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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Με τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία ολοκλθρϊνεται ο κφκλοσ ςπουδϊν μου ςτο Τμιμα 

Μουςικϊν Σπουδϊν του ΑΡΚ, ςτθν κατεφκυνςθ Μουςικολογίασ/Μουςικοπαιδαγωγικισ. 

Αρχικι ιδζα για τθν εργαςία αποτζλεςε το ενδιαφζρον μου για τθν παλαιογραφία 

ευρωπαϊκισ μουςικισ (και ιδιαίτερα τισ μεταγραφζσ) και τθ γαλλικι γλϊςςα. Το ζναυςμα 

δόκθκε από τον επιβλζποντα κακθγθτι κ. Κίτςο μζςω τθσ ςυλλογισ Très brève et familière 

introduction[…] από το εκδοτικό ζργο του Attaingnant (Ραρίςι, 1529), θ οποία περιζχει 

μουςικι Γάλλων ςυνκετϊν του 16ου αιϊνα. Από τα 39 κομμάτια τθσ ςυλλογισ -κακζνα από 

τα οποία είναι γραμμζνο ςε δφο εκδοχζσ: για solo λαοφτο και για φωνι-λαοφτο- 

επιλζχκθκαν τα 12 που ανικουν ςτο ςυνκζτθ Claudin de Sermisy.  

Για μια πιο πλιρθ παρουςίαςθ και διευκόλυνςθ ςτθ ςυγκριτικι τουσ μελζτθ, τα 

ςυγκεκριμζνα αυτά τραγοφδια αναηθτικθκαν και ςε άλλεσ πθγζσ από τον ίδιο εκδότθ, είτε 

ςε φωνθτικι, είτε ςε οργανικι εκδοχι. Σκοπόσ ιταν το κάκε τραγοφδι να παρουςιάηεται ςε 

τζςςερισ διαφορετικζσ εκδοχζσ: για solo λαοφτο, για φωνι-λαοφτο, για τζςςερισ φωνζσ και 

για πλθκτροφόρο. Επειδι όμωσ ο όγκοσ τθσ εργαςίασ κα ιταν πολφ μεγάλοσ -(ςτθν 

περίπτωςθ που κα περιείχε και τα 12 τραγοφδια με τισ τζςςερισ εκδοχζσ τουσ)- ζγινε μια 

τελικι επιλογι των ζξι τραγουδιϊν, ςτα οποία ο Sermisy μελοποιεί ςτίχουσ του —επίςθσ 

Γάλλου— ποιθτι Clément Marot. 

Ρριν τθν παρουςίαςθ των ζξι ζργων ςτισ διαφορετικζσ εκδοχζσ, προθγείται το ιςτορικό 

μζροσ τθσ εργαςίασ (2ο,3ο,4ο Κεφάλαιο), ςτο οποίο γίνεται εκτενισ αναφορά ςτθ ηωι και 

ςτο ζργο των Sermisy και Attaingnant, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ιςτορικι εξζλιξθ του 

παριςινοφ chanson, μουςικό είδοσ ςτο οποίο ανικουν τα ζξι τραγοφδια που εξετάηονται ςε 

αυτιν τθν εργαςία. 

Το επόμενο κεφάλαιο (5ο) αφορά ςτθ μεκοδολογία και ςτισ ςυμβάςεισ που ακολουκικθκαν 

κατά τθ διαδικαςία τθσ μεταγραφισ των κομματιϊν ςτθ ςφγχρονθ ςθμειογραφία, ενϊ ςτο 

6ο Κεφάλαιο παρουςιάηονται οι παρτιτοφρεσ των 24 κομματιϊν (ζξι τραγοφδια ςε τζςςερισ 

εκδοχζσ το κακζνα) ςτθν τελικι τουσ μορφι. Οι παρτιτοφρεσ ςυνοδεφονται από το κριτικό 

υπόμνθμα, το οποίο μασ δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αλλαγζσ 

(διορκϊςεισ/προςκικεσ) που πραγματοποιικθκαν είτε ςτο μουςικό, είτε ςτο ποιθτικό 

κείμενο και πρόκειται ουςιαςτικά για τθν εφαρμογι των ςυμβάςεων που αναφζρκθκαν ςτο 

5ο Κεφάλαιο. 

Πλθ θ παραπάνω διαδικαςία περιγράφει τα ςτάδια που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία 

μιασ κριτικισ ζκδοςθσ που περιλαμβάνει, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, μουςικι τθσ 

Αναγζννθςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι πρωτογενείσ πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν 

χρονολογοφνται από τον 16ο αιϊνα και ενδζχεται να παρουςιάηουν λάκθ ι ανακρίβειεσ, 

οφειλόμενεσ ςτθν ζλλειψθ τεχνικϊν μζςων τθσ εποχισ, κακϊσ και τθν αρχαϊκι μορφι τθσ 

γαλλικισ γλϊςςασ του ποιθτικοφ κειμζνου, γίνεται κατανοθτι θ ανάγκθ ταυτοποίθςθσ και 

ςφγκριςθσ των διαφορετικϊν εκδοχϊν του κάκε τραγουδιοφ. Με γνϊμονα λοιπόν το 

ςεβαςμό και τθ ςυνζπεια απζναντι ςτθ μουςικι που εξετάηεται ςτθν εργαςία αυτι, 

επιχειρείται μια όςο το δυνατόν πλιρθσ και τεκμθριωμζνθ παρουςίαςθ μζρουσ του ζργου 

του Sermisy. 
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Κλείνοντασ, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά: 

- Τον κ. Κίτςο για τισ πολφτιμεσ ςυμβουλζσ και τθν κακοδιγθςθ ςε όλθ τθ διάρκεια 

προετοιμαςίασ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, 
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παρατιςω. 

Νοζμβριοσ 2017, 

Ραπαϊωάννου Ανδριάνα 
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2. CLAUDIN DE SERMISY 

2.1 Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Claudin [Claude] de Sermisy, [Cermisy, Sermizy, Sermysy, Sernisy ι και Servyzy1] υπιρξε 

ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ Γάλλουσ ςυνκζτεσ τθσ αναγζννθςθσ, τραγουδιςτισ και 

κλθρικόσ, το όνομα του οποίου είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν ακμάηουςα περίοδο του 

Ραριςινοφ chanson, κακϊσ επίςθσ και με τθ γαλλικι βαςιλικι αυλι, υπό τθ βαςιλεία τθσ 

Anne τθσ Βρετάνθσ, του Francis I και του Henri II. Στθν εποχι του υπιρξε ςθμαίνουςα 

προςωπικότθτα, με εξαιρετικι αναγνϊριςθ από τουσ ςφγχρονοφσ του, κακϊσ το ζργο του 

(κοςμικοφ και κρθςκευτικοφ χαρακτιρα) εκδόκθκε επανειλθμμζνωσ, κυρίωσ από τον Pierre 

Attaingnant, αλλά και άλλουσ εκδότεσ όπωσ οι Giunta, Du Chemin, Adrian Le Roy και Robert 

Ballard. 

Στοιχεία τα οποία κακορίηουν τον τόπο και τθν ακριβι χρονολογία γζννθςθσ του Sermisy 

δυςτυχϊσ δεν ςϊηονται. Υπολογίηεται ότι γεννικθκε περίπου το 1490 ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι μεταξφ Ραριςιοφ και St.Quentin2. Μιασ και ςτθν εποχι τθσ Αναγζννθςθσ 

ςυνθκιηόταν να χρθςιμοποιείται το όνομα του τόπου γζννθςθσ των κατοίκων ωσ επίκετο, 

ζγιναν μελζτεσ προκειμζνου να βρεκεί ςτθ γαλλικι επικράτεια και αντίςτοιχο τοπωνφμιο. 

Ζτςι λοιπόν ονομαςίεσ χωριϊν όπωσ Sermesy, Sermaisey, Sermesse, Sermizelles ι Sermoise, 

πικανολογοφνται ωσ τόποι γζννθςθσ του ςυνκζτθ και μασ οδθγοφν ςε τοποκεςίεσ τθσ 

βορειοανατολικισ και κεντροανατολικισ Γαλλίασ, όπωσ θ πόλθ Noyon ςτθν περιοχι Picardy, 

το διαμζριςμα τθσ Oise, αλλά και θ περιοχι Burgundy3. 

4 

Εικόνα 1: Θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ρικαρδίασ 

Θ πρϊτθ επίςθμθ αναφορά ςτο όνομα του Sermisy  γίνεται τον Λοφλιο του 1508, ςε 

ζγγραφο του παρεκκλθςίου Saint Chapelle ςτο Ραρίςι5. Ρρόκειται για ζνα ςυμβόλαιο 

ενοικίαςθσ δωματίου ςτο παλάτι του Louis XII, το οποίο περιγράφει το ςυνκζτθ ωσ μζλοσ 

του κατϊτατου κλιρου του παρεκκλθςίου με το όνομα Claude de Sermisy. Στα τζλθ τθσ 

                                                           
1
 BROBECK, John T., CAZEAUX, Isabelle. "Sermisy, Claudin de." Grove Music Online, Oxford Music 

Online, Oxford University Press, §1. 
2
 CHONG, S.P.A., The chansons of Claudin de Sermisy in Attaingnant's Chansons nouvelles and other 

early collections (Thesis). Pokfulam, Hong Kong: University of Hong Kong, SAR, 2002, ςελ. 2. 
3
 CAZEAUX, Isabelle Anne-Marie, The secular Music of Claudin de Sermisy with Transcriptions, Inc. Ann 

Arbor, Michigan: University Microfilms, 1961 (PhD. University of Columbia), ςελ. 1. 
4
 https://www.french-waterways.com/waterways/seine/river-oise-oise-lateral/ (θμ. πρόςβαςθσ: 11 

Αυγοφςτου 2017). 
5
 βλ. CAZEAUX, I., ςελ. 2. 

https://www.french-waterways.com/waterways/seine/river-oise-oise-lateral/
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ίδιασ χρονιάσ ο Sermisy αναλαμβάνει επίςθσ και κακικοντα μουςικοφ και τραγουδιςτι 

ςτθν αυλι τθσ βαςίλιςςασ Anne τθσ Βρετάνθσ, ςυηφγου του Louis XII, ςτθν υπθρεςία τθσ 

οποίασ κα μείνει μζχρι και το κάνατό τθσ το 1514. Τθν ίδια χρονιά ο Sermisy εντάςςεται ωσ 

τραγουδιςτισ ςτθν βαςιλικι χορωδία (Chapelle du roi) του Louis XII, μαηί με άλλουσ 22 

μουςικοφσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και οι Mouton και Allard. Στθ κζςθ αυτι παραμζνει 

ακόμθ και μετά το κάνατο του Louis XII ζνα χρόνο μετά το 1515, υπό τθ βαςιλεία του 

Francis I. 

Με το νζο αυτό μονάρχθ, ο Sermisy ζχει τθ δυνατότθτα να αποτελεί μζλοσ τθσ βαςιλικισ 

ςυνοδείασ ςε διάφορα ταξίδια, είτε εντόσ, είτε εκτόσ τθσ γαλλικισ επικράτειασ, γνωρίηοντασ 

ζτςι, προςωπικότθτεσ τθσ κρθςκευτικισ ι βαςιλικισ θγεςίασ, αλλά και αξιόλογουσ 

μουςικοφσ και ποιθτζσ τθσ εποχισ του. Ζτςι το 1515 ςτθ Bologna τθσ Λταλίασ, ο Sermisy 

παρευρίςκεται, ωσ μζλοσ τθσ βαςιλικισ χορωδίασ, ςτθν παρουςίαςθ τθσ Missa Quent dicum 

του Mouton6 (κφριου ςυνκζτθ τθσ βαςιλικισ αυλισ), ςτα πλαίςια τθσ ςυνάντθςθσ του 

Francis I με τον πάπα Leo X. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ, ο πάπασ για να 

εκφράςει το καυμαςμό και τισ ευχαριςτίεσ του ςτθ βαςιλικι αυλι, απζνειμε ςε αρκετοφσ 

τραγουδιςτζσ —και ο Sermisy ανάμεςά τουσ— διακρίςεισ, αλλά και απαλλαγζσ από τα 

εκκλθςιαςτικά τουσ κακικοντα7. 

Στα πλαίςια τθσ ςυνάντθςθσ του Francis I με το βαςιλιά τθσ Αγγλίασ Henry VIII, υπάρχει θ 

πικανότθτα ο Sermisy να ςυμμετείχε ςτισ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ που ζλαβαν χϊρα κατά 

τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τθσ γαλλικισ βαςιλικισ αυλισ ςτο Field of the Cloth of Gold8, το 

καλοκαίρι του 1520. Ρρόκειται όμωσ για γεγονόσ, το οποίο παραμζνει ωσ πικανότθτα χωρίσ 

να μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι, ςφμφωνα με τθν Cazeaux9. 

Ραράλλθλα με τθ μουςικι του δραςτθριότθτα ςτθ βαςιλικι αυλι, ο Sermisy 

εξακολουκοφςε να διατθρεί και τθν ιδιότθτά του ωσ κλθρικόσ ςε διαφορετικζσ περιοχζσ των 

περιχϊρων του Ραριςιοφ. Ζτςι από το 1516 τον ςυναντοφμε ςτθν επιςκοπι τθσ Noyon με 

ανϊτερο αξίωμα κλθρικοφ (canon), ενϊ ςχεδόν ταυτόχρονα φαίνεται πωσ ιταν και ςτον 

κακεδρικό Notre Dame de la Ronde (ι Notre Dame de la Rotonde) ςτθν περιοχι τθσ Rouen. 

Από τθ κζςθ αυτι όμωσ ςτθ Rouen κα παραιτθκεί το 1524, όταν αναλαμβάνει τα 

αντίςτοιχα κακικοντα ςτθν εκκλθςία του Camberon (ι Campron) ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

τθσ Amiens.  

Στθν εποχι που εξετάηουμε οι κλθρικοί είχαν τθν υποχρζωςθ να μζνουν κοντά ςτθν περιοχι 

τθσ ενορίασ τουσ, ϊςτε να τελοφν τισ ακολουκίεσ ςτθν εκκλθςία που υπθρετοφςαν. Υπιρχαν 

όμωσ  και περιπτϊςεισ μελϊν του ανϊτερου κλιρου που λόγω του τιμθτικοφ τουσ 

αξιϊματοσ είχαν άφεςθ από τα εκκλθςιαςτικά τουσ κακικοντα. Μια τζτοια περίπτωςθ 

φαίνεται ότι αποτελοφςε και ο Sermisy, του οποίου θ διαμονι ςτισ περιοχζσ Rouen και 

Amiens δεν είναι απόλυτα εξακριβωμζνθ10. Άλλωςτε ο Sermisy δεν ιταν απλά ζνασ 

κλθρικόσ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ αλλά και μζλοσ του ιδιωτικοφ παρεκκλθςίου του βαςιλιά 

                                                           
6
 βλ. CHONG, S.P.A., ςελ. 3. 

7
 βλ. BROBECK, J., CAZEAUX, I., §1. 

8
 BROBECK, J., CAZEAUX, I., §1. 

9
 CAZEAUX, I., ςελ. 11-12. 

10
 CAZEAUX, I., ςελ. 6-8. 
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(Chapelle du roi). Αυτό το γεγονόσ του εξαςφάλιηε αφενόσ ιδιαίτερα προνόμια και 

αφετζρου κακιςτοφςε ςθμαντικι τθν παραμονι του ςτθ βαςιλικι αυλι. 

Ακόμθ όμωσ κι αν ο Sermisy διζμενε για κάποιο διάςτθμα ςτισ προαναφερκείςεσ περιοχζσ 

τθσ βόρειασ Γαλλίασ, τθ χρονιά 1532 βρίςκεται ξανά ςτο Ραρίςι ζχοντασ αναλάβει 

κακικοντα sous-maître ςτο βαςιλικό παρεκκλιςι του Francis I, υπό τθ διεφκυνςθ του 

καρδινάλιου François de Tournon. Ανάμεςα ςτισ αρμοδιότθτεσ του Sermisy ωσ sous-maître 

είναι θ επίβλεψι και διεφκυνςθ 40 ενιλικων μουςικϊν και τραγουδιςτϊν, κακϊσ και ζξι 

νεαρϊν αγοριϊν που ςυμμετζχουν ωσ χορωδοί. Επιπρόςκετα είναι υπεφκυνοσ για τθν 

ανατροφι των νζων αυτϊν χορωδϊν αλλά και τθν ανεφρεςθ νζων μελϊν, κακϊσ και για τθ 

ςυντιρθςθ των βιβλίων του παρεκκλθςίου, κρθςκευτικοφ και μουςικοφ περιεχομζνου11. 

Στθ κζςθ αυτι παρζμεινε μζχρι και το 1555 λαμβάνοντασ εξαιρετικά υψθλι αμοιβι, θ 

οποία αυξανόταν ςυν τω χρόνω, παρά το γεγονόσ ότι μοιράςτθκε τθ κζςθ του με άλλουσ 

μουςικοφσ τθν περίοδο 1543-1553.12 Εν τω μεταξφ τον Σεπτζμβρθ του 1533 ο Sermisy 

γίνεται ο ενδζκατοσ από τουσ 12 ανϊτερουσ κλθρικοφσ του παρεκκλθςίου Saint Chapelle, 

κζςθ ςτθν οποία κα παραμείνει μζχρι και το τζλοσ τθσ ηωισ του ςτισ 13 Οκτωβρίου 156213. 

Θ ςορόσ του κάφτθκε ςτο παρεκκλιςιο που υπθρζτθςε για όλο αυτό το χρονικό διάςτθμα, 

ςτο Saint Chapelle του Ραριςιοφ.  

 

2.2 Συνκετικι δραςτθριότθτα-φφοσ 

Ο Sermisy υπιρξε ζνασ από τουσ πλζον αναγνωριςμζνουσ ςυνκζτεσ τθσ εποχισ του και 

μάλιςτα, κεωροφνταν —μετά τον Mouton— ο ςυνκζτθσ τθσ βαςιλικισ αυλισ με τθ 

μεγαλφτερθ παραγωγι ζργων κρθςκευτικισ μουςικισ το πρϊτο μιςό του 16ου αιϊνα14. 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ παροφςα εργαςία επικεντρϊνεται ςε ζργα κοςμικοφ περιεχομζνου, 

εντοφτοισ δε μπορεί να μθ γίνει αναφορά και ςτθν παράλλθλθ —και πλοφςια— ςυνκετικι 

δραςτθριότθτα κρθςκευτικισ μουςικισ του ςυνκζτθ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ μακράσ πορείασ του ωσ κλθρικόσ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ, ο Sermisy 

ςυνζκεςε 78 μοτζτα, δεκατρείσ λειτουργίεσ, κακϊσ και πολυφωνικά ζργα λειτουργικισ 

μουςικισ, τα οποία ξεπερνοφν ςτον αρικμό τα είκοςι15. Ραράλλθλα ςτο πεδίο τθσ κοςμικισ 

μουςικισ, τα 159 ζργα του ςε ςτυλ Ραριςινοφ chanson τον κακιςτοφν επίςθσ ζναν από τουσ 

πιο παραγωγικοφσ ςυνκζτεσ και κφριο εκπρόςωπο του είδουσ. Για το ςυγκεκριμζνο μουςικό 

είδοσ όμωσ κα γίνει εκτενζςτερθ αναφορά ςτο 4ο κεφάλαιο. Στθ ςυνζχεια κα αςχολθκοφμε 

κυρίωσ με τα είδθ κρθςκευτικισ μουςικισ του ςυνκζτθ. 

Το πρϊτο ζργο του Sermisy λοιπόν εκδίδεται το 1526 ςτθ ϊμθ από τον Giunta. Ρρόκειται 

για το μοτζτο: Aspice Domine de sede sancta tua, το οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ ςυλλογι 

με τίτλο Fior de Motetti e canzoni novi (RISM 15265) και ςτθ ςυνζχεια εκδίδονται τα πρϊτα 

ζργα του κοςμικισ μουςικισ, τα οποία βρίςκονται ςτθ ςυλλογι Chansons nouvelles en 

musique à quatre parties (RISM-I, 15283), το 1528 ςτο Ραρίςι από τον Attaingnant. Στθ 
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 BROBECK, J., CAZEAUX, I., §1. 
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 BROBECK, J., CAZEAUX, I., §1. 
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 CAZEAUX, I., ςελ. 14. 
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 βλ. BROBECK, J., CAZEAUX, I., §2. 
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 CHONG, S.P.A., ςελ. 5. 
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ςυγκεκριμζνθ ςυλλογι το μεγαλφτερο μζροσ των τραγουδιϊν ανικει ςτον Sermisy. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο Sermisy γεννικθκε γφρω ςτο 1490, τίκεται το ερϊτθμα ςχετικά 

με τθν θλικία κατά τθν οποία ξεκίνθςε τθ ςυνκετικι του δραςτθριότθτα. Ρρόκειται όντωσ 

για ζναν ςυνκζτθ που άρχιςε να ςυνκζτει γφρω ςτα 35 του χρόνια ι απλϊσ τα ζργα του 

ιταν ιδθ γνωςτά πριν τθν πρϊτθ —επίςθμθ— ζκδοςι τουσ; Ριο πικανι εκδοχι κεωρείται 

θ δεφτερθ, μιασ και θ ζκδοςθ ζργου Γάλλου ςυνκζτθ από Λταλό εκδότθ ςτθ ϊμθ, μασ 

προδιακζτει για τθν εδραιωμζνθ φιμθ του Sermisy και του ζργου του ςε εδάφθ και εκτόσ 

Γαλλίασ. 

Το ςυνκετικό ςτυλ του Sermisy, όςον αφορά ςτθ κρθςκευτικι του μουςικι, χαρακτθρίηεται 

από αρμονικι ςαφινεια, ξεκάκαρεσ μουςικζσ φράςεισ, ομοφωνία και ζντονθ 

μελωδικότθτα. Τα βαςικά αυτά γνωρίςματα τα ςυναντάμε κατά κφριο λόγο ςτα μοτζτα, τα 

οποία αποτελοφν και το πιο χαρακτθριςτικό είδοσ τθσ κρθςκευτικισ του μουςικισ16. Επίςθσ 

θ ομοφωνία ςτα ζργα του Sermisy υπεριςχφει ζναντι τθσ αντιςτικτικισ πλοκισ και είναι 

χαρακτθριςτικι του ςυνκετικοφ του φφουσ. Ρροκφπτει μάλιςτα από τθν ανάγκθ του να 

αναδείξει και να καταςτιςει ςαφζσ —ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό— το λειτουργικό 

κείμενο. Το χαρακτθριςτικό του αυτό κακιςτά το ςτυλ των κρθςκευτικϊν του ζργων 

ξεχωριςτό, ςε ςχζςθ με αυτό προγενζςτερων ςυνκετϊν τθσ γαλλικισ βαςιλικισ αυλισ. 

Μάλιςτα, το μεγαλφτερο μζροσ των ζργων του (κρθςκευτικισ μουςικισ) είναι γραμμζνο 

ςτα λατινικά και μόνο δφο από τα ζργα του ςτα γαλλικά17, εξυπθρετϊντασ ζτςι, τισ 

προτιμιςεισ του παλατιοφ, που είκιςται τθν εποχι εκείνθ να εναρμονίηονται πλιρωσ με τισ 

επιταγζσ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ18.  

Το μοτζτο αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα είδουσ, όπου ο ςυνκζτθσ δίνει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτθ ςφνταξθ του κειμζνου, φροντίηοντασ θ μουςικι υφι να ςυμβαδίηει με τα 

ςθμεία τομισ του κειμζνου. Επιπρόςκετα θ αρχι των μουςικϊν φράςεων χαρακτθρίηεται 

από νότεσ μεγάλθσ αξίασ και ςυλλαβικι υφι ςε αντίκεςθ με το τζλοσ των φράςεων, ςτισ 

οποίεσ κυριαρχοφν μικρότερεσ ρυκμικζσ αξίεσ και μελιςματικι υφι. Ζνα ακόμθ 

χαρακτθριςτικό τθσ ςυνκετικισ του τεχνικισ, το οποίο διαφαίνεται ιδιαίτερα ςτα μοτζτα 

του είναι θ προτίμθςι του να δθμιουργεί κυκλικζσ φόρμεσ. Για αυτό το λόγο, επιλζγει 

κείμενα που διακζτουν ρεφραίν ι αναςυνκζτει με τζτοιο τρόπο το κείμενο, ϊςτε να 

επαναλαμβάνονται φράςεισ «ρητορικήσ ςημαςίασ»19. Τα μοτζτα του ςυνικωσ προορίηονται 

για τζςςερισ φωνζσ, ενϊ ςπανιότερα κα ςυναντιςουμε μοτζτα για τρεισ, πζντε, ζξι, οχτϊ ι 

και δζκα φωνζσ. Σε μια από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ —με λιγότερεσ ι περιςςότερεσ φωνζσ 

από τζςςερισ— θ αντιςτικτικι επεξεργαςία κυριαρχεί, με τθν εναλλαγι μεταξφ πολυφωνίασ 

και ομοφωνίασ να περιορίηεται ςθμαντικά. 

Οι περιςςότερεσ από τισ λειτουργίεσ  του Sermisy ανικουν ςτο είδοσ τθσ ‘parody’ (ι 

‘imitation’) mass, βαςίηονται δθλαδι ςε μελωδίεσ δανειςμζνεσ από μοτζτα ι chansons, είτε 

                                                           
16

 βλ. BROBECK, J., CAZEAUX, I., §3. 
17

 Θ χριςθ τθσ κακομιλουμζνθσ γαλλικισ γλϊςςασ για τθ μελοποίθςθ ψαλμϊν ι άλλων 
κρθςκευτικϊν κομματιϊν, καταδείκνυε αιρετικι/προτεςταντικι τάςθ για τθν εποχι. Ο Sermisy ωσ 
κακολικόσ κλθρικόσ τθσ βαςιλικισ αυλισ φαίνεται ότι ιταν ιδιαίτερα προςεχτικόσ ςτθν επιλογι τθσ 
γλϊςςασ που χρθςιμοποιοφςε ςτα ζργα του. Βλ. CAZEAUX, I., ςελ. 24-25.  
18

 BROBECK, J., CAZEAUX, I., §3. 
19

 BROBECK, J., CAZEAUX, I., §3. 
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του ιδίου του ςυνκζτθ είτε άλλων ςυνκετϊν τθ βαςιλικισ αυλισ όπωσ οι Févin, Josquin, 

Richafort και Gascogne. Συχνά οι λειτουργίεσ του Sermisy βαςίηονται και ςε παραδοςιακά 

λειτουργικά μζλθ (plainchant), όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ τθσ Missa ‘Novem 

lectionum’20. Ραρά το γεγονόσ ότι επθρεάςτθκε από τουσ προκατόχουσ του ςτθ ςφνκεςθ 

λειτουργιϊν, εντοφτοισ το προςωπικό του ςτυλ εμφανίηεται και ςε αυτό το είδοσ, 

χρθςιμοποιϊντασ αρμονικζσ υφζσ που μασ παραπζμπουν ςτα μοτζτα και ςτα chansons του. 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι λειτουργίεσ του ξεχωρίηουν για τθ μελωδικότθτα και τθν ομοιογζνειά 

τουσ κακϊσ και για τθν ομοφωνικι υφι που υπεριςχφει ζναντι τθσ αυςτθρισ αντιςτικτικισ. 

Ο Sermisy αςχολικθκε επίςθσ με είδθ όπωσ: Magnificat, Lamentation, Passion κακϊσ και με 

άλλα λειτουργικά κομμάτια (φμνοι, απολυτίκια κτλ.), τα οποία χρθςιμοποιοφνταν ςε 

διάφορεσ περιπτϊςεισ τθσ κακολικισ λατρείασ (Κεία Λειτουργία, ακολουκίεσ τθσ Μ. 

Εβδομάδασ κ.ά.). Οι ςυνκζςεισ αυτζσ είναι πολυφωνικοφ χαρακτιρα -από τρεισ ζωσ πζντε 

φωνζσ- και ςτθν πλειονότθτά τουσ βαςίηονται ςε παλαιά λειτουργικά μζλθ (plainchant). Θ 

τεχνικι ςφνκεςθσ περιλαμβάνει το λειτουργικό μζλοσ ςε μία φωνι (cantus ι tenor), ίςωσ 

ελαφρϊσ παραλλαγμζνο, και τισ υπόλοιπεσ φωνζσ να ακολουκοφν ςε μιμθτικό ςτυλ. Μιασ 

και το βαςικό δομικό ςτοιχείων των ςυνκζςεων αυτϊν (εκτόσ από τα Lamentations) είναι 

παλαιά λειτουργικά μζλθ, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Sermisy προχϊρθςε ςτθ 

ςφνκεςι τουσ αφότου θ χορωδία του βαςιλικοφ παρεκκλθςίου διαςπάςτθκε τθ δεκαετία 

του 1520 ςε δφο επιμζρουσ ομάδεσ: α) chapelle de musique και β) chapelle de plainchant21. 

