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n dag h0rte
hørte jeg en engelsk indspilning af Messias. Jeg studsede straks over
fortolkningen af ouverturens allegro. Havde jeg ikke kendt stykket, men
som Mozart med Allegris Miserere mattet
måttet skrive den ned efter hukommelsen,
således ud:
ville mit indtryk have set saledes
Eks. T

Altså en almindelig barok-allegro i 4/4 (fjerdedel = 88), og jeg ville ikke have
Altsa
ta:nkt nærmere
tænkt
nxrmere over det. Nu havde jeg imidlertid fra tidligere et andet indtryk af
denne sats, og trods den udvikling, der er sket m.h.t. opf0relsespraksis
opførelsespraksis de sidste
mier, havde jeg pa
årtier,
på fornemmelsen, at der var noget, der ikke stemte, og konstaterede da ogsa,
også, at Händel
Handel havde anvendt en anden notation:
Eks.2
Eks. 2

t
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I eks. I var takterne ikke alene trukket sammen to og to, men rytmetypen
rytrnetypen blev
ogsa opfattet som en "rigtig" alla breve (se s. 34).
også
Ser man pa
på Händels
Handels original, er tempoet angivet som allegro moderato. (OpHandel overstreget og
rindelig var angivelsen "a tempo giusto", men det har Händel
ovenover erstattet med "allegro moderato".I) Intet tyder umiddelbart pa,
på, at stykket skulle have karakter af en diverterende concerto-grosso sats.
Den opfattelse synes imidlertid at have vxret
været gxldende
gældende i en del ar,
år, selvom det
ikke er alle, der blot sxtter
sætter de gaende
gående (luntende
(luntende)) ottendedeles (her fjerdedeles)
rytmebox pa.
på.
De senere ar
år har tempoet for ouverture-allegroens vedkommende vxret
været i stigfremgår af nedenstaende
nedenstående udvalg af engelske indspilninger:
ning, som det fremgar
David Willcocks (1973) markerer originalnotationens fjerdedele under halvnodetakten, halvnode = 88.
I.

