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Útdráttur 

 

Í "essari ritger! er teki! fyrir eitt af stóru tónverkum tónskáldsins Sir John Tavener. 

Verki! er fyrir einleiksselló og strengjasveit og heitir The Protecting Veil. Rannsóknin 

beinist a! "ví a! leita svara vi! "eirri spurningu hvernig hef!ir og áhrif rússnesku 

rétttrúna!arkirkjunnar birtast í verkinu. #a! er fari! sögulega yfir líf tónskáldsins og 

tekin fyrir tónverk, atbur!ir og hugmyndir sem höf!u áhrif á "róun hans sem 

trúartónskálds. Sko!a! er hvers vegna a! hann snéri baki vi! ka"ólsku kirkjunni og 

snérist til rétttrúna!ar kirkjunnar. Einnig er fari! í a!draganda verksins og sko!a! af 

hverju hann valdi a! byggja "a! upp eins og hann ger!i. 

Í meginrannsókn ritger!arinnar er fari! vandlega yfir og kafa! djúpt í verki! The 

Protecting Veil. Fari! er skilmerkilega yfir heildarform verksins og "a! skilgreint út 

frá tónefni, tónstigum og fari! yfir samhverfur í tónmáli og efnistökum. $mis 

mikilvæg hugtök eru kynnt og ger! tilraun til a! útsk%ra í hva! tónskáldi! er a! vísa á 

ákve!num stö!um. Hugmyndin um tónlistaríkon er kynnt og fari! lauslega í "a! 

hvernig John Tavener hafi hugsanlega n%tt sér íkonagrafíska hugsun vi! tónsmí!ar 

verksins. 

Ni!urstö!urnar lei!a í ljós a! áhrif rússnesku rétttrúna!arkirkjunnar eru ótrúlega sterk 

og sk%r í verkinu. Heildarformi! er augljóslega tengt hátí!um kirkjunnar og flestar 

laglínur eiga uppruna sinn a! rekja til fornra rússneskra e!a b%sanskra messusöngva. 

Einnig eru dregnar ályktanir um notkun Taveners á íkonagrafíu í verkinu, hvernig 

hann túlkar hreinleika og tærleika íkona í tónlist sinni. Hvernig hann túlkar "a! 

fínlega og næma í Maríu me! "ví a! beita moll litnum "egar fari! er inn á persónulegt 

svi! Maríu og bjölluhljómarnir séu me!al annars klár vísun í messuhald 

rétttrúna!arkirkjunnar. 

Eftir a! hafa kafa! djúpt í svona verk, vakna upp mikilvægar spurningar. Hva! vil ég 

segja me! tónlist minni? Hverju hef ég a! mi!la? Hver er tilgangurinn me! tónlist 

minni? Og "etta eru ofsalega stórar spurningar. En "a! er einmitt máli! a! ma!ur 

kemst a! "ví a! ritger!in var kannski helst til a! "roska mann. 
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1. Í upphafi 

  

 

Tónskáldi! Sir John Tavener (1944- ) er eitt af "ekktustu trúarlegu tónskáldum 

samtímans. Frá "ví ég kynntist tónlist hans, hefur hún snorti! mig djúpt, en einnig 

vaki! upp spurningar. Í fyrsta skipti sem ég heyr!i tónverk eftir Tavener var ég ungur 

a! árum í Skálholti og dr. Pétur Pétursson, gu!fræ!iprófessor og "áverandi rektor vi! 

Skálholtsskóla, kynnti John Tavener fyrir fö!ur mínum.  

 

#a! var í raun ekki fyrr en ég fór a! syngja og flytja kórverkin hans sjálfur a! ég 

átta!i mig á "ví a! "a! lá eitthva! d%pra undir yfirbor!inu: Einfaldleiki sem haf!i 

samt stórkostlega d%pt og "unga sem ég ger!i mér ekki grein fyrir hvar lá og hvernig 

tónskáldi! gat ná! fram.  

 

Ég haf!i heyrt um hina 8 heilögu tóna sem nota!ir eru í b%sönskum messusöng og í 

hinni rússnesku rétttrúna!arkirkju. #ar eru "eir nefndir Octoechos. Um getur veri! a! 

ræ!a tilvísun í sálmabók rétttrúna!arkirkjunnar og/e!a tónkerfisins. #etta vakti athygli 

mína. En hvernig virka "eir og hvernig eru "eir nota!ir? Hversu miki! notar Tavener 

tilvísanir í "essa tóna? Ég var sannfær!ur um a! "arna væri eitthva! sem ég gæti átta! 

mig á og lært.  

 

Í "essari ritger! ætla ég a! rannsaka verk sem "ykir eitt af mikilvægustu verkum Sir 

John Taveners. Verki! heitir The Protecting Veil. Ég ætla a! reyna a! komast a! "ví 

hvort, og "á hvernig, tónlist Taveners tengist rússnesku rétttrúna!arkirkjunni, sko!a 

hvernig áhrif kirkjunnar og hef!irnar birtast í "eim, og hvernig hann notar myndmál 

íkona í tónmáli og formi verksins.  
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2. John Tavener 

 

Hann fæddist inní hamingjusama og tónelska fjölskyldu í nor!urhluta London. Hún 

var rómversk-ka"ólsk og kirkjurækin. Forfe!ur hans voru a! mestu leyti smi!ir, en 

miklir áhugamenn um tónlist.  

 

John Tavener "ótti strax frá unga aldri vera me! afbrag!sgott tóneyra. Hann gat spil-

a! tónlist á píanó sem hann heyr!i kannski í fyrsta skipti nokkrum klukkustundum 

fyrr. Hann gat greint nákvæma tóna úr flóknum "éttum hljómum. Eyrun voru vopn 

sem áttu eftir a! koma sér vel fyrir tónskáldi!.1  

Hann haf!i aldrei neinn sérstakan áhuga á a! spila Bach e!a tónlist eftir a!ra. Honum 

fannst skemmtilegast a! spila af fingrum fram, framkalla hljó! og tilfinningar á píanó 

e!a orgel ef hann komst í "a!. Hann haf!i dálæti á "eim krafti sem orgeli! bjó yfir.  

