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William BYRD

,

İKİ MOTET

İngiltere’nin Palestrina’sı olarak tanımlanan organist ve
besteci William Byrd, olasılıkla 1540-43’te Lincoln’de
doğmuştur. 19 yaşında Thomas Tallis (1505-1585)’in
öğrencisi olan Byrd’ün, 1540’larda Kraliyet Şapeli koro
şefi olan Thomas Byrd’iün oğlu olduğu kabul
edilmektedir. 1563’te Lincoln Katedrali’ne organist ve
koro şefi olarak atanan, evlendikten sonra da 1570’te
Londra’ya giden Byrd, eski görev yerine kilise şarkılar
göndermeyi sürdürmüştür. Londra’da, İngiliz müziğinde
çok önemli bir yeri olan Kraliyet Şapeli (Chapel Royal)’e
Centilmen (korist) olarak girmiş, 1572’de Thomas Tallis
ile çalışmıştır. Kısa zamanda ünü artan, kendine önemli
bir yer edinen Byrd, Worcester Kontu ve Petre ailesi gibi
seçkin kişilerin himayesinde soylulara ders vermiş,
besteleri her zaman ilgi görmüştür. 1575’te, Thomas
Tallis ile birlikte nota ve kağıdı basım tekelini de elde
etmiş; çoğu Kraliçe Elizabeth’e adanan dini eserler, Latin
Motetleri yayınlamış, kraliçenin de bu ithafı kabul
etmesiyle bunlar Kraliyet Şapeli’nde seslendirilmiştir.
1580’lerden sonra katoliklere yapılan baskılar nedeniyle
Latin Motetleri’nin Roma Katolik Kilisesi’nin unsuru
sayılması, Byrd’ün durumunu güçleştirmiş, ancak asiller
arasındaki nüfuzlu dostlarının yardımıyla bu sıkıntılı
günleri atlatmıştır.

*Justarium animé * Ad Dominum cum tribularer
Williab Byrd, Latin Motetleri’nin sözlerini Babilon
Motetleri olarak da adlandırılan türde uygulayarak
zamana da uymuştur. Elizabeth Dönemi müziğinin
öncülerinden olan ve bunda tek başına çaba gösteren,
Kraliyet Kilisesi Kitabı’nda Fatrher of Musick (Müziğin
Babası) olarak adlandırılan Byrd’ün bu iki moteti de Latin
Motetleri içinde yer almaktadır. “Justorum animé”
(1611) beş sesli koro için, özgün metni kaybolan “Ad
Dominum cum tribularer” ise sekizli koro için
bestelenmiştir.
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La volta
William Byrd, ustaca yazılmış madrigalleri yanında,
klavsenin küçük bir cinsi olan “virginal” için parçalarıyla
tanınmış, pek çok mes, hem Latince, hem de İngilizce dini
koro eserleri ve ilahiler yazmıştır.
Byrd, Fitzwilliam Kontu Richard’ın adını vererek
yayımladığı ve 1562-1612 yılları arasında yazılan,
çoğunlukla
kendi
eserleri
yanında
Bull
ve
Farnaby’ninkileri de içeren 297 parçalık Fitzwilliam
Virginal Book ile günümüze önemli bir antoloji de
bırakmıştır. Bu kitapta bulunan pek çok pavane, guilliard
e fantasia’dan başka soyluların adını taşıyan voluntary,
ground, allemande, gigue de bulunmaktadır. Yine aynı
kitapta No.155 olarak yer alan ve orjinali Sol Majör tonda
olan La Volta ise Lady Morley’in adına yazılmış, 6/8’lik
ölçüde, sevimli ve dönerek yapılan eski bir İtalyan
dansıdır.
Byrd’ün Fitzwilliam Virginal Book’ta yer alan diğer
tanınmış parçaları şunlardır : No.58 The Carman’s
Whistle; No.64 Sellenger’s Round; No.66 O Mistris Myne;
No.69 The Bells; No.92 Galliard; No.157 Wolsey’s Wilde;
No.160 Bowland; No.191 Sir John Grayes2 Galliard.
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