Hallische Händel-Ausgabe
Hiindel-Ausgabe im
imAuftrage
Auftrage der Georg Friedrich Händel-Gesellschaft,
Hiindel-Gesellschaft, udg. M . Schneider, R. Steglich m.fl. Kassel
Kasse! 1955- Serie I, bd. 17, kritisk beretning s. 55.
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Charles Mackerras (1967) ligeledes med halvnode = 88, udviser en klar og
velovervejet gengivelse af stykkets struktur, hvorfor tiIhorere
tilhørere uden forkundskaber ikke vii
vil studse.
så hurtigt, at en klar
Trevor Pinnock (1988) har halvnode = 92. Tempoet er her sa
opnå.
proftlering af detailler er vanskelig at opna.
købet halvnode = ra8.
ro8.
Georg Solti (1984-) har oven i kobet
Det er min opfattelse, at noget af det, der karakteriserer den moderne opfattelse, skyldes, at vi i dag (bortset fra specialensembleme
specialensemblerne)) anvender en anden
ledelsesteknik end dengang, hvor musikken blev "dobbelstyret" af medspillende
personer (koncertmesteren pa
på violin og kapelmesteren pa
på cembalo). For den
moderne taktstokdirigent, der maske
måske er vant til at dirigere musik fra wien
wienererklassikken og frem, kan slagskemaet let blive en sovepude i retning af en mere
overfladisk gengivelse af barokmusikken. Det er mit indtryk, at visse nutidige
gøre barokmusikken livlig og interessant presser
dirigenter i deres iver for at gore
tempoet op og dirigerer hen over detaillerne uden den intime forbindelse med
musikken, som samtidens ledere, der "havde fingrene i instrumenteme",
instrumenterne", ma
må have
haft.
Som sagt oplever vi i disse opforelser
opførelser stykket som en barok allegrosats, der
rytmemønster. Fjerdedelene, som bxrer
bærer taktslagene og harmoniskiffølger et typisk rytmemIJnster.
folger
være tikkende eller luntende (Bach), og som ofte
terne. Ottendedelene, som kan vxre
gående eller lobende
løbende bas, og endelig de lobende
løbende sekstendedele i figudarmer en gaende
rationer og koloraturer. Bagved det hele mxrkes
mærkes et overordnet andedrag
åndedrag i halvnoder, der svinger som et roligt pendul, og som kan vxre
være bærer
bxrer af overordnede
harmoniske funktioner.
funktion er.
på satsens originalnotation betyder det, at de omtalte fortolkere har
Ser vi pa
funktioner
er af nodeoverført den beskrevne rytmetype med de ovenfor omtalte funktion
overfort
aIla breve.
værdierne tiI
vxrdierne
til alla
En alla
alIa breve af denne rytmetype kalder Joharm Joachim Quantz Der ordentliehe Allabrevetact. 2 Den ligner 2/4- og anvendes mest i hurtige slutsatser. I det
liche
følgende vii
vil jeg vxlge
vælge at kalde denne type for »rigtig« alla
aIla breve. Inden en diskusfolgende
sion for eller imod denne muligheds anvendelse i Messias, skal der fremfores
fremføres
nogle betragtninger ovcr
over selve Messisas-satsen.
Allegroen i Messias-ouverturen har gennem det sidste arhundrede
århundrede givet anledning til mange forskellige fortolkninger, som mest har vxret
været karakteriseret ved
angår, har der lydt
betoning af kontrasten meIlern
mellem satserne. Hvad satsens karakter angar,
forgæves opadså forskellige opfattelser som "urolig", "heftig", "den rasende og forgxves
sa
stræben
strxben hos den undertrykte" og endelig "at den ikke har noget trist eller melankolsk ved sig, men nar
når sit mal
mål ved robust munterhed". Jens Peter Larsen mener,
også levende og viril) er ens fra
at ouverturens stemning (alvorlig, streng, men ogsa
Versuch einer Anweisung die Flöte
FINe Traversiere zu spielen, Berlin 1752, XVIII §34-. Udg. af
Arnold Schering (1906), s. 230.
3. Jens Peter Larsen: HändeFs
Hiindel)s Messiah, New York [972, s. I04.
2. Quantz:
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først til sidst uden markeret kontrast i udtrykket meIlem
mellem de to dele.3
dele) Pa
På baggrund
f0rst
af sa
så forskellige opfattelser, som nok kan forvirre begreberne, ma
må man ga
gå frem fra
grunden og begynde med at se på
pa stykkets struktur. 4Tonearten e-mol synes valgt med omtanke. Mattheson skriver i Das neueröffnete
neuerdfJnete
Orchester (Hamburg 1713) om denne toneart: "E moll kan der vel nxppe
næppe tillægges
tillxgges
gøre det, hvordan man vil - fordi den plejer at g0re
gøre meget
noget lystigt - man g0re
tankefuld, bedrøvet
således, at man endnu håber
haber at fmde trøst.
tr0st.
bedr0vet og traurig, dog saIedes,
Der kan vel skrives noget hurtigt iden,
i den, men det er derfor ikke straks lystigt".5
lystigt".S
må nogle af de ovenfor nxvnte
nævnte
Udfra denne kommentar til den valgte toneart ma
fortolkningsmuligheder afvises, og en udf0relse
udførelse af stykket som en diverterende
næppe den f0rste
første tanke, der melder sig.
sats er nxppe
Hvad en formanalyse angår
angar er det mit hab,
håb, at lxseren
læseren med noderne i hinden
hånden
vil vxre
være i stand til at udlede satsens konstruktion af formskemaet (se næste
nxste side).
undga en detailleret skriftlig beskrivelse og indskrxnke
Jeg vil derfor undgå
indskrænke mig til at
være af betydning for det f0lgende.
følgende.
kommentere enkelte forhold, som vil vxre
I . Tema: 4- takter med en ledetonetrille og som afslutning en ottendedelsfigur,
udspindingskæder i satsens l0b,
løb, og som i
som leverer stof til motivarbejde og udspindingskxder
temaet akkompagneres af kadenceformJen:
kadenceformJen :
Eks.3a

Metlemspit Sekvensering af ottendedelsmotiv akkompagneret af oVCIlm:\l1tl'
Mellemspil
OVC\1m:\ntl'
kadenceformel j dohbelte nodeværdier:
nodevxrdier:
Eks. 3h
2.