 

Hann var ekki nema 12 ára gamall "egar hann heyr!i tvö verk sem höf!u gífurleg 

áhrif á hann og kveiktu löngun hans til a! ver!a tónskáld. #a! var annars vegar 

Töfraflautan eftir Mozart og hins vegar Canticum Sacrum eftir Igor Stravinsky. #a! er 

skiljanlegt a! börn ver!i fyrir sterkum áhrifum frá Töfraflautunni en mun sérstakara 

a! "au falli fyrir Canticum Sacrum "ar sem "a! verk er mun ómstrí!ara og "yngra í 

vöfum.2  

 

Strax frá byrjun tónsmí!aferils John Taveners haf!i Stravinsky gífurlega sterk og 

mikill áhrif á hann. Stravinsky var fæddur inn í rússnesku rétttrúna!arkirkjuna og má 

skynja áhrif frá hef!um hennar og messusöng í sumrum verka hans. #a! var einhver 

tærleiki, hreinleiki í tónverkum hans sem ná!u strax til Taveners. Hann heilla!ist af 

dulú!inni og fannst tónlistin oft bera me! sér "okka helgiathafnar. #a! var eins og 

eitthvert dularfullt leyndarmál lægi djúpt á bak vi! tónsmí!ina sjálfa. Á 7. og 8. 

áratugnum fór Tavener a! taka anna! í fari Stravinskys en bara tónsmí!arnar sér til 

fyrirmyndar. Hann segir sjálfur: „Ég held a! á "essum aldri, "egar ma!ur er mjög 

ungur, ver!i ma!ur au!veldlega hugfanginn og ég var! "a!! Hann klæddist svörtum 

rússkinsskóm, svo a! ég klæddist svörtum rússkinsskóm. Ég mundi a! hann haf!i 

gó!an smekk fyrir viskí og ég hóf a! drekka viskí. Ég vissi a! Stravinsky var vanur a! 

drekka heila flösku af viskí á hverju kvöldi og enginn skyldi hvernig "a! var 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 29 
2 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 21. 
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mögulegt fyrir hann a! halda áfram a! semja, en hann ger!i "a!.“ 3 #a! má heyra 

áhrif Stravinskys á tónlist Taveners mjög sterkt frá "essum tíma og jafnvel fram til 

dagsins í dag. Hann segir sjálfur a! "etta birtist fyrst og fremst í sk%rleika í hljómi. 

Ma!ur geti sest beint ni!ur vi! píanó og spila! "a! sem ma!ur heyrir eftir a! hafa 

hlusta! á Stravinsky af "ví a! hljó!myndin sé svo sk%r. Tavener segir sjálfur a! eitt af 

"ví sem hann kunni hva! best a! meta vi! Stravinsky sé „a! ma!ur heyrir hversu gott 

eyra hann hafi“.4 

 

Eitt mikilvægasta verk frá námstíma Taveners í Royal School of Music í London er 

„Three Holy Sonnets of John Donne“ sem hann samdi 1964. Fyrsta og eina upptakan 

sem ger! hefur veri! af "essu verki er á íslensku geislaplötunni „Heilagur Draumur“ 

me! Kammerkór Su!urlands "ar sem Hrólfur Sæmundsson syngur heilögu 

Sonneturnar. Tavener segir sjálfur um verki!:  #etta er „minn fyrsti alvöru hljómur“. 

Hann haf!i fundi! sína rödd. Og stuttu seinna hitti hann Stranvinsky og s%ndi honum 

verki!. Stravinsky átti a! hafa sagt vi! hann "egar a! hann var búinn a! sko!a "a! „I 

know“ e!a „Ég veit“. John var í sk%junum í marga daga á eftir.5  

 

 

 

3. Jónas og hvalurinn 

 

3.1 The Whale 

 

Eitt af mikilvægustu verkum Taveners er kantatan The Whale sem var nokkur ár í 

smí!um. Biblíusagan um Jónas og hvalinn er upphaflega kveikjan a! verkinu. En "a! 

er bers%nilegt a! ímyndunarafli! hefur fengi! a! rá!a mjög mörgu í framvindu 

verksins sem er mjög litríkt og áhrifamiki!. Verki! er fyrir sólósöngvara, sögumann, 

blanda!an kór (SATB), barnakór og hljómsveit. Mikilvægur "áttur í samsetningu 

verksins var a! ákve!in hljó! voru mögnu! upp en önnur voru tekinn upp fyrir fram 

og spilu! af segulbandi. #etta, ásamt hinum fjölbreytta hópi flytjenda, skapa!i nokku! 

óvenjulegt sem samtíminn me!tók au!veldlega.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Piers Dudgeon, Lifting the Veil: The Biography of Sir John Tavener, Portrait, Great Britain, 
2003, bls. 32. 
4 Piers Dudgeon, Lifting the Veil, bls. 33. 
5 Piers Dudgeon, Lifting the Veil, bls. 37. 
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The Whale var frumflutt 24. janúar ári! 1968 og vakti gífurlega athygli me!al brei!s 

hóps hlustenda.6 London var i!andi menningarborg "ar sem allir voru opnir fyrir 

n%jum straumum og fólk í sífelldri leit a! einhverju n%ju og fersku. Og "a! vir!ist 

vera a! me! "essu verki hafi Tavener hitt á einhvern hljó!heim e!a komi! me! 

einhverja frásögn me! "eim hætti a! hún átti samhljóm me! "eim sem álitnir voru 

hipp og kúl. 

 

 

 

3.2 The Beatles og Apple records 

 

Roger Tavener, bró!ir Johns, var smi!ur í Lundúnarborg á "essum spennandi tímum. 

Hann "ótti bæ!i skemmtilegur og hipp og kúl og tilheyr!i flotta fólkinu. The 

Swinging builder, einsog hann var kalla!ur, ger!i endurbætur á húsakynnum ríka 

fólksins. #a! leiddi til "ess a! hann fór a! vinna fyrir Bítlana, bæ!i a! laga hljó!ver 

"eirra og heimili. En stærsti vi!skiptavinur hans á "essum tíma var Ringo Star, 

trommuleikari Bítlanna, sem ger!i breytingar á húsinu sínu fyrir tugi milljóna punda. 