Ζτςι οι ςυνκζςεισ αυτζσ, πζρα από το λειτουργικό τουσ χαρακτιρα ςτθ κρθςκευτικι 

λατρεία, χρθςίμευαν και για τθν πρακτικι εξάςκθςθ των χορωδϊν του βαςιλικοφ 

παρεκκλθςίου. 

Επειδι ο Sermisy υπιρξε πολυγραφότατοσ και ςτθ κρθςκευτικι αλλά και ςτθν κοςμικι 

μουςικι, γεννάται το ερϊτθμα αν μποροφμε να προςδιορίςουμε τθν ταυτότθτά του ωσ 

ςυνκζτθ κρθςκευτικισ ι κοςμικισ μουςικισ. Τθν απάντθςθ κα προςεγγίςουμε μζςα από τθ 

ςχετικι μελζτθ τθσ Cazeaux, θ οποία χϊριςε το ςφνολο των ζργων του ςε τρεισ περιόδουσ 

ανά δεκαετία με βάςθ τισ θμερομθνίεσ ζκδοςισ τουσ22.  

Χρονικι περίοδοσ ζκδοςθσ 
ζργων 

Ζργα κρθςκευτικισ μουςικισ Ζργα κοςμικισ μουςικισ 
(chansons) 

1526-1536 39 122 

1537-1547 33 42 

1548-1549 26 2 

 

Ο διαχωριςμόσ αυτόσ βζβαια, είναι περιςςότερο ενδεικτικόσ και δεν μπορεί να κεωρθκεί 

απόλυτοσ και ακριβισ, μιασ και οι θμερομθνίεσ ζκδοςθσ των ζργων δεν ςυμπίπτουν 

απαραίτθτα με αυτζσ τθσ ςφνκεςισ τουσ. Επιπλζον αρκετά από τα ζργα του ςυνκζτθ που 

κεωροφμε ωσ πρϊτεσ εκδόςεισ, ενδζχεται να μθν είναι οι πρϊτεσ αλλά να ζχουν 

ξανατυπωκεί από προγενζςτερεσ εκδόςεισ που είναι άγνωςτεσ ςε εμάσ23. Εντοφτοισ 

μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι τθν πρϊτθ περίοδο τθσ ςυνκετικισ του δραςτθριότθτασ, ο 
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 BROBECK, J., CAZEAUX, I., §3. 
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 βλ. BROBECK, J.,CAZEAUX, I., §3. 
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 CAZEAUX, I., ςελ. 27-28.  
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Sermisy αςχολικθκε κυρίωσ με το είδοσ του chanson, ενϊ αντίςτοιχα θ παραγωγι 

κρθςκευτικϊν ζργων κατανζμεται ςχεδόν ιςόποςα ςτισ τρεισ ςυνκετικζσ περιόδουσ. Αυτό 

δικαιολογείται αν ςκεφτοφμε ότι για τθ ςφνκεςθ ενόσ κρθςκευτικοφ ζργου, όπωσ μια 

Λειτουργία λόγου χάρθ, χρειάηεται πολλαπλάςιοσ χρόνοσ ςε ςχζςθ με ζνα chanson.  

Συμπεραςματικά ο Sermisy μπορεί να υποςτθρίξει επάξια τον τίτλο του ςυνκζτθ κοςμικισ 

και παράλλθλα κρθςκευτικισ μουςικισ, ιδίωσ αν αναλογιςτοφμε ότι και τα δφο είδθ των 

ζργων του εξαπλϊκθκαν πολφ γριγορα και ςε περιοχζσ εκτόσ Γαλλίασ. Σε αυτό βοικθςε 

πολφ το εκδοτικό ζργο των Pierre Attaingnant, Nicolas du Chemin, κακϊσ και του διδφμου 

των Adrian Le Roy και Robert Ballard. Ρρόκειται για εκδότεσ άμεςα ςυνδεδεμζνουσ με τθ 

βαςιλικι αυλι τθσ Γαλλίασ, των οποίων οι εκδόςεισ περιζχουν, κατά κφριο λόγο, ζργα 

ςυνκετϊν με φιμθ και κφροσ –ανάμεςά τουσ και ο Sermisy— ζτςι ϊςτε να αυξάνεται και θ 

αξία των εκδόςεων24. Ραράλλθλα ο ίδιοσ ο ςυνκζτθσ προωκοφςε τα ζργα του ςε 

ςθμαίνοντα πρόςωπα, όπωσ προκφπτει από αλλθλογραφία του ιδίου με τον Δοφκα τθσ 

Φερράρα ςτθν Λταλία25, ενϊ αντίγραφα από Λειτουργίεσ του ςυνκζτθ (Domini est terra, 

Missa Philomena, Missa novem lectionum) ςυναντοφμε και ςτθν Λςπανία, όπωσ 

αποδεικνφεται από τα βιβλία εξόδων τθσ βαςιλικισ ιςπανικισ αυλισ, τθ χρονιά 1591-9226. 

Τζλοσ μια ακόμθ ζνδειξθ για τθ ςθμαντικότθτα των ζργων του Sermisy αποτελεί και θ 

μεταγραφι των chansons του για solo όργανα (λαοφτο, πλθκτροφόρο), ενϊ μοτζτα και 

άλλα κρθςκευτικά του ζργα αποτζλεςαν τθ βάςθ για Λειτουργίεσ ςφγχρονϊν του ςυνκετϊν 

(π.χ. θ Parody-mass του Finot), κακϊσ και για μεταγραφζσ λαοφτου από ερμθνευτζσ τθσ 

εποχισ, όπωσ οι Giovanni Maria da Crema, Albert de Rippe και Sebastian Ochsenkuhn27.  
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 CHONG, S.P.A., ςελ. 8. 
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 βλ. BROBECK, J., CAZEAUX, I., §2.  
26

 CAZEAUX, I., ςελ. 26. 
27

 CAZEAUX, I., ςελ. 27. 
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3. PIERRE ATTAINGNANT 

3.1 Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Pierre Attaingnant υπιρξε ο πιο φθμιςμζνοσ και παραγωγικόσ εκδότθσ αναγεννθςιακισ 

μουςικισ ςτθ Γαλλία κατά το πρϊτο μιςό του 16ου αιϊνα. Το εκδοτικό του ζργο 

περιλαμβάνει κοςμικι μουςικι (φωνθτικι και οργανικι), χοροφσ του είδουσ bass dance, 

αλλά και ποικίλα ζργα κρθςκευτικισ μουςικισ, όπωσ μοτζτα, Λειτουργίεσ κτλ. Οι ςυλλογζσ 

που εξζδωςε ξεπερνοφν ςτον αρικμό τισ 150 και περιζχουν, ωσ επί το πλείςτον, ζργα 

ςυνκετϊν άμεςα ςυνδεδεμζνων με τθ γαλλικι βαςιλικι αυλι, όπωσ οι Sermisy, Janequin, 

Certon και Mouton28. Άλλωςτε και ο ίδιοσ ο Attaingnant, όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, 

ςχετιηόταν με τθν αυλι του Francis I. 

Ρζρα από τθ φιμθ του ωσ ο πιο γόνιμοσ εκδότθσ τθσ εποχισ του, το όνομα του Attaingnant 

ςυνδζεται και με τισ εκδοτικζσ καινοτομίεσ που ειςιγαγε για πρϊτθ φορά τον Απρίλθ του 

1528, ςτθ ςυλλογι του Chansons nouvelles en musique a quatre parties (RISM-I, 15283). 

Ρρόκειται για τθν πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ τυπογραφίασ που επιτυγχάνεται θ 

ταυτόχρονθ τφπωςθ πενταγράμμου και νότασ (single-impression method), απλοποιϊντασ 

κατά πολφ προθγοφμενεσ διαδικαςίεσ που απαιτοφςαν τφπωςθ ςε ςτάδια (πρϊτα το 

πεντάγραμμο, ςτθ ςυνζχεια θ νότα και τζλοσ, το κείμενο —αν επρόκειτο για φωνθτικι 

μουςικι). Με αυτόν τον τρόπο, το κόςτοσ τθσ εκτφπωςθσ μειϊκθκε αιςκθτά, οι 

προςπάκειεσ για τθ ςωςτι ςτοίχιςθ μεταξφ νότασ και πενταγράμμου εξαλείφκθκαν και ο 

Attaingnant ςυνζβαλε, ζτςι, ςτθν ταχφτερθ και ευκολότερθ διάδοςθ ζντυπων ςυλλογϊν 

μουςικισ. 

Τα ςτοιχεία που ζχουμε για τθν θμερομθνία γζννθςθσ του Attaingnant, κακϊσ και για τον 

τόπο καταγωγισ του παραμζνουν αςαφι. Αρχικά κεωρικθκε πικανι καταγωγι του το 

Ραρίςι λόγω τθσ μακθτείασ του Attaingnant ςτον εκδοτικό οίκο του Pigouchet ςτθν ίδια 

πόλθ29. Πμωσ μιασ και το επίκετο Attaingnant δεν ςυναντάται εκείνθ τθν εποχι ςτο Ραρίςι, 

θ πικανότθτα να ζχει γεννθκεί το 1494 ςτο Douai (κοντά ςτθν περιοχι Arras, βόρεια τθσ 

Noyon) αποτελεί τθν πιο πειςτικι εκδοχι για τθν καταγωγι του. Τθ ςυγκεκριμζνθ εκδοχι 

επιβεβαιϊνουν αφενόσ το γεγονόσ ότι ςτθν περιοχι αυτι χρονολογείται ιδθ από το 1485 

μια πολυπλθκισ οικογζνεια με το ςυγκεκριμζνο επίκετο (το οποίο κεωρείται και εξαιρετικά 

ςπάνιο) και αφετζρου θ ποιότθτα και το είδοσ του χαρτιοφ που χρθςιμοποίθςε ο 

Attaingnant για τθν ζκδοςθ μιασ ςυλλογισ μοτζτων το 154230. Το ςυγκεκριμζνο είδοσ 

χαρτιοφ εμφανίηεται ςτθν περιοχι Arras, ςτα βιβλία του Αβαείου Saint-Vaast ιδθ από το 

1532 και ξεχωρίηει χάρθ ςτο ιδιαίτερο υδατογράφθμά του31.   

                                                           
28

 βλ. CHONG, S.P.A., ςελ. 17. 
29

 βλ. HEARTZ, Daniel, Pierre Attaingnant, Royal printer of music, A Historical Study and 
Bibliographical Catalogue, Berkeley, California: University of California Press, 1969, ςελ. 29. 
30

 Θ ςυλλογι αυτι περιζχει μοτζτα που ανικουν ςτουσ Sermisy, Certon και Lupi και είναι θ μοναδικι 
ςτθν οποία ο Attaingnant χρθςιμοποιεί αυτό το είδοσ χαρτιοφ. Στισ υπόλοιπεσ εκδόςεισ του το χαρτί 
προζρχεται από τθ γαλλικι πόλθ Troyes, όπωσ ςυνθκιηόταν ςτισ παριςινζσ εκδόςεισ εκείνθσ τθσ 
εποχισ. Βλ. HEARTZ, D., ςελ. 31. 
31
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Εικόνα 2: Τόποσ γζννθςθσ του Attaingnant 
32

 

Θ δραςτθριότθτα του Attaingnant ςτο Ραρίςι ξεκίνθςε γφρω ςτο 1514 ωσ μακθτευόμενοσ 

βιβλιοπϊλθσ και βοθκόσ εκδότθ33, ςε ςυνεργαςία αρχικά με τον Jean de La Roche και ςτθ 

ςυνζχεια δίπλα ςτον Philippe Pigouchet, διάςθμο εκδότθ και χαράκτθ τθσ εποχισ. Σε αυτά 

τα πρϊτα χρόνια τθσ εναςχόλθςισ του με το χϊρο των εκδόςεων, ο Attaingnant 

επιμελικθκε κυρίωσ βιβλία λειτουργικοφ περιεχομζνου (ςυνόψεισ, βιβλία με ακολουκίεσ 

των Ωρϊν κτλ.), κακϊσ και βοθκθτικό υλικό για φοιτθτζσ, μιασ και ο εκδοτικόσ οίκοσ του 

Pigouchet ςτθν Rue de la Harpe βριςκόταν πολφ κοντά ςτο Ρανεπιςτιμιο34. Κατά τθν 

περίοδο τθσ μακθτείασ του ςτο πλευρό του Pigouchet, ο Attaingnant γνωρίηει τθν Claude 

Pigouchet —μία από τισ κόρεσ του Philippe— και ςφντομα παντρεφονται. Θ θμερομθνία του 

γάμου του Attaingnant με τθν Claude Pigouchet δεν ζχει διαςωκεί, εντοφτοισ λίγα χρόνια 

αργότερα, μετά και από το κάνατο του Philippe (πριν από το 1520)35, ο εκδοτικόσ οίκοσ τθσ 

Rue de la Harpe κλθροδοτείται ςτον Attaingnant. 

Θ πρϊτθ ζκδοςθ που ζχει ςωκεί υπό τθν επωνυμία του Attaingnant χρονολογείται το 1525 

και περιζχει ςφνοψθ προςευχϊν με τον τίτλο ‘Breviarium secundum usum … ecclesiae 

Noviomensis’, ενϊ το 1528 εκδίδεται θ ςυλλογι Chansons nouvelles με τισ καινοτομίεσ που 

αναφζρκθκαν παραπάνω. Από τθ χρονιά αυτι και μετά, ο Attaingnant εξαςφαλίηει 

βαςιλικά προνόμια που προςτάτευαν για κάποια χρόνια το εκδοτικό του ζργο από 

                                                           
32

HEARTZ, D., ςελ. 33. 
33

 HAERTZ, Daniel, GUILLO, Laurent. “Attaingnant Pierre”. Grove Music Online, Oxford Music Online, 
Oxford University Press, §1. (θμ. πρόςβαςθσ: 16 Απριλίου 2016). 
34

 Θ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ αντιςτοιχεί ςιμερα ςτθν Boulevard Saint-Michel του Ραριςιοφ ςτον 
αρικμό 26, όπου ςτεγάηεται ζνα από τα μεγαλφτερα βιβλιοπωλεία τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ. 
HEARTZ, D., ςελ. 38-39.  
35

 Θ τελευταία ζκδοςθ του Pigouchet χρονολογείται το 1514, ενϊ τον επόμενο χρόνο παραιτείται από 
τα κακικοντά του. Θ πλθροφορία του κανάτου του προκφπτει από ζμμεςθ αναφορά ςτο ςυμβόλαιο 
γάμου τθσ κόρθσ του Collette το 1519. CHONG, S.P.A., ςελ. 18. 
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ενδεχόμενεσ αντιγραφζσ36. Τα προνόμια αυτά ανανεϊνονται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα από τθ βαςιλικι αυλι του Francis I, με αποκορφφωμα τθ χρονιά 1537 κατά τθν 

οποία ο Attaingnant λαμβάνει τιμθτικό αξίωμα που τον κακιςτά επίςθμο εκδότθ μουςικισ 

τθσ βαςιλικισ αυλισ (‘imprimeur et libraire du Roy en musique’).

 

Εικόνα 3: Εξϊφυλλο τθσ πθγισ: Très brève et familière [...] reduictes en la tabulature du Lutz (Ραρίςι, 
P.Attaingnant, 1529).

37
 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του Attaingnant ςε αυτιν τθν προνομιακι κζςθ, θ 

παραγωγι του εκδοτικοφ του ζργου αυξάνεται ταχφτατα, με τισ ςυλλογζσ ζργων (μοτζτα, 

chansons, λειτουργίεσ κτλ) να αποκτοφν όλο και περιςςότερουσ τόμουσ. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα, κατά το τζλοσ τθσ εκδοτικισ του δραςτθριότθτασ, θ ποιότθτα των εκδόςεϊν 

του και τθσ επιμζλειασ αυτϊν να χάνει το αρχικό υψθλό τθσ επίπεδο. Μία πικανι εξιγθςθ 

για αυτό αποτελεί το γεγονόσ τθσ ςταδιακισ εμφάνιςθσ και δραςτθριότθτασ και άλλων 

εκδοτϊν με προνόμια από τθ βαςιλικι αυλι, ιδίωσ με τθν άνοδο ςτο κρόνο του Henri II, εν 

ζτι 1547. Το εκδοτικό ζργο του Attaingnant ςυνζχιςε για κάποια ακόμθ χρόνια μετά το 

κάνατό του το 1552 θ δεφτερθ ςφηυγόσ του, Marie Lescallopier, εκδίδοντασ μουςικζσ 

ςυλλογζσ από το 1553 ζωσ το 1557/8. 

 

3.2 Εκδοτικζσ καινοτομίεσ του Attaingnant ςε ςφγκριςθ με παλαιότερεσ τεχνικζσ εκτφπωςθσ 

Χάρθ ςτθν καινοτόμο μζκοδο εκτφπωςθσ που ειςιγαγε ο Attaingnant το 1528, κατάφερε να 

πετφχει το ακατόρκωτο για τθν εποχι του: μαηικι παραγωγι μουςικϊν ςυλλογϊν, οι οποίεσ 

ςυχνά εξαντλοφνταν και ξανατυπϊνονταν ωσ δεφτερθ και τρίτθ ζκδοςθ38. Το ζργο του 

αποτζλεςε καταλφτθ ςτθν ανάδειξθ —κυρίωσ Γάλλων— ςυνκετϊν τθσ εποχισ του και 

ςυνειςζφερε ςτθ διάδοςθ των ζργων τουσ, εντόσ και εκτόσ τθσ γαλλικισ επικράτειασ (όπωσ 

                                                           
36

 HAERTZ, D., GUILLO, L., §1. 
37

 Στθν κάτω αριςτερι άκρθ του εξϊφυλλου αναφζρεται θ βαςιλικι προςταςία τθσ ζκδοςθσ και του 
ςυνόλου των περιεχομζνων τθσ από οποιαδιποτε μορφι ανατφπωςθσ ςε όλθ τθ γαλλικι επικράτεια, 
ωσ εξισ: Avec privilege du Roy […] le dict Attaingnant. Soubs les peines contenues es lettres du dict 
privilege. 
38

 HAERTZ, D., GUILLO, L., §2. 
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ςυνζβθ ςτθν περίπτωςθ του Sermisy). Εξαςφαλίηοντασ για πολλά χρόνια (1529-1547)  

βαςιλικι προςταςία των εκδόςεϊν του από τον Francis I, ο Attaingnant κατείχε για πολλά 

χρόνια το μονοπϊλιο ςτισ εκδόςεισ μουςικϊν ςυλλογϊν. Οι ςφγχρονοί του εκδότεσ 

επθρεάςτθκαν από το ζργο του και ςυχνά τον μιμικθκαν, διότι ο Attaingnant κατάφερε να 

υποδείξει, όχι μόνο νζεσ τεχνικζσ εκτφπωςθσ, αλλά και το είδοσ τθσ μουςικισ που 

εναρμονιηόταν με τισ προτιμιςεισ τθσ βαςιλικισ αυλισ και άρα απαιτοφνταν για να 

κεωρθκεί —εκείνθ τθν εποχι— μια μουςικι ςυλλογι αξιόλογθ και εμπορικά επιτυχθμζνθ.  

Ρριν από τον Attaingnant και τθν καινοτομία του με το ζνα ςτάδιο εκτφπωςθσ (single-

impression method), μια τυπικι διαδικαςία ζκδοςθσ αποτελοφνταν από τουλάχιςτον δφο ι 

τρία ξεχωριςτά ςτάδια (double/triple-impression method). Ππωσ περιγράφθκε και 

νωρίτερα, ςτθν τελευταία διαδικαςία ο εκδότθσ ζπρεπε να τυπϊςει πρϊτα το 

πεντάγραμμο, μετά τισ νότεσ και τζλοσ το κείμενο (αν δεν υπάρχει κείμενο, ακολουκοφνται 

δφο ςτάδια —double-impression method). Σε αυτζσ τισ διαδικαςίεσ εκτφπωςθσ 

χρθςιμοποιοφνταν κινθτά τυπογραφικά ςτοιχεία, ενϊ παράλλθλα τθν ίδια εποχι ιταν ςε 

χριςθ και θ μζκοδοσ τφπωςθσ με ξυλογραφία (woodcut method)39, κακϊσ και ςυνδυαςμόσ 

των δφο μεκόδων.  

Με αυτζσ τισ μεκόδουσ εκτφπωςθσ αςχολικθκαν πριν από τον Attaingnant αρκετοί εκδότεσ 

που δραςτθριοποιοφνταν ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ, όπωσ οι Petrucci, Toulouze, 

Schoeffer και Oeglin ιδθ από τισ αρχζσ του 16ου αιϊνα. Οι αξιόλογεσ προςπάκειεσ των 

εκδοτϊν αυτϊν απζδιδαν καλφτερα ςτθν αποτφπωςθ του λειτουργικοφ μζλουσ 

(ςυνθκιηόταν να τυπϊνουν πρϊτα τισ νότεσ με κόκκινο μελάνι και ςτθ ςυνζχεια με μαφρο 

μελάνι το τετράγραμμο40). Στθν περίπτωςθ όμωσ τθσ μετρικισ ςθμειογραφίασ, θ 

αποτφπωςθ ιταν πολφ πιο ακριβι, χρονοβόρα και πολφπλοκθ διότι απαιτοφςε τρία ςτάδια 

τφπωςθσ (μζκοδοσ triple-impression). Από τουσ πρϊτουσ που χρθςιμοποίθςαν τθ 

ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ςτο εκδοτικό τουσ ζργο ιταν ο Petrucci, ο οποίοσ ιδθ από τισ χρονιζσ 

1501-1503 είχε τυπϊςει ςτθ Βενετία τρεισ μουςικζσ ςυλλογζσ (Odhecaton A, Canti B και 

Canti C)41. Θ εκτφπωςθ όμωσ με τισ μεκόδουσ αυτζσ παρουςίαηε πολφ ςυχνά προβλιματα 

και ςτθν αποτφπωςθ του μζλουσ και ςτθ μετρικι ςθμειογραφία επειδι θ ςτοίχιςθ κάκε 

νότασ με τθν προθγοφμενθ και τθν επόμενθ είναι δφςκολο να επιτευχκεί πάντα, ενϊ θ 

ευκυγράμμιςθ νότασ-τετραγράμμου (ι πενταγράμμου) δεν ιταν πάντα ακριβισ. 

Τθ λφςθ ςε αυτά τα προβλιματα ζδωςε ο Attaingnant με τθ μζκοδο single-impression. Με 

τθν προςκικθ ενόσ μικροφ κομματιοφ πενταγράμμου (για τισ περιπτϊςεισ μετρικισ 

ςθμειογραφίασ και ταμπλατοφρασ) ςυνδυαςμζνου με τθν εκάςτοτε νότα ςτο ίδιο κινθτό 

τυπογραφικό ςτοιχείο42, καταφζρνει να τυπϊςει νότα και πεντάγραμμο ταυτόχρονα με μία 

κίνθςθ. Ρετυχαίνει ζτςι ακρίβεια ςτθ ςτοίχιςθ μεταξφ των νοτϊν και παράλλθλα 

ευκυγράμμιςθ μεταξφ νότασ-πενταγράμμου. Θ μζκοδοσ αυτι βζβαια, απαιτεί εξαιρετικι 

δεξιοτεχνία ςτθν προετοιμαςία των τυπογραφικϊν ςτοιχείων, ζτςι ϊςτε οι αποςτάςεισ 

μεταξφ των γραμμϊν του πενταγράμμου να είναι ίδιεσ ςε κάκε ςτοιχείο. 

                                                           
39

 βλ. CHONG, S.P.A., ςελ. 18. 
40 HEARTZ, D., ςελ. 45. 
41

 CHONG, S.P.A., ςελ. 19. 
42

 HEARTZ, D., ςελ. 45-46. 



[14] 
 

Διακρίνονται δφο είδθ τθσ μεκόδου single-impression που ειςιγαγε ο Attaingnant. Το 

πρϊτο είδοσ (Première Typographie) ςυναντάται για πρϊτθ φορά το 1528, με τθν ζκδοςθ 

τθσ ςυλλογισ Chansons nouvelles και το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ είναι θ χριςθ νοτϊν με 

ρομβοειδζσ ςχιμα. Το δεφτερο είδοσ (Seconde Typographie) χρθςιμοποιείται για πρϊτθ 

φορά το 1530 ςτθ ςυλλογι τραγουδιϊν Vingt et neuf chansons musicales a quatre parties 

(1530, RISM 15303). Θ διαφορά ςε ςχζςθ με το πρϊτο είδοσ ζγκειται ςτο μζγεκοσ και ςτο 

ςχιμα των νοτϊν που είναι μικρότερο και ελαφρϊσ πιο ςτρογγυλεμζνο43. Το δεφτερο αυτό 

είδοσ χρθςιμοποιικθκε από τον Attaingnant μζχρι τθ χρονιά 1534 και ςτθ ςυνζχεια 

ςυναντοφμε ςτισ εκδόςεισ του ξανά το πρϊτο είδοσ τυπογραφίασ. 

Ρζρα όμωσ, από τισ καινοτομίεσ που αφοροφν ςτθ διαδικαςία τθσ εκτφπωςθσ, ο 

Attaingnant ειςιγαγε καινοτομίεσ και ςτθν αποτφπωςθ μουςικισ για πλθκτροφόρο. Στισ 

εκδόςεισ του για πλθκτροφόρο ςυναντοφμε για πρϊτθ φορά αλλαγι ςτο διπλό ςφςτθμα 

από εξάγραμμο ςε πεντάγραμμο44. Ο πρϊτοσ που είχε χρθςιμοποιιςει ςτθν αποτφπωςθ 

μουςικισ για πλθκτροφόρο ςφςτθμα εφάμιλλο με αυτό που χρθςιμοποιείται ςιμερα ςτισ 

παρτιτοφρεσ για πιάνο, ιταν ο Marcantonio de Bologna ςε ζκδοςι του το 1523. Επιπλζον, οι 

μικρότερεσ ρυκμικζσ αξίεσ ςτισ εκδόςεισ του Attaingnant παρουςιάηουν μικρζσ 

διαφοροποιιςεισ, όςον αφορά ςτο ςχιμα και ςτο χρϊμα τουσ, ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ 

αξίεσ των εκδόςεων του Marcantonio. Ριο ςυγκεκριμζνα,  θ Semiminima (Sm) εμφανίηεται 

ωσ λευκι Minima (M) με άγκιςτρο , αντί για μαφρθ (Μ), θ Fusa (F) εμφανίηεται ωσ λευκι 

Semifusa (Sf) , αντί για μαφρθ (Sm) με άγκιςτρο, ενϊ θ (Sf) παραμζνει ωσ ζχει . Λόγω 

τθσ χριςθσ μικρότερων ρυκμικϊν αξιϊν, θ μεταγραφι μπορεί να γίνει με αναλογία 1:1 και 

ζτςι θ Minima μεταγράφεται ωσ μιςό45. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο Attaingnant επιμελικθκε εκδόςεισ φωνθτικισ και οργανικισ 

μουςικισ (είτε για λαοφτο, είτε για πλθκτροφόρο), αξίηει να αναφερκεί ότι το εργαςτιριό 

του ιταν εξοπλιςμζνο με τζςςερισ τφπουσ τυπογραφικϊν ςτοιχείων για τθ μετρικι 

ςθμειογραφία (τθ ςυναντοφμε ςε φωνθτικά ζργα και ζργα για πλθκτροφόρο, βλ.5ο Κεφ.) 

και ζναν τφπο για τθ γαλλικι ταμπλατοφρα46. Το ζργο του δεν εξαντλείται όμωσ μόνο ςτθν 

προετοιμαςία των τυπογραφικϊν ςτοιχείων και ςτθ διαδικαςία εκτφπωςθσ αλλά και ςτθν 

επιμζλεια των εκδόςεϊν του. Μιασ και δεν υπιρχε τθν εποχι που εξετάηουμε ξεχωριςτι 

ιδιότθτα ςυντάκτθ/επιμελθτι εκδόςεων, ςυμπεραίνουμε ότι ο Attaingnant είχε τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ προκειμζνου να προβαίνει ςε διορκϊςεισ ι προςκικεσ από μόνοσ 

του. Σε κάποιεσ από τισ πρϊτεσ εκδόςεισ του βζβαια για γαλλικι ταμπλατοφρα ενδζχεται να 

δζχτθκε βοικεια από τον Pierre Blondeau, λαουτίςτα τθσ εποχισ47.  

