tego odcinka następuje wychylenie w stronę cantus durus, zaznaczone akcydencjami fis, cis, gis.
Towarzyszy im, wprowadzona w partii basso continuo, figura retoryczna anabasis (linia basu w taktach 9-13 ma kierunek wznoszący). Rozwiązania te, wzbogacone eksklamacjami „Oh”, obecnymi w wersach 8 i 9, symbolizują wzrastające przerażenie bohaterki. Od taktu 14 bieg melodyczny oraz kadencja końcowa
(t. 16) już jednoznacznie wskazują na modus d-dorycki (występujący w takcie 16
bemol wprowadzony jest, by ominąć tryton).
Odcinek 3 (w. 14-22, t. 17-30) – cierpiąca Erminia, szukając ukojenia w otaczającej ją przyrodzie, znajduje jedynie jeszcze większy ból.
W odcinku tym zaobserwować można, jak Rossi – nawet na przestrzeni kilku wersów – kształtuje linię melodyczną tak, że nosi ona cechy coraz to innych
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modi. Owa niestabilność modalna ma uwypuklić stan emocjonalnego wzburzenia Erminii. W odcinku tym kompozytor zastosował dwie kadencje pośrednie
odgrywające rolę znaków przestankowych. Pierwsza, po wersie 17 (t. 23, do a),
pełni rolę kropki kończącej zdanie ciągnące się przez cztery wersy, druga przypada po wersie 19 (do d). Kadencja w takcie 30 (do f) wyznacza koniec odcinka.
W exordium tego odcinka melodia głosu wokalnego (podobnie jak w odcinku
pierwszym) przez dwa wersy wspina się o nonę od e1 do f2, sugerując modus c-joński. Jednakże już od taktu 21 zaznaczają się silnie cechy modus a-eolskiego,
a mianowicie, ukazuje się dźwięk gis prowadzący do finalis modus a-eolskiego,
kadencja w takcie 23, również do dźwięku A, ponadto melodia głosu wokalnego
w tym samym takcie prowadzona jest po dźwiękach rozłożonego trójdźwięku
(a1-cis2-e2) z A leżącym w basie. W stosunku do głównego modus kadencja ta to
cadenza peregrina. Zabiegi te mają związek z doznaniami bohaterki – wzrastającym w niej niepokojem, wyrażonym w wersie 19:
[19] A crescer venga nel mio seno il foco.

Wzmaga się ogień w mym łonie.

Natomiast niestabilność modalna znajduje uzasadnienie w słowach Erminii
wyrażających niemożność znalezienia spokoju wewnętrznego:
[20] Così non trovo loco
Tak więc nie znajduję miejsca,
[21] Non trovo un sol momento
Nie znajduję ani chwili,
[22] Onde tregua aver possa il mio tormento. Bym ulgi mogła doznać w mojej udręce.

Wprowadzona w takcie 27 kadencja do d mogłaby być interpretowana jako
powrót do modus głównego (d jako dźwięk reperkusyjny modus g-miksolidyjskiego), jednak wprowadzona po niej kadencja kończąca odcinek (t. 30) w sposób
nieoczekiwany powoduje ponowne oddalenie od głównego modus, ponieważ jest
to cadenza peregrina do dźwięku F, charakteryzująca słowa „il mio tormento”.
Odcinek 4 (w. 23-28, t. 31-40) – zrezygnowana Erminia przekonana jest, że
nie ma dla niej ratunku, że zbliża się do śmierci.
Exordium jest bardzo podobne do exordium odcinka trzeciego (t. 17-19)
i pierwszego: na tle leżącego w basie c melodia głosu wokalnego wznosi się od
e1 do c2, sugerując zastosowanie modus c-jońskiego. Lecz w połowie taktu 34
pojawia się pochód g-gis, tworząc chromatyczne wyróżnienie wersu 24, które sugeruje przejście do modus a-eolskiego (w t. 38 – clausula in mi do dźwięku reperkusyjnego tego modus, często łączona z res tristes). Erminia tłumaczy sobie, że
jest ślepa i nierozumna, że przybywając w te okolice nie pozbędzie się okrutnego
przeznaczenia. Jej wzrastający niepokój odmalowuje, opisana wyżej, wznosząca
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się linia melodyczna, której punkt kulminacyjny (c2 w wersie 25) przypada na
pełnej wyrzutu eksklamacji „Ah cieca”:
[23] Misera Erminia, invan riposo attendi
[24] Per variar di stanza.
[25] Ah cieca, e non comprendi…

Nieszczęsna Erminio, próżno spodziewasz się
odpoczynku
Zmieniając mieszkanie.
Ach, ślepa, i nie rozumiesz…

Od połowy wersu 26 (t. 37), ze względu na treść tekstu („crudel destino”), pojawiają się gis, w następnym takcie fis – melodia wchodzi w sferę durum. W takcie 40, na zakończenie odcinka, następuje w basie charakterystyczna clausula in
mi do dźwięku H, nieujęta w klasycznym systemie modalnym. Uzasadnieniem
jej zastosowania jest treść wersu 28 (t. 39-40), a zwłaszcza słowo „morte”:
[26] Che teco porti il tuo crudel destino?
[27] Così senza speranza
[28] Miseramente a morte io m’ avvicino.