Einn gó!an morgun tók Roger me! sér upptöku af The Whale sem BBC haf!i 

útvarpa! og Ringo var! ofsalega hrifinn. En á svipu!um tíma hittust John Tavener og 

John Lennon í veislu. Yoko og Lennon ur!u strax áhugasöm og forvitin um Tavener 

og hlustu!u á eitt verka hans og dá!ust af hljó!færanotkuninni og hljómnum sem 

Tavener ná!i út úr henni. #etta allt leiddi til "ess a! The Whale var hljó!rita! í 

hljó!veri Bítlanna og einnig verk sem heitir Celtic Requiem. Platan kom út hjá Apple 

Records ári! 1970.7 #etta var stórt stökk fyrir unga tónskáldi!, a!eins 26 ára á "essum 

tímapunkti. Skemmst er frá "ví a! segja a! platan rokseldist og fékk afbrag!sdóma.  

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 60-62. 
7 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 72-73. 
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4. Máttur trúarinnar 

 

4.1 Trúarhuglei"ingar Taveners 

 

Verk Taveners hafa alltaf haft mjög sterkar og beinar trúarlegar skírskotanir. En "a! 

sem einkenndi líf hans og tónsmí!ar lengi var leitin a! sannleikanum, leit a! jafnvægi 

í lífinu og trúnni. Ultimos Ritos er eitt af tímamótaverkum hans "ar sem symbólismi 

spilar stórt hlutverk. #ar tekst hann á vi! "a! a! finna jafnvægi og festu í ka"ólskri trú 

sinni sem honum fannst skorta. Fyrsti kaflinn byrjar á stórum og rei!um hljómi 

hljómsveitarinnar. Hljómurinn er tilvitnun í „Crucifixus“ eftir J.S Bach. Hann er 

mynda!ur me! "ví a! safna öllum nótum kaflans og ra!a frá d%psta tóni: C, H, F, E, 

A, F#, D#, G, H, C#, D, G#.8   

Í fyrstu var hann mjög ánæg!ur me! verki! og fannst hann loksins fá hugmyndir a! 

tónum og hljómum sem "%ddu eitthva!, höf!u einhverja meiningu og tilgang. En 

sí!ar meir fannst honum verki! alltof ofbeldishneigt. Hann segir myndina sem hefur 

skapast í hinum ka"ólska heimi af krossfestingunni vera óhugnanlega me! öllu 

bló!inu, svitanum, angistinni og kvölinni. Tavener gengur svo langt a! segja a! "a! 

útsk%ri allt ofbeldi! sem er í vestrænum listum.9 En leitin vi! a! finna tónsmí!um 

sínum einhvern d%pri tilgang og festu hélt áfram.  

 

4.2 Fyrstu kynni af rétttrúna"arkirkjunni  

 

Tavener kynntist ungum írskum rithöfundi Gerrard McLarnon ári! 1973. Hann haf!i 

strax gífurleg áhrif á Tavener. Hann var í rússnensku rétttrúnarkirkjunni og haf!i óbeit 

á ka"ólsku kirkjunni frá barnæsku sinni á Írlandi. Hann las Hómerskvi!ur á hverjum 

degi og uppáhaldshöfundur hans var Dostoevsky. McLarnon tók hann me! í kirkju 

rétttrúna!arsafna!arins og Tavener lei! strax eins og hann ætti "ar heima. Einnig bau! 

hann honum á myndlistars%ningu "ar sem Tavener heilla!ist af íkonum. Hann var! 

bergnuminn af "essu formi "ar sem tíma og náttúru eru á einhvern hátt ger! n% skil og 

gu!dómurinn umvefur d%r!ina.10  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 John Tavener, Brian Keeble, The Music of Silence: A Composer’s Testament, Faber and 
Faber, London og New York, 1999, bls. 27. 
9 John Tavener, Brian Keeble, The Music of Silence, bls. 27. 
10 John Tavener, Brian Keeble, The Music of Silence, bls. 28 
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John Tavener var tekinn inní rússnesku rétttrúna!ar kirkjuna ári! 1977. A! hans mati 

var ka"ólska trúin or!in a! alltof stóru bákni "ar sem andlegt og félagslegt ofbeldi 

vi!gekkst.11  

 

4.3 Mó"ir Thekla 

 

Ári! 1980 fékk Tavener heilabló!fall og í framhaldinu gafst tími til a! endurmeta lífi! 

og tilveruna. Seint á "ví ári rakst hann á bækling me! rétttrúna!artextum sem var 

gefinn út í klaustri sem hét Monastery of the Assumption og var í Normanby í 

Yorkshire. #a! sem kveikti í honum voru inngangsor! a! The Life of St. Mary of 

Egypt sem skrifu! voru af Mó!ir Theklu. #a! var eitthva! vi! "a! hvernig hún tala!i 

um Maríu sem snart hann. #essi bæklingur gerja!ist í honum í nokkra mánu!i en hann 

lét sí!an va!a og hringdi í klaustri!.12 Samstarf "eirra Mó!ur Theklu átti eftir a! móta 

hann miki! næstu tvo áratugina. Hún var! honum lei!arljós í fræ!um 

rétttrúna!arkirkjunnar, í lífinu og í symbolisma og hún skrifa!i og yfirfór flesta texta 

vi! tónsmí!ar hans á "essum rúmlega 20 ára samstarfsferli. Hún var! honum vinkona, 

var! honum innblástur og gekk honum svo í mó!ursta! "egar mó!ir hans, dó ári! 

1986.  

 

 

5. Upphaf verksins 

 

5.1 Kveikjan a" The Protecting Veil 

 

Sellóleikari nokkur, Steven Isserly, spur!ist fyrir um "a! hvort Tavener væri til í a! 

semja tónverk fyrir sig. Isserly haf!i hrifist miki! af tónlist hans og "á sérstaklega af 

áhrifum rússnesku rétttrúna!arkirkjunnar og hins forna Znamenny messusöngs á 

tónlist hans. Eftir a! Tavener haf!i rá!fært sig vi! Mó!ur Theklu ákva! hann a! 

verki! ætti a! tileinka Maríu mey og "a! ætti a! fjalla um Maríuhátí!irnar í 

kirkjudagatali rétttrúna!arkirkjunnar. Mó!ir Thekla sag!i honum go!sögnina um The 

Protecting Veil, eina af mikilvægustu Maríuhátí!um rétttrúna!arkirkjunnar. #etta var 

nákvæmlega "a! sem a! John Tavener vildi heyra og hann hófst handa vi! a! skrifa 

The Protecting Veil. Steven Isserly bjóst vi! a! fá stutt verk fyrir kammersveit en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 John Tavener, Brian Keeble, The Music of Silence, bls. 34. 
12 Piers Dudgeon, Lifting the Veil, bls.102. 
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hann fékk a! lokum 45 mínútna verk sem var tónlist fyrir selló og stóra 

strengjasveit.13 Hver kafli er eins konar hljó!íkon sem dregur upp hátí!irnar sem 

binda verki! saman.  