-,-

j

I

~

3. Kromatisk basopgang i hatvnoder
halvnoder (t. 27 og 54), som spxnder
spænder satsen op mod et
orgelpunkt.
4. Rarmoniskifte
Harmoniskifte stort set pa
på halvnoden, men på
pa fjerdedel i temaets kadence.
s. Som det vil fremga
fremgå af formskemaet, består
bestar stykket af 2- og 4--takts dannelser,
som det ses af de motiviske konstruktioner og af harmonikken.
6. Symmetrien brydes to steder. I t. 27 afsluttes en periode samtidig med, at
der bringes optakt til en ny 2-taktsperiode fra næste
nxste takt, hvorved kæden
kxden af 2taktskonstruktioner forrykkes for først
f0rst at blive flyttet tilbage i t. 78.
Som grundlag for den efterfølgende
efterf01gende diskussion har jeg mere eller mindre
undersøgt 170 satser i lige takt af Corelli (23), Vivaldi (6), Bach (69),
grundigt unders0gt

4-. Originalnotationen er vist på
pa s. 33, eks. 2 . Taktnwnmereringen regnes fra fugaens begyndelse.
5.
s. Citeret
eiteret efter Kaj Aage Bmun: "Srrejflys
"Strejflys over der
det 18. Aarhundredes Musikpraksis", Dansk
Musiktidsskrift (1939) nr. I, s. 4-.
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Händel (64), Pergolesi (1) og Mozart (7) med henblik pä
Handel
på temaets taktantal, satstempo betegnelse, hurtigste nodeværdi
nodevxrdi og mensurtegn. 6
type, tempobetegnelse,
II AHa
AlIa breve, for og imod
På baggrund af det lydindtryk, jeg har fäet
Pä
fået ved at lytte til de modeme
moderne udgaver af
Messias-ouverturen, mä
må jeg konkludere f0lgende:
følgende:
1.
L Stykket opfattes alla breve.
2. Stykket udf0res
udføres som en "rigtig" aila
aHa breve med luntende fjerdedele (som
ottendedelene i f.eks. Bachs 3. Brandenburgerkoncert). Herved fär
får man samme
indtryk som ved en diverterende concerto-grossosats.
3. Det lyder, som om takte
takterne
rne trxkkes
trækkes sammen to og to.
4. Det valgte tempo presses af nogle dirigenter op pä
på halvnode = 92 - lOS,
IOS,
hvilket ligger ud over, hvad der kan synes rimeligt (ogsä
(også i nævnte
nxvnte Brandenburgersats ).
Når vi taler om alla breve, mä
När
må det prxciseres,
præciseres, hvilken alla breve-type, der er
tale om. AHa
Alia breve er et vidt begreb, der i I700-tallet spænder
spxnder lige fra arkaiske
mellemformer bäde
både
former i ricercarer og korsatser i 'stile obligato', over diverse meHemformer
i orkestervxrker
orkesterværker og specielt i orgel- og klaverfugaer, til den "rigtige" alla
alia breve.
Svarer Messias-satsen trods sit C til en af disse alla breve-typer?
Den fremviser trxk,
træk, der kunne tale for det:
a. Satsen har ottendedelen som hurtigste nodeværdi
nodevxrdi
på halvnoderne
b. Harmoniskifterne falder ofte pä
c. Den harmonisk styrende basopgang (t. 2Sf) er i halvnoder
d. Den i udspindingerne anvendte figuration kan minde om sekstendedelsfigurationen i en concerto-grossosats.
prøve at se pä
på alla breve-satser hos Bach og Händel.
Handel. Hos Bach er alle
Lad os pr0ve
typer fyldigt reprxsenteret
repræsenteret (fxrrest
(færrest "rigtige" alla
alIa breve-satser). I en stor gruppe
ses vxrker,
værker, som trods anf0rt
anført alla
alIa breve helt oplagt mä
må spilles med fjerdedelen
som txHenode,
tællenode, og som alle indeholder sekstendedels-passager. Det drejer sig om
førstesatserne i fern
f0rstesatserne
fem af de seks Brandenburgerkoncerter, Violinkoncerten i E-dur,
nr. I og 3
Dobbeltkoncerten for to violiner i d-mol, fugaerne i Ouverturesuiterne llf.
samt tre orgelsonater.
IImellemgruppen
mellemgruppen fmder vi en rxkke
række orgel- og klaverfugaer med ottendedelen
som hurtigste nodeværdi,
nodevxrdi, hvoraf nogle lige så
sä godt kurme vxre
være noteret i 4/4.
Andre satser i denne gruppe ligger og svxver
svæver omkring en rolig alla
alia breve, hvor
fjerdedelene i udf0relsen
udførelsen b0r
bør have en vis vxgt.
vægt.
Mens alla breve-tegnet i de to ovennxvnte
ovennævnte kategorier ofte er sat af konvention
(der er adskillige eksempler bäde
både hos Bach og Händel
Handel pä,
på, at den samme sats kan
optrxde
optræde med alla breve eller C i forskellig sammenhxng),
sammenhæng), sä
så er betydningen af
6. Begrxnset
Begrænset spalteplads i arbogen
årbogen har bevirket, at jeg har mattet
måttet forkorte mit indlxg
indlæg betragte-