Że za tobą idzie twoje okrutne przeznaczenie?
Tak bez nadziei
Żałośnie zbliżam się do śmierci.

Słowo „morte” mogło być kojarzone przez kompozytorów z kadencją do h,
jako najbardziej kojarzącą się ze złowrogim modus frygijskim, jak to czasami
bywało na terenie madrygału późnorenesansowego10. Podobnie postąpił Rossi.
W oryginalnej postaci clausula frygijska to pochód opadającej sekundy małej:
f-e, natomiast w omawianym przypadku ten zwrot frygijski zastosował kompozytor – tuż przed kadencją (t. 39) – w postaci c-h.
Wers 28 został ponadto wyróżniony linią melodyczną opartą niemal wyłącznie na repetycji jednego dźwięku, sugerującej nadchodzącą śmierć.
Odcinek 5 (w. 29-34, t. 41-47) – refleksja Erminii nad jej stanem w „tak niezwykłej i strasznej przygodzie”.
Odcinek ten i dwa następne traktują o bardzo zbliżonych stanach emocjonalnych Erminii. Łączy je powtarzający się trzykrotnie11 wers stanowiący pointę
w rozważaniach bohaterki:
[34, 44, 53] Che fai, mio cor, che pensi?

Co poczniesz, serce moje, co zamyślasz?

10
Kadencje na dźwięku h zdarzają się w madrygałach takich kompozytorów, jak na przykład
Cipriano de Rore, Pietro Taglia, Giaches Wert, Marc’Antonio Ingegneri, Orlando di Lasso, Luca
Marenzio, Salomone Rossi, Claudio Monteverdi, Pomponio Nenna. Dane te zawdzięczam prof.
Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej, za które składam podziękowanie.
11
Takty: 47, 58/59, 71/72.
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By zwrócić nań uwagę, wers ten kompozytor wyróżnił zarówno skokiem
wznoszącej się seksty, jak prowadzeniem melodii po dźwiękach rozłożonego
trójdźwięku (gis1-e2-cis2). Kończąca frazę tego wersu kadencja do a, w połączeniu z tokiem melodii w taktach 43-47, decyduje o przypisaniu temu odcinkowi
cech modus a-eolskiego. Wprawdzie w taktach 42/43 kompozytor wprowadza
współbrzmienia typowe dla modus g-miksolidyjskiego (budowane na g, d), są to
jednak tylko trzy akordy.
Odcinek 6 (w. 35-44, t. 48-59) – Erminia chciałaby komuś opowiedzieć
o swym nieszczęściu, ale towarzyszy jej tylko las – „słuchacz jej żalów”.
Odcinek ten ma w swym przebiegu kadencję wewnętrzną do h (t. 53, po raz
kolejny dochodzi do przekroczenia granic klasycznego systemu modalnego);
o wyborze dźwięku kadencyjnego zdecydowała treść tekstu słownego, mówiąca
o cierpieniu:
[38] Chi dar possa rimedio al pe nar mio.

Kto by mógł zaradzić mojemu cierpieniu.

W większej części przebiegu (do końca wersu 40) omawiany odcinek utrzymany jest w głównym modus g-miksolidyjskim. Dla wyraźniejszego jego zaznaczenia kompozytor stosunkowo często, bo aż dziesięciokrotnie, buduje akordy
na jego głównych dźwiękach: g, d, h. Jednakże końcowe takty tego odcinka – ze
względu na powtarzany wers „Che fai mio cor, che pensi?” – zostały przeniesione
w orbitę modus a-eolskiego.
Odcinek 7 (w. 45-53, t. 60-72) – apostrofa do „litościwego Jordanu”, by razem
z Erminią płakał nad jej losem.
Odcinek ten, z wyjątkiem wersu końcowego, utrzymany jest w głównym modus sceny. Na końcu wersu 51 Rossi wprowadził – mającą również cechy znaku przestankowego – kadencję wewnętrzną do dźwięku e (clausula peregrina),
w celu podkreślenia skargi Erminii na własną bezsilność:
[50] Smarrita si, che in vano
[51] Cerco trovar me stessa.