                                                           
43

 CHONG, S.P.A., ςελ. 20. 
44

 Χρειάςτθκε να περάςουν βζβαια εκατό χρόνια για να κακιερωκεί το ςφςτθμα αυτό ςτθν 
αποτφπωςθ μουςικισ για πλθκτροφόρο. Βλ. APEL, Willi, The Notation of Polyphonic Music, 900-1600. 
[United States]: Oxford City, 2010, ςελ. 6. 
45

 APEL, W., ςελ. 6. Ρεριςςότερα βζβαια για τισ ςυμβάςεισ που ακολουκοφνται ςτθ μεταγραφι των 
κομματιϊν για πλθκτροφόρο, αναφζρονται ςτο 5

ο
 Κεφάλαιο τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

46
 HAERTZ, D., GUILLO, L., §2. 

47
 HAERTZ, D., GUILLO, L., §2. 
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Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ακρίβεια που παρουςιάηουν οι εκδόςεισ του Attaingnant όςον αφορά 

ςτθν επιμζλειά τουσ είναι υψθλι, με εξαίρεςθ κάποια από τα πρϊιμα ζργα του, κακϊσ και 

κάποια από τθν τελευταία εκδοτικι του δραςτθριότθτα. Ραρόλα αυτά, ςυναντοφμε 

περιπτϊςεισ ανακρίβειασ ι λακϊν ςτισ εκδόςεισ του. Αυτό οφείλεται ςυνικωσ ςε αςτοχία 

ευκυγράμμιςθσ τθσ νότασ/ταμπλατοφρασ με το πεντάγραμμο και γίνεται φανερό από τθν 

ζλλειψθ αρμονικισ ι μελωδικισ αλλθλουχίασ μεταξφ των διαςτθμάτων που ςχθματίηονται, 

ςφμφωνα με τα αρμονικά πρότυπα τθσ εποχισ. Στισ περιπτϊςεισ των ζργων που 

εξετάηονται ςε αυτιν τθν εργαςία και παρουςιάηουν τζτοιου είδουσ λάκθ, γίνεται ςχετικι 

αναφορά ςτθ μεκοδολογία τθσ μεταγραφισ (βλ.5ο Κεφ.) κακϊσ και ςε κάκε ζνα ζργο 

ξεχωριςτά ςτο κριτικό υπόμνθμα (βλ.6ο Κεφ.). 
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4. ΠΑΡΙΙΝΟ CHANSON 

Μπορεί το Ραριςινό chanson να απζκτθςε φιμθ και να εδραιϊκθκε ωσ μουςικό είδοσ 

κυρίωσ με τισ πρϊτεσ εκδόςεισ του Pierre Attaingnant λίγο πριν το 1530, εντοφτοισ 

προδρομικά ςτοιχεία του ςυγκεκριμζνου είδουσ ςυναντοφμε ιδθ μζςα από ςυνκζςεισ 

κοςμικισ μουςικισ (chansons) του 15ου αιϊνα, ςε ό,τι αφορά ςτθ δομι και ςτο περιεχόμενο 

τθσ μουςικισ αλλά και ςτθ κεματολογία του ποιθτικοφ κειμζνου τουσ. 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται θ παρουςίαςθ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςυνκζςεων 

αυτϊν του 15ου αιϊνα, μζςα από το ζργο των κυριότερων ςυνκετϊν τθσ εποχισ που ζηθςαν 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Γαλλίασ, προκειμζνου να κατανοιςουμε από ποφ προιλκε και 

επθρεάςτθκε το Ραριςινό chanson, ποιοι οι κυριότεροι εκπρόςωποί του αλλά και πϊσ το εν 

λόγω είδοσ διαμορφϊνεται ςτο ζργο του Sermisy.  

  

4.1 Επιρροζσ-πρόδρομοι του παριςινοφ chanson 

Ο όροσ chanson (γαλ. τραγοφδι) χρονολογείται ιδθ από τθν εποχι του μεςαίωνα και 

αναφζρεται ςε μια ευρεία γκάμα ςυνκζςεων ςτισ οποίεσ κυριαρχεί το ποιθτικό ςτοιχείο, το 

οποίο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθ μουςικι. Μορφζσ αυτοφ του τφπου αποτελοφν το 

chanson de geste, τραγοφδια από το ρεπερτόριο των τρουβζρων και τροβαδοφρων, κακϊσ 

και πολυφωνικζσ ςυνκζςεισ —κυρίωσ γαλλικισ— κοςμικισ μουςικισ όπωσ αυτζσ 

καταγράφονται από τον 14ο ζωσ και τον 16ο αιϊνα48. Μζςα από τθν εξζλιξθ αυτϊν των 

πολυφωνικϊν ςυνκζςεων κα εξετάςουμε ςτθ ςυνζχεια πϊσ διαμορφϊκθκε και από τι 

χαρακτθρίηεται ο όροσ παριςινό chanson. 

Τα πρϊτα, λοιπόν, chansons που ςυναντϊνται ιδθ από τα τζλθ του 13ου αιϊνα ανικουν ςτο 

είδοσ των formes fixes49. Ριο ςυγκεκριμζνα, πρόκειται για 14 rondeaux από το ζργο του  

τρουβζρου Adam de la Halle (1250-1306), τα οποία αποτελοφνται από τρεισ φωνζσ ςε 

ομοφωνικό ςτυλ με τθ μεςαία φωνι να κατζχει τθ βαςικι μελωδικι γραμμι50. Θ 

εγκακίδρυςθ όμωσ του νζου αυτοφ ςτυλ τραγουδιϊν δεν ζρχεται παρά ςτα τζλθ του 14ου 

αιϊνα με το Guillaume de Machaut (1300-1377) και τθ φόρμα ballade να δεςπόηει ςτο ζργο 

του. Και πάλι πρόκειται για τρίφωνεσ ςυνκζςεισ αυτι τθ φορά όμωσ θ κφρια μελωδία 

βρίςκεται ςτθν υψθλότερθ φωνι, ενϊ οι δφο χαμθλότερεσ ζχουν υποςτθρικτικό ρόλο. Το 

ποιθτικό κείμενο, το οποίο τοποκετείται μόνο ςτθν υψθλότερθ φωνι, περιςτρζφεται 

κυρίωσ γφρω από τθν αγάπθ εκφραςμζνθ με τον πιο λυρικό τρόπο, ενϊ θ μουςικι υφι 

είναι άλλοτε μελιςματικι και άλλοτε ςυλλαβικι, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του 

κειμζνου. 

                                                           
48

 βλ. RANDEL, Don Michael, The Harvard Dictionary of Music, Massachusetts: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 1986, ςελ. 159.  
49

 Formes fixes: Ρρόκειται για φόρμεσ τραγουδιϊν (chansons) με χαρακτθριςτικι δομι που 
ςυνδυάηει τθ μουςικι με το ποιθτικό κείμενο. Τα πιο δεδομζνα είδθ ςτθ Γαλλία του 14

ου
 και 15

ου
 

αιϊνα είναι ballade, virelai και rondeau, με ςθμαντικοφσ εκπροςϊπουσ αυτϊν, τουσ Adam de la 
Halle, Guillaume de Machaut και Guillaume Dufay (βλ. λιμμα: formes fixes από 
www.britannica.com). 
50

 RANDEL, Don Michael, ςελ. 159. 
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Οι ςυνκζτεσ που ακολοφκθςαν χρονολογικά τον Machaut ςυνζχιςαν να δθμιουργοφν 

τραγοφδια ςε formes fixes, με τθ ballade να κυριαρχεί ανάμεςα ςτα είδθ. Το ςτυλ αυτό 

καλλιεργικθκε ιδιαίτερα ςτθν νότια Γαλλία (Avignon), κακϊσ και ςτθ βόρεια Λςπανία51 με 

τθ κεματολογία των τραγουδιϊν να διευρφνεται περιλαμβάνοντασ πλζον αναφορζσ ςε 

πρόςωπα ι ιςτορικά γεγονότα, κακϊσ και μιμιςεισ ιχων τθσ φφςθσ ι απεικονίςεισ τοπίων. 

Ραράλλθλα, θ ανάγκθ για ζλεγχο των διαφωνιϊν που ςχθματίηονται γίνεται όλο και 

μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με τθν εποχι του Machaut, γεγονόσ που διαφαίνεται από τθ χριςθ 

ςυγκοπϊν και μζτρων με ζντονθ ρυκμικι πολυπλοκότθτα. 

Με τθν ζλευςθ του 15ου αιϊνα, θ ballade παραχωρεί τθ κζςθ τθσ ςτο rondeau και το ςτυλ 

των chansons απλοποιείται. Δθμιουργείται ζτςι μια νζα παράδοςθ ςτο είδοσ αυτό, θ οποία 

κακιερϊκθκε με τθν ονομαςία Burgundian chanson και άνκιςε ςτθ βόρεια Γαλλία και ςτισ 

Κάτω Χϊρεσ. Ο Howard Mayer Brown, μάλιςτα, υποςτθρίηει ότι το Ραριςινό chanson 

προιλκε από το Burgundian chanson και το ζργο ςθμαντικϊν εκφραςτϊν αυτοφ52, όπωσ οι 

Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Alexander Agricola και Antoine Busnois . Μάλιςτα, ο Dufay 

υπιρξε από τουσ ςυνκζτεσ που πζραςε μζροσ τθσ ςυνκετικισ του δραςτθριότθτασ ςτθν 

Λταλία, οπότε είναι πολφ πικανό να επθρεάςτθκε από τθ μουςικι παράδοςθ τθσ χϊρασ.  

Θ δομι του Burgundian chanson ςτθρίηεται και αυτι ςτισ formes fixes και διαμορφϊνεται 

από τρεισ φωνζσ, εκ των οποίων θ δφο (cantus-contratenor) βρίςκονται ςε πλιρθ 

αντιςτικτικι ςχζςθ (τεχνικι discant-tenor), θ οποία χαρακτθρίηεται από μελωδικι 

αυτάρκεια και αποτελεί τθ βαςικι δομι τθσ ςφνκεςθσ, ενϊ θ τρίτθ φωνι (tenor) λειτουργεί 

υποςτθρικτικά, χρθςιμοποιϊντασ πιο αποςπαςματικά μοτίβα, ενιςχφοντασ ζτςι τθν 

υπάρχουςα αρμονία. Και εδϊ, θ ψθλότερθ φωνι μόνο ςυνοδεφεται από το ποιθτικό 

κείμενο, ενϊ θ κεματολογία του ςχετίηεται με τθν αγάπθ και αυτό που ςυνικωσ ςυμβαίνει 

είναι κάκε μουςικι φράςθ να αντιςτοιχεί ςε ζναν ςτίχο. 

 

4.2 Κφριοι εκπρόςωποι του chanson - ςταδιακι διαμόρφωςθ του Ραριςινοφ chanson 

Σταδιακά θ εδραιωμζνθ παράδοςθ του chanson ςε ςτυλ formes fixes αρχίηει να εξαςκενεί, 

κακϊσ τα ζργα των μεταγενζςτερων ςυνκζτων παρουςιάηουν μεγαλφτερθ πολυπλοκότθτα 

και λιγότερο ςαφείσ δομζσ όςον αφορά ςτισ μουςικζσ φράςεισ. Ραρόλα αυτά, θ φόρμα του 

rondeau εξακολουκεί να βρίςκεται ςε χριςθ, με τον Johannes Ockeghem (1410-1497), 

ςυνκζτθ φλαμανδικισ καταγωγισ, να είναι ζνασ από τουσ κφριουσ εκφραςτζσ αυτισ τθσ 

μεταβατικισ περιόδου κατά τθν οποία το chanson εγκαταλείπει εν μζρει τθ δομι των 

formes fixes διατθρϊντασ όμωσ  ςτοιχεία από τθ ςυνκετικι του τεχνικι. 

Τα τραγοφδια λοιπόν του Ockeghem ανικουν —ωσ επί το πλείςτον— ςτο είδοσ του rondeau 

με ρεφραίν τεςςάρων ι πζντε ςτίχων και ομοιοκαταλθξία τθσ μορφισ abba ι aabba53. Θ 

τεχνικι που ακολουκεί ο Ockeghem βαςίηεται ςτθ ςφνκεςθ κάκε μιασ φωνισ ξεχωριςτά και 

                                                           
51

 RANDEL, Don Michael, ςελ. 159. 
52 BROWN, Howard Mayer, ‘The Transformation of the Chanson at the End of the Fifteenth Century’, 

Report of the Tenth Congress of the International Musicological Society, Ljubljana 1967, ed. Dragotin 
Cvetko, (Kassel 1970), ςελ. 84. 
53

 BROWN, Howard Mayer, The Genesis of a Style: The Parisian Chanson, 1500-1530, Cambridge: 
Mass., 1964, ςελ.7. 
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όχι ςτθ ςφνκεςθ όλων των μελωδικϊν γραμμϊν παράλλθλα. Ξεκινά λοιπόν με τθ ςφνκεςθ 

του αρχικοφ δίφωνου πλζγματοσ54, χωρίσ να βαςίηεται ςε κάποια γνωςτι μελωδία τθσ 

εποχισ, φροντίηοντασ να υπάρχει μελωδικι και αρμονικι αυτοτζλεια, ζτςι ϊςτε να 

περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ ςφνκεςθσ ςτισ δφο εξωτερικζσ φωνζσ. 

Στθ ςυνζχεια προςτίκεται και θ τρίτθ εςωτερικι φωνι (contratenor), θ οποία δεν είναι 

ιδιαιτζρωσ προςεγμζνθ ςε ό,τι αφορά τθ μελωδικι αλλθλουχία των διαςτθμάτων 

ςυμπλθρϊνοντασ απλά τθν αρμονία.  

Τα ποιιματα που μελοποιεί ο Ockeghem αςχολοφνται με ηθτιματα αγάπθσ —με ι χωρίσ 

ανταπόκριςθ— κακϊσ και με περιφρονθμζνουσ από τισ ερωμζνεσ τουσ εραςτζσ. Πςον 

αφορά ςτθ κζςθ του κειμζνου κάτω από τισ νότεσ, ςτθν περίπτωςθ του Ockeghem δεν είναι 

ςαφισ. Ραρά το γεγονόσ ότι και εδϊ κάκε ςτίχοσ αντιςτοιχεί ςε μία μουςικι φράςθ, θ 

αυξθμζνθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των μελιςμάτων ςτα τραγοφδια του (κυρίωσ λίγο πριν το 

τζλοσ των φράςεων) επιτρζπει παραπάνω από μία εκδοχζσ ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ των 

ςυλλαβϊν κάτω από τισ νότεσ. Και αυτό γιατί το κείμενο που ςυνοδεφει κάκε τραγοφδι 

βρίςκεται ςε ξεχωριςτό πλαίςιο και όχι κάτω από τθ μελωδικι γραμμι, ζτςι ϊςτε να 

υπάρχει ςτοιχειϊδθσ αντιςτοιχία μεταξφ ςυλλαβισ και νότασ. 

Εκτόσ από τθ φόρμα rondeau που προτιμοφςε ο Ockeghem ςχεδόν για όλα τα τραγοφδια 

του, το ζργο του παρουςιάηει εξαιρετικι ομοιογζνεια και ενότθτα και όςον αφορά ςτισ 

αρμονίεσ και τα μοτίβα που χρθςιμοποιεί. Ζτςι, ο δϊριοσ τρόποσ εμφανίηεται ςυχνά ςτα 

τραγοφδια του και οι ενδιάμεςεσ  πτϊςεισ ςυμβαίνουν ςυνικωσ ςτθν V, ςτθν Λ, ακόμθ και 

ςτθν ΛΛ, με τθν τελικι πτϊςθ του κομματιοφ ςτθν Λ. 

Μία ακόμθ θγετικι φυςιογνωμία του 15ου αι., που ςτα τζλθ του αιϊνα οδιγθςε τισ 

προχπάρχουςεσ μορφζσ του chanson ςε μια νζα εποχι είναι και ο Josquin Des Prez (1440-

1521). Ο ςυνκζτθσ αυτόσ λοιπόν διατιρθςε κάποια από τα παραδοςιακά ςτοιχεία των 

παλαιότερων μορφϊν, ειςάγοντασ όμωσ παράλλθλα και καινοτομίεσ. Με αυτόν τον τρόπο 

δθμιοφργθςε ζνα μθ ςυμβατικό ζργο, το οποίο παρουςιάηει μεγάλθ ποικιλομορφία είτε 

όςον αφορά ςτθ δομι των τραγουδιϊν (που είναι ςυνικωσ ςτροφικά), είτε όςον αφορά 

ςτθ φόρμα τουσ.  

Ζτςι ςτο ζργο του Josquin ςυναντοφμε εξίςου τραγοφδια για τρεισ, τζςςερισ ζωσ και ζξι 

φωνζσ, ενϊ το υλικό πάνω ςτο οποίο ςτθρίηει τισ ςυνκζςεισ του αντλείται από γνωςτζσ 

μελωδίεσ τθσ εποχισ του αλλά και από προγενζςτερουσ ςυνκζτεσ55. Ακόμθ και θ φόρμα του 

ποιθτικοφ κειμζνου που χρθςιμοποιεί ςτισ ςυνκζςεισ του ο Josquin (όταν δεν μελοποιεί 

ποιιματα ςε ςτυλ formes fixes) εμφανίηει πολυμορφία ςε ό, τι αφορά ςτισ ςτροφζσ, τθν 

ομοιοκαταλθξία και τον αρικμό των ςυλλαβϊν κάκε ςτίχου. Ραρ’ όλα αυτά, θ 

ομοιοκαταλθξία τθσ μορφισ aabba είναι αυτι που ςυναντάται ςε πολλά από τα τραγοφδια 

του, κυμίηοντασ τθ φόρμα rondeau και διαμορφϊνοντασ ζτςι μια από τισ κατθγορίεσ των 

τραγουδιϊν του Josquin. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν τραγοφδια με ςτροφζσ πζντε ςτίχων 

(άλλοτε και τεςςάρων) και δζκα ςυλλαβζσ ανά ςτίχο.  
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 Θ τεχνικι αυτι, επονομαηόμενθ και τεχνικι discant-tenor, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ιταν 
ιδθ κακιερωμζνθ τον 15

ο
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Θ ποικιλομορφία αυτι που ςυναντάται ςτο ζργο του Josquin κα μποροφςε να αιτιολογθκεί 

εν μζρει λόγω των ταξιδιϊν που ζκανε και πιο ςυγκεκριμζνα, λόγω τθσ παραμονισ του 

ςυνκζτθ ςτθν Λταλία κατά τθν τελευταία δεκαετία του 15ου αιϊνα αλλά και ςτισ αρχζσ του 

16ου, ωσ υπεφκυνοσ του παρεκκλθςίου τθσ βαςιλικισ αυλισ ςτθν πόλθ Ferrara56. Θ 

παραμονι αυτι φαίνεται πωσ κακόριςε ςθμαντικά το ςτυλ του κακϊσ υπιρξε ζνασ από 

τουσ ςυνκζτεσ που αςχολικθκε και με το είδοσ τθσ frottola, ενϊ ςφμφωνα με τον Brown οι 

ςτυλιςτικζσ καινοτομίεσ που ειςιγαγε ςτο είδοσ του chanson προζρχονται από τθν ιταλικι 

μουςικι παράδοςθ (frottola, carnival song)57.  

Θ τεχνικι του Josquin, όςον αφορά ςτθ ςφνκεςθ των τραγουδιϊν, ζρχεται ςε αντίκεςθ με 

αυτι του Ockeghem, κακϊσ αςχολείται με όλεσ τισ φωνζσ παράλλθλα χωρίσ να χτίηει τθ 

ςφνκεςθ πάνω ςε μία αρχικι φωνι. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα κακεμία φωνι να μθν 

παρουςιάηει αυτοτζλεια και μάλιςτα, εάν απομονϊςουμε ηεφγθ φωνϊν από μια ςφνκεςθ, 

να χάνουμε ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ από τθν ολότθτα του τραγουδιοφ με τισ φωνζσ να 

ςχθματίηουν αςυνικιςτεσ για τθν εποχι ςυνθχιςεισ58. Επίςθσ, οι υψθλότερεσ φωνζσ των 

ςυνκζςεων του Josquin είναι πιο αςφνδετεσ μεταξφ τουσ και δε διακζτουν τθν αντιςτικτικι 

ςχζςθ που χαρακτθρίηει τισ δφο αντίςτοιχεσ φωνζσ (cantus-contratenor) του Burgundian 

chanson. 

Από τθν άλλθ, κάκε μουςικι φράςθ αντιςτοιχεί ςε ζναν ςτίχο, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ 

του Ockeghem, με τθν πτϊςθ να ςυμπίπτει με το ςθμείο τομισ (caesura59) του ςτίχου 

χωρίηοντασ τθ φράςθ ςε δφο τμιματα (ςτισ περιπτϊςεισ δεκαςφλλαβου ςτίχου, θ caesura 

εμφανίηεται ςτθν τζταρτθ ςυλλαβι).  Το ηιτθμα των μελωδικϊν φράςεων και πϊσ αυτζσ 

ςυνοδεφονται από το ποιθτικό κείμενο είναι ςυνικωσ ξεκάκαρο ςτα τραγοφδια του 

Josquin, μιασ και θ χριςθ μελιςμάτων —που κα μποροφςε να μπερδζψει τον εκδότθ ςτθν 

τοποκζτθςθ των ςυλλαβϊν κάτω από τισ νότεσ— περιορίηεται ςτο ελάχιςτο. Επίςθσ, όςον 

αφορά ςτα μελωδικά μοτίβα, ο Josquin χρθςιμοποιεί πιο λιτζσ και ςαφείσ δομζσ 

υποςτθρίηοντασ το κείμενο, χωρίσ όμωσ να υπολείπεται θ μουςικι60, ενϊ οι μελωδίεσ του 

Ockeghem  παρουςιάηουν αςυμμετρία και λιγότερθ ςαφινεια. 

Ππωσ φαίνεται και από τα παραπάνω o Josquin και οι ςφγχρονοί του εγκαταλείπουν πλζον 

τθν τεχνικι discant-tenor και χρθςιμοποιοφν τθν τεχνικι του κανόνα κακϊσ και 

αντιςτικτικζσ τεχνικζσ βαςιςμζνεσ ςτθ μίμθςθ. Μζςα από τισ ςυνκετικζσ αυτζσ διαδικαςίεσ, 

ςτισ οποίεσ δίνεται βαρφτθτα ςτθν παράλλθλθ ςφνκεςθ των φωνϊν, οι κάκετεσ ςυνθχιςεισ 

που ςχθματίηονται και θ αρμονικι αλλθλουχία αυτϊν αποκτά τόςθ ςθμαςία, ϊςτε να δίνει 

ςτον ακροατι τθν αίςκθςθ τθσ φπαρξθσ τονικϊν κζντρων.  
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Εξετάηοντασ λοιπόν τθν εξζλιξθ του chanson είναι ςθμαντικό να αναφερκεί και το ζργο 

Γάλλων ςυνκετϊν, που περιλαμβάνεται ςτθ ςυλλογι Odhecaton61, θ οποία εκδόκθκε το 

1501 ςτθ Βενετία από τον Ottaviano dei Petrucci  και περιζχει, μεταξφ άλλων, τραγοφδια 

των πιο ςθμαντικϊν ςυνκετϊν του 15ου και 16ου αιϊνα. Στθ ςυλλογι αυτι ςυναντοφμε 

τραγοφδια για τρεισ ι τζςςερισ φωνζσ, τα οποία βαςίηονται ςε γνωςτζσ μονοφωνικζσ 

μελωδίεσ τθσ εποχισ και αποτελοφν είδοσ ςφνκεςθσ που άνκιςε το 16ο αιϊνα και με οποίο 

αςχολικθκαν ςυνκζτεσ που δραςτθριοποιοφνταν ςτο Ραρίςι κατά τθ διάρκεια τθσ 

βαςιλείασ του Louis XII και είχαν ςτενζσ ςχζςεισ με τθ βαςιλικι αυλι62. 

Ο Brown χαρακτιριςε τισ ςυνκζςεισ αυτζσ με τουσ όρουσ three-part arrangements για τρεισ 

φωνζσ, ενϊ αντίςτοιχα για τζςςερισ, four-part arrangements. Πμωσ, όπωσ ο ίδιοσ 

διευκρινίηει, οι δφο αυτοί όροι δεν αναφζρονται αυςτθρά ςτον αρικμό των φωνϊν, όςο ςτο 

ξεχωριςτό ςτυλ τθσ κάκε ςφνκεςθσ63. Στο πρϊτο είδοσ, λοιπόν, που κεωρείται πιο απλό ςτθ 

δομι του, θ προχπάρχουςα μελωδία εντοπίηεται ςτθ φωνι tenor, ενϊ οι δφο εξωτερικζσ 

φωνζσ (superius, bass) μιμοφνται τθν δοςμζνθ μελωδία (cantus prius factus). Και οι τρεισ 

φωνζσ καταλιγουν μαηί ςτισ πτϊςεισ, που ςυμπίπτουν με το τζλοσ των φράςεων  του 

κειμζνου. Κα πίςτευε κανείσ ότι θ τεχνικι αυτι, προςομοιάηει με αυτιν του Burgundian 

chanson (βλ. παραπάνω), παρόλα αυτά το δίφωνο πλζγμα superius-tenor, δεν παρουςιάηει 

αυτοτζλεια και θ φπαρξθ τθσ τρίτθσ και χαμθλότερθσ φωνισ υποςτθρίηει και διαμορφϊνει 

τθν αρμονία τθσ ςφνκεςθσ64. Ζτςι, όλεσ οι φωνζσ είναι ςθμαντικζσ, κακϊσ μοιράηονται 

ςτοιχεία τθσ μελωδίασ και θ μία λειτουργεί ωσ ςυνζχεια τθσ άλλθσ.  

Θ τεχνικι ςφνκεςθσ που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται ςτο είδοσ τθσ three-part arrangement 

είναι αυτι τθσ ταυτόχρονθσ ςφνκεςθσ των φωνϊν, με ζμφαςθ κυρίωσ ςτθ μίμθςθ των 

μοτίβων. Το αντιςτικτικό ςτοιχείο υπάρχει μεν, εντοφτοισ δεν αποτελεί βαςικό δομικό 

χαρακτθριςτικό του ςυνκετικοφ αυτοφ είδουσ. Ο Antoine de Févin αςχολικθκε κατά κφριο 

λόγο με τθ ςφνκεςθ τθσ three-part arrangement και ζκεςε τισ βάςεισ του Ραριςινοφ 

chanson ςφμφωνα με τον Brown, ενϊ εκπρόςωποι του είδουσ είναι επίςθσ και οι Jacotin, 

Moulu, Mouton, Willaert, Gascongne, αλλά και ο Josquin.  

Από τθν άλλθ, θ four-part arrangement κεωρείται πιο περίτεχνο είδοσ ςφνκεςθσ ςε ςχζςθ 

με το προθγοφμενο κι αυτό γιατί θ προχπάρχουςα μελωδία δεν χρθςιμοποιείται αυτοφςια, 

αλλά παραλλαγμζνθ και ςυνικωσ τοποκετείται αρχικά ςτθ φωνι tenor. Στθ ςυνζχεια, 

όμωσ, εμφανίηεται και ςτισ υπόλοιπεσ φωνζσ, είτε αποςπαςματικά, είτε ολοκλθρωμζνθ 

(ςυνικωσ ςε superius-tenor). Θ δυςκολία ςτθ ςφνκεςθ αυτι, ζγκειται ςτθν εναλλαγι 

μεταξφ τθσ παραφραςμζνθσ μελωδίασ και τμθμάτων αυτισ και ςτισ τζςςερισ φωνζσ 

ταυτόχρονα, άλλοτε με ομοφωνικό και άλλοτε με αντιςτικτικό τρόπο ι ακόμθ και με τθ 

χριςθ τθσ τεχνικισ stretto. 
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Το είδοσ τθσ four-part arrangement εκπροςωπείται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτο ζργο 

του Jean Mouton (ο οποίοσ επθρεάςτθκε από το ταξίδι του ςτθν Λταλία το 1515 με τον 

Francis I), ενϊ ζγραψε και ςυνκζςεισ για πζντε ι και ζξι φωνζσ. Σθμαντικοί επίςθσ ςυνκζτεσ 

τθσ four-part arrangement είναι οι Ninot le Petit, Bruhier κακϊσ και ο Compère. 

Το κείμενο των ποιθμάτων, το οποίο ςυνόδευε αρχικά τισ γνωςτζσ μονοφωνικζσ μελωδίεσ 

ςτισ οποίεσ βαςίηονται τα δφο προαναφερκζντα είδθ ςφνκεςθσ, ςυνοδεφει πλζον και τα 

πολυφωνικά τραγοφδια. Θ κεματολογία των ποιθμάτων ζχει διευρυνκεί κατά πολφ και 

εκτόσ από τα ηθτιματα αγάπθσ ςυναντοφμε πολφ ςυχνά ιςτορίεσ αγάπθσ εκλαϊκευμζνεσ65, 

δοςμζνεσ μζςα από τα μάτια βοςκϊν, θλικιωμζνων ςυηφγων με τισ άπιςτεσ —πολφ 

νεότερεσ ςυηφγουσ τουσ— ενϊ το λεξιλόγιο αγγίηει πολλζσ φορζσ τα όρια τθσ απρζπειασ. 

Σφμφωνα με τον Brown λοιπόν, ςτισ αρχζσ του 16ου αιϊνα ζχει δθμιουργθκεί πλζον ζνα 

είδοσ ‘παριςινισ παράδοςθσ’ (Parisian tradition), θ οποία άνκιςε και ευνοικθκε μζςα ςτθ 

βαςιλικι αυλι του Louis XII και οδιγθςε ςτθ διαμόρφωςθ του παριςινό chanson66. 