 

5.2 Go"sögnin um The Protecting Veil of Theotokos 

 

Go!sögnin átti sér sta! í Vlacherni kirkjunni í Konstantínóbel, sem nú er Istanbúl í 

Tyrklandi. Borgin var umkringd óvinaher og Andrew „The Holy fool“ og a!rir 

vi!staddir voru vi! bænahald í kirkjunni. #á birtist María mey hátt yfir altari 

kirkjunnar og blakti sjali sínu sem skjóli til verndar öllum kristnum mönnum. 

Óvinaherinn dró herinn frá borgarmúrunum án nokkurra frekari sk%ringa. #ví bi!ja 

margir til hennar "egar a! "eir eiga í vanda í lífi sínu á einhvern hátt og trúa "ví a! 

verndarmáttur hennar vaki yfir okkur.14  

 

 

6. Mikilvægir !ættir  

 

6.1 Íkonar  

 

Íkonar eru helgimyndir sem eru mikilvægur "áttur í kirkjuhaldi rétttrúna!ar.  

#a! er misskilningur a! íkonar séu á einhvern hátt listræn túlkun trúarbrag!anna. #eir 

eru hvorki heilagar myndir né eiga "eir a! vera raunverulegir á nokkurn hátt. #eir eru 

gluggi inní anna! ríki, gu!sríki. #a! gilda mjög strangar reglur um uppbyggingu og 

litasamsetningu "eirra sem hafa var!veist manna á milli innan rétttrúna!arkirkjunnar. 

Reglurnar eru svo strangar a! "rátt fyrir a! íkon sé mála!ur eftir ströngustu reglum, 

"á er hann ekki or!inn íkon fyrr en hann hefur fengi! blessun kirkjunnar. Íkonar 

gegna "ví hlutverki a! vera stö!ug áminning um atbur!i ritningarinnar.15 #a! er 

eitthva! svo stórkostlegt vi! dulú!ina sem íkonar eru sveipa!ir, algjör fjarvera 

listamannsins sem málar myndina og einhver sterk gu!leg nánd, hvernig d%rlingurinn 

horfir á mann tilfinningalausum, látlausum augum, og án "ess a! krefjast neins.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 201-202. 
14 John Tavener og Mother Thekla, Ikons: Meditations in Words and Music, Fount, Great 
Britain, 1994, bls. 41. 
15 Ibit., bls. 31. 
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6.2 Tónlistaríkon 

 

Er hægt a! innlei!a "essa hugsun í tónlist? Getur tónsmí! or!i! íkon? 

Tavener trúir "ví en veit jafnframt a! líkt og hinn mála!i íkon "arf tónsmí!in a! lúta 

ströngum lögmálum. Tónlistin "arf a! fylgja hef!um rétttrúna!arkirkjunnar en einnig 

"arf a! finna lei! til a! hl%!a reglum íkonagrafíunnar vi! tónsmí!ina. #a! "arf a! 

finna öllu sinn sta! innan samhverfu heildarinnar. Íkonar geta teki! á sig marga liti og 

umfjöllunarefnin eru margvísleg. #eir geta veri! fallegir, ógnvekjandi, gla!værir og 

grimmir, en allt skal vera innan myndlíkingar íkonsins.16 #etta setti tónskáldi! í einkar 

erfi!a stö!u. Hann "urfti a! finna lei! til a! fjarlæga sig frá eiginlegri listrænni túlkun 

e!a sköpun, finna lei! til a! greina frá atbur!um, segja söguna, vera áminning. 

 

 

6.3 8 tóna kerfin   

 

Í mörgum menningarsamfélögum "ekkist einhvers konar átta móda kerfi e!a tónkerfi 

sem hefur áhrif á tónlist "eirra. #a! rekur uppruna sinn til forngrískrar tónfræ!i og 

"ess sem vi! köllum kirkjutóntegundir. Rétttrúna!arkirkjan hefur frá örófi alda notast 

vi! slíka móda e!a tóna vi! messusöng sinn. Rétttrúna!a!kirkjan innleiddi "á úr 

b%sanskri hef! "ar sem "eir voru nota!ir vi! sett af laglínubrotum sem tengd voru svo 

saman í heildrænar laglínur. Enn "ann dag í dag er hef!in fyrir "essu sterk.17 Hver 

dagur á sinn móda e!a tón og á The Protecting Veil hátí!in til a! mynda tón e!a móda 

4 í rétttrúna!arkirkjunni og hann hljómar einsog hreinn F-dúr tónstigi.   

 

6.4 Znamenny messusöngur 

 

Messusöngur barst til Rússlands frá b%sanska keisaraveldinu ári! 988, "egar Rússland 

sameina!ist undir eina trú. #á "róa!ist mjög fljótt rússneskt afsprengi af 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 John Tavener og Mother Thekla, Ikons, bls. 33. 
17 #chos, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica Online Academic Edition, 
Encyclopædia Britannica Inc., 2013. Sótt. 30 Jan. 2013, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/178028/echos 
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messusöngnum me! sterkum áhrifum frá rússneskum "jó!lögum sem fékk nafni! 

Znamenny messusöngur (e.chant).18  

N% vestræn áhrif og tilraun til a! reyna a! samræma rétttrúna!arkirkju-messusöng á 

18. öld var! til "ess a! Znamenny messusöngvar dóu næstum út og "ví hafa a!eins 

smáir hópar vi!haldi! "ekkingunni.19  

Tavener hefur miki! dálæti á Znamenny messusöngnum og hann notar hann miki! í 

The Protecting Veil og ö!rum verkum sínum.20    

 

 

6.5 Bjöllurnar 

 

Í verkinu koma aftur og aftur fyrir kaflar "ar sem strengirnir herma eftir bjöllum a! 

fyrirmælum tónskáldsins (like bells). #etta er ekki úr lausu lofti gripi!. Bjöllur eru 

einu hljó!færin sem notu! eru fyrir utan mannsröddina í gu!"jónustum 

rétttrúna!arkirkjunnar. Skrifa!ir eru kaflar inn í messuformin, "ar sem prestarnir 

hrista bjöllurnar á mismunandi hra!a. #etta útsk%rir mismunandi hra!a bjöllukaflanna.  