Tak, że próżno, zagubiona,
Usiłuję odnaleźć siebie.

Stabilność modalna tego odcinka dobrze współgra z wymową dwóch wersów
kluczowych dla charakterystyki emocji bohaterki w jej monologu-płaczu, które
potwierdzają stan, w jakim w dalszym ciągu znajduje się Erminia (dopiero w następnym, ostatnim odcinku nadejdzie nadzieja). Są to:
wers 47 wyrażający apostrofę do „litościwego Jordanu” –
[47] Deh, piangi a miei sospiri

Ach, płacz przy mych westchnieniach
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– deklamowany na tle współbrzmień zbudowanych na G i H,
wers 49 –
[49] Me dal dolore accerbamente oppressa Bólem okrutnym znękaną

– w całości deklamowany na tle leżących w basso continuo głównych dźwięków modus g-miksolidyjskiego – d i G, a także zakończony kadencją do finalis
głównego modus. Odcinek z powracającym wersem zamyka (t.72) clausula peregrina do a.
Odcinek 8 (w. 54-58, t. 73-79) – nadzieja na spotkanie ludzi: Erminia słyszy
głosy zbliżających się Pasterzy.
Odcinek, a tym samym cała scena, kończy się kadencją do finalis modus g-miksolidyjskiego, który panuje na przestrzeni ostatnich pięciu semibreves. Ze
względu na emocje zawarte w tekście odcinka 8 można go podzielić na dwie
części. Część pierwszą, w której Erminia słyszy głosy Pasterzy i wzrasta w niej
nadzieja na polepszenie sytuacji, kończy wprowadzona w takcie 77 kadencja do
dźwięku F, sugerująca zastosowanie modus f-lidyjskiego, zaznaczonego również
na początku odcinka w linii głosu wokalnego. Część druga jest jakby lekką rezygnacją, gdyż Erminia nie myśli o swej sytuacji, lecz zaledwie pragnie opowiedzieć komuś o sobie:
[57] Forse di mie sventure
[58] In parte sfogherò gl’aspri tormenti.

Może o mych bolesnych losach
Choć po części się zwierzę.

Po kadencji w takcie 77 zaczyna zdecydowanie panować modus g-miksolidyjski, na przestrzeni bowiem pięciu semibreves linia melodyczna partii wokalnej i akordy mieszczą się w materiale dźwiękowym tego modus.
W analizowanej scenie 1 aktu I Erminii sul Giordano poszczególne kadencje
występują do sześciu różnych dźwięków: wprawdzie do finalis głównego modus g-miksolidyjskiego kadencja prowadzi tylko dwa razy, dzieje się to jednak
również i na samym końcu sceny, w odcinku ostatnim, zatem – zgodnie z normami modalnymi – owa kadencja wyznacza modus całej kompozycji. Kadencja
ta została wsparta w przebiegu sceny dwoma kadencjami do d, czyli dźwięku
reperkusyjnego modus g-miksolidyjskiego. Dalsze kadencje prowadzą do a, f,
e, są to więc clausulae peregrinae. Kadencja do h nie daje się zinterpretować
w ramach klasycznej modalności, jest więc świadectwem stopniowego wprowadzania transpozycji skal modalnych. Podkreślmy jednak, że w przebiegu sceny
kompozytor wielokrotnie nawiązuje do modus g-miksolidyjskiego, wprowadzając fragmenty melodii głosu wokalnego oparte wyłącznie lub przede wszystkim
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na najważniejszych dźwiękach głównego modus. W przypadku omawianej sceny
można mówić o intencjonalnym definiowaniu modus przez Rossiego, zgodnym
z założeniami obowiązującymi w polifonii, choć nie są one przestrzegane już tak
rygorystycznie, jak w utworach z końca XVI wieku.
*
Podsumowując, podkreślmy jeszcze raz najważniejsze cechy recytatywu Rossiego. Charakterystyczna jest zwłaszcza zmienność i niestabilność modalna, rozluźnienie zasad klasycznej modalności, a nawet wychodzenie poza ten system.
Największą różnorodność obserwujemy na terenie melodyki. Występuje w niej
zasadnicza przewaga repetycji nad postępami sekundowymi, co regulowane jest
emocjami niesionymi przez tekst słowny. Długie sekwencje samych repetycji
charakterystyczne są dla ustępów narracyjnych. Można by się spodziewać, że
odcinki przesycone silnymi emocjami otrzymają równie wyrazistą interpretację
w linii melodycznej, jednak nierzadko Rossi pozostawia je niewyróżnione. W innych przypadkach natomiast stara się wydobyć najmniejsze ich niuanse. Stosuje
w tym celu rozwiązania techniczne zbliżone do siebie, jednak nieznacznie – choć
w sposób istotny – zmodyfikowane. Należą do nich: wprowadzanie w sekwencji
lub w bliskiej odległości kilku wielkich skoków w obu kierunkach; stosowanie
serii skrajnie wysokich lub niskich dźwięków; prowadzenie melodii po dźwiękach rozłożonych akordów; komponowanie szeroko rozbudowanych fraz, najczęściej opadających, obejmujących po kilka wersów nieprzedzielanych pauzami. Współbrzmienia dysonansowe występują bardzo rzadko, są za to dość ostre,
powtarzane kilkakrotnie, przez co szczególnie wyraziste. Natomiast chromatyka
pojawia się zupełnie sporadycznie. Charakterystyczne dla Rossiego jest również
nierespektowanie prawideł łączenia samogłosek, na skutek czego wprawdzie poszczególne wersy się wydłużają, lecz zatraca się – zwłaszcza w endecasillabo
– ich rytm.
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Michelangelo Rossi, Erminia sul Giordano, akt I, scena 1 – monolog Erminii.
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Tekst
(Giulio Rospigliosi)
[1] Ecco cinta di rose
[2] Negli orli d’Oriente
[3] Pur ti mostri a’miei lumi alba nascente.
[4] Ma già render serena
[5] Co’tuoi sereni albori,
[6] Lassa, non puoi la mente
[7] In cui s’annida inconsolabil pena.