Ειδικότερα, ςτισ ςυνκζςεισ για τρεισ ι τζςςερισ φωνζσ των Févin και Mouton εντοπίηονται 

ςτοιχεία τα οποία ςυναντοφμε και ςτο ζργο του Sermisy, κφριου εκφραςτι του Ραριςινοφ 

chanson. Οι αλλαγζσ από διμερι ςε τριμερι ρυκμό, θ εναλλαγι από ομοφωνικά 

περάςματα ςε αντιςτικτικι υφι, το ξεκίνθμα φράςθσ με τθν εμφάνιςθ του ίδιου φκόγγου 

τρεισ φορζσ67, κακϊσ και θ επανάλθψθ του τελευταίου ςτίχου —και αντίςτοιχα τθσ 

τελευταίασ μουςικισ φράςθσ— ςτα ςτροφικά πολυφωνικά τραγοφδια του ρεπερτορίου που 

μόλισ αναφζρκθκαν, είναι μερικά από τα βαςικά χαρακτθριςτικά που προςδιορίηουν το 

Ραριςινό chanson. 

Ραρά το γεγονόσ ότι το Ραριςινό chanson επθρεάςτθκε από παλαιότερα ςτυλ του chanson 

και διαμορφϊκθκε μζςα από το αντίςτοιχο ζργο ςυνκετϊν γαλλικισ και φλαμανδικισ 

καταγωγισ, εντοφτοισ θ ακριβισ προζλευςι του ζχει αμφιςβθτθκεί αρκετά από τουσ 

ςφγχρονουσ μουςικολόγουσ. Θ φπαρξθ ςτοιχείων ςτα τραγοφδια που παραπζμπουν ςτθν 

ιταλικι frottola και το carnival song, το γεγονόσ ότι οι ςυνκζτεσ που αςχολικθκαν πρϊτοι 

με το είδοσ τθσ four-part arrangement ςτα τζλθ του 15ου αιϊνα πζραςαν κάποιο διάςτθμα 

τθσ ηωισ τουσ ςτθν Λταλία68, κακϊσ και θ φπαρξθ ιταλικϊν χειρόγραφων και εκδόςεων με 

chansons παλαιότερου και νεότερου ςτυλ, αποτελοφν ενδείξεισ και μιασ ενδεχόμενθσ 

ιταλικισ επιρροισ ςτθ διαμόρφωςθ του Ραριςινοφ chanson. Ζτςι, οι μελζτεσ που μζχρι 

τϊρα αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο είδοσ, αφινουν ανοιχτό το ενδεχόμενο θ προζλευςθ του 

Ραριςινοφ chanson να μθν είναι αποκλειςτικά προϊόν τθσ ‘παριςινισ παράδοςθσ’ του 15ου 

και 16ου αιϊνα αλλά να ζχει επθρεαςτεί και από τα ιταλικά μουςικά πολυφωνικά μοντζλα 

τθσ εποχισ. 

 4.3 Ραριςινό chanson και κφρια χαρακτθριςτικά του. Διαμόρφωςθ του είδουσ ςτο ζργο του 

Sermisy. 

Ροιο είναι όμωσ το ςτυλ που χαρακτθρίηει μια ςφνκεςθ που ανικει ςτο είδοσ του 

Ραριςινoφ chanson; Αρχικά, ο όροσ Παριςινό chanson ςυνδζκθκε άμεςα με τισ ςυνκζςεισ 

                                                           
65

 BROWN, H., A Genesis of a Style, ςελ. 20. 
66

 BROWN, H., A Genesis of a Style, ςελ. 25. 
67

 βλ. λχ. ‘Jouyssance vous donneray’ και ‘D’où vient cela’ ςτο 6
ο
 Κεφ. τθσ παροφςθσ εργαςίασ. 

68
 βλ. BERNSTEIN, L., ςελ. 278. 



[22] 
 

που περιλαμβάνονται ςτθν πρϊτθ ςυλλογι τραγουδιϊν που εξζδωςε ο Pierre Attaingnant 

τον Απρίλιο του 1528 ςτο Ραρίςι, με τίτλο Chansons nouvelles en musique a quatre parties 

[…]69. Στθν εν λόγω ζκδοςθ, θ πλειονότθτα των τραγουδιϊν ανικει ςτο Sermisy, ενϊ τα 

υπόλοιπα αποτελοφν ςυνκζςεισ γάλλων ςυνκετϊν που ηοφςαν ςτθ γαλλικι πρωτεφουςα, 

όπωσ του Janequin, Jacotin αλλά και ανϊνυμων. Ονόματα όπωσ αυτά του Passereau, 

Sandrin και Certon είναι επίςθσ ςυνδεδεμζνα με ςυνκζςεισ τραγουδιϊν που ανικουν ςτο 

είδοσ του Ραριςινοφ chanson και ζργο τουσ ςυναντοφμε ςτισ εκδόςεισ του Attaingnant. 

Οι τετράφωνεσ αυτζσ ςυνκζςεισ βαςίηονται ςε ποιιματα λυρικοφ περιεχομζνου, με 

ομοφωνικι υφι ςε μεγάλο μζροσ των ςυνκζςεων, θ οποία εναλλάςςεται με μιμιςεισ και 

απλζσ και ξεκάκαρεσ —όςον αφορά ςτθ δομι— μελωδίεσ. Θ μουςικι ακολουκεί το 

ποιθτικό κείμενο, με τισ πτϊςεισ να ςυμπίπτουν με το τζλοσ των φράςεων του ποιιματοσ 

και τισ επαναλιψεισ ςτίχων να υποδεικνφουν αντίςτοιχα και επανάλθψθ τθσ μουςικισ. 

Συνικωσ τα ποιιματα είναι τετράςτιχα με δεκαςφλλαβο ςτίχο και ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

caesura εμφανίηεται μετά τθν τζταρτθ ςυλλαβι, όπωσ ςυνζβαινε και ςτο chanson του 15ου 

αιϊνα (βλ. Ockeghem, Josquin). Είναι όμωσ πικανό να ςυναντιςουμε και ποιιματα με 

περιςςότερουσ ςτίχουσ ανά ςτροφι (με πζντε, ζξι, εφτά ι και οχτϊ ςτίχουσ), όπωσ κα 

δοφμε ςτθ ςυνζχεια και ςτα τραγοφδια του Sermisy.  

Θ μουςικι δομι ζχει πολφ ςυχνά τθ φόρμα ABCAA ι ABCAA’, όπου κάκε γράμμα 

αντιπροςωπεφει μία μουςικι φράςθ και αντιςτοιχεί ςε ζναν ςτίχο και ζρχεται ςε αρμονία 

με τουσ ςτίχουσ του ποιιματοσ που ζχουν ομοιοκαταλθξία τθσ μορφισ abbaa70. Πςον 

αφορά το μουςικό υπόβακρο, κεωρείται κυρίωσ τροπικό και οι τρόποι που 

χρθςιμοποιοφνταν περιςςότερο από τουσ ςυνκζτεσ του Ραριςινοφ chanson ιταν οι δϊριοσ  

και λφδιοσ71, με τισ πτϊςεισ όμωσ να δίνουν ζντονα τθν αίςκθςθ τθσ τονικότθτασ72. Τθν ίδια 

αίςκθςθ μπορεί κανείσ να αντιλθφκεί και από τον τρόπο διαδοχισ και τθ λειτουργικότθτα 

των κάκετων ςυνθχιςεων μεταξφ των φωνϊν.  

Στθ φωνι superius βρίςκεται θ βαςικι μελωδία τθσ ςφνκεςθσ, θ οποία ςυνοδεφεται από τθ 

φωνι tenor με ςυχνά παράλλθλθ μελωδικι κίνθςθ, θ φωνι bassus ςτθρίηει αρμονικά τθ 

ςφνκεςθ, ενϊ θ φωνι altus ι contra tenor λειτουργεί ςυμπλθρϊνοντασ τθν τετράφωνθ 

αρμονία. 

Ιδθ από τθν εποχι των three-part και four-part arrangements το ποιθτικό κείμενο του 

chanson ζχει γίνει πιο τολμθρό και θ κεματολογία του ζχει εκλαϊκευτεί. Ζτςι από τον 15ο 

αιϊνα μπορεί κανείσ να ςυναντιςει είτε τραγοφδια που πραγματεφονται πιο δθμοφιλι 

κζματα, είτε τραγοφδια που εξυμνοφν τθν αγάπθ73. Τον 16ο αιϊνα όμωσ, θ καινοτόμοσ 

ποίθςθ του Clément Marot καταφζρνει να ςυνδυάςει με επιτυχία το εκλαϊκευμζνο με το 
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πιο λυρικό και ραφιναριςμζνο ςτυλ τραγουδιϊν, ειςάγοντασ ζτςι μια νζα εποχι ςτο είδοσ 

του chanson. Ζτςι, τα ποιιματα του Marot με τθν καινοτομία του φφουσ τουσ αποτελοφν 

τθν πρϊτθ επιλογι των ςυνκετϊν κατά τθ διάρκεια των πρϊτων δεκαετιϊν του 16ου αιϊνα, 

όπωσ προκφπτει και από τισ ςυλλογζσ τραγουδιϊν που εκδίδει ο Attaingnant. Ανάμεςα 

ςτουσ ςυνκζτεσ αυτοφσ και ο Sermisy, ο οποίοσ κατά κφριο λόγο μελοποίθςε ποιιματα του 

Marot, αφοφ θ γνωριμία μεταξφ τουσ είχε ιδθ εδραιωκεί από τθν εποχι που ηοφςαν και 

δραςτθριοποιοφνταν ςτθ βαςιλικι αυλι του Francis I.  

Τα περιςςότερα λοιπόν τραγοφδια του Sermisy περιςτρζφονται γφρω από τθν αγάπθ, με 

ευτυχι ι όχι ζκβαςθ, ενϊ υπάρχουν και περιπτϊςεισ τραγουδιϊν ςτα οποία τα ηθτιματα 

τθσ αγάπθσ κίγονται με τρόπο βζβθλο και απρεπζσ λεξιλόγιο. Ραράλλθλα, ςυναντοφμε και 

διαφορετικοφ περιεχομζνου τραγοφδια, κάποια με φιλοςοφικι διάκεςθ, κάποια 

λαογραφικοφ χαρακτιρα, ενϊ δεν λείπουν και τραγοφδια που πραγματεφονται ιςτορίεσ 

νεαρϊν γυναικϊν που αναφζρονται ςτουσ θλικιωμζνουσ ςυηφγουσ τουσ με τισ χειρότερεσ 

περιγραφζσ. 

Θ φόρμα των τραγουδιϊν του Sermisy μπορεί να ανικει ςτο είδοσ του rondeau ι τθσ 

ballade, ενϊ ςυναντϊνται και τραγοφδια ςε πιο ελεφκερθ φόρμα, με τζςςερισ ι και 

περιςςότερουσ ςτίχουσ ανά ςτροφι (ςτο ζργο του Sermisy υπάρχει και τραγοφδι με δζκα 

ςτίχουσ: π.χ. Amour)74. Σε αυτιν τθν ποικιλομορφία ςυμβάλλει φυςικά και το ποιθτικό ζργο 

του Marot, το οποίο είναι μεν ςτροφικοφ χαρακτιρα παρουςιάηει δε μία ποικιλομορφία 

όςον αφορά ςτον αρικμό των ςτίχων ανά ςτροφι, κακϊσ και ςτθ μορφι τθσ 

ομοιοκαταλθξίασ75.  

Πςον αφορά ςτθ μουςικι που ςυνκζτει ο Sermisy για να μελοποιιςει το ποιθτικό του 

κείμενο, αυτι διαρκρϊνεται με απλζσ και κακαρζσ φράςεισ, κακιςτϊντασ τα τραγοφδια του 

μικρά ςε ζκταςθ ςε ςχζςθ με ςυνκζςεισ ςφγχρονϊν του ςυνκετϊν (όπωσ του Passereau ι 

του Janequin). Θ ςυνθκζςτερθ μουςικι δομι που χρθςιμοποιεί ςε πολλά από τα τραγοφδια 

του ο Sermisy είναι τθσ μορφισ ABCAA, ενϊ ςυναντοφμε και παραλλαγζσ αυτισ (ABCAA’, 

ABCA’, ABCA’A’, ABCADD, ABCA’DEA’BAB κτλ.)76. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν Cazeaux77, εκτόσ 

από τθν κατθγορία τραγουδιϊν τθσ μορφισ ABCAA, υπάρχουν και τραγοφδια που 

εμπίπτουν ςτισ εξισ τρεισ κατθγορίεσ: α) τραγοφδια που επαναλαμβάνουν τισ δφο πρϊτεσ 

φράςεισ και ςτθ ςυνζχεια το μοτιβικό υλικό επεκτείνεται και αναπτφςςεται, τθσ μορφισ 

ABAB[…], β) τραγοφδια ςτα οποία παρατίκενται τζςςερισ διαφορετικζσ μουςικζσ φράςεισ, 

χωρίσ άμεςθ επανάλθψθ κάποιασ εξ αυτϊν, με τθ μορφι ABCDAA να είναι πιο 

ςυνθκιςμζνθ, αλλά και παραλλαγζσ αυτισ, όπωσ ABCDAA’ κτλ. γ) τραγοφδια τθσ μορφισ 

AAB*…+ ι AA’B*…+, όπου θ πρϊτθ μουςικι φράςθ επαναλαμβάνεται είτε αυτοφςια, είτε 

ελαφρϊσ παραλλαγμζνθ.  

Ρζρα από τθ ςυνθκιςμζνθ επανάλθψθ ολόκλθρθσ τθσ μουςικισ φράςθσ, υπάρχει 

περίπτωςθ να επαναλαμβάνεται και τμιμα μιασ μουςικισ φράςθσ με το ίδιο κείμενο 

(ςυνικωσ επανάλθψθ θμιςτιχίου), ενϊ ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί παφςθ ςτθ μουςικι και 
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επόμενοσ ςτίχοσ, όςον αφορά ςτο ποιθτικό κείμενο (βλ. υποκεφ.6.1, ‘Tant que vivray’, μ.19-

20 και μ.23-24). Αυτό ςυμβαίνει προκειμζνου να δοκεί ζμφαςθ ςτα ςυγκεκριμζνα ςθμεία, 

με τισ λζξεισ ι φράςεισ που επαναλαμβάνονται να ζχουν ςθμαντικό νοθματικό 

περιεχόμενο. Με αυτό τον τρόπο ο Sermisy υπογραμμίηει με τθ μουςικι του το 

περιεχόμενο του κάκε ποιιματοσ, ακολουκϊντασ το χαρακτιρα του κειμζνου.  

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί πίνακασ με τα τραγοφδια που εξετάηονται ςτθν παροφςα εργαςία, 

όπου παρουςιάηεται θ φόρμα κάκε ςτροφισ του ποιθτικοφ κειμζνου, κακϊσ και θ μουςικι 

δομι των ζξι τραγουδιϊν. 

Τίτλοσ τραγουδιοφ Μορφι ομοιοκαταλθξίασ/  
Αρικμόσ ςτίχων ανά ςτροφι 

Δομι μουςικϊν φράςεων 

‘Languir me fais’ abba ABCAA 78 

‘Secoures moy’ ababbcc ABABA’BB’B’ 

‘Jouyssance vous donneray’ aabaab ABCDECC 

‘Tant que vivray’ aabaab R aabbccb   ABCABCDD’ΕΕ’DD’ 

‘J’atens secours’ abba ABCAA 

‘D’où vient cela’ ababbcc ABABCABB 

 

Στο ςφνολο των τραγουδιϊν του Sermisy δφναται να ςυναντιςουμε και το ομοφωνικό ςτυλ 

και τισ μιμιςεισ (είτε ελεφκερεσ, είτε ςε ςτυλ κανόνα) ωσ τεχνικι ςφνκεςθσ. Αν και το πιο 

ςφνθκεσ φαινόμενο είναι ο ςυνδυαςμόσ και των δφο αυτϊν τεχνικϊν, υπάρχουν και 25 

τραγοφδια ςτο ζργο του Sermisy που είναι εξολοκλιρου ομοφωνικά79, με λίγα 

διακοςμθτικά ςτοιχεία. Τα περιςςότερα τραγοφδια του όμωσ, γραμμζνα κυρίωσ για 

τζςςερισ φωνζσ, ςυνδυάηουν τθν ομοφωνία με τισ μιμιςεισ μοτίβων ανά φωνι, με τθν 

κυρίαρχθ μελωδία να βρίςκεται ςτθν υψθλότερθ φωνι (superius), ςε αντίκεςθ με τα 

τραγοφδια του 15ου αιϊνα ςτα οποία o tenor ιταν θ ςθμαντικότερθ μελωδικά φωνι. 

Μάλιςτα, τθν εποχι που εξετάηουμε, όταν επρόκειτο να μεταγραφοφν τα πολυφωνικά 

κομμάτια ςε εκδοχζσ για λαοφτο ι άλλα όργανα, οι ςφγχρονοι του ςυνκζτθ επζλεγαν ωσ 

οδθγό τθ φωνι superius και bassus και όχι αυτιν του tenor80. 

Στθν περίπτωςθ του Sermisy, ο tenor μπορεί να κινείται παράλλθλα με τθ φωνι superius ςε 

διαςτιματα 3θσ ι 6θσ (‘J’atens secours’) ι να κατζχει εξίςου ςθμαντικι μελωδία με αυτιν 

τθσ υψθλότερθσ φωνισ (‘Jouyssance vous donneray’)81. Πςον αφορά ςτθ φωνι bassus, αυτι 

κινείται ςυνικωσ με διαςτιματα όχι μεγαλφτερα από 4θ και 5θ, τα οποία εναλλάςςονται 

με διαβατικζσ κινιςεισ, μιμοφμενθ ζτςι τισ υπόλοιπεσ φωνζσ. Με αυτόν τον τρόπο ο 

Sermisy δθμιουργεί μία μελωδικι γραμμι για τθ φωνι bassus, θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα 
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χρθςιμοποιθκεί από μεταγενζςτερουσ ςυνκζτεσ και κα κακιερωκεί ωσ «αρμονικό μπάςο» 

(harmonic bass)82.  

Ο ςυνδυαςμόσ των τεχνικϊν ςφνκεςθσ (ομοφωνία-μιμιςεισ) χρθςιμοποιείται αντίςτοιχα 

και ςτισ πτϊςεισ ενόσ κομματιοφ του Sermisy. Μποροφμε να ςυναντιςουμε πτϊςεισ που 

ςυμβαίνουν ταυτόχρονα ςε όλεσ τισ φωνζσ και πτϊςεισ που ςυμβαίνουν μεμονωμζνα ςε 

κάποιεσ φωνζσ. Αυτό προκφπτει ωσ απόρροια του ςυγκεκριμζνου ςτυλ ςφνκεςθσ και 

μάλιςτα, ςφμφωνα με τθν Cazeaux83, οι μιςζσ πτϊςεισ ςτο ζργο του Sermisy ςυμβαίνουν 

παράλλθλα, ενϊ οι υπόλοιπεσ μιςζσ ξεχωριςτά. Ζτςι, ακόμθ και μζςα ςτο ίδιο κομμάτι 

ςυναντοφμε πτϊςεισ και των δφο αυτϊν τφπων, όπωσ ακριβϊσ ςυναντοφμε ομοφωνικά 

μζρθ αλλά και τμιματα ελεφκερθσ ι μιμθτικισ αντίςτιξθσ.  

Επίςθσ, όςον αφορά ςτο αρμονικό πλαίςιο των ςυνκζςεων του Sermisy, το ςτοιχείο τθσ 

τροπικότθτασ είναι ιδιαίτερα ζντονο. Στο ςφνολο των ζργων που εξετάηονται εδϊ, τα τρία 

ζργα είναι γραμμζνα ςε δϊριο (‘Secoures moy’ και ‘Dont vient cela’ ςε δϊριο από D και 

‘Jouyssance vous donneray’ ςε δϊριο από G), ενϊ τα υπόλοιπα τρία (‘Languir me fais’, 

‘J’atens secours’, ‘Tant que vivray’) ςε λφδιο από F. Ζτςι, οι αρμονίεσ που χρθςιμοποιεί ο 

Sermisy παρουςιάηουν ζλλειψθ χρωματικϊν ςτοιχείων και δε κεωροφνται διευρυμζνεσ για 

τθν εποχι (ςε ςχζςθ με το αρμονικό περιεχόμενο ιταλικϊν μαδριγαλιϊν ςφγχρονϊν του 

ςυνκετϊν84), ενϊ οι διάφωνεσ ςυνθχιςεισ που δθμιουργοφνται, ακολουκοφνται πάντα από 

τθ λφςθ τουσ. Με αυτόν τον τρόπο και με τθ διαδοχι ςυγχορδιϊν ςτισ τελικζσ πτϊςεισ 

(‘Languir me fais’, μ.18 και μ.21) που λειτουργοφν όπωσ θ δεςπόηουςα τονικϊν κομματιϊν 

πριν τθν τονικι, θ αίςκθςθ τθσ τονικότθτασ γίνεται ιδιαίτερα φανερι ςτα κομμάτια του. 

Μάλιςτα, το κομμάτι ‘Tant que vivray’ αποτελεί χαρακτθριςτικι περίπτωςθ ζργου που θχεί 

όπωσ ζνα κομμάτι κακαρά τονικοφ περιεχομζνου. 

Κλείνοντασ το κεφάλαιο για το Ραριςινό chanson, είναι απαραίτθτθ θ αναφορά ςτα 

ρυκμικά μοτίβα που χαρακτθρίηουν το ςυγκεκριμζνο είδοσ. Χαρακτθριςτικά μοτίβα που 

ςυναντοφμε ςτθν αρχι ενόσ κομματιοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ζργου του Sermisy, 

είναι τα εξισ: (α)  ι (β) . Ρρόκειται για τυπικό ρυκμό του chanson, ο 

οποίοσ διαμορφϊνεται ζτςι ϊςτε να ςυνοδεφει τισ πρϊτεσ τζςςερισ ςυλλαβζσ του 

δεκαςφλλαβου ςτίχου, μζχρι δθλαδι το ςθμείο που ςθμειϊνεται θ caesura ςτο ποιθτικό 

κείμενο (βλ. παραπάνω) και παφςθ ι νότα μεγάλθσ αξίασ ςτθ μουςικι, αντίςτοιχα85.   

Βζβαια, μποροφμε να ςυναντιςουμε και ελαφρζσ παραλλαγζσ των δφο αυτϊν μοτίβων. Στο 

πρϊτο μοτίβο (α), ςυναντοφμε τον 4ο φκόγγο ωσ μιςό παρεςτιγμζνο αντί για μιςό (βλ. ‘Tant 

que vivray’) ι τον 1ο φκόγγο ωσ ολόκλθρο αντί για μιςό (βλ. ‘Languir me fais’, με ελαφρϊσ 

παραλλαγμζνθ τθ φωνι contratenor-μ.3). Στο δεφτερο (β), ςυναντοφμε τον 2ο και 3ο 

φκόγγο ωσ μιςά αντί για τζταρτα (βλ. ‘D’où vient cela’ και ‘Secoures moy’). Επίςθσ, 

μποροφμε να ζχουμε και ςυνδυαςμό των δφο μοτίβων ςτισ τζςςερισ φωνζσ (βλ. ‘Jouyssance 
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vous donneray’) ι χριςθ αρκετά παραλλαγμζνων μοτίβων, που δε κυμίηουν ιδιαίτερα τα 

δφο αρχικά (βλ. ‘J’atens secours’). 
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5. ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΗ 

Πηγζσ 

Για τθν προετοιμαςία τθσ παροφςασ κριτικισ ζκδοςθσ, χρθςιμοποιικθκαν ζξι διαφορετικζσ 

πρωτογενείσ πθγζσ. Αφορμι για τθν ζρευνα αποτζλεςε θ πθγι Très brève et familière 

introduction […] από το εκδοτικό ζργο του Attaingnant (Ραρίςι, 1529), από τθν οποία 

επιλζχκθκαν τα ζξι τραγοφδια του C. Sermisy που παρουςιάηονται παρακάτω. Στθν εν λόγω 

ζκδοςθ, τα ςυγκεκριμζνα τραγοφδια περιλαμβάνονται ςε εκδοχι α) για φωνι με ςυνοδεία 

λαοφτου και β) για solo λαοφτο. Για μια πιο πλιρθ ζρευνα τα ζξι αυτά τραγοφδια 

αναηθτικθκαν και ςε άλλεσ πθγζσ —πάλι από το εκδοτικό ζργο του Attaingnant— που να 

περιζχουν τα τραγοφδια αυτά ςε φωνθτικζσ ι ενόργανεσ εκδοχζσ. Για το ςκοπό αυτό 

χρθςιμοποιικθκαν δφο πθγζσ για πλθκτροφόρο όργανο και τρεισ πθγζσ για τζςςερισ φωνζσ. 

Ρρόκειται για ζξι διαφορετικζσ εκδόςεισ που επιμελικθκε ο Attaingnant ςτο Ραρίςι, από το 

1529 μζχρι και το 1536.  

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι πθγζσ με τθ ςυντομογραφία και τθν επεξιγθςι τουσ, 

ανάλογα με τθν εκδοχι του τραγουδιοφ που περιζχουν (ςε παρζνκεςθ αναφζρεται θ 

ακριβισ θμερομθνία ζκδοςισ τουσ από τον Attaingnant, ςτθν οποία βαςίηεται και θ 

ςυντομογραφίασ τουσ86). Θ ςειρά παρουςίαςθσ των πθγϊν, δεν βαςίηεται ςτθν χρονολογία 

ζκδοςισ τουσ, αλλά ζχει επιλεχκεί ωσ εξισ και τθρείται θ ίδια ςειρά παρουςίαςθσ και ςτισ 

παρτιτοφρεσ: 

1. Εκδοχι για τζςςερισ φωνζσ 

2. Εκδοχι για φωνι-λαοφτο 

3. Εκδοχι για solo λαοφτο 

4. Εκδοχι για πλθκτροφόρο 

1. Ρθγζσ για τζςςερισ φωνζσ 

1α) 1529b: RISM-I, 15288 Trente et sept chansons musicales à quatre parties (Ραρίςι, 

P.Attaingnant, 1529, Μάρτιοσ)  

1β) 1536a: RISM-I, 15362 Premier livre contenant xxxi chansons musicales esleves de 

plusieurs livres (Ραρίςι, P.Attaingnant, 1536, Φεβρουάριοσ)  

1γ) 1536b: RISM-I, 15357 Chansons musicales esleves de plusiers livres (Ραρίςι, 

P.Attaingnant, 1536)  

2. Ρθγι για φωνι-λαοφτο 

1529c,v1: Très brève et familière introduction pour entendre et apprendre par soy mesmes a 

jouer toutes chansons reduictes en la tabulature du Lutz (Ραρίςι, P.Attaingnant, 1529, 6 

Οκτωβρίου)  

3. Ρθγι για solo λαοφτο 

                                                           
86

 Βλ. HEARTZ, D. 



[28] 
 

1529c,v2: Très brève et familière introduction pour entendre et apprendre par soy mesmes a 

jouer toutes chansons reduictes en la tabulature du Lutz (Ραρίςι, P.Attaingnant, 1529, 6 

Οκτωβρίου)  

Στο κριτικό υπόμνθμα, για να αποτραπεί θ ςφγχυςθ μεταξφ των δφο διαφορετικϊν εκδοχϊν 

για φωνι-λαοφτο και για solo λαοφτο, που εμπεριζχονται ςτθν πθγι Très brève et familière 

introduction […], επιλζχκθκε για τθν πρϊτθ περίπτωςθ θ ςυντομογραφία 1529c,v1 (version 

1), ενϊ για τθν δεφτερθ θ ςυντομογραφία 1529c,v2 (version 2). 

4. Ρθγζσ για πλθκτροφόρο όργανο 

4α) 1531b: RISM-I, 15317 Vingt et cinq chansons musicales reduictes en la tabulature des 

orgues espinettes manicordions et telz semblables instruments musicaulx (Ραρίςι, 

P.Attaingnant, 1531, 1 Φεβρουαρίου)  

4β) 1531c : RISM-I, 15318 Vingt et six chansons musicales reduictes en la tabulature des 

orgues espinettes manicordions et telz semblables instruments musicaulx (Ραρίςι, 

P.Attaingnant, 1531, 5 Φεβρουαρίου)  

 

φντομη περιγραφή των πηγών 

1α) 1529b 

Τίτλοσ πθγισ: Trente et sept chansons musicales a/ quatre parties 

nouvellement et correctement imprimees a Paris par/ Pierre 

Attaingnant demourant a la rue DE LA HARPE PRES LEGLISE SAINT/ 

COSME. DESQUELLES LA TABLE SENSUYT. [Ρίνακασ περιεχομζνων]/ Superius. 

