
IN CAMERA XV  
  

"God Save the Queen": Music in Tudor and Stuart England  
  

  16-18-מוזיקה אנגלית מן המאות ה
  

  
  

ANTHONY HOLBORNE (~1545 – 1602) 
 

1. Pavan "Inferno" 2. Galliard 3. Almain "The Honie Suckle" 
4. Pavan "Spero" 5. Almain "The Night Watch" 

 
JOHN DOWLAND (1563 – 1626) 

Consort Songs from the 1st, 2nd & 3rd Books of Ayres 
 

"Come Again, Sweet Love doth now Invite" 
"What if I never Speed" 
"Fine Knacks for Ladies" 

 
Music for Mixed Consort: 

from Morley and Rosseter's books of Consort Lessons (1599, 1609) 
 

Thomas Morley – "Now is the Moneth of May" 
Richard Allison – "Goe from my Window" 

John Dowland – Galliard "Can She Excuse my Wrongs" 
 

HENRY PURCELL (1659 – 1695) 
 

Chacony in G Minor Z730 
 

GEROGE FREDERICK HAENDEL (1685 – 1759) 
Scenes from the Oratorio Judas Maccabaeus HWV 63 

 

1. Overture 2. Duet: "Come, Ever Smiling Liberty" 3. Air & Chorus: "Ah, Wretched Israel" 
4. Recitative: "From Capharsalama" 5. Chorus: "See the Conq'ring Hero Comes" 

 



 
 
 

IN CAMERA XV – "God Save the Queen" 
 

: שנות מלכותו( ועושר בלתי רגילים כבר בימיו של הנרי השמיני מוזיקה אמנותית באנגליה נהנתה מפריחה
לאחר מכן גם לבית טיודור ו) 1558-1603(הראשונה ' אליזבת, ועוד יותר מכך תחת שלטונה של בתו, )1509-1547

, מוזיקה דתית וחילונית. לבית סטיוארטארלס השני ומרי השנייה 'צ, )1603-1625(הראשון יימס 'בימי המלכים ג
במספר צורות , ים והוקדשה למלכי ומלכות אנגליהוקאלית ואינסטרומנטלית נכתבה תחת פטרונותם של אצילו

  . אנרים יחודיים'כתיבה וז
  

 Concertמונח שמקורו בשיבוש של המילה  ,)Consort(אחת הצורות הכליות הנפוצות ביותר הייתה הקונסורט 
 קבוצת כלים בני אותה משפחה – "שלם" או "מלא"היות הקונסורט היה יכול ל. בין כלים" שיח"במובן של 

 )Mixed(" מעורב"או " שבור" אך גם קונסורט –או חליליות , כינורות, למשל קבוצת ויולים, במנעדים שונים
למשל , כלי בס וכלי פריטה, חליל, קונסורט כזה מנה בדרך כלל כינור. נחשב פופולארי מאוד בשנים מסוימות

עיבודים ; ריקודים: להרכבים כאלה נכתבה מוזיקה במספר צורות עיקריות. בנדורה או סיטרן, לאוטה
 ,Pavans: "דוגמא לריקודי קונסורט נמצא בקובץ בשם. In Nomineפנטזיות ועיבודי ; פוליפוניים של מדריגלים

Galliards, Almains, and other short Aeirs both grave, and light, in five parts, for Viols, Violins or 
other Musicall Winde Instruments " למלכה , כמובן,  והוקדש1599שיצא לאור בשנת , אנתוני הולבורןמאת

- המיוחסים אליו פורסמו אחרי מותו בקובץ חשוב מSpero- וInfernoשני ריקודי הפאוואן .  הראשונה'אליזבת
אנחנו מוצאים את , תומאס מורליכמו גם אצל , רוסטר אצל .פיליפ רוסטר מאת Lessons for Consort-ה, 1609

 The First Booke of, ספרו של מורלי". מעורב"הדוגמאות היפות ביותר למוזיקה שנכתבה דווקא לקונסורט ה
Consert Lessons,ספרו של רוסטר.  זכה להצלחה רבה ונדפס פעמיים1599- יצא אף הוא לאור ב ,Lessons for 

Consort: made by sundry Excellent Authors ,אבל שני החיבורים כוללים עיבודים , הוא מאוחר יותר
ארד אליסון או פיטר 'כמו ריצ, למלחינים מוכרים יותר או פחות'  ובכך מספקים מעין הומאזללהיטי התקופה

זכו , ופההלקוחים ממדריגלים או מריקודים של מלחינים שונים בני התק, נושאים מוזיקליים מסוימים. פיליפס
  . בודים גם לקונסורט וגם לכלי מקלדת גם מחוץ לאנגליהלאינספור גרסאות ועי

  
ול ולאוטה  או לק,למספר קולות )ayres ( הוא שירים17- וה16-אנר אחר ייחודי למוזיקה האנגלית במאות ה'ז
)Lute songs ( או קול וקונסורט אחיד)Consort songs .(השירים . רים כאלה ספרי שימספר פרסם ון דאולנד'ג

או מספר קולות , או מספר קולות,  קול סולו עם ליווי קונטינואו–כתובים במיוחד כך שיתאימו לכל סוג ביצוע 
 Comeהשיר . ובשל הצלחתם גם הם זכו למספר רב של גרסאות מאת מלחינים אחרים בני התקופה, וקונטינואו

Againהופיע בספר הראשון  ,The First Booke of Songes or Ayres of Foure Partes with Tableture for 
the Lute  בחרנו את ) 1600(מתוך הספר השני . 1597 שיצא לאור בשנתFine knacks for Ladies , והשירWhat 

if I never Speed 1603 פורסם בקובץ השירים השלישי משנת .  
  

כוללת  הנרי פרסלהמוזיקה של . דשותבמוזיקה האנגלית המאוחרת יותר אנחנו מוצאים צורות כתיבה ח
לא ידוע בוודאות באיזה הקשר נכתב . 16-אנרים קונצרטנטיים לצד צורות הכתיבה הקאמריות של המאה ה'ז

פרסל הרבה : ככל הנראה טרגדיה, אבל ההשערה היא שהוא היה חלק ממוזיקה למחזה, השאקון בסול מינור
על רקע זה בחרנו לסיים את הקונצרט עם . מובן גם אופרותוכ, לתיאטרוןושירים לכתוב מוזיקה תזמורתית 
/ רג פרידריך גיאו –מאת מלחין שאומץ בחום על ידי הקהל האנגלי , "יהודה המכבי"קטעים מתוך האורטוריה 

 דרמה מוזיקלית על נושאים –האורטוריה . 1710-הנדל הפך לנתין הממלכה הבריטית ב :פרדריק הנדל' ורג'ג
נכתבה כדי לחזק את בית האנובר במהלך " יהודה המכבי. "באנגליהתה גם אלגוריה פוליטית  היי– ליטורגיים

  .  להשיב אל הכתר את יורשי בית סטיוארטשמטרתם נסיונות התקוממות – 1745נסיונות המרד היעקוביני של 
  
  

 


