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Albrecht Dürer: 

Melancolia I 

(1514 körül)



  

Athanasius Kircher (1602-1680):

A zenei figurák és affektusok első leírója.

Musurgia Universalis

(1650)



  

Mozart: Don Giovanni – részlet

Bartók: A kékszakállú herceg vára



  

Keresztmotívum – figura
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Keresztmotívum – figura



  

Du Fay: Ave regina caelorum 3  (a 4)

VatSP B80



  

Ave regina caelorum,

Ave domina angelorum,

Miserere tui labentis Du Fay,

Peccatorum ne ruat in ignem fervorum.

Salve radix sancta

Ex qua mundo lux es orta,

Miserere, genitrix Domini,

Ut pateant portae caeli debili.

Gaude gloriosa,

Super omnes speciosa;

Miserere supplicanti Du Fay

Sitque in conspectu Dei mors eius speciosa.

Vale, valde decora,

Et pro nobis semper Christum exora.

In aeternum ne damnemur, miserere nobis,

Et iuva, ut in mortis hora

Nostra sint corda decora.

Üdvözlégy mennyek királynéja,

Üdvözlégy angyalok asszonya,

Irgalmazz a te haldokló Du Fay-odnak,

Ne kellejen égnie a bűnök tüzében.

Üdvözlégy szent gyökér

Ki fényeddel elárasztod a világot,

Légy irgalmas, Istennek anyja,

Hogy az ég kapui kitáruljanak

gyenge szolgád előtt.

Örülj dicsőséges,

Mindenek felett gyönyörűséges;

Du Fay  irgalmadért könyörög,

Legyen kedves az ő halála az Úr szemében.

Isten veled szép szűz,

És könyörögj érettünk mindig Krisztushoz!

Ne legyünk átkozottak örökre, irgalmazz nekünk!

Segíts bennünket, hogy halálunk óráján

Szívünk szépsége ragyogjon.



  
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
MS Arch. Cap. S. Pietro B.80



  



  
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
MS Arch. Cap. S. Pietro B.80



  
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
MS Arch. Cap. S. Pietro B.80



  



  



  



  

Du Fay: Ave regina caelorum 3  (a 4); The Hilliard Ensemble



  

1 Gaude virgo, mater Christi
Quae per aurem concepisti
Gabriele nuntio.

Rejoice, o virgin, mother of Christ,
Who conceived through the ear
With Gabriel as the messenger.

2 Gaude, quia Deo plena
Peperisti sine poena
Cum pudoris lilio.

Rejoice, for filled with God
You gave birth without sorrow
With the chasteness of the lily.

3 Gaude, quia tui nati,
Quem dolebas mortem pati,
Fulget resurrectio:

Rejoice, for he who was born of you,
Whom you grieved for as dead,
Shines in his resurrection.

4 Gaude Christo ascendente
Et in caelo te vidente
Fertur motu proprio.

Rejoice with the ascending Christ
Seeing you in heaven
Carried by his will.

5 Gaude, quae post ipsum scandis,
Et est honor tibi grandis
In caeli palatio.

Rejoice, for you ascend after him,
And you are greatly honored
In the palaces of heaven.

6 Ubi fructus ventris tui
Per te detur nobis frui
In perenni gaudio.

Where may the fruit of your womb
Through you, grants us to enjoy
Eternal joy.

Amen Amen



  

Josquin des Prez: 

Gaude virgo mater Christi – motetta

- Taverner Consort Andrew Parrott



  

„A zenésznek a dallamot a szöveghez kell igazítania. Hisz hogy nézne ki, 

ha szomorú dallam, illetve lassú zene szólna vidám szöveggel és vidám dallam és

gyors pattogós ritmus kísérne könnyfakasztó tragikus történéseket.

A zeneszerzőnek úgy kell a zenét a szöveghez illesztenie, hogy ahol az

durvaságról, keménységről, kegyetlenségről, keserűségről, vagy efféle dolgokról

szól, ott a zene is hasonló legyen, azaz némiképp durva és kemény, de azért úgy,

hogy ne sértsen.”

Gioseffe Zarlino: Institutioni harmoniche, 1558.
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