Διαςτάςεισ πθγισ: 15x10 cm 

Ρρόκειται για ζκδοςθ που περιλαμβάνει τζςςερα διαφορετικά βιβλία (part books87), όςεσ 

δθλαδι και οι φωνζσ του πολυφωνικοφ πλζγματοσ των ςυγκεκριμζνων ζργων (Superius, 

Contratenor, Tenor, Bassus). Στο εξϊφυλλο του κάκε βιβλίου μετά τον τίτλο ακολουκοφν τα 

περιεχόμενα με αλφαβθτικι ςειρά και δίπλα ςτο κακζνα ο αρικμόσ του φφλλου του. Κάτω 

από τα περιεχόμενα βρίςκεται ςτα αριςτερά θ βαςιλικι ςφραγίδα και δίπλα ςτο κζντρο το 

όνομα τθσ φωνισ του part book.  Κάκε βιβλίο είναι διαμορφωμζνο ωσ μία ολότθτα και 

αποτελείται από 16 φφλλα (με αρίκμθςθ 1-16). Πςον αφορά ςτθ ςθμειογραφία, ςτθν πθγι 

αυτι χρθςιμοποιείται θ λευκι μετρικι ςθμειογραφία και ςτισ τζςςερισ φωνζσ τθσ 

ςφνκεςθσ. 
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Στο βιβλίο τθσ φωνισ superius εντοπίηεται λάκοσ ςτθν αρίκμθςθ των φφλλων, κακϊσ το 4ο 

φφλλο ζχει γραφτεί ωσ 13ο. Στο βιβλίο τθσ φωνισ contratenor υπάρχει επίςθσ λάκοσ ςτθν 

αρίκμθςθ των φφλλων, αφοφ το 2ο φφλλο ζχει γραφτεί ωσ 14ο, ενϊ το 4ο φφλλο ωσ 16ο. Στο 

βιβλίο του tenor το 2ο φφλλο ζχει γραφτεί λανκαςμζνα ωσ 15ο, ενϊ το 4ο φφλλο ωσ 13ο. Στο 

βιβλίο του bassus το 2ο φφλλο ζχει γραφτεί από λάκοσ ωσ 14ο, ενϊ το 4ο ωσ 16ο φφλλο. Τα 

περιεχόμενα των φφλλων που ζχουν λανκαςμζνθ αρίκμθςθ ςυμφωνοφν με τα περιεχόμενα 

ςτθν αρχι του κάκε βιβλίου. Επίςθσ, ςτο κομμάτι ‘Jouissance vous donneray’, ςτθ φωνι 

contratenor από τον 3ο χρόνο του 8ου μζτρου και ζπειτα, το κλειδί του ντο 2θσ γραμμισ 

αλλάηει ςε κλειδί του ντο 3θσ γραμμισ. Στισ περιπτϊςεισ επανάλθψθσ τθσ τελευταίασ 

φράςθσ  του τραγουδιοφ (βλ. μουςικι δομι τραγουδιϊν παρακάτω), χρθςιμοποιείται ςε 

αυτιν τθν εκδοχι θ ζνδειξθ signum congruentiae. 

1β) 1536a 

Τίτλοσ πθγισ: premier livre contenant xxxi. Chansons musicales esleves 

de/ plusieurs livres p. cy devant imprimes : et nagueres reimpri/ mees 

en ung volume p. pierre attaingnant imprimeur et li/ braire de musique 

demourant  a paris en la rue d’ la harpe/ pres leglise s. cosme. mense 

februario. M.d. xxxb/ [Ρίνακασ περιεχομζνων]/ cum grant et amplissimo 

xpianissimi fran/ corum regis privilegio ad sexennium./  

Διαςτάςεισ: 20x15.5 cm 

Αποτελείται από 32 φφλλα (με αρίκμθςθ [i]-xxix). Πςον αφορά ςτθν αρίκμθςθ των φφλλων, 

ςτο φφλλο xv λείπει θ αρίκμθςθ, το φφλλο xxiii, γράφεται ωσ xxii, ενϊ τα φφλλα xxx-xxxii 

λείπουν. Οι τετράφωνεσ εκδοχζσ των τραγουδιϊν διαμορφϊνονται ςε διάταξθ choirbook88: 

οι δφο φωνζσ γράφονται ςτο (n-1)v, ενϊ οι υπόλοιπεσ δφο ςτο nr, όπου n: το κάκε φφλλο 

τθσ ζκδοςθσ. Στο εξϊφυλλο τθσ ζκδοςθσ, μετά τον τίτλο ακολουκοφν τα περιεχόμενα με 

αλφαβθτικι ςειρά και δίπλα ςτο κάκε τραγοφδι ο ςυνκζτθσ του κακϊσ και ο αρικμόσ του 

φφλλου του. Κάτω από τα περιεχόμενα βρίςκεται ςτα αριςτερά θ βαςιλικι ςφραγίδα και 

δίπλα θ φράςθ Cum grant … ad sexennium. Σε αντίκεςθ με τθν 1529b, δεν προςδιορίηεται 

το είδοσ τθσ φωνισ που κα τραγουδιςει το κάκε μζροσ τθσ τετράφωνθσ εκδοχισ. Και εδϊ 

χρθςιμοποιείται θ λευκι μετρικι ςθμειογραφία και ςτισ τζςςερισ φωνζσ τθσ ςφνκεςθσ. 

Επίςθσ ςτο κομμάτι Jouissance vous donneray, ςτθ φωνι contratenor, από τον 3ο χρόνο του 

8ου μζτρου και ζπειτα, το κλειδί του ντο 2θσ γραμμισ αλλάηει ςε κλειδί του ντο 3θσ γραμμισ. 

Σε αυτιν τθν ζκδοςθ ςε περιπτϊςεισ επανάλθψθσ τθσ τελευταίασ φράςθσ, το μουςικό 

κείμενο ξαναγράφεται αυτοφςιο χωρίσ άλλθ ζνδειξθ (βλ. ‘Jouyssance vous donneray’, φυλ. 

viiv.)  

1γ) 1536b 
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Τίτλοσ πθγισ: [CHANSONS MUSICALES, ESLEVES DE/ PLUSIEURS LIVRES PAR CI-

devant imprimees…reimprimees par p. attaingnant, imprimeur/ et 

libraire  de musique. Paris, 1535-1536] 

Διαςτάςεισ πθγισ: 20x15.5 cm 

Ζκδοςθ αποτελοφμενθ από 8 φφλλα (με αρίκμθςθ ix-xvi). Κανονικά θ ζκδοςθ περιείχε 16 

φφλλα, όμωσ ςτο ςυγκεκριμζνο αντίτυπο που βρίςκεται ςτθ βιβλιοκικθ Mazarine ςτο 

Ραρίςι89, τα πρϊτα 8 φφλλα με αρίκμθςθ i-viii λείπουν. Ζτςι, δεν ζχουμε πλθροφορία για τα 

περιεχόμενα τθσ ζκδοςθσ και μόνο ο τίτλοσ ζχει προςτεκεί χειρόγραφα ςτθν αρχι του 

πρϊτου διακζςιμου φφλλου. Ο τρόποσ οργάνωςθσ των τεςςάρων φωνϊν είναι ο ίδιοσ με 

αυτόν τθσ πθγισ 1536a. Και ςε αυτιν τθν ζκδοςθ δεν προςδιορίηεται το είδοσ τθσ φωνισ 

που κα τραγουδιςει το κάκε μζροσ τθσ ςφνκεςθσ. Πςον αφορά ςτθ ςθμειογραφία και πάλι 

χρθςιμοποιείται θ λευκι μετρικι ςθμειογραφία και ςτισ τζςςερισ φωνζσ τθσ ςφνκεςθσ. 

Εμφανίηεται μάλιςτα κι ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ καταγραφισ του ςχιματοσ τετάρτου 

παρεςτιγμζνου με όγδοο90, ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ εκδόςεισ που περιζχουν κομμάτια 

για φωνι και για φωνι ςυνοδεία λαοφτου, ο οποίοσ εικονίηεται ςτθ ςυνζχεια: 

   Ενϊ αντίςτοιχα, το ςχιμα τετάρτου παρεςτιγμζνου με όγδοο, ςτισ πθγζσ 1529a, 

1529c και 1536a καταγράφεται ωσ εξισ:  

  Και εδϊ όπωσ και ςτθν 1529b, θ επανάλθψθ τθσ τελευταίασ φράςθσ ςθματοδοτείται 

με τθν ζνδειξθ signum congruentiae. Εξαίρεςθ αποτελεί το ‘Tant que vivray’, ςτο οποίο θ 

τελευταία φράςθ επαναλαμβάνεται αυτοφςια (φυλ.xiiv). 

2) 1529c  

2α) 1529c,v1 και 2β) 1529c,v2 

Τίτλοσ πθγισ: tres breve et familiere introdu/ ction pour entendre & 

apprendre par soy mesmes a jouer toutes chansons reduictes en la  

tabu/ lature du lutz/ avec la manière daccorder le dict lutz. 

Ensemble. Xxxix. Chansons dont la plus/ part dicelles sont en deux 

sortes/ cest assavoir a deux parties & la musique. Et a troys sans 

musique./ le tout acheve dimprimer le vi doctobre. 1529. Par pierre 

attaingnant demourant a/ paris en la rue de la harpe pres leglise 

saint cosme. Desquelles la table sensuyt/ [Ρίνακασ περιεχομζνων] avec 

privilege du roy nre sire pour troys ans/ que nul ne pourra/ imprimer 

ou faire imprimer en ce royaulme la mu/ sique & jeu du lutz fors le dict 

attaingant. Soubz les/ peines contenus es lettres dudict privilege./       

Διαςτάςεισ πθγισ: 15x10 cm 
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 Θ ςυγκεκριμζνθ πθγι αποτελείται από 60 φφλλα (με αρίκμθςθ iii-lx). Στο εξϊφυλλό τθσ 

μετά τον τίτλο ακολουκοφν τα περιεχόμενα με αλφαβθτικι ςειρά και δίπλα ςτο κάκε 

τραγοφδι ο αρικμόσ του φφλλου του.  Στα φφλλα iv-ii περιλαμβάνεται ςφντομθ ειςαγωγι με 

τρεισ κανόνεσ για τθ ςθμειογραφία και τθν τεχνικι του λαοφτου, ενϊ τα φφλλα iii-lx 

περιζχουν 64 κομμάτια: τα 40 είναι για solo λαοφτο, ενϊ τα υπόλοιπα 24 για φωνι και 

λαοφτο91.  

Θ ςθμειογραφία των κομματιϊν για το μζροσ τθσ φωνισ είναι θ λευκι μετρικι 

ςθμειογραφία, ενϊ για το μζροσ του λαοφτου (είτε για solo λαοφτο, είτε ωσ ςυνοδεία τθσ 

φωνισ) είναι θ γαλλικι ταμπλατοφρα. Στθν εκδοχι για φωνι ςυνοδεία λαοφτου, τα δφο 

μζρθ τθσ ςφνκεςθσ βρίςκονται ςε διάταξθ παρτιτοφρασ (score arrangement).  

Θ γαλλικι ταμπλατοφρα αποτελεί μία από τισ κφριεσ μορφζσ ςθμειογραφίασ —μαηί με τθν 

ιταλικι (θ οποία βριςκόταν ςε χριςθ και ςτθν Λςπανία)  και τθ γερμανικι— που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταγραφι τθσ μουςικισ για λαοφτο τον 16ο αιϊνα. Μάλιςτα, 

από τισ τρεισ διαφορετικζσ μορφζσ ταμπλατοφρασ, θ γαλλικι ιταν θ μόνθ που ςυνζχιςε να 

χρθςιμοποιείται εκτεταμζνα μζχρι και τον 18ο αιϊνα.92  

Ππωσ φαίνεται και ςτθν εικ.4, θ γαλλικι ταμπλατοφρα χρθςιμοποιεί 5 οριηόντιεσ γραμμζσ 

(και μετά τα τζλθ του 16ου αιϊνα ςτισ πθγζσ για λαοφτο ςυναντοφμε 6 γραμμζσ), οι οποίεσ 

αντιςτοιχοφν ςτισ χορδζσ του λαοφτου, με τθν πρϊτθ χορδι από πάνω προσ τα κάτω, να 

είναι θ ψθλότερθ. 

Θ ταςτιζρα ζχει 8 τάςτα και τα λατινικά γράμματα b,c,d,e,f,g,h,i,k, χρθςιμοποιοφνται για να 

υποδείξουν ποιο τάςτο πρζπει να πιζςει ο εκτελεςτισ ϊςτε να προκφψει το επικυμθτό 

τονικό φψοσ93. Το γράμμα a υποδθλϊνει τθν ανοιχτι χορδι. Θ βαςικι διαφορά που 

παρατθρείται ςτθν 1529c ςε ςχζςθ με μεταγενζςτερεσ πθγζσ, όςον αφορά ςτθ χριςθ των 

γραμμάτων τθσ λατινικισ αλφαβιτου, είναι ότι τα γράμματα είναι κεφαλαία, ενϊ με τθν 

πάροδο του χρόνου αντικαταςτάκθκαν με τα αντίςτοιχα μικρά. Επίςθσ, τα γράμματα είναι 

τοποκετθμζνα πάνω ςτισ γραμμζσ και όχι πάνω από τισ γραμμζσ. Ακόμθ, ςε περιπτϊςεισ 

όπου χρειάηεται να παραχκοφν χαμθλότεροι φκόγγοι, τα γράμματα που υποδθλϊνουν τα 

αντίςτοιχα τονικά φψθ καταγράφονται κάτω από τισ 5 οριηόντιεσ γραμμζσ με μια βοθκθτικι 

γραμμι ςτο μζςον τουσ (εικ.5). Θ βοθκθτικι αυτι γραμμι αντιςτοιχεί ςτθν 6θ και 

χαμθλότερθ χορδι του λαοφτου. 
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Εικόνα 4: Δείγμα γαλλικισ ταμπλατοφρασ μετά το 16
ο 

αιϊνα
94

   

 

Εικόνα 5: Απόςπαςμα από το κομμάτι ‘D'où vient cela’
95

 

 

Πςον αφορά ςτισ εκδόςεισ για πλθκτροφόρο του Attaingnant που ακολουκοφν ςτθ 

ςυνζχεια, χρθςιμοποιείται ιδθ το πεντάγραμμο ζχοντασ τθ μορφι μιασ ςφγχρονθσ 

παρτιτοφρασ για πιάνο (keyboard score). Θ μζκοδοσ αυτι αποτελεί ιδιαίτερθ καινοτομία 

για τθν εποχι μιασ και τότε βρίςκονταν ςε χριςθ κατά κφριο λόγο, είτε το εξάγραμμο 

(διπλό ςφςτθμα εξαγράμμου ςε μορφι keyboard score, το πάνω ςφςτθμα για το δεξί χζρι 

και το κάτω ςφςτθμα για το αριςτερό), είτε οι ταμπλατοφρεσ για πλθκτροφόρο. 

3α) 1531b 

Τίτλοσ πθγισ: vingt et cinq chansons musicales/ reduictes en la 

tabulature des orgues espinettes manicordions a/ telz semblables  

instruments musicaulx imprimees a paris par pierre/ attaingnant 

demourant en la rue de la harpe pres leglise saint cosme/ desquelles 

la table sensuyt. FEBRUARII 1530/ [Ρίνακασ περιεχομζνων]/ AVEC PRIVILEGE 

DU ROYS NOSTRE/ SIRE POUR TROIS ANS./   

Διαςτάςεισ πθγισ: 15x10 cm 

Θ πθγι αυτι αποτελεί τθ ςυνζχεια τθσ πρϊτθσ ζκδοςθσ για πλθκτροφόρο του Attaingnant96. 

Ο δεφτεροσ τόμοσ αποτελείται από 40 φφλλα και θ αρίκμθςι του ςυνεχίηεται από τον 

πρϊτο τόμο (xli-lxxx). Στο εξϊφυλλό τθσ μετά τον τίτλο ακολουκοφν τα περιεχόμενα με 

αλφαβθτικι ςειρά και δίπλα ςτο κάκε τραγοφδι ο αρικμόσ του φφλλου του. Το φφλλο lxxiii 

ζχει γραφτεί από λάκοσ ωσ lxxv και αντίςτοιχα το φφλλο lxxv (‘Secoures moy’) ωσ lxxiii, με τθ 

ςειρά αρίκμθςθσ να διαμορφϊνεται ωσ εξισ: lxxii, lxxv, lxxiiii, lxxiii, ενϊ θ ςειρά των 

τραγουδιϊν όπωσ αναφζρεται ςτα περιεχόμενα παραμζνει ςωςτι.  
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 Ο πρϊτοσ τόμοσ με τίτλο Dixneuf chansons musicales [...] semblables instruments musicaulx 

εκδόκθκε ςτο Ραρίςι τον Λανουάριο του 1531. HAERTZ, D., ςελ. 236. 
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Πςον αφορά ςτθ ςθμειογραφία, χρθςιμοποιείται θ ίδια με αυτιν των πθγϊν 1529b, 1529c 

(μζροσ τθσ φωνισ), 1536a και 1536b, δθλαδι θ λευκι μετρικι ςθμειογραφία, 

προςαρμοςμζνθ ςτθ λογικι τθσ παρτιτοφρασ για πλθκτροφόρο (keyboard score). 

3β) 1531c  

Τίτλοσ πθγισ: vingt et six chansons musicales/ reduictes en la 

tabulature des orgues espinettes manicordions a/ telz semblables  

instruments musicaulx imprimees a paris par pierre/ attaingnant 

demourant en la rue de la harpe pres leglise saint cosme/ desquelles 

la table sensuyt. FEBRUARII 1530/ [Ρίνακασ περιεχομζνων]/ AVEC PRIVILEGE 

DU ROYS NOSTRE/ SIRE POUR TROIS ANS./ 

Διαςτάςεισ πθγισ: 15x10 cm 

Ο τρίτοσ τόμοσ τoυ Attaingnant για πλθκτροφόρο αποτελείται επίςθσ από 40 φφλλα με 

αρίκμθςθ lxxxi-cxx και αποτελεί τθ ςυνζχεια του δεφτερου τόμου. Στο εξϊφυλλό τθσ πθγισ 

αυτισ μετά τον τίτλο ακολουκοφν τα περιεχόμενα με αλφαβθτικι ςειρά και δίπλα ςτο κάκε 

τραγοφδι ο αρικμόσ του φφλλου του. Υπάρχει λάκοσ ςτθν αρίκμθςθ του φφλλου xciii, το 

οποίο ζχει γραφτεί ωσ xciil και θ ςειρά των φφλλων είναι: xcii, xciil, xciiii, xcv κοκ., ενϊ το 

τελευταίο φφλλο ζχει γραφτεί ωσ cxix αντί για cxx.  

Θ λευκι μετρικι ςθμειογραφία χρθςιμοποιείται και ςε αυτιν τθν πθγι, όπωσ αντίςτοιχα 

και ςτθν 1531b.  

Ποιητικό κείμενο τραγουδιών 

Πςον αφορά ςτο ποιθτικό κείμενο που ςυνοδεφει τισ πθγζσ, ςτισ εκδόςεισ για τζςςερισ 

φωνζσ και για φωνι-λαοφτο, ςυμπεριλαμβάνεται θ πρϊτθ μόνο ςτροφι και κάποιεσ φορζσ 

υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ι παραλείψεισ ςτίχων. Αυτό δε ςυνζβαινε όμωσ μόνο ςτισ 

εκδόςεισ του Attaingnant. Σφμφωνα με τθν Cazeaux, εκδότεσ του 16ου αιϊνα, όπωσ οι 

Moderne και Du Chemin, παρζκεταν το μουςικό κείμενο ςυνοδεία μόνο τθσ πρϊτθσ 

ςτροφισ97. Για το λόγο αυτό το περιεχόμενο των ποιθμάτων ελζγχκθκε και 

αντιπαραβλικθκε ςφμφωνα με τισ παρακάτω διαδικτυακζσ πθγζσ (a,b), ζτςι ϊςτε ςτο 

κριτικό υπόμνθμα που ακολουκεί, να παρουςιάηεται πρϊτα το ποιθτικό κείμενο ολόκλθρο 

και ςτθ ςυνζχεια θ πρϊτθ ςτροφι, όπωσ καταγράφεται ςτθν κάκε εκδοχι των ζξι 

τραγουδιϊν. Επίςθσ το περιεχόμενο των παραλειπόμενων ςτροφϊν (όπωσ κα φανεί ςτο 

επόμενο κεφάλαιο) είναι κάπωσ πιο τολμθρό, οπότε δεν μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι ότι 

θ πρακτικι τθσ εποχισ να παραλείπουν τισ υπόλοιπεσ ςτροφζσ προζκυπτε επειδι δεν τισ 

τραγουδοφςαν ι επειδι τισ γνϊριηαν απ’ζξω.                               

a)http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/clement_marot/clement_marot.html

b)http://clementmarot.com/chansons.htm.  

Μάλιςτα, θ δεφτερθ πθγι (b) χρθςιμοποιικθκε ωσ βοικθμα για τθν απόδοςθ των 

ποιθμάτων ‘Laguir me fais’, ‘J’atens secours’, ‘Jouissance vous donneray’, ‘Secoures moy’ 
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από τα αγγλικά ςτα ελλθνικά. Για τθν απόδοςθ των δφο άλλων ποιθμάτων, ‘Tant que vivray’ 

και ‘D’où vient cela’, οι διαδικτυακζσ πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι για το πρϊτο: 

http://lyricbod.blogspot.gr/2009/01/tant-que-vivray-claudin-de-sermisy.html και 

http://saturdaychorale.com/2013/09/30/claudin-de-sermisy-1490-1562-tant-que-vivrai-

lumina-vocal-ensemble-youtube/ και για το δεφτερο: 

https://davidwarinsolomons.bandcamp.com/track/dont-vient-cela. 

Μουςική (εκτενζςτερη αναφορά για τη μουςική δομή του Παριςινοφ chanson γίνεται ςτο 

5ο κεφάλαιο) 

Τα τραγοφδια που μελετϊνται ςτθν παροφςα εργαςία ανικουν ςτο είδοσ του παριςινοφ 

chanson, για το οποίο ζγινε εκτενζςτερθ αναφορά ςτο 5ο κεφ. Θ μουςικι δομι των 

τραγουδιϊν επθρεάηεται άμεςα από το ςτίχο του ποιθτικοφ κειμζνου και ζτςι 

διαρκρϊνεται ςυνικωσ ωσ εξισ: A B C A A ι ςπανιότερα A B C A A’. 

Μεθοδολογία Ζκδοςησ 

Για τζςςερισ φωνζσ: Θ ςθμειογραφία που ςυναντάται ςτισ εκδόςεισ και των τριϊν πθγϊν 

που χρθςιμοποιικθκαν για τθν πολυφωνικι εκδοχι των τραγουδιϊν είναι θ λευκι μετρικι 

ςθμειογραφία. Ρρόκειται για μια από τισ πιο πρόςφατεσ και εξελιγμζνεσ ςθμειογραφίεσ τθσ 

αναγζννθςθσ για τθν πολυφωνικι μουςικι, κακϊσ βρίςκεται ςε χριςθ από τα μζςα του 

15ου μζχρι και τα τζλθ του 16ου αιϊνα98. Από τα βαςικά ηθτιματα που προκφπτουν ςτθ 

διαδικαςία τθσ μεταγραφισ και χρειάηονται ιδιαίτερθ μεταχείριςθ είναι, αφενόσ θ 

αναλογία των αξιϊν των φκόγγων τθσ πρωτογενοφσ πθγισ με τθ ςφγχρονθ ςθμειογραφία 

και αφετζρου θ ανυπαρξία μζτρων ςε κάποιεσ από τισ πθγζσ.  

Πςον αφορά ςτθν αναλογία των αξιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι καλοφμαςτε να 

μεταγράψουμε ζργα τθσ χρονικισ περιόδου 1450-1600, όπου θ αίςκθςθ του παλμοφ (beat) 

αντιπροςωπεφεται από τθ Minima (βλ. εικ. 6), θ αναλογία κα είναι 1:2, ζτςι ϊςτε ςτθ 

ςφγχρονθ ςθμειογραφία να ςυμπίπτει με τθν αντίςτοιχθ αξία του παλμοφ, δθλαδι το 

τζταρτο. Σφμφωνα με τον Willi Apel, τα ζργα αυτισ τθσ περιόδου κα μποροφςαν κάλλιςτα 

να μεταγραφοφν και με τθν αναλογία 1:4. Ο λόγοσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι διατθρϊντασ 

τθν αναλογία 1:4 ςτθ μεταγραφι των κομματιϊν, το tempo προςομοιάηει περιςςότερο με 

το πιο ‘αργό’ tempo τθσ μουςικισ εκείνθσ τθσ περιόδου, ενϊ θ αναλογία 1:2 

αντικατοπτρίηει μια πιο ‘γριγορθ’ εκτζλεςθ τθσ μουςικισ. Εδϊ, ζχει επιλεγεί θ αναλογία 

1:2, κακϊσ το τελικό αποτζλεςμα είναι πιο κοντά ςτθ λογικι του ςφγχρονου ερμθνευτι99.  

Στθν εποχι που εξετάηουμε θ ζννοια του μζτρου (όπωσ τθν γνωρίηουμε εμείσ ςιμερα) 

απουςιάηει. Για μια όςο το δυνατό ςωςτότερθ και ακριβι μεταγραφι βαςιηόμαςτε ςτθν 

ζννοια του παλμοφ και ςτθν μετρικι ζνδειξθ ςτθν αρχι κάκε μουςικισ ςφνκεςθσ. Στα 

πολυφωνικά κομμάτια που περιλαμβάνονται ςτθν εργαςία, θ μετρικι ζνδειξθ είναι alla 

breve  , οπότε και ςτθ μεταγραφι διατθρείται θ αντίςτοιχθ ζνδειξθ ςτθ ςφγχρονθ 

ςθμειογραφία  («cut time», δθλαδι 2/2). Υπάρχουν όμωσ περιπτϊςεισ κομματιϊν όπου 
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χρειάηεται αλλαγι μζτρου για να υπάρχει ταφτιςθ αρμονιϊν ανά μζτρο και ςτισ τζςςερισ 

εκδοχζσ του κάκε κομματιοφ —βλ ‘Languir me fais’ μ.18. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ αλλαγι 

μζτρου από 2/2 ςε 3/2 γίνεται ϊςτε οι αρμονίεσ που περιζχονται ςε ζνα μζτρο να είναι 

κοινζσ ςε κάκε διαφορετικι εκδοχι και να υπάρχει κατ’ επζκταςθ ταφτιςθ ςτθν αρχι και 

ςτο τζλοσ των μουςικϊν φράςεων/επαναλιψεων. 

Πςον αφορά ςτθν επανάλθψθ τθσ τελευταίασ μουςικισ φράςθσ ςτα τραγοφδια, είτε αυτι 

ςθμειϊνεται με τθν ζνδειξθ signum congruentiae, είτε με τθν ζνδειξθ τθσ επανάλθψθσ που 

γνωρίηουμε από τθ ςφγχρονθ ςθμειογραφία, μεταγράφεται εκ νζου όλθ θ μουςικι φράςθ 

χωρίσ ζνδειξθ επανάλθψθσ.  

Πταν πρόκειται για μεταγραφι λιγκατοφρασ, αυτι αποτυπϊνεται πάνω ςτθν παρτιτοφρα με 

αγκφλεσ που εμπεριζχουν τισ δφο νότεσ τθσ λιγκατοφρασ. Βλ. ‘J’atens secours’, Tenor, μ.25 

και μ.33, ‘Languir me fais’, Bassus, μμ.11-12.  

Τζλοσ, ςτθν αρχι κάκε κομματιοφ αναφζρονται τα αρχικά κλειδιά και το όνομα κάκε φωνι, 

όπωσ υπάρχει ςτισ πρωτογενείσ πθγζσ. Στισ περιπτϊςεισ που το κομμάτι προζρχεται από τισ 

πθγζσ 1536a και 1536b, το κλειδί τθσ κάκε φωνισ προςδιορίηει το είδοσ τθσ (κλειδί ντο 1θσ: 

superius, κλειδί ντο 3θσ ι 4θσ: contra-tenor και tenor, κλειδί φα 3θσ ι 4θσ: bassus) με 

αποτζλεςμα τα ονόματα των φωνϊν να διατθροφνται ίδια με αυτά τθσ πθγισ 1529b. 

 

Εικόνα 6: Ρικανζσ αναλογίεσ μεταγραφισ τθσ λευκισ μετρικισ ςθμειογραφίασ
100

 

Για solo λαοφτο: Θ ςθμειογραφία των κομματιϊν για solo λαοφτο ςτθν πθγι 1529c, είναι θ 

γαλλικι ταμπλατοφρα. Μάλιςτα, θ 1529c αποτελεί τθν πρϊτθ από τισ εκδόςεισ γαλλικισ 

ταμπλατοφρασ που κυκλοφόρθςαν ςτο Ραρίςι από τον Attaingnant.101 

Διαβάηοντασ τουσ κανόνεσ που περιλαμβάνονται ςτθν ειςαγωγι τθσ 1529c (φυλ.iv-ii), οι 

πλθροφορίεσ που δίνονται για το κοφρδιςμα του λαοφτου δεν είναι ςαφείσ. Σφμφωνα με τα 

κουρδίςματα του λαοφτου που επικρατοφςαν το 16ο αιϊνα102, με τθν ψθλότερθ χορδι ςε 

λα ι ςολ, (a1 e1 b g d Α ι g1 d1 a f c G), και όπωσ προκφπτει και από τθν μελζτθ των 

κομματιϊν για λαοφτο-φωνι και solo λαοφτο, όπου φαίνεται ότι θ ψθλότερθ χορδι είναι θ 

ςολ, θ μεταγραφι ςτθ ςφγχρονθ ςθμειογραφία ζγινε με το κοφρδιςμα ςε ςολ.  
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Το ηιτθμα που προκφπτει και ςτθν μεταγραφι τθσ ταμπλατοφρασ είναι ο χωριςμόσ τθσ 

μουςικισ ςε μζτρα, κακϊσ ςτθν πρωτογενι πθγι δεν υπάρχουν, όπωσ δεν υπάρχει μετρικι 

ζνδειξθ και ζνδειξθ tempo. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, με βάςθ τθν αντιςτοιχία τθσ semibrevis 

(S) με τθν απλι κάκετθ γραμμι, όπωσ ςυμβολίηεται ςτισ ταμπλατοφρεσ (εικ.7) επιλζγεται θ 

αναλογία 1:2, όπωσ και ςτθν εκδοχι για τζςςερισ φωνζσ.  

