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Tw6rczo56 Anthoniego van Noordta w kontekfuie dzialalno5ci kompozytorskiej Jana
Pieterszona Sweelincka i jego wybranych uczni6wrz uwzglgdnieniem problematyki
wykonawczej opracowafr wariacyjnych opartych na melodiach psalm6w oraz form

fantazji.

Anthoni van Noordt byl tw6rc4jednego z pierwszych drukowanych zbior6w organowej

muzyki niderlandzkiej, wydanego w I 659 r. w Amsterdamie dziela pt. Tabulatuurboeck van

Psalmen en Fantosyen. Jedyny istniej4cy egzemplarztego zbioru zostal odnaleziony w 2005 r.

w Bibliotece Uniwersytetu Jagielloriskiego w Krakowie.

W niniej szej pracy wybrane kompo zycie pochodz qce ze zbioru Tabulatuurboeck zostaly

przedstawione na tle tw6rczoSci J. P. Sweelincka i jego najwuhniejszych p6lnocnoniemieckich

uczni6w: S. Scheidta i H. Scheidemanna. Takie ujgcie tematu pozwolilo dowieSi, ze

w utworach A. van Noordta wystgpujq elementy stanowiqce kwintesencjg przemian

stylistycznych nastgpuj4cych w muzyce organowej XVII wieku. Tw6rczo56 A. van Noordta

zostala wpisana w niniejszej pracy w kontekst burzliwych dziej6w konwersji kalwiriskiej oraz

bgd4cych konsekwencj4 tych wydarzeri - problematyki wykonywania muzyki organowej

w Holenderskim KoSci ele Reformowanym.

Niderlandzka muzyka organowa XVII wieku byla w duZej mierze tw6rczoSci4

improwizowanq, a utrwalone w zapisie kompozycje z tego okresu ujgto zaledwie w kilka

zbior6w. Symboliczna jest r6wnie2 liczba pochodz4cych z tego terenu wskaz6wek

wykonawczych dotyczqcych m.in. ornzrmentacji, rejestracji i figur retoryczno-muzycznych.

Ze wzglgdu na te uwarunkowania w niniejszej pracy przedstawiono mozliwoSci wykorzystania

w utworach A. van Noordta wskaz6wek wykonawczych zanieszczonych w Lrodlach

p6lnocnoniemieckich, kt6re wywodz4 sig w duzej mierze z tradycji niderlandzkiej. Jednym

z istotnych zagadniefi pracy bylo uwypuklenie znaczenia figur retoryczno-muzyc znych,

kt6rych rola w muzyce wczesnego baroku jest czgsto niedoceniana. Poruszonazostalar6wniez

kwestia znaczenia wskaz6wek wykonawczych, kt6re mozna odczyta(, z pierwodruku dziela

A. van Noordta. W pracy poruszono r6wnie2 zagadnienie dotyczqce integracji element6w

kompozycyjnych dziela w celu wytworzenia odpowiedniego afektu utworu.



Praca sklada siE z dziela artystycznego zarejestrowanego na dw6ch plytach CD oraz

jego opisu. Dob6r utwor6w zamieszczonych na plytach CD uwzglgdnia formy muzyczne

zawarte w Tabulatuurboeck, czyli opracowania wariacyjne, oparte na contus firmus, oraz

fantazje. Kompozycjami nalehqcymi do pierwszej z wymienionych grup sq: Psalm 24, Psalm

50 oraz Psalm 119 A. van Noordta, kt6re zostaly zestawione z Woriacjami na temot choralu

Wir glciuben all'an einen Gott S. Scheidta oraz z Psalmem 36 i Psalmem lI6 J.P. Sweelincka.

D*gq grupg kompozycji stanowiq FantazjeA. van Noordta opatrzone numerami I, II i V, kt6re

znalazly sig na plycie CD obok Fantazji GI J.P. Sweelincka. Swojego rodzaju l4cznikiem

migdzy formami fantazji a utworami skomponowanymi na bazie contus firmus jest

zamieszczony w repertuarze dzie\a artystycznego cykl Magnificot VI Tbni Heinricha

Scheidemanna. Nagranie calego programu zrealizowano na organach Hansa Scherera

mlodszego w ko6ciele 5w. Stefana w Tangermiinde w Niemczech.

Opis dziela aftystycznego zostat podzielony na szeSi rozdzialow. Rozdzial pierwsry

zawiera informacje biograficzne dotyczqce Anthoniego van Noordta, opis dziela

Tabulotuurboeck van Psqlmen en Fantasyen oraz zarys historii muzyki niderlandzkiej XVI

i XVII wieku. Rozdzial drugi uwzglgdnia zagadnienia dotyczqce roli organist6w na tle

praktyki muzycznej w koSciele kalwifiskim pod koniec XVI i w XVII wieku. W rozdziale

tzecim znajduje sig opis form muzycznych stosowanych przez A. van Noordta oraz analizy

wybranych utwor6w kompozytora. Rozdzial czwarty stanowi analizg dorobku mvzycznego

A. van Noordta w kontekScie tw6rczoSci J.P. Sweelincka oraz jego wybranych uczni6w -
S. Scheidta i H. Scheidemanna. Najwazniejsze informacje i wyniki analiz stylistycznych

z rozdzial6w I-IV zostaly zebrane i uporzqdkowane w rozdziale pi4tym. Najobszerniejszq

czgsciqopisu dziela artystycznego jest rozdzitlsz6sty, kt6ry przedstawia spos6b zastosowania

wynik6w badarl w utworach prezentowanych w nagraniu . Zawiera on r6wnieZ uzasadnienie

wyboru programu dziela artystycznego, instrumenfu, na kt6rym zostalo ono zrealizowane oraz

szczeg6lowy opis zastosowanych registracj i.