ligt, hvilket isxr
især er gäet
gået ud over en del dokumentation og en liste over undersogte
undersøgte va:rker.
værker.
Originalmanuskriptct befinder sig forfatterens varetxgt,
Originalmanuskriptet
varetægt, hvis nogen onsker
ønsker at konsulterc
konsultere det.
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alla breve uomtvistelig iden
i den "rigtige" alla breve.
Hos Bach optræder
optrxder en "rigtig" alla
alIa breve ikke ofte i hans orgel- og orkestermusik (i 7 ud af 35 unders0gte
undersøgte satser). De f0lger
følger beskrivelsen pa
på side 34. De ma
må
karakteriseres som diverterende, har ofte gaende
gående eller luntende bas og optrxder
optræder
hyppigt i finaler.
Det kan meget vel vxre
være fmalen af 4. Brandenburgerkoncert (BWV I049) eller
endnu bedre ouverturefugaen i orkestersuiten i h-mol (BWV I067), der har tjent
som forbillede for den moderne udf0relse
udførelse af Messias-fugaen!
Handel udviser i modsxtning
Händel
modsætning til Bach star
stor tilbageholdenhed i anvendelsen af
alla breve-tegnet. Holder man de franske danse- og suitesatser, som traditionen
tro noteres i alla
alIa breve, udenfor, fmder vi kun II
Ir satser (af 64 unders0gte).
undersøgte). Heraf
er de 8 diverterende, og i 5 af dem slar
slår fjerdedelsfornemmelsen kraftigt igennem.
Tilbage bliver tre satser i mellemgruppen, hvis temaer kan minde om Messiastemaet, men som ved nærmere
nxrmere eftersyn ingen lighed har med Messias-satsen.
Sammenligner vi Messias-fugaen med 32 unders0gte
undersøgte alIa
alla breve-satser hos
Handel og Corelli, ma
må resultatet siges at vxre
være magert. Een sats fra mellemBach, Händel
stor udstrxkning
udstrækning anvender de
gruppen kommer dog i betragtning, idet den i star
samme tekniske virkemidler i samme notation som Messias-satsen. Det drejer sig
om Bachs orgelfuga i c-mol (BWV 537):
I. Tema 4 takter
2. Mellemspil prxget
præget af sekvenser (som i Messias). Kadenceformel 3b ses it.
i t. 24.
3. Kromatisk basopgang i halvnoder med sekvenserende opspænding
opspxnding i ottendedele ovenover (t. 57). Men hvor Händel
Handel anvender den et par steder som harmonisk opspxnding,
opspænding, benytter Bach den som konstruktionsgrundlag i alle stemmer i
resten af satsen med vekslende harmonik. Harmonikken under overstemmens t.
62f svarer stort set til Messias.
4. Harmoniskifte pa
på halvnoden.
Nu behøver
behl1Ver en sats med ottendedelen som hurtigste nodev&rdi
nodeværdi jo slet ikke at v&re
være alla
alia
breve! Der fmdes mange satser hos Händel
Handel i denne notation, sxrlig
særlig fugaer, som
står i 4/4 (C), og en betragtelig del af dem er placeret som 2. sats efter en langstar
som indledning. Af det unders0gte
undersøgte materiale drejer det sig om satser fra 8 instrumentalkoncerter, 5 operaouverturer, 3 oratorieouverturer, 5 triosonater og 6 klaverfugaer. Bortset fra at de alle er fugaer, udviser de stor forskellighed. Fxlles
Fælles for
mange af dem er en tydelig profilering af ottendedelene, ofte i spring, mens takter med fjerdedele kun optrxder
optræder sporadisk som basfundament eller "fYld"
"f),rld" i mellemstemmer. Satserne falder indenfor alle kategorier, fra det diverterende over
diverse mellemformer til mere koncentrerede, strengere gennemarbejdede satser.
Fjerdedelspulsen er uomtvistelig i dem alle, men i en del af dem spiller det overordnede halvnodependul mere eller mindre ind uden at svxkke
svække fjerdedelene. De
fleste udviser fa
få fxlles
fælles trxk
træk med Messias. Nærmest