Πςον αφορά ςτισ αξίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν μεταγραφι οδθγό αποτελοφν οι πθγζσ 

για τζςςερισ φωνζσ και φωνι-λαοφτο όπου υπάρχει θ ζνδειξθ alla-breve. Ζτςι, ςτθ 

ςφγχρονθ ςθμειογραφία των κομματιϊν για solo λαοφτο, ζχει διατθρθκεί το tempo 2/2, 

προκειμζνου να διευκολφνεται θ ςυγκριτικι μελζτθ μεταξφ των τεςςάρων διαφορετικϊν 

εκδοχϊν.  

 

Εικόνα 7: Αντιςτοιχία αξιϊν μετρικισ ςθμειογραφίασ με αξίεσ ταμπλατοφρασ για λαοφτο
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Πμωσ, όπωσ και ςτα κομμάτια για τζςςερισ φωνζσ ζτςι και εδϊ υπάρχουν περιπτϊςεισ 

όπου χρειάςτθκε αλλαγι μζτρου. Στο κομμάτι ‘Languir me fais’ ςτο μ.18 ζχουμε αλλαγι από 

2/2 ςε 4/2. Ρρόκειται ουςιαςτικά για δφο μζτρα τα οποία ενϊνονται ςε ζνα, ϊςτε τα μζτρα 

τθσ επανάλθψθσ που ακολουκοφν να ςυμβαδίηουν με τθν επανάλθψθ —όπωσ 

ςθμειϊνεται— και ςτισ υπόλοιπεσ τρεισ εκδοχζσ. Το αρμονικό περιεχόμενο του μ.18 είναι 

το ίδιο με αυτό των υπόλοιπων εκδοχϊν, απλά ςτθν εκδοχι του solo λαοφτου, διανκίηεται 

με μικρότερεσ ρυκμικζσ αξίεσ, λόγω πτωτικοφ ςχιματοσ ςτο τζλοσ τθσ φράςθσ.                                                

Για φωνι-λαοφτο: Εδϊ πρόκειται για ςυνδυαςμό των ςθμειογραφιϊν που ζχουν ιδθ 

αναφερκεί παραπάνω, μιασ και θ λευκι ςθμειογραφία χρθςιμοποιείται για τθ φωνι και θ 

γαλλικι ταμπλατοφρα για το μζροσ του λαοφτου. Σε αυτιν τθν εκδοχι θ μουςικι και ςτα 

δφο μζρθ τθσ ςφνκεςθσ χωρίηεται ςε μζτρα των δφο semibreve και μάλιςτα, ςτο μζροσ τθσ 

φωνισ υπάρχει θ μετρικι ζνδειξθ alla breve, όπωσ και ςτθν εκδοχι για τζςςερισ φωνζσ. 

Οπότε και αυτι θ εκδοχι μεταγράφεται ςε 2/2 με τθν αναλογία των νοτϊν ςε 1:2, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ αρμονικι ταφτιςθ ανά μζτρο και με τισ υπόλοιπεσ εκδοχζσ.  

Πςον αφορά ςε αλλαγι μζτρου κατά τθ διάρκεια κομματιοφ ςε αυτιν τθν εκδοχι, 

ςθμειϊνεται ςτο κομμάτι ‘Languir me fais’, όπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ δφο εκδοχζσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςτο μ.18 ζχουμε αλλαγι από 2/2 ςε 3/2  για τουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν 

και ςτθν τετράφωνθ εκδοχι. 

Σε αντίκεςθ με τθν 1529b, ςτθν 1529c,v2 δεν προςδιορίηεται το είδοσ και θ ονομαςία τθσ 

φωνισ ςτθν αρχι κάκε ςφνκεςθσ, παρά μόνο με το κλειδί Ντο 1θσ γραμμισ. Ζτςι ςτθ 

μεταγραφι ςτθν αρχι του κάκε κομματιοφ χρθςιμοποιείται θ ονομαςία cantus για το μζροσ 

τθσ φωνισ και lute για το μζροσ του λαοφτου, χωρίσ περαιτζρω αναφορά ςτο κλειδί τθσ 

πρωτογενοφσ πθγισ, μιασ και ςε όλα τα κομμάτια για φωνι και λαοφτο το μζροσ τθσ φωνισ 

είναι γραμμζνο ςτο κλειδί Ντο 1θσ γραμμισ. 
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Για πλθκτροφόρο: Θ ςθμειογραφία των πθγϊν 1531b και 1531c μοιάηει με αυτιν που 

χρθςιμοποιείται ςτθν εκδοχι για τζςςερισ φωνζσ. Ρρόκειται ουςιαςτικά για τθ λευκι 

μετρικι ςθμειογραφία ςε μορφι keyboard score (βλ. παραπάνω) ςε μια πιο εξελιγμζνθ 

εκδοχι τθσ. Εδϊ θ μουςικι χωρίηεται ςε μζτρα, χωρίσ μετρικι ζνδειξθ όμωσ. Ραρατθροφμε 

ότι βρίςκονται ςε χριςθ φκόγγοι αρκετά μικρότερθσ αξίασ (όπωσ αναφζρκθκε και ςτο 3ο 

Κεφ.), όπωσ θ fusa και semifusa (βλ. εικ.8), ςε ςχζςθ με αυτοφσ των πθγϊν για τζςςερισ 

φωνζσ. Θ μουςικι χωρίηεται ςε μζτρα των δφο minime, ςε αντίκεςθ με τθν 1529c,v2. 

Οδθγοφμαςτε λοιπόν ςτθν επιλογι τθσ μεγαλφτερθσ αναλογίασ φκόγγων, τθσ 1:1, ζτςι ϊςτε 

θ minima να αντιςτοιχεί ςε ζνα μιςό και θ μεταγραφι και ςε αυτιν τθν εκδοχι να 

διατθρθκεί ςε μζτρο 2/2. 

Ππωσ και ςτισ υπόλοιπεσ εκδοχζσ, ζτςι και ςε αυτιν για πλθκτροφόρο, χρειάςτθκε αλλαγι 

μζτρου ςτο κομμάτι ‘Languir me fais’, ςτο μ.18, από 2/2 ςε 3/2, διότι οι αρμονίεσ του 

μζτρου διανκίηονται λόγω τθσ πτϊςθσ, όπωσ ςυνζβθ και ςτθν περίπτωςθ τθσ εκδοχισ για 

λαοφτο. 

Πςον αφορά τα κλειδιά των πρωτογενϊν πθγϊν και ςτα ζξι κομμάτια που παρουςιάηονται 

ςτθ ςυνζχεια, το κλειδί Ντο 1θσ γραμμισ χρθςιμοποιείται για το δεξί χζρι και το κλειδί Ντο 

4θσ γραμμισ για το αριςτερό και θ αναφορά ςε αυτά γίνεται ςτθν αρχι κάκε κομματιοφ.      

 

Εικόνα 8: Αντιςτοιχία μετρικισ και ςφγχρονθσ ςθμειογραφίασ
104

  

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο 3ο Κεφάλαιο, παρά το υψθλό ποςοςτό ακρίβειασ ςτισ εκδόςεισ 

του Attaingnant, εντοφτοισ υπάρχει περίπτωςθ να ςυναντιςουμε λάκθ ςτισ πρωτογενείσ 

πθγζσ. Στα κομμάτια που εξετάηονται εδϊ, τα λάκθ εμφανίηονται κυρίωσ ςτισ εκδοχζσ για 

λαοφτο και για φωνι-λαοφτο (ςτο μζροσ του λαοφτου) και οφείλονται ςε αςτοχία 

ευκυγράμμιςθσ τθσ ταμπλατοφρασ  με το πεντάγραμμο κατά τθ διαδικαςία τθσ εκτφπωςθσ. 

Τα λάκθ αυτά διορκϊνονται με βάςθ τισ υπόλοιπεσ εκδοχζσ και αναφζρονται ςτο κριτικό 

υπόμνθμα ωσ : ‘α.ε.’= ‘αςτοχία ευκυγράμμιςθσ’. 

Τζλοσ, ςυναντοφμε και οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κομματιϊν, ςτισ οποίεσ οι τζςςερισ 

διαφορετικζσ εκδοχζσ των πρωτογενϊν πθγϊν είναι μεν γραμμζνεσ ςτον ίδιο τρόπο, αλλά 

διαφζρει θ νότα finalis (π.χ. ςε δϊριο από ρε θ εκδοχι για φωνζσ και ςε δϊριο από ςολ θ 

εκδοχι για πλθκτροφόρο). Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να ςυμβεί ακόμθ και ανάμεςα ςτα 

μζρθ τθσ ίδιασ ςφνκεςθσ (όπωσ ςυμβαίνει για παράδειγμα ςτθν εκδοχι για φωνι-λαοφτο 

των τραγουδιϊν ‘Secoures moy’ και ‘D’où vient cela’105). Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ για να 

διευκολυνκεί θ ςυγκριτικι μελζτθ ανάμεςα ςτισ τζςςερισ εκδοχζσ κάκε τραγουδιοφ, γίνεται 
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ζλεγχοσ ποια είναι θ νότα finalis που υπεριςχφει ανάμεςα ςτισ τζςςερισ εκδοχζσ και ςτθ 

ςυνζχεια ακολουκεί μεταφορά του κομματιοφ ι του μζρουσ τθσ ςφνκεςθσ που παρουςιάηει 

διαφορά ςτθ νότα finalis. Ζτςι, ςτο κριτικό υπόμνθμα ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 

αναγράφεται λεπτομερϊσ θ μεταφορά που ζχει γίνει και το κομμάτι παρουςιάηεται ςτισ 

παρτιτοφρεσ ςτθν εκδοχι του μετά τθ μεταφορά. 

Musica ficta: Ιδθ από τον 11ο αιϊνα θ μουςικι κινείται ςε τρία βαςικά εξάχορδα, ςφμφωνα 

με το ςφςτθμα που πρϊτοσ περιζγραψε ο Guido d’Arezzo μεταξφ 1025 και 1032106 και 

ονόμαςε ωσ «musica vera ή recta». Ρρόκειται λοιπόν για τθν εξισ αλλθλουχία φκόγγων 

βαςιςμζνθ ςε τρεισ διαφορετικζσ αφετθρίεσ, με τθν ίδια όμωσ διαςτθματικι ςχζςθ μεταξφ 

των φκόγγων (Τ-Τ-Θ-Τ-Τ): φυςικό εξάχορδο από C (naturale C-D-E-F-G-A), ςκλθρό εξάχορδο 

από G (durum G-A-B-C-D-E, με τθν προςκικθ του Bb όπου αυτό χρειάηεται για τθν αποφυγι 

διαςτθμάτων που κεωροφνται διάφωνα τθν εποχι που εξετάηουμε, όπωσ θ 4θ αυξθμζνθ) 

και μαλακό από F (molle F-G-A- Bb-C-D)107. 

Με τθν ανάπτυξθ τθσ πολυφωνίασ όμωσ, οι αρμονίεσ που χρθςιμοποιοφνται διευρφνονται 

και τα εξάχορδα που βρίςκονταν ςε χριςθ δεν επαρκοφν για να περιγράψουν το νζο 

αρμονικό περιεχόμενο. Δθμιουργείται ζτςι θ ανάγκθ για νζα αρμονικά πλαίςια (τρόπουσ-

modes), εξάχορδα που ζχουν ωσ βάςθ τουσ νζεσ αφετθρίεσ. Ωσ αποτζλεςμα εμφανίηονται 

αλλοιωμζνοι φκόγγοι (musica ficta ι falsa), προκειμζνου τα νζα εξάχορδα που 

δθμιουργοφνται να χαρακτθρίηονται αφενόσ από τθν αλλθλουχία Τ-Τ-Θ-Τ-Τ, και αφετζρου 

να αποφεφγονται διάφωνεσ διαςτθματικζσ ςχζςεισ, τόςο ςε πλαίςια μελωδίασ, όςο και ςε 

αρμονίασ.  

Ακόμα φκόγγοι όπωσ ο Εb εμφανίηονται προκειμζνου ζνα διάςτθμα 5θσ ελαττωμζνο (Ε-Bb) 

να μετατραπεί ςε 5θσ κακαρό (Eb- Bb), ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ αντίςτιξθσ που ίςχυαν 

από τον 14ο αιϊνα μζχρι και το τζλοσ του 15ου, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ιςορροπία ςτθν 

εναλλαγι ςφμφωνων και διάφωνων διαςτθμάτων.  

Εκτόσ όμωσ από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, όπου χρθςιμοποιείται θ musica ficta, 

αλλοιωμζνοι φκόγγοι εμφανίηονται και ςε πτωτικά ςχιματα ςτο τζλοσ μουςικϊν φράςεων  

(πτϊςεισ), φανερϊνοντασ τθν τάςθ που υπιρχε τθν περίοδο που εξετάηουμε να 

προςεγγίηεται ο τελικόσ φκόγγοσ (finalis) ενόσ τρόπου (mode) με διάςτθμα θμιτονίου (F#-

>G, C#->D). Μδια δθλαδι λογικι με αυτιν του προςαγωγζα (leading note) ςτθν τονικι 

μουςικι. Θ ςυγκεκριμζνθ τάςθ αναφζρεται ωσ «άγραφθ παράδοςθ»108 τθν οποία οι 

ερμθνευτζσ τθσ εποχισ τθροφςαν χωρίσ να υπάρχει αντίςτοιχθ οδθγία ςτο μουςικό κείμενο. 

Ρρόκειται για γενικι παραδοχι από τουσ περιςςότερουσ μελετθτζσ, με ςχετικό κανόνα από 

τον Prosdocimus (15οσ αιϊνασ), όπου τονίηει ότι θ musica ficta χρθςιμοποιείται μόνο όταν 

είναι απαραίτθτο —χωρίσ να ςθμειϊνεται από τουσ ςυνκζτεσ (αλλά και από αντιγραφείσ 

χειρογράφων ι εκδότεσ ςυλλογϊν)— με πρωτοβουλία των ερμθνευτϊν.109 
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Ραρά το γεγονόσ λοιπόν, ότι οι αλλοιωμζνοι φκόγγοι τθσ musica ficta δεν ςυνθκιηόταν να 

αναγράφονται ςτο μουςικό κείμενο, εντοφτοισ ςε διαφορετικζσ εκδοχζσ του ίδιου 

κομματιοφ, δφναται να τουσ ςυναντιςουμε. Χάρθ ςε αυτζσ τισ εκδοχζσ, κα μποροφςαμε να 

υποςτθρίξουμε ότι επιβεβαιϊνεται θ άγραφθ παράδοςθ που επικρατοφςε τθν περίοδο 

εκείνθ ςχετικά με τθ musica ficta, αν και ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ 

για τι είδουσ όργανο είναι γραμμζνθ θ πρωταρχικι ςφνκεςθ κακϊσ και οι μεταγενζςτερεσ 

εκδοχζσ τθσ, αλλά και ποια χρονικι περίοδο ζχουν γραφτεί. Κι αυτό, γιατί οι δυνατότθτεσ 

τθσ φωνισ για παράδειγμα, είναι διαφορετικζσ και πιο περιοριςμζνεσ από αυτζσ ενόσ 

χορδόφωνου ι πλθκτροφόρου οργάνου. Αυτό ςυμβαίνει διότι τα τελευταία παρουςιάηουν 

μεγαλφτερθ ευελιξία και ακρίβεια, αφενόσ από πλευράσ καταςκευισ του οργάνου —λόγω 

τθσ φπαρξθσ τάςτων (λαοφτο) και ςυγκεκριμζνων/ςτακερϊν τονικϊν κζςεων 

(πλθκτροφόρο)— και αφετζρου λόγω τθσ ςθμειογραφίασ (ταμπλατοφρα), που μπορεί να 

αποδϊςει τισ αλλοιϊςεισ ςτουσ φκόγγουσ χωρίσ επιπλζον ςφμβολα (υφζςεισ-διζςεισ). 

Ριο ςυγκεκριμζνα λοιπόν μελετϊντασ π.χ. ζνα κομμάτι για λαοφτο, κα πρζπει να λάβουμε 

υπόψθ ότι κατά τθ μεταγραφι του κομματιοφ από μια προχπάρχουςα εκδοχι για φωνζσ ςε 

αυτιν του λαοφτου ζχει γίνει προςπάκεια από τουσ λαουτίςτεσ τθσ εποχισ για 

ενςωμάτωςθ των αλλοιϊςεων τθσ musica ficta ςφμφωνα με τθν προφορικι 

παράδοςθ110.Ρρόκειται δθλαδι για διαδικαςία παρόμοια με αυτιν που ακολουκείται και 

ςε μια ςφγχρονθ κριτικι ζκδοςθ. Αν και τα μζςα που είχαν τότε, όςον αφορά ςτθ 

ςθμειογραφία, είναι διαφορετικά ςε ςχζςθ με τθ ςθμειογραφία που χρθςιμοποιοφμε 

ςιμερα, εντοφτοισ, ο τελικόσ ςκοπόσ παραμζνει ίδιοσ: μια όςο το δυνατόν πιο πιςτι 

αναπαραγωγι του θχθτικοφ, φωνθτικοφ αποτελζςματοσ των ερμθνευτϊν του 16ου αιϊνα.  

Ραρόλα αυτά, δεν μποροφμε να ιςχυριςτοφμε με ςιγουριά ότι οι εκδόςεισ για λαοφτο και 

πλθκτροφόρο, όπωσ αντίςτοιχα και μια ςφγχρονθ κριτικι ζκδοςθ, μασ παρουςιάηουν τθ 

μοναδικι ι τθν πιο ςωςτι και ακριβι εικόνα τθσ πρακτικισ που ακολουκοφςαν οι 

ερμθνευτζσ τθσ εποχισ. Ζτςι κι αλλιϊσ χρειάηεται πολλι προςοχι ςτθ διαδικαςία τθσ 

επιλογισ των πθγϊν μασ, κακϊσ υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου ςε εκδόςεισ για λαοφτο ι 

πλθκτροφόρο, ςυναντοφμε μθ ςυμβατζσ λφςεισ με τθν αντίςτιξθ ι τθ λογικι τθσ musica 

ficta τθσ εποχισ. Για αυτό κρίνεται απαραίτθτθ θ μελζτθ όλων των δεδομζνων πθγϊν, 

κακϊσ και θ γνϊςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου τθσ εποχισ —ςε ςυνδυαςμό με τθν 

πρακτικι εφαρμογι του— προκειμζνου να ζχουμε μια όςο γίνεται πλθρζςτερθ εκδοχι τθσ 

μουςικισ με τθν οποία αςχολοφμαςτε. 

Ζτςι ςτθν περίπτωςθ των κομματιϊν που εξετάηονται ςτθν παροφςα εργαςία, παρατθροφμε 

όντωσ διαφορζσ ςτθ ςθμειογραφία μεταξφ των τεςςάρων διαφορετικϊν εκδοχϊν. Στισ 

1529c,v1, 1529c,v2 (ςτο μζροσ του λαοφτου μόνο), κακϊσ και ςε κάποια από τα κομμάτια 

που περιλαμβάνονται ςτισ  1531b και 1531c (βλ. ‘Secoures moy’ μ.9, μ.20, μ.28, μ.33 και 

‘Jouyssance vous donneray’, μ.12, μ.25, μ.30 αντίςτοιχα) οι αλλοιϊςεισ τθσ musica ficta 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτο μουςικό κείμενο και αφοροφν ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ, ςτθν 

προςζγγιςθ του τελικοφ φκόγγου με διάςτθμα θμιτονίου ςε τελείωμα μουςικισ φράςθσ 
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(πτϊςεισ). Μάλιςτα αποτελοφν πρότυπο και για τισ υπόλοιπεσ εκδοχζσ, όςον αφορά ςτισ 

προςκικεσ αλλοιϊςεων, που ζγιναν ςτο πλαίςιο τθσ μεταγραφισ. 

Ρζρα από τισ εν λόγω διορκϊςεισ κατά τθ διαδικαςία τθσ μεταγραφισ, γίνεται προςπάκεια 

για μια όςο το δυνατόν λιγότερο επεμβατικι κριτικι ζκδοςθ. Τθρϊντασ αυτι τθν τακτικι, οι 

κανόνεσ που ακολουκοφνται και ςτθν παροφςα ζκδοςθ ςχετίηονται με τισ διορκϊςεισ 

διαςτθμάτων που κεωροφνται διάφωνα για τθν εποχι. Ζτςι λοιπόν ςτθν προςπάκειά μασ 

να διορκϊςουμε το μελωδικό διάςτθμα τριτόνου F-B ςε F-Bb όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω 

παράδειγμα (εικ.9), αλλοιϊνουμε το επόμενο διάςτθμα 5θσ από Β-Ε ςε Bb-Ε. Κάτι τζτοιο κα 

ερχόταν ςε αντίκεςθ με τον κανόνα που διατυπϊκθκε από τουσ μελετθτζσ ιδθ από τον 13ο 

αιϊνα111, όπου προτεραιότθτα ςτθ διόρκωςθ ζχει το διάςτθμα 5θσ ελαττωμζνο, ζναντι του 

τριτόνου. Οπότε, αρκοφμαςτε ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ που κα μασ 

επιτρζψουν να αποδϊςουμε το κομμάτι, όςο είναι εφικτό, πιο κοντά ςτα πρότυπα τθσ 

εποχισ.  

Οι εν λόγω διορκϊςεισ/προςκικεσ αναγράφονται ςτθν παρτιτοφρα πάνω (ι —ςε 

περιπτϊςεισ αποφυγισ ςφγχυςθσ— κάτω) από τθν κάκε νότα, εκτόσ πενταγράμμου, 

προκειμζνου να ξεχωρίηουν από τισ αλλοιϊςεισ που ενυπάρχουν ςτισ πρωτογενείσ πθγζσ, 

είτε ωσ οπλιςμόσ είτε ωσ τυχαία αλλοίωςθ που αναγράφεται δίπλα από τθν κάκε νότα 

εντόσ πενταγράμμου. Στο κριτικό υπόμνθμα που ακολουκεί (6.2) οι αλλοιϊςεισ που 

προςτίκενται α) ωσ προςαγωγείσ ςε τελείωμα μουςικισ φράςθσ και β) προσ αποφυγι 

τριτόνου ι ελαττωμζνων διαςτθμάτων (είτε αρμονικά, είτε μελωδικά) δεν αναφζρονται ςε 

κάκε εκδοχι ξεχωριςτά και θ κζςθ τουσ ςτθν παρτιτοφρα αναγράφεται όπωσ αναφζρεται 

και παραπάνω, εκτόσ πενταγράμμου πάνω από τθν κάκε νότα. 

 

Εικόνα 9: Ρροτεραιότθτα ςτθ διόρκωςθ διάφωνων διαςτθμάτων. Το διάςτθμα B-E υπεριςχφει ζναντι του F-Bb. 

Γλϊςςα ποιθτικοφ κειμζνου: Στθ μεταγραφι το κείμενο που ςυνοδεφει το κάκε κομμάτι 

ςτισ εκδοχζσ για τετράφωνθ χορωδία και φωνι-λαοφτο παρατίκεται αυτοφςιο χωρίσ κάποια 

τροποποίθςθ, όπωσ είναι ςτισ πρωτογενείσ πθγζσ. Ζχουν διατθρθκεί οι αρχαϊκοί τφποι και θ 

ορκογραφία των γαλλικϊν λζξεων και ςε όποιεσ περιπτϊςεισ απαιτείται θ απόδοςθ του 

γαλλικοφ κειμζνου ςτα ελλθνικά (βλ. κριτικό υπόμνθμα) ςυνοδεφεται από επεξθγιςεισ. 

Συμπεράςματα: Θ τετράφωνθ εκδοχι λειτουργεί ωσ πρότυπο και για τισ υπόλοιπεσ τρεισ 

εκδοχζσ, λόγω μεγαλφτερου όγκου πλθροφορίασ όςον αφορά ςτισ ενδείξεισ μζτρου, tempo 

και ακρίβειασ ςτθν αποτφπωςθ τθσ διάρκειασ των φκόγγων.  

Αναλυτικότερα, λόγω ζλλειψθσ μζτρων, θ ζννοια τθσ ςφηευξθσ διαρκείασ τθν εποχι που 

εξετάηουμε δεν είχε λόγο φπαρξθσ, βριςκόταν όμωσ ςε χριςθ θ ςτιγμι διαρκείασ (punctus 

additionis: θ εν λόγω τελεία γράφεται ςτα δεξιά μιασ νότασ αυξάνοντασ τθ διάρκειά τθσ 
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κατά το ιμιςυ τθσ αρχικισ τθσ αξίασ). Για τισ πθγζσ όμωσ 1529c,v2, 1531b και 1531c, όπου θ 

μουςικι χωρίηεται ςε μζτρα, για κάκε επανάλθψθ φκόγγου από μζτρο ςε μζτρο, δεν 

μποροφμε να γνωρίηουμε αν είναι όντωσ επανάλθψθ ι αν οι φκόγγοι ενϊνονται μεταξφ 

τουσ. Γι’αυτό το λόγο ανατρζχουμε ςτθν τετράφωνθ εκδοχι ςε περιπτϊςεισ όπωσ θ 

παρακάτω: 

Αναφζρεται ωσ παράδειγμα θ αρχι από το κομμάτι ‘Jouyssance vous donneray’, όπου 

φαίνεται ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ (Α), θ τετράφωνθ εκδοχι (1536a: φωνι superius) και ςτθν 

δεφτερθ (Β), το μζροσ τθσ φωνισ από τθν εκδοχι για φωνι-λαοφτο (1529c,v1). Στθ 

μεταγραφι (Γ), ςτο μ.4 το re ιμιςυ, ενϊνεται ςτο μ.5 με το re τζταρτο, ςφμφωνα με τθν 

1536a. Αντίςτοιχθ διαδικαςία με αυτιν που προθγικθκε αντιπαραβολισ και ςφγκριςθσ των 

διαφορετικϊν εκδοχϊν με τθν τετράφωνθ εκδοχι γίνεται ςε κακζνα από τα ζξι τραγοφδια, 

όςον αφορά τθ ςφηευξθ διαρκείασ ςτισ μεταγραφζσ που ακολουκοφν ςτθ ςυνζχεια.    

                                              

Α)   Β)  

 

Γ)  

Επεξιγθςθ εννοιϊν που ςυναντϊνται ςτο κριτικό υπόμνθμα:  

 Signum congruentiae (s.c.):  Ι signum convenientiae112(αγγλ. sign of 

congruence=ςθμείο ςυμφωνίασ). Ρρόκειται για ζνδειξθ θ οποία ςυναντάται κυρίωσ ςε 

πολυφωνικζσ ςυνκζςεισ και πιο ςυγκεκριμζνα ςε είδθ μουςικισ όπωσ virelai, rondeau, 

παριςινό chanson. Τα ςθμεία ςτα οποία εμφανίηεται το s.c., μπορεί να υποδεικνφουν τθν 

ζναρξθ ενόσ κανόνα ι μιασ μιμθτικισ φράςθσ, ι ακόμθ το πτωτικό ςχιμα ενόσ τραγουδιοφ 

ςε μορφι rondeau. Συναντάται ωςτόςο και ωσ ζνδειξθ επανάλθψθσ, ςτισ εκδόςεισ του 

Attaingnant, αλλά και ςε άλλεσ πθγζσ που περιζχουν ρεπερτόριο γαλλικισ κοςμικισ 
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μουςικισ του 16ου αιϊνα,113 παρά το γεγονόσ ότι ιδθ βριςκόταν ςε χριςθ το ςφμβολο 

signum reinceptionis114 (αγγλ. sign of repetition=ςθμείο επανάλθψθσ), ειδικά για να 

ςθματοδοτεί τθν επανάλθψθ μιασ μουςικισ φράςθσ. Στθν περίπτωςθ των πθγϊν 1529b και 

1532b το ςφμβολο s.c. λειτουργεί ωσ ζνδειξθ επανάλθψθσ, ςφμφωνα και με τθν 1536b, για 

αυτό μεταγράφεται ανάλογα και ςτθ ςφγχρονθ ςθμειογραφία. 

Ut supra: Ζνδειξθ που ςυναντάται ςτισ εκδόςεισ για πλθκτροφόρο όργανο. 

