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Útdráttur 

Gregorssöngur hefur alla tíð skipað háan sess í kristinni kirkju. Söngurinn hjálpar fólki til 

að finna til samkenndar í bænum sínum til Drottins, einnig berst mælt mál betur í söng. 

Samband tónlistar við kristna kirkju hefur alltaf verið mikilvægt og kirkjunnar hafa ætíð 

haft tónlistarmenn í sinni þjónustu. Einn þeirra var franskt tónskáld og organisti sem hét 

Maurice Duruflé. Hann heillaðist af fegurð gregorssöngsins, sem hann fékk beint í æð allt 

frá unga aldri, þegar hann stundaði nám við kórskólann í Rouen í Frakklandi. Duruflé gaf 

aðeins út 14 verk og eru 7 þeirra byggð á gregorssöng. Hans stærsta verk er Sálumessa  

op.9 og er hún eitt þeirra verka sem byggir á gregorssöng. Í þessari ritgerð var skoðað 

hvernig hann birtist í fyrrnefndri sálumessu og hvers vegna gregorssöngurinn var Duruflé 

svo hugleikinn. Við rannsóknina var notast við útgáfu fyrir orgel og kór, skrifaða af 

Duruflé sjálfum, sem og gregorssönginn eins og hann kemur fyrir í Liber usualis til 

samanburðar. Hver kafli var skoðaður fyrir sig og gregorssöngsins leitað svo og annara 

hluta, laglína og annars sem gæti mögulega bent til meiri notkunar á söngnum. Einnig var 

leitað eftir mögulegum túlkunum á textanum í meðleiknum eða kórhlutanum. Áður en farið 

var í rannsóknina hafði ég ákveðna hugmynd um hvernig gregorssöngurinn myndi birtast. 

Við lok rannsóknarinnar kom í ljós að áhrif gregorssöngsins eru alls ráðandi. Þau eru ekki 

aðeins að finna í söngforminu heldur í mótlínur, hrynur, texti og innihald hans, jafnt í kór 

sem og meðleik.  
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Inngangur  

Kirkjan hefur alla tíð skipt fólk miklu máli og þar af leiðandi hefur kirkjan verið í stöðugri 

aðlögun. Ýmsir þættir tengdir kirkjunni, þar á meðal messuþættir, hafa tekið ýmsum 

breytingum og er gregorssöngur þar á meðal. Gregorssöngurinn og tónlist hafa oft átt undir 

högg að sækja innan veggja kirkjunnar.  Þá hafa menn líkt og Giovanni Pierluigi da 

Palestrina notað gregorssöngva í sínum tónsmíðum, sem hafa stuðlað að því að tónlistin 

hefur fengið að lifa áfram innan kirkjunnar.
1
 Miklir ólgutímar í heiminum á 20. öldinni ullu 

því að kirkjan ákvað að draga úr vægi gregorssöngs í helgihaldinu og hleypa öllum 

tónlistarstílum að, innan kirkjunnar.
2
 Mörgum fannst þetta afturför og þar á meðal var 

maður sem hét Maurice Duruflé. 

Fyrir utan samfélag organista er organistinn og tónskáldið Maurice Duruflé lítið þekktur. 

Þar skiptir máli hversu fá af verkum hans voru gefin út eða öllu heldur vegna þess að hann 

vildi ekki gefa mikið út. Eitt stærsta verkið hans er sálumessa Requiem Op. 9 þar sem hann 

byggir á gregorssöng í bland við kór og hljómsveit. Það er þó ekki eina verkið hans sem 

byggir á gregorssöng heldur eru þau 7 talsins af 14 útgefnum verkum. Af hverju er 

gregorssöngurinn Duruflé svona hugleikinn og hvernig notast hann við sönginn í þessari 

sálumessu? 

 

 

  

                                                 
1
 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar (Reykjavík: Forlagið, 2016), 119-120 

2
 Westermeyer, Paul, Te Deum (Minneapolis: Fortress Press, 1998), 313-314 
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Gregorssöngur 

Frá upphafi kirkjunnar hefur söngur verið mikilvægur í helgihaldinu og þá bæði til ánægju 

og eða vegna nauðsynjar. Mælt mál berst betur í söng og hefur það verið notað til þess að 

koma orði Guðs áleiðis til safnaðarins, sem var samankominn hvort sem var í stórri kirkju 

eða einhvers staðar utan dyra. Sléttsöngur er laglína sem er hvorki harmonísk eða 

pólífónísk og er sunginn án undirleiks. Hann hefur hvorki fastan hryn né taktboða.
3
 Sálmar 

og ýmis konar sléttsöngur tengdur litúrgíunni, sem er best þekktur sem gregorssöngur, 

barst manna á milli munnlega en það var ekki fyrr en á 9.öld sem byrjað var að skrifa 

sléttsönginn niður.
4
 Kirkjan á þessum tíma hafði gífurlega mikið fjármagn og vald sem 

gerði henni kleift að rita niður sálma og annan sléttsöng. Elsta ritaða heimild um 

nótnaritun, í formi svokallaðra nauma, er kaþólskur kirkjusöngur og er það út frá þeirri 