Nxrmest kommer 2. sats af concertogrosso'en Op. 6 nr. 4 i a-mol fra 1739 (HWV 322), komponeret ta
to ar
år f0r
før Messias:
I. Tema 4 takter med ledetonetrille sluttende med ottendedelskxde
ottendedelskæde (som Messias). Kadenceformlen eks. 3a danner temaets f0rste
første toner og anvendes i satsen
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med samme funktion som i Messias.
2. Mellemspil dialogiske ottendedelspartier over eks. 3a.
3. Kromatisk basopgang her i fjerdedele (t. 70 og 93). Kæden
K~den er dobbelt så
sa lang
som i Messias, men 2. halvdel svarer bade
både i harmonik og tonalitet til Messias.
4-. Rarmoniskifte
Harmoniskifte pa
på fjerdedelene.
For en fjerdedelssats taler bäde
både de markerede fjerdedele i t. 6, den vægtige
v~gtige
kromatiske opgang, samt at harmoniskifterne falder pa
K~den af
på fjerdedelene. Kæden
ottendedele i temaets slutning er heller ikke nogen letl0bende
letløbende affære
aff~re med de
mange spring. Trillen i begge satsers tema ma
må ogsä
også formodes at skulle give ledetonen en vis vægt.
v~gt. Endelig er, som i Messias, alle sternrner
stemmer (ogsa
(også bassen) involveret i det tematiske arbejde.
Sammenholder man Messias-satsens eksposition med ekspositionen i Op. 6 Uf.
Sarnmenholder
nr.
4-, hvor man begge steder finder ottendedelsfigurer sammenkædet
sammenk~det med kadencetilbøjelig til at spille begge satser ens, hvilket peger i
formlen eks. 3a, er man tilb0jelig
forrnlen
retning af at opfatte Messias-satsen som en fjerdelssats.
skal placeres pa
på
På baggrund af det ovenfor sagte, mener jeg, at Messias-satsen skaI
Pa
vippen meIlern
mellem en händelsk
håndelsk fjerdelssats og en bachsk halvnodesats. I konstruktionen ornkring
omkring temacitaterne ligner den Händel,
Håndel, og i mellemspil og 0vrige
øvrige udviksidsten~vnte halvnodestyrede konstruktion passer punkling ligner den Bach. I sidstenævnte
så vælge
v~lge at sla
slå fjerdedele
terne b og c (s. 37 ) fint ind. Som dirigent kan man sa
v~gt pa
(med megen vægt
på halvnoden) eller halve (med omhu for fjerdelene).
Mens intet hidtil har peget imod en opfattelse af satsen som "rigtig" alla breve, synes satsens ftgurationer (pkt. d, s. 37) ved en overfladisk betragtning at tale
for det. Figurationernes motiver
motiv er afledt af temaets sidste fire ottendedele, og de
optræder
optr~der i lange kæder,
k~der, som til forveksling ligner de diverterende instrumenHåndel. Pa
På
talkoncerters virtuose passager, som vi kender dem fra Vivaldi og Händel.
foregående er sagt om Messias-satsens stilistiske placebaggrund af hvad der i det foregaende
ring, tror jeg imidlertid ikke pa,
på, at disse kæder
k~der har denne diverterende funktion
består kun af dette ene motiv, som i stadig, koncentreret gentagelse er
her. De bestar
med til at opbygge satsens spændinger
sp~ndinger (eks. 5). Deer en del af det satstekniske
arbejde, som vi ogsa
også m0der
møder det i Bachs orgelværker
orgelv~rker (f.eks. fuga i g-mol, BWV
576, t. Sf). Figurens lighed med de tilsvarende i instrumentalkoncerterne er efter
min mening ikke nok til at opfatte satsen som "rigtig" alla
alIa breve. Det er imod
stykkets karakter. I 0vrigt
øvrigt har satsen heller ikke nogen gaende
gående eller luntende bas,
som ellers er typisk for mange af de "rigtige" alIa
alla breve-satser, og jeg kan ikke se
noget bel~g
belæg for at tvinge en sadan
sådan grundrytrne ned over den.
spørgsmål, ma
må man nok sige, at en rolig
Skal man besvare det side 37 stillede sp0rgsmäl,
alla breve-opfattelse, som ved nogle af Bachs orgelfugaer i mellemgruppen, kan
forsvares.