Λατινογενισ ονομαςία που μεταφράηεται ωσ: «όπωσ παραπάνω» ι «όπωσ προηγουμζνωσ» 

(αγγλ. as above, as before). Χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει ότι θ μουςικι φράςθ που 

ακολουκεί, μπορεί να βρεκεί αυτοφςια ςε προθγοφμενο ςθμείο του ίδιου κομματιοφ, ζτςι 

ϊςτε να αποφευχκεί θ επανάλθψθ και να εξοικονομθκεί χϊροσ ςτο ςφνολο τθσ ζκδοςθσ. 

Ζτςι, ςτισ πθγζσ 1531b και 1531c, όταν ςυναντοφμε τθν ζνδειξθ αυτι λίγο μετά τθν αρχι 

μιασ φράςθσ, ανατρζχουμε ςε προθγοφμενα μζτρα τθσ ςφνκεςθσ προκειμζνου να 

εξαςφαλίςουμε μια ολοκλθρωμζνθ μεταγραφι του κάκε κομματιοφ. 
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6. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΕΞΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ SERMISY Ε ΣΕΕΡΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΟΧΕ 

6.1 Ραρτιτοφρεσ των ζργων 
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6.2 Κριτικό υπόμνθμα 

 

1. ‘Languir me fais’  

1.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): βαςικι πθγι 1529b φυλ.13r, ςυμπλθρωματικι πθγι 

1536b φυλ.39v-40r 

1.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.20v-21r 

1.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.19v-20r 

1.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531b, φυλ.58v-59r 

 
ΡΟΛΘΤΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ 

 
ΑΡΟΔΟΣΘ 

 

 
Languir me fais sans t'avoir offensée, 
Plus ne m'escriptz, plus de moy ne t'enquiers, 
Mais nonobstant austre Dame ne quiers: 
Plus tost mourir, que changer ma pensée. 
 
Je ne dy pas t'amour estre effacée, 
Mais je me plainds de l'ennuy que j'acquiers, 
Et loing de toy humblement te requiers 
Que loing de moy, de moy ne sois faschée. 

 
Με κάνεισ και υποφζρω χωρίσ να ςε ζχω προςβάλλει, 
Δε μου γράφεισ πια, μθ ηθτάσ κι από μζνα 
Αλλά παρ’ όλα αυτά, δε κζλω καμία άλλθ, αλλά εςζνα Κυρία μου: 
Ρροτιμϊ να πεκάνω, παρά να αλλάξω τθ γνϊμθ μου. 
 
Δε λζω ότι θ αγάπθ ςου ζχει διαλυκεί. 
Αλλά παραπονιζμαι για τθν ανία από τθν οποία υποφζρω. 
Και μακριά ςου- ταπεινά ηθτϊ από ςζνα 
Ροφ είςαι μακριά από μζνα -να μθν είςαι κυμωμζνθ μαηί μου.
  

 
 
 
 
 
 
[5] 

 
 
 

 

1.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): βαςικι πθγι 1529b φυλ.13r,    

               ςυμπλθρωματικι πθγι 1536b φυλ.39v-40r 

Επιλζχκθκε θ πθγι 1529b, διότι ςυμπίπτει με τισ πθγζσ 1529c,v2, 1529c,v1 και 1531b όςον 

αφορά ςτισ φωνζσ tenor: μ.6, μ.11 και μ.24 και contratenor: μ.14. 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι του ποιιματοσ (ςτ.1-4). 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι Ραρατιρθςθ 

2ο 4οσ  contratenor 
 

Βb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 
 

5ο  4οσ  bassus Ε αντί Eb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531b. 

6ο  
 

2οσ  
 

tenor 
 

1536b: F τζταρτο, αντί G-F όγδοα. 

11ο  
 

4οσ  
 

tenor 
 

1536b: A τζταρτο, αντί Bb-A όγδοα. 

13ο  4οσ  
 

bassus Ε αντί Eb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

14ο  
 

1οσ-4οσ 
 

contratenor 1536b: D ολόκλθρο, αντί D μιςά. 

17ο  1οσ,4οσ 
 

bassus Ε αντί Eb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531b. 

18ο  4οσ   Ρροςκικθ κορϊνασ. Διόρκωςθ με βάςθ 1536b, 
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1529c,v2 και 1529c,v1. 

20ο  4οσ  contratenor Βb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

23ο  4οσ bassus Ε αντί Eb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531b. 

24ο  
 

4οσ  
 

tenor 
 

1536b: F τζταρτο, αντί G-F όγδοα. 

19ο-26ο  
  

  Επανάλθψθ φράςθσ ςφμφωνα με τθν ζνδειξθ s.c. ςτο 
μ.19. 

 

1.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.20v-21r 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι του ποιιματοσ (ςτ.1-4). 

Θ τελευταία μουςικι φράςθ του τραγουδιοφ (μ.19-25), παραλείπεται ςτθν πρωτογενι 

πθγι. Σφμφωνα με τισ πθγζσ 1529b, 1529c,v2 και 1531b, τα μ.19-25 αποτελοφν επανάλθψθ 

των μ.1-7 (αρχικι μουςικι φράςθ), οπότε επαναλαμβάνονται αντίςτοιχα και ςτθν 

περίπτωςθ τθσ εκδοχισ για λαοφτο-φωνι. Επίςθσ, ο τελευταίοσ ςτίχοσ τθσ 1θσ ςτροφισ (plus 

tost mourir, que changer ma pensee) ζχει προςτεκεί χειρόγραφα ςτο τζλοσ του φφλλου 21r 

τθσ πθγισ 1529c,v1. Θ χειρόγραφθ αυτι προςκικθ είναι μοναδικι και ςθμειϊνεται ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ πθγι που βρίςκεται ςτθ βιβλιοκικθ Staatsbibliothek, ςτο Βερολίνο (Stiftung 

Preussicher Kulturbesitz). 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι/ 
Λαοφτο 

Ραρατιρθςθ 

2ο 4οσ  λαοφτο Βb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

3ο  1οσ,2οσ 
4οσ  

λαοφτο Βb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ μ.2. 

8ο  
 

1οσ ,2οσ  λαοφτο C-B-C αντί F-E-F. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b και 
1531b.(α.ε) 

11ο  1οσ  λαοφτο F αντί C, Eb αντί Bb (2οσ χρόνοσ). Διόρκωςθ με βάςθ 
1529b και 1531b. (α.ε) 

11ο  
 

3οσ,4οσ  
 

λαοφτο 
 

G#-F#-A αντί C-Bb-A. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b και 
1531b. (α.ε) 

11ο 4οσ λαοφτο C αντί F. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b και 1531b. (α.ε) 

20ο  4οσ  Λαοφτο Βb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 

19ο-25ο     [cantus]- 
λαοφτο 

Ρροςκικθ μζτρων και επανάλθψθσ αυτϊν, ςφμφωνα 
με 1529b .  

 

 

1.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.19v-20r  

Μζτρο Χρόνοσ Λαοφτο Ραρατιρθςθ 

1ο  4οσ   Εb αντί D. Διόρκωςθ με βάςθ το μ.20 και 1529c,v1 και 
1531b. 

7ο  3οσ   F-F αντί F-E. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1. 
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7ο  
 

4οσ  
 

 
 

Ραράλειψθ F τετάρτου ςτο basso. Διόρκωςθ με βάςθ 
1529c,v1 και 1531b. (α.ε) 

8ο  1οσ,2οσ   C αντί F. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b και 1531b. (α.ε) 

11ο  1οσ   F αντί C. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b και 1531b. (α.ε) 

17ο  
 

3οσ   
 

 Βb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1 και 1531b. 

19ο  
 
 

1οσ-2οσ 
 
 

 Ρροςκικθ ςυγχορδίασ C-G-C, ςτο basso, κρατθμζνθσ 
από το προθγοφμενο μζτρο (ι εκ νζου παιγμζνθσ) για 
ζμφαςθ ςτθν επερχόμενθ πτϊςθ, ςφμφωνα με 1531b. 

25ο  
 

4οσ  
 

 F-Eb-D-B, αντί C-Bb-A-G. Διόρκωςθ με βάςθ μ.6 τθσ 
1529c,v2. (α.ε) 

 

1.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531b, φυλ.58v-59r 

Μζτρο Χρόνοσ Ρλθκτροφόρο Ραρατιρθςθ 

2ο   4οσ   Βb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

13ο  4οσ   Εb αντί Ε. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

20ο  4οσ   Βb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

21ο  
 
 

  Ρροςκικθ των μ.4-81/4(μετατροπι τθσ ςυγχορδίασ 
του 1ου χρόνου του μ.8 ςε καταλθκτικι ςυγχορδία) 
λόγω ζνδειξθσ ut supra. 

19ο-26ο    Επανάλθψθ φράςθσ ςφμφωνα με τθν ζνδειξθ s.c. ςτο 
μ.21 και ςφμφωνα με 1529b. 

  

 

2. ‘Secoures moy’ 

2.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): 1529b, φυλ.1v 

2.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.36v-37r 

2.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.35v-36r 

2.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531b, φυλ.*73]r-74v 

 
ΡΟΛΘΤΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ 

 
ΑΡΟΔΟΣΘ 

 

 
Secourez moy, ma Dame par amours, 
Ou aultrement la Mort me vient querir. 
Aultre que vous ne peult donner secours 
A mon las cueur, lequel s'en va mourir. 
Helas, helas, vueillez donc secourir 
Celluy, qui vit pour vous en grand destresse, 
Car de son cueur vous estes la maistresse. 
 
Si par aymer, et souffrir nuictz et jours, 
L'amy dessert ce, qu'il vient requerir, 
Dictes, pourquoy faictes si longs sejours 
A me donner ce, que tant veulx cherir? 
O noble fleur, laisserez vous perir, 

 
Σϊςτε με Κυρία μου με τθν αγάπθ ςασ, 
γιατί διαφορετικά ο κάνατοσ κα ζρκει να με πάρει. 
Κάνεισ άλλοσ, εκτόσ από εςάσ, δεν μπορεί να ανακουφίςει 
Τθν ταλαίπωρθ καρδιά μου, θ οποία για ςασ κα πεκάνει. 
Αλίμονο, αλίμονο, ελάτε λοιπόν να ςϊςετε, 
αυτόν που ηει ςε μεγάλθ κλίψθ εξαιτίασ ςασ, 
Γιατί τθσ καρδιάσ του είςτε θ κυρία. 
 
Αφοφ περάςει νφχτεσ και μζρεσ, υποφζροντασ από αγάπθ, 
κι ο αγαπθμζνοσ αποκτιςει αυτό που αναηθτά, 
Ρείτε μου, γιατί αργείτε τόςο καιρό 
Να μου δϊςετε αυτό που τόςο κζλω κι αγαπϊ; 
Ω πολφτιμο λουλοφδι μου, κα αφιςετε να χακεί, 

 
 
 
 
 
[5] 
 
 
 
 
 
[10] 
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Vostre Servant, par faulte de lyesse? 
Je croy qu'en vous n'a point tant de rudesse. 
 
Vostre rigueur me feit plusieurs destours, 
Quand au premier je vous vins requerir: 
Mais Bel Acueil m'a faict d'assez bons tours, 
Et me laissant maint baiser conquerir. 
Las vos baisers ne me sçavent guerir, 
Mais vont croissant l'ardant feu, qui me presse: 
Jouyssance est ma medecine expresse. 

 
             

Ο υπθρζτθσ ςασ, από ζλλειψθ χαράσ; 
Δεν πιςτεφω ότι ζχετε μζςα ςασ τόςθ αγζνεια.   
 
Θ αυςτθρότθτά ςασ με ζκανε να επιςτρζψω ςε ςασ πολλζσ φορζσ, 
από τθν πρϊτθ φορά που ιρκα να ςασ βρω: 
Αλλά το καλωςόριςμά ςασ, με βοικθςε να βρω πολλοφσ τρόπουσ, 
Και με άφθςε να κατακτιςω το φιλί ςασ. 
Δυςτυχϊσ όμωσ, τα φιλιά ςασ αντί να με ανακουφίηουν, 
εντείνουν τθ φλογερι επικυμία, που με καταπιζηει: 
Θ χαρά είναι το πιο άμεςό μου φάρμακο.  
 
 

 
 
 
[15] 
 
 
 
 
[20] 

                             

2.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): 1529b, φυλ.1v 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-7) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 

   
Secourez moy, ma Dame par amours, 
Ou aultrement (2x) la Mort me vient querir. 
Aultre que vous ne peult donner secours 
A mon las cueur, lequel s'en va mourir. 
Helas, helas, vueillez donc secourir 
Celluy, qui vit pour vous en grand tristesse, 
Car de son coeur vous estes la maistresse (2x). 
 

         

Σϊςτε με Κυρία μου με τθν αγάπθ ςασ, 
γιατί διαφορετικά ο κάνατοσ κα ζρκει να με πάρει. 
Κάνεισ άλλοσ, εκτόσ από εςάσ, δεν μπορεί να ανακουφίςει 
Τθν ταλαίπωρθ καρδιά μου, θ οποία για ςασ κα πεκάνει. 
Αλίμονο, αλίμονο, ελάτε λοιπόν να ςϊςετε,                               [5] 
αυτόν που ηει ςε μεγάλθ δυςτυχία εξαιτίασ ςασ, 
Γιατί τθσ καρδιάσ του είςτε θ κυρία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθν εν λόγω εκδοχι, διορκϊνεται θ λζξθ “cueur” του ποιθτικοφ κειμζνου, θ οποία ςτθν 

πθγι ςθμειϊνεται ωσ “coeur”, όπωσ είναι ο ςφγχρονοσ τφποσ τθσ λζξθσ ςτα γαλλικά. Θ 

διόρκωςθ ζγινε με βάςθ 1529c,v1. 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι Ραρατιρθςθ 

8ο  2οσ  tenor Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

17ο  4οσ  tenor Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

27ο  2οσ  tenor Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

32ο  4οσ  tenor Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

 

2.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.36v-37r 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-7) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 

   
Secourez moy, ma Dame par amours, 
Ou aultrement (2x) le cueur s’en va mourir. 
Aultre que vous ne peult donner secours 
A mon las cueur (2x), lequel s'en va mourir. 
Helas, helas, vueillez donc secourir 
Celluy, qui vit (2x) pour vous en grand tristesse, 
Car de son cueur vous estes la maistresse (2x). 
 

         

Σϊςτε με Κυρία μου με τθν αγάπθ ςασ, 
γιατί διαφορετικά (2x) η καρδιά μου θα πεθάνει. 
Κάνεισ άλλοσ, εκτόσ από εςάσ, δεν μπορεί να ανακουφίςει 
Τθν ταλαίπωρθ καρδιά μου, θ οποία για ςασ κα πεκάνει. 
Αλίμονο, αλίμονο, ελάτε λοιπόν να ςϊςετε,                                   [5] 
αυτόν που ηει ςε μεγάλθ δυςτυχία εξαιτίασ ςασ, 
Γιατί τθσ καρδιάσ του είςτε θ κυρία. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Στθν εκδοχι για λαοφτο και φωνι, χρειάςτθκε μεταφορά του μζρουσ του λαοφτου, από 

δϊριο από sol, όπωσ ιταν γραμμζνο αρχικά ςτθν πρωτογενι πθγι, ςε δϊριο από re, για να 
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επιτευχκεί ςωςτι αρμονικι ςυνιχθςθ με το μζροσ τθσ φωνισ που ιταν γραμμζνο ςε δϊριο 

από re. 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι/ 
Λαοφτο 

Ραρατιρθςθ 

4ο  
 

4οσ  
 

λαοφτο 
 

F μιςό αντί F τζταρτο και παφςθ τετάρτου (1οσ χρόνοσ 
μ.5). Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 1531b.  

9ο  
 

4οσ  
 

λαοφτο 
 

D μιςό αντί D τζταρτο και παφςθ τετάρτου (1οσ χρόνοσ-
μ.10). Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 1531b. 

9ο  
   

 
 

[cantus]/ 
λαοφτο 

Διόρκωςθ του ςθμείου τθσ επανάλθψθσ ςφμφωνα με 
1529b, 1529c,v2 και 1531b. 

19ο  
 

3οσ  
 

λαοφτο 
 

D μιςό αντί D τζταρτο και παφςθ τετάρτου. Διόρκωςθ 
με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 1531b. 

20ο  2οσ-3οσ [cantus] F αντί A. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 
1531b. 

21ο  
 

2οσ  
 

λαοφτο 
 

Α μιςό αντί Α τζταρτο και παφςθ τετάρτου. Διόρκωςθ 
με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 1531b. 

23ο  
 

4οσ  
 

λαοφτο 
 

F μιςό αντί F τζταρτο και παφςθ τετάρτου (1οσ χρόνοσ-
μ.24). Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 1531b. 

28ο  
 

4οσ  
 

λαοφτο 
 

D μιςό αντί D τζταρτο και παφςθ τετάρτου (1οσ χρόνοσ-
μ.29). Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 1531b. 

32ο  
 

4οσ  
 

[cantus] 
 

G τζταρτο παρεςτιγμζνο αντί G-F όγδοα. Διόρκωςθ με 
βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 1531b. 

32ο  4οσ  λαοφτο Bb-D αντί Bb-A. Διόρκωςθ με βάςθ τα μ.8, μ.17, μ.27 
και 1529b, 1529c,v2 και 1531b. 

 

2.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.35v-36r 

Δεν χρειάςτθκε κάποια διόρκωςθ/προςκικθ ςτθν εν λόγω εκδοχι. 

 

2.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531b, φυλ.*73]r-74v 

Στθν εκδοχι για solo πλθκτροφόρο, χρειάςτθκε μεταφορά από δϊριο από sol, όπωσ ιταν 

γραμμζνο ςτθν πρωτογενι πθγι, ςε δϊριο από re, ςφμφωνα με τισ πθγζσ 1529b, 1529c,v2 

και 1529c,v1. 

 

Μζτρο Χρόνοσ Ρλθκτροφόρο Ραρατιρθςθ 

5ο  
 

2οσ,3οσ,4οσ   
 

Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και  
1529c,v1. 

8ο  2οσ,3οσ   Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και  
1529c,v1. 

14ο  4οσ   Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και  
1529c,v1. 

15ο  
 

1οσ,2οσ  
 

 Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 
1529c,v1. 
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17ο  
 

4οσ  
 

 Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και  
1529c,v1. 

18ο  1οσ   Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και  
1529c,v1. 

 24ο  
 

2οσ,3οσ,4οσ   Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 
1529c,v1. 

27ο  
 

2οσ,3οσ  
 

 Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και  
1529c,v1. 

32ο 4οσ   Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και  
1529c,v1. 

33ο  1οσ  
 

 Β αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και  
1529c,v1. 

 

3. ‘Jouyssance vous donneray’   
 
3.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): βαςικι πθγι: 1536a φυλ.7v-8r, ςυμπλθρωματικι πθγι 
1529b φυλ.5r-5v 

 

3.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.50v-51r 

 
3.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.49v-50r 

3.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531c, φυλ.116r-117r 

 
ΡΟΛΘΤΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ ΑΡΟΔΟΣΘ  
 
Jouyssance vous donneray 
Mon Amy, et si meneray 
A bonne fin vostre esperance. 
Vivante ne vous laisseray, 
Encores, quand morte seray, 
L'esprit en aura souvenance. 
 
Si pour moy avez du soucy, 
Pour vous n'en ay pas moins aussi, 
Amour le vous doibt faire entendre. 
Mais s'il vous grieve d'estre ainsi, 
Appaisez vostre cueur transi:  
Tout vient à point, qui peult attendre. 

 

 
Κα ςασ δϊςω χαρά, 
αγαπθμζνθ μου, κι ζτςι κα ςασ ικανοποιιςω 
πζρα από κάκε ςασ προςδοκία. 
Πςο ηω, δε κα ςασ απογοθτεφςω, 
ακόμθ και όταν πεκάνω, 
κα ζχετε τθν ανάμνθςι μου. 
 
Αν ανθςυχείτε για μζνα, 
Εγϊ δεν ανθςυχϊ πλζον για εςάσ, 
Θ αγάπθ κα ςασ κάνει να καταλάβετε. 
Αλλά αν αυτι ςασ κλίβει, 
απαλφνετε τθν πλθγωμζνθ ςασ καρδιά: 
Πλα κα πάνε καλά, για αυτοφσ που μποροφν να περιμζνουν. 

 
 
 
 
 
[5] 
 
 
 
 
 
[10] 

 
3.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): βαςικι πθγι: 1536a φυλ.7v-8r,    

               ςυμπλθρωματικι πθγι 1529b φυλ.5r-5v 

Επιλζχκθκε θ πθγι 1536a, διότι το μ.1 τθσ πθγισ αυτισ ςυμπίπτει με το μ.1 τθσ 1529c,v1. 

Πςον αφορά ςτο μ.9 (για τισ φωνζσ superius και tenor), που ςθμειϊνονται διαφορζσ μεταξφ 

των πθγϊν, υπεριςχφει θ εκδοχι τθσ 1536a, διότι ςτθν επανάλθψθ του μ.9 (μ.22) οι πθγζσ 

1529b και 1536a ςυμπίπτουν. Επιπλζον, όςον αφορά το ποιθτικό κείμενο τθσ 1529b, 

υπιρχε απόκλιςθ ςτο ςτίχο τθσ 1θσ ςτροφισ « Encores, quant morte je seray… », αντί για 
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« Encores, quant morte seray… », όπωσ εμφανίηεται ςτισ πθγζσ 1536a και 1529c,v1 και 

ςφμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο.115  

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-6) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 
   
Jouyssance vous donneray 
Mon Amy, et vous meneray 
Là où pretend vostre esperance. 
Vivante ne vous laisseray, 
Encores, quand morte seray, 
L'esprit en aura souvenance. 

Κα ςασ δϊςω χαρά, 
αγαπθμζνθ μου, κι ζτςι κα ςασ οδηγήςω 
Εκεί όπου απαιτοφν οι προςδοκίεσ ςασ. 
Πςο ηω, δε κα ςασ απογοθτεφςω, 
ακόμθ και όταν πεκάνω,                                               [5] 
κα ζχετε τθν ανάμνθςι μου. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι Ραρατιρθςθ 

1ο  
 

 1οσ-2οσ 
 

superius 
 

1529b: G μιςό, αντί παφςθ τετάρτου και G τζταρτο. 

2ο  4οσ  bassus Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

3ο  1οσ,2οσ  bassus Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531c. 

8ο  4οσ  contratenor 1529b: D όγδοο, αντί D-C δζκατα-ζκτα. 

9ο  1οσ  bassus Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1531c. 

9ο  2οσ  superius 1529b: F και E όγδοα, αντί F τζταρτο. 

9ο  
 

1οσ,2οσ  
 

tenor 
 

1529b: G τζταρτο παρεςτιγμζνο και Α όγδοο, αντί G-Α 
τζταρτα. 

11ο  2οσ  tenor Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1. 

15ο  3οσ  bassus 1529b: Bb, αντί Α. 

21ο  4οσ  contratenor 1529b: D όγδοο αντί D-C δζκατα-ζκτα. 

22ο  1οσ  bassus Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1531c. 

24ο  2οσ  tenor Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1. 

25ο  
 

 
 

S-C-T-B 1529b: επανάλθψθ λόγω ζνδειξθσ s.c. αντί 
επανάλθψθ ολόκλθρθσ τθσ φράςθσ. 

26ο-32ο    Ωσ επανάλθψθ των μ. 201/2-25 οι 
διορκϊςεισ/προςκικεσ που ζγιναν ςτα μζτρα 26-32, 
είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που ςθμειϊκθκαν αναλυτικά 
παραπάνω. 

 

3.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.50v-51r 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-6) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 
   
Jouyssance vous donneray 
Mon Amy, et vous meneray 
Là où pretend vostre esperance. 
Vivante ne vous laisseray, 
Encores, quand morte seray, 
L'esprit en aura souvenance. 

Κα ςασ δϊςω χαρά, 
αγαπθμζνθ μου, κι ζτςι κα ςασ οδηγήςω 
Εκεί όπου απαιτοφν οι προςδοκίεσ ςασ. 
Πςο ηω, δε κα ςασ απογοθτεφςω, 
ακόμθ και όταν πεκάνω,                                            [5] 
κα ζχετε τθν ανάμνθςι μου. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Μζτρο 
 

Χρόνοσ 
 

Φωνι/ 
Λαοφτο 

Ραρατιρθςθ 
 

                                                           
115

 Βλ. http://clementmarot.com/chansons.htm 
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9ο  1οσ  λαοφτο Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1531c.  

10ο  2οσ  λαοφτο Eb αντί Ε. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1531c και 
1536a . 

10ο  4οσ  [cantus] Bb μιςό, αντί Bb τζταρτο παρεςτιγμζνο. Διόρκωςθ με 
βάςθ 1529c,v2, 1531c και 1536a . 

18ο  4οσ  λαοφτο Eb αντί Ε. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1531c και 
1536a. 

20ο  1οσ,2οσ  λαοφτο basso: Bb τζταρτο (2οσ χρόνοσ), αντί Bb μιςό (1οσ-2οσ 
χρόνοσ). Διόρκωςθ με βάςθ μ.7. (α.ε) 

23ο   2οσ  λαοφτο Eb αντί Ε. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1531c και 
1536a .  

23ο  
 

4οσ  λαοφτο 
 

basso: προςκικθ G μιςοφ. Διόρκωςθ με βάςθ μ.10 και 
1529c,v2, 1531c και 1536a. (α.ε) 

26ο-32ο   Ωσ επανάλθψθ των μ. 201/2-25, λόγω ζνδειξθσ s.c., οι 
διορκϊςεισ/προςκικεσ που ζγιναν ςτα μζτρα 26-32, 
είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που ςθμειϊκθκαν αναλυτικά 
παραπάνω. 

 

3.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.49v-50r 

Στθν εκδοχι για solo λαοφτο, χρειάςτθκε μεταφορά τθσ πρωτογενοφσ πθγισ από δϊριο από 

fa, που ιταν γραμμζνθ αρχικά, ςε δϊριο από sol, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ 

ςυγκριτικι μελζτθ με τισ υπόλοιπεσ τρεισ πθγζσ που ιταν γραμμζνεσ ςε δϊριο από sol. 

Μζτρο Χρόνοσ Λαοφτο Ραρατιρθςθ 

3ο  1οσ   F#  αντί F. Διόρκωςθ με βάςθ 1531c. 

3ο  2οσ   soprano: E αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ Εb ςτο basso. 

7ο  
 

3οσ  
 

 Βb αντί παφςθ τετάρτου. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1, 
1531c και 1536a. 

9ο  1οσ   Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ μ.22, μ.27 και 1531c. 

11ο  2οσ   Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1. 

13ο  
 

1οσ,2οσ  
 

 Ραράλειψθ νοτϊν ςτουσ δφο πρϊτουσ χρόνουσ. 
Ρροςκικθ με βάςθ 1529c,v1. 

15ο  2οσ,3οσ   Eb αντί Ε. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1, 1531c και 
1536a.  

18ο 4οσ   basso: Α αντί Ε. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1, 1531c 
και 1536a. (α.ε) 

19ο  1οσ   basso: Bb αντί F. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1, 1531c 
και 1536a. (α.ε) 

19ο  2οσ   D αντί C. Διόρκωςθ με βάςθ 1531c και 1536a. (α.ε) 

20ο         3οσ,4οσ   G,D όγδοα αντί G,D τζταρτα. Διόρκωςθ με βάςθ μ.7. 

21ο  1οσ,2οσ   F,C όγδοα αντί F,C τζταρτα. Διόρκωςθ με βάςθ μ.8. 

24ο  2οσ   Ε αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1. 

251/2-
31ο  

 
 
 

 Επανάλθψθ των μ.131/2-201/2, αντί για επανάλθψθ των 
μ.71/2-131/2. Διόρκωςθ με βάςθ1529c,v1, 1531c και 
1536a. Ωσ επανάλθψθ των μ. 201/2-25 οι 
διορκϊςεισ/προςκικεσ που ζγιναν ςτα μζτρα 26-32, 
είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που ςθμειϊκθκαν αναλυτικά 
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παραπάνω. 

 

3.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531c, φυλ.116r-117r 

Μζτρο Χρόνοσ Ρλθκτροφόρο Ραρατιρθςθ 

2ο  4οσ   E αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

3ο  1οσ  soprano: E αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ Εb ςτο basso. 

11ο  2οσ   E αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1. 

24ο  2οσ   E αντί Εb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1. 

201/2-
25ο  
 
 

  Ωσ επανάλθψθ των μζτρων 71/2-12, λόγω ζνδειξθσ ut 
supra, οι διορκϊςεισ/προςκικεσ που ζγιναν ςτα 
μζτρα 201/2 -25ο, είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που 
ςθμειϊκθκαν αναλυτικά παραπάνω. 

26ο-32ο    Ρροςκικθ επανάλθψθσ. Διόρκωςθ με βάςθ 1536a. 