 

 

6.6 Two Hymns to the Mother of God 

 

Ári! 1985 lést mó!ir Taveners eftir langvarandi veikindi. Sálmarnir tveir, sem bá!ir 

eru fyrir a capella kór eru tileinka!ir henni. Fyrri sálminn notar Tavener mjög sk%rt í 

fyrsta kafla The Protecting Veil. Hann umskrifar kórverki! fyrir strengjasveitina og 

fylgir hún mjög nákvæmlega eftir kórverkinu sem kemur í heild sinni fyrir í "essum 

kafla "ó a! erindunum sé skipt upp.   

Í seinni sálminum notar hann texta úr orthodox hátí!inni Dormition of the Mother of 

God, fallegar línur sem rekja rætur sínar til b%samsks messusöngs. #ennan sálm 

umskrifar hann í verki! í 7. kafla "ess, The Protecting Veil. 21    

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 The System of Eight Tones, Church of the Nativity: Russian Orthadox Old Rite, 2013, sótt 
28. janúar 2013, http://www.churchofthenativity.net/old-rite/znamenny-chant/the-system-of-
eight-tones 
19Gauthier, Dawn, „Introduction to Znamenny Chant”, Liturgica, 2010, sótt 24. Janúar 2013, 
http://www.liturgica.com/html/litEOLitMusDev4.jsp 
20 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 175-178 og 293. 
21 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 188. 
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 6.7 All- night Vigil Service og Christ is Risen! 

 

#ekkt messuform í rétttrúna!arkirkjunni er All-night Vigil Service sem stendur yfir í 

rúma tvo tíma. Messan er haldin á laugardagskvöldi og stendur fram yfir mi!nætti "ar 

sem haldi! er uppá upprisuna. Rachmaninoff, Stravinsky og fleiri tónskáld höf!u á!ur 

tónsett hluta úr messunni en John Tavener tónsetti næstum alla kafla messunnar fyrir 

blanda!an kór og bjöllur. Hann nota!ist ekki bara vi! rússnenskan texta messunnar 

heldur líka grísku, kirkju slavnesku (e. Church Slavonic) útgáfurnar, en helst vildi 

hann "ó hafa sem mest á ensku.22
 

Christ is Risen! er fyrsti kaflinn í All-night Vigil Service Taveners og er hann á ensku. 

Kaflinn s%nir hversu miki! hann blandar tónunum og tónkerfunum saman og n%tir sér 

allar hef!ir kirkjunnar og beygir "ær eftir sínu höf!i. #á byrjar lagræna uppbyggingin 

einsog frá tóni 8 í rússneska kerfinu, en myndar sína eigin laglínu út frá "ví. 

Pedalhljómurinn undir á miklu meira skylt vi! b%sanska kerfi! en "a! rússnenska.23  

En "ennan fyrsta kafla All-night Vigil Service n%tir hann sér í laglínuna sem hann 

notar í 6. kafla verksins í The Protecting Veil.  

 

 

7. The Protecting Veil - efnistök 

 

7.1 Form verksins 

 

Eins og fram hefur komi! eru kaflar verksins 8 og á hver kafli sinn grunntón. Fyrsti 

kaflinn hefur grunntóninn F, sá næsti E og "annig rekja "eir sig F-dúr skalann í 

fallandi tónarö!.  

1.kafli F - 2.kafli E - 3.kafli D - 4.kafli C - 5.kafli B - 6.kafli A – 7.kafli G – 8.kafli F.  

Öllum köflunum er skipt uppí nokkra minni formhluta og "a! eru ákve!nir formhlutar 

sem koma nánast fyrir í hverjum einasta kafla a! undanskildum 7. og 8. kafla. En ef 

vi! myndum sameina "á tvo kafla "á myndi endurtekningin eiga sér sta! í "eim 

öllum. Til a! skilja betur uppsetninguna er hægt a! setja verki! upp svona. 

 

1. X- A- B- A- C- XA- B- Z- Y- XA 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 176. 
23 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 178. 
 



!

 15 

2. D- E- D1- Z1- Y1- XA  

3. F- Z2- Y2- XA 

4. G- Z3- Y3- XA 

5. H- Z4- Y4- XA 

6. I- Z5- Y5- XA 

7. J- Z6- Y6         

8. X-A-Y 

 

Á "essu yfirliti sést greinilega a! "a! er einnig n%r formhluti kynntur í hverjum 

einasta kafla nema "eim sí!asta. En til a! vi! áttum okkur betur á verkinu er gott a! 

skilgreina hlutana a!eins betur. 

. 

 

7.2 Mikilvægir formhlutar og hlutverk !eirra 

 

X hefur "a! hlutverki! a! lei!a inn stef A. #a! er eins og veri! sé a! stilla öllu upp 

svo a! stef A geti hafist. X og A eru meginhlutar fyrsta og sí!asta kafla. Enn fremur 

heyrast stefin í smækka!ri mynd í lok hvers kafla í tóntegund næsta kafla. 

Einleikssellói! leikur a!alhlutverk í bá!um hlutunum.  

Y hlutinn fær "a! hlutverk a! kynna til sögunnar grunntóninn sjálfan sem XA kynna 

sí!an stefi! í. #annig a! í lok fyrsta kaflans ver!ur Y a! undanfara XA og helst 

"annig út verki!. Y hefst alltaf me! stökki ni!ur um litla 9und frá F" ni!ur á E' og 

sta!næmist "ar í 1.kafla. Í 2.kafla er fari! frá E ni!ur á D og svo koll af kolli "ar til F-

dúr tónstiginn er fullkomna!ur í 8.kafla. #annig a! Y hlutinn stækkar í hvert skipti 

sem hann kemur. Í sí!asta Y-hlutanum vinnur hann a!eins me! litlu 9undina (F-E) og 

"á í allri strengjasveitinni.   