Oto w wieńcu róż
Na obrzeżach Wschodu
Ukazujesz się oczom, rodzący się świcie.
Ale przywrócić spokoju
Twymi radosnymi blaskami,
Nie możesz nieszczęsnej myśli,
W której zamieszkał niepocieszony ból.

[8] Oh, che torbida notte, oh, che terrori,
[9] Oh, che larve importune
[10] Del sonno, anzi di morte
[11] Con imagini smorte
[12] In questo bosco ombroso
[13] Han turbato fin’ora il mio riposo.

O, co za posępna noc, o, co za lęki,
O, co za cienie uprzykrzonych widziadeł
Sennych, a raczej przedśmiertnych.
Wybladłymi postaciami
W tym ciemnym lesie
Zakłócały aż dotąd mój odpoczynek.

[14] Ne sia potente il sole
[15] Di scemar la mia pena, anzi a me sembra,
[16] Che ’l vivo suo splendore
[17] Sorga dal Gange a saettarmi il core.
[18] E parmi, ohimè, che co’suoi raggi ardenti

Słońce nie ma mocy,
By ukoić mój ból, przeciwnie, wydaje mi się,
Że w całej swej wspaniałości
Wstaje z Gangesu, by przeszyć mi serce.
I zdaje mi się, ach, że przy jego gorących
promieniach
Wzmaga się ogień w mym łonie.
Tak więc nie znajduję miejsca,
Nie znajduję ani chwili,
Bym ulgi mogła doznać w mojej udręce.

[19] A crescer venga nel mio seno il foco.
[20] Così non trovo loco
[21] Non trovo un sol momento,
[22] Onde tregua aver possa il mio tormento.
[23] Misera Erminia, invan riposo attendi
[24] Per variar di stanza,
[25] Ah, cieca, e non comprendi,
[26] Che teco porti il tuo crudel destino?
[27] Così senza speranza
[28] Miseramente a morte io m’avvicino.
[29] Or che farò su questa alpestre riva,
[30] Vergine fuggitiva?
[31] E qual soccorso, quale
[32] In si strana orribille sventura
[33] Scampo attender conviensi?
[34] Che fai, mio cor, che pensi?

Nieszczęsna Erminio, próżno spodziewasz
się odpoczynku
Zmieniając mieszkanie.
Ach, ślepa, i nie rozumiesz,
Że za tobą idzie twoje okrutne przeznaczenie?
Tak bez nadziei
Żałośnie zbliżam się do śmierci.
Cóż teraz czynić będę na tych skalistych
brzegach,
Zbiegła niewiasta?
I jakiej pomocy, jakiego
W tak niezwykłej i strasznej przygodzie
Ratunku mogę oczekiwać?
Co poczniesz, serce moje, co zamyślasz?
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[35] Dopo notte sì oscura
Po tak ciemnej nocy
[36] Nasce a me più che mai torbido il giorno, Budzi się dla mnie bardziej niż kiedykolwiek
ponury dzień.
[37] Nè veggio a me d’intorno
Nie widzę wokół nikogo,
[38] Chi dar possa rimedio al penar mio.
Kto by mógł zaradzić mojemu cierpieniu.
[39] Sol miro il Cielo, e solo
Widzę tylko niebo i tylko
[40] Miro la selva ascoltatrice al duolo.
Widzę las – słuchacza moich żalów.
[41] Perchè m’è tolto, o Dio,
Dlaczego nie mogę, o Boże,
[42] Ch’io possa almeno
Komuś przynajmniej
[43] Altrui narrare i miei dolori immensi?
Innemu mówić o mych ogromnych nieszczęściach?
[44] Che fai, mio cor, che pensi?
Co poczniesz, serce moje, co zamyślasz?
[45] Tu, pietoso Giordano,
[46] Che me dolente in su la riva accogli,