III Taktsammentra:kning
Taktsammentrækning
Vil man have Messias-satsen til at lyde som en barok-allegro med sekstendedele i
4-/4-, ma
må det ske ved taktsammentrækning
taktsarnmentr~kning (eks. lOg 5). Nu er det fa
få baroksatser i

40

Niels Mgller
Møller

alla breve af mellemtypen, der ved nojere
nøjere eftersyn "gar
"går op" i dobbelt takt. Det er
mest "rigtige" alla breve- og 2!4-satser, specielt i fmaler. Messias-satsen ser imidlertid lovende ud med et lige antal takter (bortset fra slutakkorden). Temaet er
på I i
ligefrem oplagt med sin stigning gennem ledetone op til subdominanten pa
omstxndighed har sikkert også
ogsa fristet de moderne
modeme
anden takt (eks. I), og den omstændighed
fortolkere.
Alt gar
får vi
går gnidningslost
gnidningsløst i ekspositionen (t. 1-27). Men dirigerer vi videre, fir
omvendt slag i forhold til Rändels
Handels periodedannelser. Det pavirker
påvirker den vxgtige
vægtige
basopgang:
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(XVII 2 § 14, fig. 27). I dette tilfxlde
tilfælde fortsxtter
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Som det ses i eks. 5 (nederst forrige side) t. 27 (noteret som eks. I) skubbes
denne vigtige opgang hen pa
på de mindre betonede slag i taktens anden halvdel,
og nogle inferiore
inferiøre harmoniske funktion
funktioner
er rykker op pa
på de vigtigste pladser efter
gælder temaindsatsen t. 37 (38), som far
får sit toppunkt pa
på
nedslaget. Det samme g<rlder
subdominanten placeret pa
på et mindre betonet taktslag t. 39 (40). Orgelpunkteme
Orgelpunkterne
på 3 i stedet for pa
på I, og det samme gor
gør kadencerne. Endelig hugges HänHanfalder pa
dels totaktskonstruktioner over pa
på midten af nedslagene.7
nedslagene?
går sa
så fmt op, har maske
måske fået
f:'let nogle dirigenter
At begyndelsen og slutningen gar
til at overse, at de har slået
slaet mod metrummet i 52 af satsens 85 takter. Specielt hvis
deres tempo har v<rret
været sa
så hurtigt, at det ikke har tilladt dem at ga
gå i dybden med
detailler. Selvfolgelig
Selvfølgelig er der mange gode musikere, som har en klar fornemmelse
af satsens konstruktion, og som forstar
forstår at bringe den til udtryk trods et evt. omvendt slag.
Handels egne taktstreger, kommer man ikke slagteknisk pa
på
Slår man ned efter Rändels
Slar
gale veje. leg
Jeg skaI
skal dog ikke afvise, at satsen kan fa
få god sammenh<rng
sammenhæng ved, at man
Blot skal
skaI man sa
så nojes
nøjes med at sla
slå to slag i t. 27 og 78 (og - maske
måske slår 4 halve. BIot
slar
dele t. 68-73 op i to stortakter med 6 halvnodeslag i hver).
behøver imidlertid ikke at betyde en udforelse
udførelse som hurtig "rigtig" alla
alia
Det behover
breve, men kan ogsa
også lade sig gore
gøre i en roligere alla
alia breve af mellemtypen.