 

4.‘Tant que vivray’ 

4.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): βαςικι πθγι: 1536b, φυλ.12v-13r, ςυμπλθρωματικι 

πθγι 1529b, φυλ.16v 

4.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.54v-55r 

4.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.53v-54r 

4.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531b, φυλ.57r-58r 

 

ΡΟΛΘΤΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ ΑΡΟΔΟΣΘ  
 
Tant que vivray en aage florissant, 
Je serviray Amour le Dieu puissant, 
En faict, et dictz, en chansons, et accords. 
Par plusieurs jours m'a tenu languissant, 
Mais apres dueil m'a faict resjouyssant, 
Car j'ay l'amour de la belle au gent corps. 
Son alliance 
Est ma fiance:   
Son cueur est mien, 
Mon cueur est sien: 
Fy de tristesse,    
Vive lyesse, 
Puis qu'en Amours a tant de bien. 
 
Quand je la veulx servir, et honnorer, 
Quand par escriptz veulx son nom decorer, 
Quand je la voy, et visite souvent, 
Les envieulx n'en font que murmurer, 
Mais nostre Amour n'en sçauroit moins durer:   
Aultant ou plus en emporte le vent. 
Maulgré envie 
Toute ma vie 
Je l'aymeray, 

 
Για όςο είμαι νζοσ και ςφφηω από ηωντάνια, 
κα υπθρετϊ τθν Αγάπθ, τον Ραντοδφναμο Κεό, 
Με πράξεισ και λόγια, με τραγοφδια και χορό. 
Για πολφ καιρό, με ζκανε να υποφζρω, 
αλλά μετά τθ κλίψθ, πλθμμφριςα με χαρά, 
αφοφ ζχω τθν αγάπθ μιασ όμορφθσ και λυγερόκορμθσ νζασ. 
Θ ζνωςθ μαηί τθσ, 
είναι θ υπόςχεςι μου: 
Θ καρδιά τθσ είναι δικι μου, 
θ καρδιά μου, τθσ ανικει: 
Μακριά απ’τθ λφπθ, 
Ηει ο ενκουςιαςμόσ, 
Αφοφ ςτθν Αγάπθ όλα είναι ωραία. 
 
Πταν κζλω να τθν υπθρετϊ και να τθν τιμϊ, 
Πταν κζλω να διακοςμϊ το όνομά τθσ ςτο χαρτί, 
Πταν τθ βλζπω και τθν επιςκζπτομαι ςυχνά, 
όςοι μασ ηθλεφουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μουρμουρίηουν, 
Αλλά θ αγάπθ μασ δε κα διαρκζςει λιγότερο: 
Πςο δυνατά κι αν φυςά ο αγζρασ. 
Ραρ’όλο το φκόνο, 
Σ’όλθ μου τθ ηωι 
Κα τθν αγαπϊ, 

 
 
 
 
 
[5] 
 
 
 
 
[10] 
 
 
 
 
 
[15] 
 
 
 
 
[20] 
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Et chanteray: 
C'est la premiere, 
C'est la derniere, 
Que j'ay servie, et serviray. 

και κα τραγουδϊ: 
Είναι θ πρϊτθ, 
Και θ τελευταία, 
Ρου υπθρζτθςα και κα υπθρετϊ.  

 
 
[25] 

 

4.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): βαςικι πθγι: 1536b, φυλ.12v-13r,   

               ςυμπλθρωματικι πθγι 1529b, φυλ.16v 

Επιλζχκθκε θ πθγι 1536b, διότι το μ.4 ςυμφωνεί με το μ.4 των πθγϊν 1529c,v2, 1529c,v1 

και 1531b και περιζχει αυτοφςια τθν επανάλθψθ τθσ τελευταίασ φράςθσ (Puis qu'en 

Amours a tant de bien). Μάλιςτα, μετά το θμιςτίχιο Puis qu'en Amours, υπάρχει θ ζνδειξθ ii 

που ςθματοδοτεί τθν επανάλθψι του, ενϊ αντίςτοιχα ςτθν 1529b, θ επανάλθψθ του 

θμιςτιχίου με τθν ίδια ζνδειξθ υπάρχει μόνο ςτισ φωνζσ superius και tenor. 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-13) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 
   
 
Tant que vivray en aage florissant, 
Je serviray d’Amour le roy puissant, 
En faict, et dictz, en chansons, et accords. 
Par plusieurs jours m'a tenu languissant, 
Mais apres dueil m'a faict resjouyssant, 
Car j'ay l'amour de la belle au gent corps. 
Son alliance 
Est ma fiance:   
Son cueur est mien, 
Mon cueur est sien: 
Fy de tristesse,    
Vive lyesse, 
Puis qu'en Amours a tant de bien. 

 
Για όςο είμαι νζοσ και ςφφηω από ηωντάνια, 
κα υπθρετϊ την Αγάπθ, τον Ραντοδφναμο Βαςιλιά, 
Με πράξεισ και λόγια, με τραγοφδια και χορό. 
Για πολφ καιρό, με ζκανε να υποφζρω, 
αλλά μετά τθ κλίψθ, πλθμμφριςα με χαρά, 
αφοφ ζχω τθν αγάπθ μιασ όμορφθσ και λυγερόκορμθσ νζασ. 
Θ ζνωςθ μαηί τθσ, 
είναι θ υπόςχεςι μου: 
Θ καρδιά τθσ είναι δικι μου, 
θ καρδιά μου, τθσ ανικει: 
Μακριά απ’τθ λφπθ, 
Ηει ο ενκουςιαςμόσ, 
Αφοφ ςτθν Αγάπθ όλα είναι ωραία. 

 
 
 
 
 
[5] 
 
 
 
 
[10] 
 
 
 
 

 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι Ραρατιρθςθ 

3ο   4οσ superius Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

4ο  1οσ-4οσ superius 1529b: C μιςό και παφςθ μιςοφ, αντί C ολόκλθρο. 

22ο  
 

1οσ-4οσ  
 

superius 
 

1536b: F μιςό, αντί F ολόκλθρο. Διόρκωςθ με βάςθ 
1529b, 1529c,v2, 1529c,v1, 1531b. 

22ο  
 

1οσ-4οσ  
 

contratenor 
 

1536b: Α μιςό, αντί C ολόκλθρο. Διόρκωςθ με βάςθ 
1529b, 1529c,v2, 1529c,v1, 1531b. 

22ο  
 

1οσ-4οσ 
 

tenor 
 

1536b: F μιςό, αντί F ολόκλθρο. Διόρκωςθ με βάςθ 
1529b, 1529c,v2, 1529c,v1, 1531b. 

22ο  
 

1οσ-4οσ 
 

bassus 
 

1536b: F μιςό, αντί F ολόκλθρο. Διόρκωςθ με βάςθ 
1529b, 1529c,v2, 1529c,v1, 1531b. 

26ο-27ο  1οσ-4οσ  contratenor 1536b: Α ολόκλθρο, αντί C ολόκλθρο. Διόρκωςθ με 
βάςθ 1529b, 1529c,v2, 1529c,v1, 1531b. 

 

4.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.54v-55r 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-13) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 
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Tant que vivray en aage florissant, 
Je serviray Amour Dieu puissant, 
En faict, et dictz, en chansons, et accords. 
Par plusieurs jours m'a tenu languissant, 
Mais apres dueil m'a faict resjouyssant, 
Car j'ay l'amour de la belle au gent corps. 
Son alliance 
Est ma fiance:   
Son cueur est mien, 
Mon cueur est sien: 
Fy de tristesse,    
Vive lyesse, 
Puis qu'en Amours a tant de biens. 

Για όςο είμαι νζοσ και ςφφηω από ηωντάνια, 
κα υπθρετϊ τθν Αγάπθ, τον Ραντοδφναμο Κεό, 
Με πράξεισ και λόγια, με τραγοφδια και χορό. 
Για πολφ καιρό, με ζκανε να υποφζρω, 
αλλά μετά τθ κλίψθ, πλθμμφριςα με χαρά, 
αφοφ ζχω τθν αγάπθ μιασ όμορφθσ και λυγερόκορμθσ νζασ. 
Θ ζνωςθ μαηί τθσ, 
είναι θ υπόςχεςι μου: 
Θ καρδιά τθσ είναι δικι μου, 
θ καρδιά μου, τθσ ανικει: 
Μακριά απ’τθ λφπθ, 
Ηει ο ενκουςιαςμόσ, 
Αφοφ ςτθν Αγάπθ όλα είναι ωραία. 

 
 
 
 
[5] 
 
 
 
 
[10] 
 
 
 
 

 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι/ 
Λαοφτο 

Ραρατιρθςθ 

3ο   4οσ [cantus] Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

4ο  
 

1οσ,2οσ  
 

[cantus] 
 

C μιςό και παφςθ μιςοφ, αντί C ολόκλθρο. Διόρκωςθ 
με βάςθ 1529c,v2, 1531b και 1536b. 

8ο  1οσ-4οσ [cantus] F αντί E, ςφμφωνα με 1536b, 1529c,v2 και 1531b. 

13ο  
 

3οσ  
 

λαοφτο 
 

basso: C αντί A. Διόρκωςθ με βάςθ 1536b, 1529c,v2 
και 1531b. 

14ο  
 

3οσ  
 

λαοφτο 
 

Ρροςκικθ Α τετάρτου ςτο basso. Διόρκωςθ με βάςθ 
1536b, 1529c,v2 και 1531b. 

17ο  
 

3οσ  
 

λαοφτο 
 

basso: C αντί A. Διόρκωςθ με βάςθ 1536b, 1529c,v2 
και 1531b. 

18ο  
 

3οσ  
 

λαοφτο 
 

Ρροςκικθ Α τετάρτου ςτο basso. Διόρκωςθ με βάςθ 
1536b, 1529c,v2 και 1531b. 

23ο  1οσ  [cantus] Bb αντί C. Διόρκωςθ με βάςθ 1536b, 1529c,v2 και 
1531b.  

23ο 
 

2οσ  
 

[cantus] 
 

Bb αντί C και A αντί Βb. Διόρκωςθ με βάςθ 1536b, 
1529c,v2 και 1531b. 

 

4.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.53v-54r 

Μζτρο Χρόνοσ Λαοφτο Ραρατιρθςθ 

1ο   3οσ   B αντί C. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1, 1531b και 
1536b. 

16ο  1οσ   Πγδοο C αντί D. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v1 και 
1536b. 

 

4.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531b, φυλ.57r-58r 

Μζτρο Χρόνοσ Ρλθκτροφόρο Ραρατιρθςθ 

3ο  4οσ  Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

23ο-26ο   Ρροςκικθ επανάλθψθσ των μζτρων 19-22, λόγω 
ζνδειξθσ s.c. ςτο μ.19. 
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5. ‘J’atens secours’ 

5.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): βαςικι πθγι: 1529b, φυλ.12v-13r, ςυμπλθρωματικι 

πθγι: 1536b φυλ.10v-11r 

5.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.24v-25r 

5.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.23v-24r 

5.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531b, φυλ.58v-59r 

 

ΡΟΛΘΤΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ ΑΡΟΔΟΣΘ  
 
J'attens secours de ma seulle pensée:   
J'attens le jour, que l'on m'escondira, 
Ou que de tout la Belle me dira, 
Amy t'amour sera recompensée. 
 
Mon alliance est fort bien commencée. 
Mais je ne sçay, comment il en yra, 
Car s'elle veult, ma vie perira, 
Quoy qu'en Amour s'attend d'estre avancée. 
 
Si j'ay reffus, vienne Mort insensée: 
A son plaisir de mon cueur jouyra.  
Si j'ay mercy, adonc s'esjouyra 
Celluy, qui point n'a sa Dame offensée. 

 
Θ μοναδικι ςκζψθ που μπορεί να με ςϊςει είναι θ εξισ: 
Ρεριμζνω τθ μζρα, που είτε κα με απορρίψει, 
Είτε θ Ωραία μου Κυρία κα μου πει, 
Αγαπθμζνε μου, θ αγάπθ ςου κα ανταμειφκεί. 
 
Ο δεςμόσ μου μαηί τθσ άρχιςε πολφ καλά, 
Μα δεν ξζρω, πϊσ κα προχωριςει, 
διότι αν εκείνθ το κελιςει, θ ηωι μου κα καταςτραφεί, 
Γιατί ςτθν Αγάπθ, περιμζνει κανείσ ευτυχι κατάλθξθ. 
 
Αν εκείνθ με αρνθκεί, ο Κάνατοσ κα ‘ρκεί, και χωρίσ ίχνοσ αιςκιματοσ: 
Κα παίξει με τα ςυναιςκιματά μου, για δικι του ευχαρίςτθςθ. 
Αν όμωσ με εφνοια με δεχκεί, τότε χαροφμενοσ κα ηει 
Αυτόσ, που ποτζ δεν πρόςβαλε τθν Κυρία του. 

 
 
 
 
 
 
[5] 
 
 
 
 
 
[10] 

 

Ραρατθριςεισ 

A son plaisir: εδϊ ζχει αποδοκεί ωσ δική του ευχαρίςτηςη, με υποκείμενο το Κάνατο. Θ 

κτθτικι αντωνυμία «son» όμωσ μεταφράηεται «του/τθσ». Οπότε κα μποροφςε να αποδοκεί 

και ωσ δική τησ ευχαρίςτηςη, με υποκείμενο τθν αγαπθμζνθ (la Belle Dame) .  

5.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): βαςικι πθγι: 1529b, φυλ.12v-13r,   

               ςυμπλθρωματικι πθγι: 1536b φυλ.10v-11r 

Επιλζχκθκε θ πθγι 1529b, διότι ςυμπίπτει με τισ  πθγζσ 1529,v1, 1529,v2 και 1531b, όςον 

αφορά ςτισ φωνζσ: superius μ.15, contratenor μ.7 και μ.25, tenor μ.3 και μ.21.  

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-4) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ (ο 1οσ και 2οσ 
ςτίχοσ αφοροφν μόνο ςτισ φωνζσ superius και contratenor). 

   
 
J'atens secours de ma seulle pensée:   
J'atens le jour, que l'on m'escondira, 
Ou que de tout la Belle my dira, 
Amy t'amour sera recompensée. 

 
Θ μοναδικι ςκζψθ που μπορεί να με ςϊςει είναι θ εξισ: 
Ρεριμζνω τθ μζρα, που είτε κα με απορρίψει, 
Είτε θ Ωραία μου Κυρία κα μου πει, 
Αγαπθμζνε μου, θ αγάπθ ςου κα ανταμειφκεί. 
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Μζτρο Χρόνοσ Φωνι Ραρατιρθςθ 

1ο  
 
 

 1οσ-3οσ  
 
 

tenor 
 
 

1529b: F μιςό και Α τζταρτο, αντί Α μιςό 
παρεςτιγμζνο. Διόρκωςθ με βάςθ 1536b, 1529c,v2, 
1529c,v1 και 1529b (μ.21). 

2ο  4οσ  tenor 1536b: C μιςό, αντί C τζταρτο παρεςτιγμζνο και Bb 
όγδοο. 

3ο 2οσ  tenor 1536b: Bb τζταρτο, αντί Bb και Α όγδοα. 

5ο  
 

3οσ-4οσ  
 

contratenor 
 

1529b: F μιςό και F τζταρτο, αντί F μιςό παρεςτιγμζνο. 
Διόρκωςθ με βάςθ 1536b και 1529b (μ.23). 

6ο  
 

3οσ  
 

contratenor, 
bassus  

Ε αντί Eb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531b. 

6ο 4οσ  contratenor 1536b: C μιςό, αντί C τζταρτο παρεςτιγμζνο και A 
όγδοο. 

10ο   
 

3οσ-4οσ  
 

superius Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

11ο 3οσ-4οσ  contratenor 1536b: F μιςό παρεςτιγμζνο, αντί F μιςό και F τζταρτο. 

15ο 3οσ-4οσ  superius 1536b: G μιςό, αντί 1529b: G-F-G-A όγδοα . 

17ο  3οσ  contratenor,  
bassus 

Ε αντί Eb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531b. 

24ο  
 

3οσ  contratenor,  
bassus 

Ε αντί Eb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531b. 

27ο-35ο    
 

Ρροςκικθ επανάλθψθσ των μ. 19-26, λόγω ζνδειξθσ 
s.c. ςτο μ.19.  

 

5.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.24v-25r 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-4) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 
   
 
J'atens secours de ma seulle pensée:   
J'atens le jour, que l'on m'escondira, 
Ou que de tout la Belle my dira, 
Amy t'amour sera recompensée. 

 
Θ μοναδικι ςκζψθ που μπορεί να με ςϊςει είναι θ εξισ: 
Ρεριμζνω τθ μζρα, που είτε κα με απορρίψει, 
Είτε θ Ωραία μου Κυρία κα μου πει, 
Αγαπθμζνε μου, θ αγάπθ ςου κα ανταμειφκεί. 

 
 
 
 

 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι/ 
Λαοφτο 

Ραρατιρθςθ 

2ο  
 

 3οσ  
 

[cantus] 
 

Bb μιςό, αντί Bb τζταρτο. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 
1529c,v2 και 1531b. 

3ο   1οσ  λαοφτο C όγδοο, αντί Βb όγδοο. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 
1529c,v2 και 1531b. 

10ο  3οσ-4οσ  [cantus] Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

11ο 
 

 4οσ  
 

λαοφτο 
 

Ραφςθ τετάρτου, αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 
1529c,v2 και 1531b. 

12ο  3οσ  [cantus] F αντί G. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 
1531b. 

17ο  4οσ  λαοφτο Ρροςκικθ F τετάρτου ςτο basso. Διόρκωςθ με βάςθ 



[121] 
 

   1529b και 1531b. 

20ο  
 

3οσ  
 

[cantus] 
 

Bb μιςό, αντί Bb τζταρτο. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 
1529c,v2 και 1531b. 

21ο  1οσ  λαοφτο C όγδοο, αντί Βb όγδοο. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 
1529c,v2 και 1531b. 

27ο-34ο  
 

 Ρροςκικθ επανάλθψθσ των μ. 19-26, λόγω ζνδειξθσ 
s.c. ςτο μ.19. 

 

5.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.23v-24r 

Μζτρο Χρόνοσ Λαοφτο Ραρατιρθςθ 

17ο  
  

4οσ  
 

 Ρροςκικθ F τετάρτου ςτο basso. Διόρκωςθ με βάςθ 
1529b και 1531b.  

 

5.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531b, φυλ.58v-59r 

Μζτρο Χρόνοσ Ρλθκτροφόρο Ραρατιρθςθ 

5ο  4οσ   Εb αντί E. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 
1529c,v1. 

11ο  1οσ   Bb αντί Β. Διόρκωςθ ωσ ποίκιλμα ςτθ νότα C. 

22ο-26ο  
 

  Ρροςκικθ των μ.22-26 (ίδια με τα μ.4-8) λόγω 
ζνδειξθσ ut supra. 

19ο-26ο   Ρροςκικθ επανάλθψθσ των μ. 19-26, ςφμφωνα με 
1529b, 1529c,v2 και 1529c,v1.  

 

 

6. ‘D’où vient cela’ ή ‘Dont vient cela’116 

6.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): 1529b, φυλ.4v 

6.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.38v-39r 

6.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.37v-38r 

6.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531c, φυλ.112r-113v 

 
ΡΟΛΘΤΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ 

 
ΑΡΟΔΟΣΘ 

 

 
D’où vient cela, Belle, je vous supply, 
Que plus à moy ne vous recommandez? 
Tousjours seray de tristesse remply, 
Jusques à temps qu'au vray me le mandez: 
Je croy que plus d'Amy ne demandez, 
Ou maulvais bruyt de moy on vous revelle, 

 
Ρϊσ γίνεται, αγαπθμζνθ μου, ςε ικετεφω πεσ μου, 
Να μθν εμπιςτεφεςαι τον εαυτό ςου ςε εμζνα; 
Ράντα κα ηω γεμάτοσ κλίψθ, 
Μζχρι τότε που κα μου πεισ τθν αλικεια: 
Ριςτεφω ότι δε χρειάηεςαι πια αγαπθμζνο. 
Ι ζχεισ ακοφςει κάτι κακό για εμζνα, 

 
 
 
 
 
[5] 
 

                                                           
116

 ‘Dont vient cela’: ο τίτλοσ του τραγουδιοφ, όπωσ αναγράφεται ςτα περιεχόμενα των πρωτογενϊν 
πθγϊν 1529b και 1531c. 
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Ou vostre cueur a faict amour nouvelle. 
 
Si vous laissez d'Amour le train joly, 
Vostre beaulté prisonniere rendez: 
Si pour aultruy m'avez mis en oubly, 
Dieu vous y doint le bien, que y pretendez:  
Mais si de mal en rien m'apprehendez, 
Je veulx qu'aultant que vous me semblez belle, 
D'aultant, ou plus vos me soyez cruelle. 
         

ι ςε καινοφρια αγάπθ τθν καρδιά ςου ζχεισ δϊςει. 
 
Αν εγκαταλείψεισ τθσ Αγάπθσ, τ’όμορφο μονοπάτι, 
θ ομορφιά ςου δζςμια κα ςε κρατά: 
Αν για κάποιον άλλο με ζχεισ ξεχάςει, 
Μακάρι ο Κεόσ να ςου χαρίηει τθν ευτυχία που επικυμείσ: 
Αλλά, αν δεν ζχεισ να με κατθγοριςεισ για κάτι κακό, 
κα ικελα, μιασ και για μζνα είςαι τόςο όμορφθ, 
Να μθ μου φζρεςαι πια άςπλαχνα. 
 
 

 
 
 
[10] 
 
 
 
 
[15] 

 

6.a) για τζςςερισ φωνζσ (S-CTen-T-B): 1529b, φυλ.4v 

Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-7) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 
   
 
D’où vient cela, Belle, je vous supply, 
Que plus à moy ne vous recommandez? 
Tousjours seray de tristesse remply, 
Jusques à tant qu'au vray me le mandez: 
Je croy que plus d'Amy ne demandez, 
Ou maulvais bruyt de moy on vous revelle, 
Ou vostre cueur a faict amour nouvelle. 

    

 
Ρϊσ γίνεται, αγαπθμζνθ μου, ςε ικετεφω πεσ μου, 
Να μθν εμπιςτεφεςαι τον εαυτό ςου ςε εμζνα; 
Ράντα κα ηω γεμάτοσ κλίψθ, 
Μζχρι να μου πεισ τθν αλικεια: 
Ριςτεφω ότι δε χρειάηεςαι πια αγαπθμζνο. 
Ι ζχεισ ακοφςει κάτι κακό για εμζνα, 
ι ςε καινοφρια αγάπθ τθν καρδιά ςου ζχεισ δϊςει. 
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Μζτρο Χρόνοσ Φωνι Ραρατιρθςθ 

4ο   4οσ  tenor B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531c. 

9ο  2οσ  tenor B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

10ο  2οσ  bassus B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531c. 

 14ο  
 

4οσ  
 

tenor B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531c. 

19ο  2οσ  tenor B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

20ο  2οσ bassus B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531c. 

24ο  4οσ  tenor B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531c. 

30ο  2οσ  contratenor  B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ τθν αρμονικι 
ακολουκία του πτωτικοφ ςχιματοσ ςτα μ.10 και μ.20. 

34ο 2οσ  tenor B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2. 

35ο  2οσ  bassus B αντί Bb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2, 1529c,v1 και 
1531c. 

361/2-42   Επανάλθψθ των μ. 311/2-361/2 λόγω s.c. ςτο μ.31. Οι 
διορκϊςεισ/προςκικεσ που ζγιναν ςτα μζτρα 361/2-
42, είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που ςθμειϊκθκαν 
αναλυτικά παραπάνω. 

 

6.b) για λαοφτο-φωνι: 1529c,v1, φυλ.38v-39r 
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Καταγράφεται μόνο θ 1θ ςτροφι (ςτ.1-7) με τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ. 
   
 
D’où vient cela, Belle, je vous supply, 
Que plus à moy ne vous recommandez? 
Tousjours seray de tristesse remply, 
Jusques à ce qu'au vray me le mandez: 
Je croy que plus d'Amy ne demandez, 
Ou maulvais bruyt de moy on vous revelle, 
Ou vostre cueur a faict amour nouvelle. 

    

 
Ρϊσ γίνεται, αγαπθμζνθ μου, ςε ικετεφω πεσ μου, 
Να μθν εμπιςτεφεςαι τον εαυτό ςου ςε εμζνα; 
Ράντα κα ηω γεμάτοσ κλίψθ, 
Μζχρι να μου πεισ τθν αλικεια: 
Ριςτεφω ότι δε χρειάηεςαι πια αγαπθμζνο. 
Ι ζχεισ ακοφςει κάτι κακό για εμζνα, 
ι ςε καινοφρια αγάπθ τθν καρδιά ςου ζχεισ δϊςει. 

 
 
 
 
 
[5] 

Στθν εκδοχι για λαοφτο και φωνι, χρειάςτθκε μεταφορά του μζρουσ του λαοφτου, από 

δϊριο από sol, όπωσ ιταν γραμμζνο ςτθν πρωτογενι πθγι, ςε δϊριο από re, για να 

επιτευχκεί ςωςτι αρμονικι ςυνιχθςθ με το μζροσ τθσ φωνισ που ιταν γραμμζνο ςε δϊριο 

από re. 

Μζτρο Χρόνοσ Φωνι/ 
Λαοφτο 

Ραρατιρθςθ 

5ο  
 

1οσ  
 

λαοφτο 
 

D αντί Α. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 
1531c. 

8ο 4οσ  [cantus] F αντί G. Διόρκωςθ με βάςθ το μ.25 και 1529c,v2 και 
1531c . 

18ο  4οσ  [cantus] F αντί G. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v2 και 
1531c. 

22ο  1οσ,2οσ  λαοφτο Ρροςκικθ Ε μιςοφ ςτο basso. Διόρκωςθ με βάςθ 
1529b, 1529c,v2 και 1531c.  

361/2-41   Επανάλθψθ των μ. 311/2-361/2 λόγω s.c. ςτο μ.31. Οι 
διορκϊςεισ/προςκικεσ που ζγιναν ςτα μζτρα 361/2-
41, είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που ςθμειϊκθκαν 
αναλυτικά παραπάνω. 

 

6.c) για solo λαοφτο: 1529c,v2, φυλ.37v-38r 

Μζτρο Χρόνοσ Λαοφτο Ραρατιρθςθ 

3ο  
 

1οσ,2οσ,4οσ   
 

C# αντί C. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v1 και 
1531c. 

7ο  
 

3οσ,4οσ  
 

 
 

Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v1 και 
1531c.  

8ο 4οσ  Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v1 και 
1531c. 

13ο  
 

1οσ,2οσ,4οσ   C# αντί C. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v1 και   
1531c. 

17ο  3οσ,4οσ  Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v1 και 
1531c. 

18ο  4οσ  Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v1 και 
1531c. 

23ο  4οσ   Ε αντί D. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b. 

28ο  
 

1οσ, 
2οσ,4οσ  

 C# αντί C. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v1 και 
1531c. 

30ο  4οσ   D αντί C#. Διόρκωςθ με βάςθ το μ.35. 
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32ο  3οσ,4οσ  Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b και 1529c,v1. 

33ο  4οσ  Bb αντί B. Διόρκωςθ με βάςθ 1529b, 1529c,v1 και 
1531c. 

36ο-41ο    Επανάλθψθ των μ.31-35 και προςκικθ καταλθκτικοφ 
μζτρου (41ο). Οι διορκϊςεισ/προςκικεσ που ζγιναν 
ςτα μζτρα 36-41, είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που 
ςθμειϊκθκαν αναλυτικά παραπάνω. 

 

6.d) για πλθκτροφόρο όργανο: 1531c, φυλ.112r-113v 

Στθν εκδοχι για solo πλθκτροφόρο, χρειάςτθκε μεταφορά από δϊριο από sol, όπωσ ιταν 

γραμμζνο ςτθν πρωτογενι πθγι, ςε δϊριο από re, ςφμφωνα με τισ πθγζσ 1529b,  1529c,v2 

και 1529c,v1. 

Μζτρο Χρόνοσ Ρλθκτροφόρο Ραρατιρθςθ 

9ο  2οσ   B αντί Βb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

9ο  
 

3οσ  
 

 
 

Β αντί Α. Διόρκωςθ με βάςθ το μ.19 και 1529b, 
1529c,v2 και 1529c,v1. 

18ο   
 

3οσ  
 

 F αντί Α. Διόρκωςθ με βάςθ το μ.8 και 1529b, 
1529c,v2 και 1529c,v1. 

19ο  2οσ  B αντί Βb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

20ο  2οσ   B αντί Βb. Διόρκωςθ με βάςθ το μ.10. 

32ο  3οσ,4οσ   Bb αντί Β. Διόρκωςθ με βάςθ το μ.7 και 1529b 
και1529c,v1. 

34ο   2οσ   B αντί Βb. Διόρκωςθ με βάςθ 1529c,v2 και 1529c,v1. 

35ο  2οσ   B αντί Βb. Διόρκωςθ με βάςθ το μ.10. 

361/2-41 
 

   Επανάλθψθ των μ. 311/2-361/2 λόγω s.c. ςτο μ.31 και 
προςκικθ καταλθκτικοφ μζτρου (μ.41). Οι 
διορκϊςεισ/προςκικεσ που ζγιναν ςτα μζτρα 361/2-
41, είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που ςθμειϊκθκαν 
αναλυτικά παραπάνω. 
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