Z e!a bjölluhlutarnir koma fyrir í öllum köflunum og gegna "ví hlutverki a! hringja 

kaflana út. #eir eru eins og mótvægi e!a andstæ! fylgd vi! hi! n%ja efni hvers kafla L, 

"eir ljúka n%ja efni kaflans og setja af sta! Y og í framhaldinu XA sem kynna n%jan 

grunntón sem næsti kafli mun byggjast á. Z- kaflinn er eins og samtal á milli 

strengjasveitarinnar og einleikssellósins. Strengjasveitin myndar bjölluhljóminn úr 

klasa sem inniheldur allar nótur í tónstiga kaflans en einleikssellói! kemur me! lítil 

innskot. 
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7.3 Tónefni og tónstigar 

  

Dúrtónstiginn er sterkasti liturinn í verkinu. Á tveimur stö!um myndast jafnframt, vi! 

notkun fylgiraddar, mixól%díska (2. kafli, E) og l%díska (7. kafli, J) afbrig!i 

tónstigans.  

 

Molllitinn notar hann á fjölbreyttan hátt í verkinu. Hann notar hreinan moll (í 1. kafla, 

C og 2. kafla, D), eolískan (2. og 7. kafli, Z1), ungverskan moll (3. kafli, Z2) og 

tvöfaldan hljómhæfan (5. kafli, Z4). En ekki ver!ur heldur hjá "ví komist a! nefna 

molllitinn í 5. kafla "ar sem hann litar kaflann mjög sterkt me! brotum úr 

hljómhæfum og fr%gískum b-moll.  

 

 

7.4 Samhverfa í tónefni og efnistökum 

 

Ví!a leikur Tavener sér a! samhverfum, bæ!i í tónefni og efnistökum. Hann notar 

samhverfa tónstiga. Í X. hlutanum notar hann fyrstu 3 tóna dúrtónstiganns [0,2,4], í A 

hlutanum notar hann fyrstu 6 tóna dúrtónstigans [0,2,4,5,7,9] me! undantekningu í 4. 

kafla (Holdguninni) verksins "ar sem einn tónn bætist vi! og ruglar samhverfuna. En 

sí!an má finna samhverfu í tónefni í Z-hlutum 2.kafla, 3.kafla, 5.kafla og 7.kafla. 

Samhverfan er kannski sk%rari í efnistökum. Í B-hluta 1. kaflans er tónefni endurteki! 

afturábak frá mi!ju. Spegla! er frá vissum punkti í bá!ar áttir. Í E-hluta 2. kaflans er 

laglínan speglu! í fylgirödd og einnig í frjálsri samhverfu innan tónstigans í 

einleikssellóinu í Z- hluta kaflans. Í G-hluta 4.kafla er tónefni! endurteki! afturábak 

um 14. takt hlutans. Einnig er laglína Z-kaflans endurtekin afturábak um mi!jutaktinn. 

Í Z-hluta 5. kaflans er einnig speglun í laglínunni. Í J1-hluta 7. kaflans er ströng 

speglun í ne!stu sellóröddinni vi! a!alröddina. Tavener haf!i mikinn áhuga á 

samhverfum. Hann haf!i uppi á fornri b%sanskri samhverfu (e. Byzantine Palindrome) 

og bjó til tónefni.24  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 John Tavener, Brian Keeble, The Music of Silence, bls.86. 
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7.5 Laglínur 

 

Laglínurnar verksins hreyfast a! mestu í skrefagangi kryddu!um me! stökkum. #etta 

er í samræmi vi! einkenni messusöngs en allar meginlaglínur verksins má rekja til 

hins forna Znamenny söng e!a messusöngs rússnesku kirkjunnar. A!altónar hverrar 

laglínu eru nánast undantekningarlaust grunntónn, 3und og 5und. Á nokkrum stö!um 

í verkinu eru 7-9undar stökk áberandi. Í Y-hlutanum og í 2. Kafla (D,D1). Forslög og 

kvarttónar eru og nota!ir til skreytingar.  

 

 

7.6 Pedalhljómar 

 

Pedalhljómur e!a pedaltónn er mikilvægur hluti verksins sem einhvers konar grunnur 

(drón) sem allt anna! byggist á. Yfirleitt er grunntónn hverrar tóntegundar pedaltónn 

nema í XA köflunum. #á er 6undin bassatónninn í 1., 2. og 3. kafla. Í örfáum hlutum 

er ekki pedall; í E (2. kafli), "ar sem fylgiraddir leysa hann af hólmi, H (5. kafli) "ar 

sem a!eins er einleiksselló og í J1 og J2 (7. kafli) "ar sem fylgiraddir taka vi!. #essir 

kaflar eru Fæ!ing, Harmsöngur og Uppstigning Maríu. 
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8. Kaflarnir kruf"ir  

 

8.1 1. Kafli - The Protecting Veil 

Form: X-A-B-A-C-XA-B-Z-Y-XA  

Grt.:   F      E 

The Protecting Veil á a! tákna alheimsfegur! mó!ur Gu!s og mátt hennar yfir hinum 

brotna heimi (Transcendent, with awesome majesty (íhugult me! tign lotningar)). Í 

raun eru tvö stef sem liggja til grundvallar kaflanum: Upphafsstefi! (A) er byggt á 

fornum rússneskum messusöng sem heitir We magnify thee. Í kaflanum kallast (X)A á 

vi! B og C sem eru umritanir á kórverkinu Hymn to the Mother of God fyrir 

strengjasveit.25 #egar "ri!ja og sí!asta erindi kórverksins l%kur kemur „bjöllurnar” (Z) 

sem, eins og í ö!rum köflum, klárar hi! eiginlega efni kaflans. 

 

 

8.3 2. Kafli - The Nativity of the Mother of God 

Form: D-E-D1-Z1-Y1-XA 

Grt.:   E        F D 

 Fæ!ing Maríu er haldin hátí!leg 8. september ár hvert.  

Laglína D-hlutanna rekur uppruna sinn í hinn forna Znamenny messusöng.26 Línan er 

töluvert skreytt me! hrö!um skrautnótum og hljómar "ví meira eins og indversk 

kyrjun en rússneskur söngur. Eins og Tavener or!ar "a! sjálfur "á tók hann 

upprunanlegu línuna og „raga-ized it”.27 Hér má einnig benda á 7- og 9undarstökk 

bæ!i í einleikssellói og undirleik. E er stutt uppbrot "ar sem 3 selló leika 

messusöngslaglínu, fylgirödd 5und ne!ar og speglun 8und ne!ar. Sí!an koma 

„bjöllurnar“ (Z) og hringja út kaflann. 