IV Tempo
Hvad angar
angår Messias-satsens tempo mener jeg, at kommer man op over halvnode
= ca. 85, kan man vanskeligt undga
undgå at udfore
udføre satsen som en "rigtig" alla
alIa breve, og
da jeg i det foregaende
foregående mener at have afvist denne mulighcd,
mulighed, ma
må jeg lede efter et
passende tempo l<rngere
længere nede pa
på skalaen.
Handels tempoangivelse er allegro moderato, som hos Quantz (sammen med
Händels
allegro ma non troppo) henfores
henføres til allegretto-kategorien (XVII 2 § 26). V<rlger
Vælger
vi (som de moderne) at betragte Messias-fugaen
MeSSias-fugaen som en decideret alla
alia breve-sats
og folger
følger Quantz's tempoangivelse for en allegretto i alla breve, får
ßr vi halvnode = 80
(fjerdedel = 160). Det virker hurtigt, men ikke sa
så hurtigt som i de modernes
på de satser, hvor Händel
Handel ellers
eHers har anvendt moderato
udgaver. Ser vi derimod pa
eller ma non troppo (HWV 67,316,324 og 386), er de alle typiske fjerdedelssatser
med ottendedelen som hurtigste node. Et forsog
forsøg pa
på at spille dem i fjerdedel =
160 giver et grotesk hurtigt og umuligt resultat, og spiller vi efter Quantz's allegretto-anvisning i fjerdedelssatser med sekstendedele (fjerdedel = 80) bliver det
for langsomt. Der ma
må g<rlde
gælde en anden regel for satser i 4/4 med ottendedelen
som hurtigste node.

7. Som det ses af skemaet s. 36 er taktstregerne for neden forhenget,
forlænget, sa
så de markerer en dobbelttakt. I de perioder, hvor motivdannelsen a:ndres
ændres metrisk i forhold hertil (t. 28-79), er der

