


KRING EN TRESTÄMMIG 
CHANSON A V  GUILLAUME LE HEURTEUR 

(FÖRRA HÄLFTEN AV 1500-TALET) 

I FJÄRDE DELEN av  den franska chansonantologin “Le Parangon des 
Chansons)) (mitten av  1500-talet)1 förekommer på fol. 27 en anonym 
trestämmig sats, Grace et vertu. Denna sats överensstämmer till fullo 
med en intabulering i den intressanta handskrivna luttabulaturen 
“Codex Cárminum Gallicorum” i Uppsala universitetsbibliotek,2 Ifråga- 
varande tabulatursats förekommer tvenne gånger, dels som d-dorisk, 
dels som g-dorisk en kvart högre (strukturellt äro de båda versionerna 
nästan helt identiska). Som verktitel anges i förra fallet: Trio  de¿ le 

Primus superius 

Grace & ver-tu bon-té beaul - té bon - té beaulté no -bles - - - - - - - -(se) 

Notexempel 1; A: Anonymus: Grace e t  vertu (Le parangon des chansons: 
quart  livre, foi. 27 Lyon 1539). 

B: a Trio de le Heurteur: Grace e t  vertu (CUB. Vok. mus. Hand- 
skrift 87, fol 3.) 

B: b Trio de le Heurteur: Grace et  vertu (ibid., fol. 31.) 
- 

1 Le Parangon des Chansons. Quart livre, contenant XVI chansons a trois parties. 
Imprime a Lyon par Jacques Moderne. . . 1539. (Ex. i Lüneburg, Ratsbücherei (Sign. 
Mus. ant. pract. 634), ur vilket jag hämtat föreliggande material). 

2 Sign. UUB, Vokalmusik i handskrift 87, fol. 3 och 31. i övrigt får jag hänvisa 
till den studie som jag förbereder över denna kodex. 



100 

Superius 

Grace & ver--tu bon-té,beaulté,no- bles - - se. 

Notexempel 2 :  Pierre Certon: Grace e t  vertu. (Ur »Les Meslanges de maistre 
Pierre Certon, , . . Paris 1570”. Pag. 33.) 

Heuteur (vartill kommer textincipit: Grace et vertu), i det senare Trio 
de le hurteur ([G]race1 et vertu bonte beaulte, bonté beualte (!) et noblesse). 
Det är ganska sannolikt a t t  kompositionen är e t t  verk av 1500-tals- 
tonsättaren Guillaume le Heurteur.2 Då dessutom le Heurteurs namn 
förekommer i andra sammanhang i chansonsamlingen “Le Parangon 
des Chansons) finns intet hinder a t t  förmoda hans auktorskap för den 
anomyma satsen Grace et vertu. I notex. 1 meddelas början av kom- 
positionen, dels i stämversionen från “Le Parangon des Chansons)), dels 
i de båda intabuleringarna. Vad beträffar kvartförhållandet mellan de 
båda tabulaturversionerna sammanhänger det i viss mån med klav- 
problemet - chiavetti contra chiavi naturali. 

Kompositionen figurerar även senare i e t t  helt annat sammanhang, 
nämligen i Pierre Certons berömda chansonsamling “Les Meslanges de 
Maistre Pierre Certon”.3 Den högt begåvade och oerhört produktive 

1 Första bokstaven är utelämnad för senare ifyllning som ej  blivit av. 
2 Tyvärr veta vi föga om tonsättaren förutom a t t  han var kanonikus i Tours 

(Eitner, Quellenlexikon) och åtnjöt stort anseende bland sina samtida. 
3 A Paris, de l’imprimerie de Nicolas du Chemin . . . 1570. Ex. i UUB (Sign. Utl. 

vokalmusik i tryck 129-33) ur vilket materialet till notex. 2 är  hämtat. Obs. a t t  
volymen Quinta pars saknas! 
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Certon begagnade sig stundom av en raffinerad paroditeknik, varvid 
andra tonsättares kompositioner blevo föremål för omarbetning (givet- 
vis, enligt tidens sed, utan angivande av källan!). I en femstämmig 
sats, Grace et vertu, torde man utan svårighet känna igen väsentliga 
drag från le Heurteurs sats, ehuru de rytmiska tidsvärdena ändrats 
och själva satsen på det hela taget breddats. Det är intressant a t t  se 
hur själva breddningstekniken av allt att döma försiggått: skelettet ut- 
görs av Superius ,  (förmodligen) Quinta pars  och Tenor - den klangliga 
utvidgningen från 3-stämmig till 5-stämmig sats sker genom tillfogande 
av confratenor (altus) och (Contratenor) bassus, en princip som redan 
omkring 1400 tillämpades just för att avbalansera tenorstämman.1 
Början av Certons sats återges i notex. 2.2 

Bengt  Hambraeus 
- 

1 Bland andra tonsättare i “Les Meslanges)) som varit föremål för Certons reform- 
iver kunna nämnas Cadeac ( Je  suis desheritée; ursprungligen 4-stämmig, hos Certon 
ö-stämmig); Gombert (Hors enuieux retirez vous d’ici, 4-stämmig; hos Certon 5-stäm- 
mig med något varierad text: Hors enuieux il est temps de partir); Janequin (Pleust 
a Dieu que fusse arondelle och Si Dieu vouloit que ie fuss arondelle, båda omvandlade 
från 4- till 5-stämmig sats. 

2 I sammanhanget kan även hänvisas till en annan komposition över samma 
melodi, (den troligen allmänt kända) “Grace e t  vertu”, nämligen en 4-stäm- 
mig chanson a v  Roquelay med cantus firmus i tenorstämman som ingår i 
Second livre contenant X X X I  chansons musicales esleues de plusieurs livres parcy 
devant imprimez; et nagueres reimprimees en ung volume par Pierre Attaingnani 
. . . Paris . , . Mense Februario M D X X X V  (Paris, Bibliothèque Mazarine, sign. 
Rés. 30345 A). Exakt  samma komposition förekommer anonym i samlingsvolymen 
Trente et deux chansons musicales a quatre parties nouvellement et tres correctement 
imprimees a Paris par Pierre Attaingnant . . . Paris u. å. (Paris, Bibliothèque 
Nationale, sign. Rés. Vm7 174). 