 

8.3 3.Kafli - The Annunciation 

Form: F-Z2-Y2-XA 

Grt.:   D       F  C 

Bo!unardagur Maríu er haldinn hátí!legur 25. mars. Gabríel erkiengill birtist Maríu 

frá Nazaret..  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 188.  
26 Ibid. 
27 Ibid., bls. 189. 
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 Í F notar Tavener vi!eigandi Znamenny messusöng sem í einleiksröddinni er 

skreyttur og teyg!ur á framandi hátt.28 Í strengjasveitinni notar hann 24 tóna runu sem 

hann me!höndlar sem kanón í  fjór!apartshreyfingu í tvískiptri 1. fi!lu og endurtekur  

9 sinnum. A!rir strengir spila sömu runu í "remur 8undum í heilnótum 2 sinnum. 

Kaflinn klárast sí!an me! „bjöllunum“ (Z). 

 

8.4 4.kafli - The Incarnation  

Form: G-Z3-Y3-XA 

Grt.:   C       F   B 

„Holdguninn“ – Hátí!in er haldin af öllum kristnum mönnum um Jólin.„Gu! gaf son 

sinn eingetinn“.  

Laglínan, í einleikssellói yfir pedaltón í strengjum,,  á rætur sínar í b%sönskum 

messusöng29, hún er töluvert skreytt me! mismunandi nótnagildum. Krómatískir 

granntónar eru til sta!ar "ar sem fr%gíska einkenni! er mest áberandi (C#-C). Í 

„bjöllukaflanum“ (Z) er sk%rt dæmi um andstæ!u í efnistökum "ar sem 

einleikslaglínan færist í 8undapörtum, á milli kyrrstö!uhlutanna, og tónefni! er hreinn 

C-dúr tónstigi. 

 

8.5 5.kafli - The Lament of the Mother of God at the Cross 

Form: H- Z4-Y4-XA 

Grt.:   B        F    A 

Harmur Maríu vi! krossinn. Föstudagurinn langi og krossfestingin. Kaflinn er fyrir 

einleiksselló og er laglínan í grunninn bygg! á fornum Znamenny messusöng.30 

Laglínan, sem er frjáls í rytma, er mjög krómatísk og inniheldur alla 12 tóna 

tónstigans. #rátt fyrir "a! er moll"ríhljómurinn sterkasta einkenni hlutans. Í kjölfari! 

fylgja hægustu og sorglegustu „bjöllurnar“ (Z). 

 

8.6 6.kafli - The Resurrection 

Form: I- Z5-Y5-XA 

Grt.:   A      F   G 

Upprisan, páskasunnudagur 

6. kaflinn er hápunktur verksins. „A traditional racket“ (Hef!bundinn gauragangur) 

var "a! sem Tavener vildi ná fram. Einleikssellói! leikur laglínu úr Christ is Risen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Ibid. 
29 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 189.  
30 Ibit. 
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sem hann samdi sjálfur fyrir rétttrúna!arvöku.31 Útvaldir strengir fylgja sellóinu í 

ke!jusöng en a!rir strengir eru me! útgáfu af Christ is Risen úr rússnesku- og 

koptísku rétttrúna!arkirkjunum23.  „Bjöllukaflinn“ fylgir í kjölfari! í hreinum og 

tærum A-dúr.32 

 

8.7 7.kafli - The Dormition of the Mother of God  

Form: J-J1-J2-Z6-Y6 

Grt.:   G    F 

Hátí!in er haldin 15. ágúst, einnig köllu! „The falling asleep of the Mother of God“. 

#a! vísar til dau!a Maríu. #ekkt í okkar kirkjudagatali sem Maríumessa. Í rússnesku 

rétttrúna!arkirkjunni fasta menn frá 1.-14.ágúst og halda hátí! "ann 15. Kaflinn er í 

raun nákvæm endurritun fyrir selló og strengi af seinni sálminum „Hymn to the 

Mother of God” eftir Tavener.33 Sálmurinn er endurtekinn "risvar í mismunandi 

útgáfum á!ur en „bjöllurnar“ taka vi! í sí!asta skipti. 

 

8.8 8.kafli - The Protecting Veil  

Form: X-A-Y7 

Grt.:   F 

8. kaflinn er hringtenging vi! upphafi! og ber sama heiti. Hér undirb%r X-hlutinn 

Znamenny stef A-hlutans á sama hátt og í upphafinu. Sí!an fylgir lítill hali, bygg!ur á 

upphafsmótífi Y, "ar sem glissa! er litlu 9undina á milli F og E í allri strengjasveitinni 

me!an sellói! fer frá F’’ ni!ur á lægsta mögulega E og rís a! lokum upp í átt til 

himnaríkis og endar einsamalt á F’’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Geoffrey Haydon, John Tavener, bls. 189.  
32 Ibit.  
33 Ibit. 
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9. Svörin vi" spurningunum 

 

Sir John Tavener var lengi a! finna lífi sínu og tónlist einhvern æ!ri tilgang. #ennan 

tilgang fann hann í trú rétttrúna!arkirkjunnar en ekki sí!ur í fa!mi mó!ur Theklu sem 

lei!beindi honum um trúna, hef!ir og symbólík kirkjunnar. 

#a! er á margan hátt mjög sk%rt hvernig The Protecting Veil tengist rússnesku 

rétttrúna!arkirkjunni. Öllum átta köflum verksins er gefi! nafn sem hafa sk%ra vísun í 

hátí!ir kirkjunnar.  

 

Hver kafli hefur sinn grunn- e!a a!altón. Hátí!in sem tengist go!sögninni um „hina 

verndandi blæju“ á sér sérstakan tón (móda) innan rússnesku rétttrúna!arkirkjunnar, 

sem er, samkvæmt okkar tónskipulagi, F-dúr tónstigi. F-dúr tónstiginn liggur til 

grundvallar formi verksins. Hann er tóntegund 1. og 8. kafla og grunntónar annarra 

kafla eru a!rir tónar tónstigans (F-E-D-C-B-A-G-F). A! auki er F-dúr tónstiginn stikla 

milli tóntegunda í gegnum verki!; í Y-hlutum kafla 1-7 ver!ur F-dúr tónstigi smátt og 

smátt til og tengir saman tóntegund "ess kafla og tóntegund næsta kafla. 