yderligere markeret dobbelttaktstreger for oven.
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Quantz omtaler en modereret allegro halvnode = 60, fjerdedel = 120 som en
på
mellemstation mellem allegro assai og allegretto (XVII 7, § 51,).8 Den er beregnet pa
sekstendedelssatser, men kan maske
måske bruges som udgangspunkt for vor diskussion,
idet den anvendt pa
på ottendedelssatser hverken virker for langsom eller for hurtig.
Der er stor lighed meilern
mellem tempoangivelserne i Messias og i Op. 6 nr. 6, 2. sats
HWV 324 (efter overvejelser foretrak Händel
Handel som sagt 'moderato' i Messias,
mens 'giusto' sejrede over 'ma non troppo' i Op. 6 nr. 6).9 Op. 6 nr. 6 er en
oplagt fjerdedelssats med markerede fjerdedele i temaets f0rste
første takter, og jeg vil
mene at fjerdedel = 120 er absolut i overkanten. Tager vi den side 38-39 omtalte
Op. 6 nr. 4 (allegro), som ogsa
også er en fjerdedelssats, f0les
føles fjerdedel = 120 maske
måske i
underkanten.
Betragter vi Messias-ouverturen som va:rende
værende i na:rheden
nærheden af en fjerdelssats, far
får
vi nok et minimumstempo pa
på fjerdedel = 120. Nu lader Messias-satsen sig jo, i
modsætning til de to andre, spille i et langt hurtigere tempo. Side 38 sammenligmodsa:tning
nede vi den med Bachs orgelfuga i c-mol (BWV 537). I den anledning har jeg
konsulteret flere organister af forskellige argange
årgange om deres tempo i dette stykke.
Resultatet blev halvnode = 60 (3); 63 (I); 66 (3); 72 (I); 75 (I); og 80 (I). Med
sammenligningen med Händels
Handels Op. 6, nr. 4 in mente er jeg tilb0jelig
tilbøjelig til at foretrække et sted i tresserne for Messias-satsen svarende til, hvad flertallet peger pa
tra:kke
på
for Bach-fugaens vedkommende. Musik skal ikke levendeg0res
levendegøres ved hastighed,
men gennem artikulation.
Handels eget tempo, synes opgaven umulig. Nogen hja:lp
hjælp kan
Leder vi efter Händels
vi maske
måske fä
få i Jens Peter Larsens artikel Handelian Tempoproblems and Messiah. IO
Her bringes bl.a. en oversigt over metronomangivelser i Messias meilern
mellem 1784 og
1940. Ouverturefugaen udviser overalt fjerdedelstempi meilern
mellem II2 og 126 (langsomst i forrige arhundrede).
århundrede). Tager vi en meIlernproportional
mellemproportional meilern
mellem disse far
får vi
på fjerdedel = 120. Alle disse angivelser er rolige og har
et gennemsnitstempo pa
været det siden monsteropf0relsen
va:ret
monsteropførelsen i Westminster Abbey i 1784.
Desværre ser det ikke ud til, at Händel
Desva:rre
Handel selv har beskrevet varigheden af Messias. Det har han imidlertid gjort for Salomos vedkommende, og her er han i
I/S hurtigere end en beregning, som Jens Peter Larsen med angennemsnit ca. 1/5
vendelse af et dengang rimeligt tempo foretog i midten af vort arhundrede.
århundrede. Nu
ved vi ikke, om Händel
Handel ville have va:ret
været ligesa
ligeså hurtig i et alvorligt oratorium af
,,Anthem-typen" som Messias. Men pr0ver
prøver vi alligevel at overf0re
overføre tendensen fra
Salomo tilMessias,
til Messias, far
får vi et ouverture-tempo pa
på fjerdedel = 144 (halvnode = 72),
hvilket ligger indenfor de forslag, der er angivet ved Bachs c-mol-fuga.
En sadan
sådan statistik ma
må jo tages med det allerst0rste
allerstørste forbehold. Vi kan maske
måske
ane en tendens, men ikke udlede Händels
Handels tempo i de enkelte numre. Hans tempo i ouverture-fugaen kan have været
va:ret savel
såvel roligere som hurtigere end det an8. Jvf.
]vf. Thurston Dart: Thc
The Interpretation 01
o/ Music, London 195+, s. 98.
9. Halle-udg. (se note J) Serie rv;
IV, bd. 14-, kritisk beretning s. 4-I.
4-1.
IO. American Choral Review, XlV,
w.
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f0rte. Metronomangivelsen for den indledende Grave i 1784 er fjerdedel = 60.
førte.
Det passer godt til Quantz's ord om, at en Grave skai
skal spilles "etwas erhaben lmd
lebhaft" (XIV § 17), og muligvis svarer det til Händels
Handels eget tempo. Spilles satsen
hurtigere er det 'erhabene' i fare far
for at forsvinde.
selvfølgelig er op til den enkelte dirigent, hvor
Til slut skai
skal det siges, at det selvf0lgelig
han udfra sin personlige kunstneriske fornemmelse vii
vil placere Messias-ouverturens tempo. Men jeg haber,
håber, det vii
vil faIde
falde indenfor de rammer, der er anf0rt
anført i det
måde, pa
på hvilken man kunne virkeligg0re
virkeliggøre en opfattelse af
foregående. En smuk made,
foregaende.
ouverturen som en sammenhxngende
sammenhængende helhed, kunne vxre
være at sammenfatte hele
stykket under en fxIles
fælles puls: Grave, fjerdedel = 60 - Allegro, haIvnode
halvnode = 60.
Men et sa
så roligt tempo vii
vil det nok vxre
være svxrt
svært for nutidens dirigenter, publikum
og maske
måske Händel
Handel i hans gray
grav at acceptere.

SUMMARY:

Concerning the peiformance Of the Allegro in HändePs
HandePs
ouverture to the Messiah
This article discusses tempo and character in the Allegro of Händel's
Handel's overture to
the Messiah. Although many modern
modem interpretations have tended to identify this
music as being in the style of an amusing concerto grosso movement, the present
author proposes a slower, more serious performance of the movement. An
analysis of the work's structure and a comparison of this piece with other
movements by Händel
Handel (HWV 322 and 324) and a Bach organ fugue (BWV 537)
are used to substantiate this theory.
Translated by Anna H. Hanvell