Ty, litościwy Jordanie,
Co mnie cierpiącą na swym brzegu przyjmujesz,
[47] Deh, piangi a miei sospiri,
Ach, płacz przy mych westchnieniach,
[48] Piangi mentre rimiri
Płacz, kiedy mnie widzisz
[49] Me dal dolore acerbamente oppressa,
Bólem okrutnie znękaną
[50] Smarrita sì, che in vano
Tak, że próżno, zagubiona,
[51] Cerco trovar me stessa;
Usiłuję odnaleźć siebie.
[52] Piangi, deh, piangi a miei dolori immensi. Opłakuj, ach, opłakuj moje ogromne zmartwienie.
[53] Che fai, mio cor, che pensi?
Co poczniesz, serce moje, co zamyślasz?
[54] Ma d’ascoltare un suono mi sembra,
[55] E s’io non erro, il suon è pure
[56] Di pastori accenti.
[57] Forse di mie sventure
[58] In parte sfogherò gl’aspri tormenti.

Ale zdaje mi się, że słyszę jakiś dźwięk
I jeśli się nie mylę, jest to dźwięk
Pasterskich głosów.
Może o mych nieszczęściach
I gorzkich cierpieniach choć po części się
zwierzę.

(polski przekład – Anna Szweykowska )

SUMMARY
The theatrical piece Erminia sul Giordano by Michelangelo Rossi, written for Giulio
Rospigliosi’s libretto, satged in Rome in 1633 and published there in 1637, is worth noting
for the form of recitative parts. Rossi’s recitative is special and different from recitatives by
the earlier authors of dramma per musica because it contains solutions which are never or
only seldom found in other authors, but also the opposite is the case: solutions used most
often by other composers hardly ever appear in Rossi’s work. What is characteristic is that
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almost all features of his recitative can be found in each scene of Erminia sul Giordano.
The present analysis covered the first scene of Act One.
The scene is Erminia’s monologue-lament. She wakes up entirely lost in a foreign
country, in the forest on the bank of the Jordan river, disguised as a knight. She has come
to look at Tancred (who has just come here) at least from a distance. Erminia’s situation is
dramatic: she loves Tancred, who is a knight in the enemy camp, therefore he is her foe;
moreover, he is in love with Clorinda. Erminia’s crying-monologue is a strong complaint
about the fate and an apostrophe to Nature (the forest and the Jordan river) because only
She – friendly to Erminia – can sympathize with her. The states and emotions, which Erminia experiences, are very much alike. They are all centered on her situation: her terrible
loneliness, nightmares, awkwardness, and even thinking about death.
Rossi prepared this scene in an objective way, as if it was not Erminia who was weeping over her fate but someone else was telling about Erminia’s condition and her changeable feelings without, however, undergoing these emotions by himself. Consequently,
the composer used a strikingly high percentage of repetitions in this scene’s recitative:
consequently, the scene has a very uniform and monotonous course. Nevertheless, Erminia’s emotions change, even reaching the extreme, for example her thoughts about
death. These changing emotions needed to be emphasized. Along with modal variability,
introduction of cadences to various sounds with different modal references, Rossi used
a whole arsenal of technical means, which would be almost exactly duplicated in the next
acts and scenes, with some modifications, however, depending on the emotions carried
by the text.
The analysis of the first scene in Act One – basically oriented towards grasping the
expressive features of the recitative – comprises phenomena occurring in the modal (e.g.
the role of cadences and accidences), interval and melodic structures (e.g. interpretive
meanings of leaps, triadic progressions, figures of the type of anabasis and catabasis,
exclamations and madrigalisms), in the tonal structure (e.g. illustrations by means of high
and low registers, rare but expressive dissonances), and finally in the declamatory sphere
(e.g. highly individual treatment of the language matter). In the presented analytical procedure there always coincide musical aspects emerging from sound forms with semantic/
emotional aspects stemming from the content of the musicalized verbal text.