Flestallar laglínur í verkinu bera me! sér einkenni messusöngs og í mörgum kaflanna 

eru beinar tilvísanir í messusöngva rússnesku rétttrúna!arkirkjunnar og Znamenny 

messusönginn. 

 

Bjöllukaflarnir (Z) í verkinu eru sk%r tilvísun í helgihald rétttrúna!arkirkna "ar sem 

a!eins bjöllur, einar hljó!færa, eru leyf!ar, auk mannsraddarinnar. Prestarnir hrista 

bjöllurnar á mismunandi hra!a, bjöllukaflar Taveners eru mismunandi eftir e!li "ess 

kafla sem "eir tilheyra ekki síst hva! hra!a var!ar. 

 

Verki! er allt fullt af symbólisma og "ar fer María mey me! stærsta hlutverki!. 

Einleikssellói! er symból fyrir Maríu. Hátt tónssvi!i! í upphafs- og lokakafla táknar 

greinilega birtingu Maríu á himnum. Hva! tónefni var!ar "á er í öllum köflum 

verksins sem snúa a! hennar persónu (2., 3., 5., 7.) sterkur mollitur sem vísar til "ess 

gó!a og vi!kvæma í sál hennar. 

 

#rítalan, "ekkt symból heilagrar "renningar, kemur allnokkrum sinnum fyrir í 

verkinu. Strax í upphafinu er a!alhending A-hlutanns endurtekinn "risvar í hvert 

skipti sem hann kemur og A-hlutinn kemur "risvar sinnum fyrir í kaflanum. Eigin 
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sálmar sem hann notar eru "rjú erindi sem endurspeglast í 1. kafla í B-, C- og B-

hlutum og í 7. kafla í "remur J-hlutum. 

Pedalhljómurinn(dróni!), grunnurinn undir verkinu, táknar stö!uga vi!veru Gu!s. A! 

hann sé allt um kring og me! okkur í öllum a!stæ!um. 

Í öllum symbólisma er samhverfa oftast tengd vi! fegur! og jafnvægi. Í verkinu er 

gífurlega mikil samhverfa, bæ!i í tónefni og sérstaklega í notkuninni. #a! eru ví!a 

speglanir "ar sem  hann endurtekur efni afturábak. Einnig notar hann ló!réttar 

samhverfur "ar sem  samhverfan er í fylgiröddum. Samhverfur "%!a mjög oft fegur! 

og jafnvægi. 

Samhverfa hefur einnig gífurlega mikla "%!ingu "egar vi! förum a! sko!a 

íkonagrafíuna í verkinu. Til a! byrja me! "á eru íkonar álitnir samhverfir í formi, 

".e.a.s. "eir eru í grunninn ferhyrntir. #eir eru gluggar a! ritningunni. Íkon 

hátí!arinnar The Protecting Veil er klárlega mjög samhverfur. María mey er alltaf efst 

á íkonanum nákvæmlega fyrir mi!ju og sí!an myndar fólki! fyrir ne!an og krossinn 

fullkomna samhverfu. #annig a! "ar er líka tenging í tónlistarlegan íkon sem Tavener 

er a! reyna a! skapa, a! vera "essi gluggi inní ritninguna og vera ekki a! túlka e!a 

dramatísera hlutina of miki!.  

Ef verki! er bori! saman vi! myndmál íkona sér ma!ur fljótt a! sk%rleikinn í 

myndmáli íkonsins er til sta!ar í verkinu. Allt tónmál og laglínur eru mjög sk%rar og 

afmarka!ar. Hlutverk hvers strengjahljó!færis á hverjum sta! fyrir sig er ótrúlega 

sk%rt og eins er heildarformi! au!skili! og lesi!. Svipa!a hugsun á a! hafa vi! 

uppbyggingu íkons. 

#a! eru alltaf sk%rir litir á öllum sta!num í verkinu og "eir eru aldrei of dramantískir. 

#eir sty!ja bara frásögnina og vekja upp hæfilega miklar tilfinningar. #egar ma!ur 

sko!ar íkon sér ma!ur aldrei neina skugga og "a! er einnig "annig í verkinu. #a! er 

hluti af sk%rleikanum en "a! er passa! mjög uppá a! allt á sinn sta! og sitt pláss og 

hvergi "urfi a! breg!a skugga á neitt. 

Pedalhljómurinn í köflunum er mjög mikilvægur verkinu en ég ímynda mér a! hann 

eigi a! tákna vi!veru Gu!s og d%r! hans. #a! er "a! sem íkonagrafía segir um gyllta 

litinn í íkonanum. Oft er bakgrunnurinn a! mestu gylltur og "a! á a! "%!a a! Gu! sé 

allt um kring. 
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10. A" lokum 

 

#egar ég hitti John Tavener fyrst spur!i hann mig hvort ég kynni vel vi! sportbíla. Á 

"eirri stundu var ég ekki viss um "a! hvort ma!urinn væri búinn a! tapa sér e!a hva! 

væri í gangi. En eftir smástund tók ég eftir glampanum í augunum á honum og fatta!i 

a! spurning haf!i ekkert me! sportbíla a! gera. #ví a! á hans yngri árum var tónlist 

hans ögrandi og bygg!ist a! miklu leyti upp á "ví a! skapa rigulrei!. Líferni hans 

fylgdi m.a. glansandi föt, konur og hra!skrei!ir bílar. En um lei! og hann fann tilgang 

og einhverja innri rödd i í tónsmí!um sínum komst líf hans í jafnvægi. #ví hef!i 

spurning hans eins geta hljóma!: Hefur!u fundi! jafnvægi!? 

En "a! sem situr í mér eftir "essa yfirfer!, yfir feril hans og verki!, eru spurningar 

sem hafa vakna!. Spurningar til sjálfs mín. Frá hverju hef ég a! segja? Hverju vil ég 

mi!la? Hvar liggur minn tilgangur í tónlistinni? Hvernig ætla ég a! gefa tónlistinni 

minni "unga og sannfæringu?  

#etta eru allt stórar en tvímælalaust mikilvægar spurningar fyrir tónskáld a! spyrja sig 

a!.  

„Já, Tavener, mér finnst sportbílar flottir en ég vil bara einhvern "ægilegan "%skan.“ 
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