skrift, sem nótnaritun okkar tíma þróast. Eins og áður sagði þá var söngur notaður til að 

koma textum betur til skila, einnig fann hinn trúaði samkennd og einingu sem dýpkaði 

upplifun hvers og eins í söfnuðinum sem tók undir. Safnaðarsöngur hefur alltaf verið 

mikilvægur þáttur í helgihaldinu en þáttaka í honum hefur ýmist risið eða dalað í gegnum 

söguna. Ástæðurnar þar að baki eru ýmsar og má nefna þróun tónlistarinnar þar sem 

fjölröddun gerði hinum almenna kirkjugesti erfitt að nema og syngja með, þar sem 

fjölröddunin var svo mikil að erfitt var að greina hina réttu laglínu. Fleiri nótur á hvert 

atkvæði textans gerði hann ógreinilegri og fólk jafnvel búið að gleyma hvaða orð var verið 

að syngja á. Einnig skipti tungumálið miklu máli, helgihaldið var allt á latínu og átti fólk 

erfitt með að skilja og koma frá sér textum á latínu og af þeim völdum hljóðnaði 

söfnuðurinn smá saman. Árið 800 var Karl I krýndur konungur Frakka í Gallíu og í 

bandalagi við Stefán II páfa hafði hann mikil völd í Evrópu
5
. Karl I, betur þekktur sem 

Karlamagnús, lét sameina kirkjusöng í öllu ríki sínu. Það varð til þess að mikið af 

kirkjusöng sem þróast hafði í gegnum tíðina hjá hinum ýmsu þjóðum í allri Evrópu 

glataðist. Karlamagnús lét alla taka upp hinn „rétta“ kirkjusöng
6
, sem  var sá söngur sem 

Gregor I páfi lét skrifa niður og var kallaður gregorssöngur. Má segja að það sé sá grunnur 

sem notast er við enn þann dag í dag, þó vissulega eitthvað breyttur.  

 Til varð kirkjusöngur fyrir hvern dag ársins, fyrir tiltekinn tíma dags, einnig fyrir hinar 

ýmsu hátíðir og tilefni. Þar á meðal er það hin svokallaða allrasálnamessa sem er alltaf 

                                                 
3
 Westermeyer, Paul, Te Deum, 93 

44
 Westermeyer, Paul, Te Deum, 94 

5
 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar (Reykjavík: Forlagið, 2016), 22 

6
 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 23 
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annan nóvember ár hvert en daginn áður er allraheilagramessa. Allrasálnamessa er 

tileinkuð öllum látnum sálum. Það er út frá textum tengdum allrasálumessu sem tónskáld 

fóru að semja sálumessur. Þá sömdu tónskáldin oft sínar eigin laglínur við texta messurnar. 

Franska tónskáldið og organistinn Maurice Duruflé fór þá leið að notast við kirkjusönginn 

sem fylgdi þessum degi við skrif sín á sálumessu sinni  
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Maurice Duruflé (1902-1986) 

Maurice Gustave Duruflé fæddist þann 11. janúar árið 1902 í Louviers, sem er lítill bær 

fyrir utan Rouen í norðvestur Frakklandi. Hann var sonur hjónanna Julien-Charles-Amédée 

Duruflé, arkitekts, og Marie-Mathilde Prévost. Hann var yngstur þriggja bræðra. Maurice 

stundaði píanónám, þegar hann var níu ára sótti hann einkatíma hjá Jules Haelling, sem var 

organisti og kennari við Maîtrise Saint Évode kórskólann sem var í dómkirkjunni í Rouen. 

Það var á páskadag árið 1912 sem faðir Maurice fór með hann til Rouen og skildi hann 

eftir til að stunda nám, Maurice óaðvitandi.
7
 Þar var hann í námi í sex ár. Hann lærði 

orgelleik, kontapunkt og hljómfræði hjá Jules Haelling
8
, einnig var hann í meðleik, og 

hinum ýmsu fræðigreinum svo sem landafræði, sögu, vísindum og latínu. Kirkjan tók upp 

gregorssöng að hætti Benediktsreglunnar í Solesmes árið 1914
9
, og hreyfst Duruflé af 

orgel- og kóratónlistinni sem umvafði hann. Að loknu námi sótti Maurice Duruflé 

einkatíma hjá Charles Tournemire, organista við Sainte Clotilde kirkjuna í París, sem 

undirbúning fyrir inntökupróf í Tónlistarháskólann í París. Tímarnir voru þannig, að í 

upphafi var leikið undir Gregorssöng, síðan í beinu framhaldi leikinn frjáls spuni um sama 

stef, næst var spuninn fúga, síðan frjáls spuni í klassíku sónötuformi og að lokum 

undirbúið stykki
10

. Duruflé hagaði ferðum sínum þannig að hann gæti mætt í messu á 

sunnudögum hjá Tournemire, þar sem sá síðarnefndi sat við orgelið með 

gregorssöngvabókina fyrir framan sig og lék af fingrum fram
11

. Þetta var tíðkaðist víða að 

organistar léku af fingrum fram í messum þá tengt gregorssöngs viðkomandi messu, vegna 

þess að helgihaldið krafðist þess. Þessum einkatímum lauk skyndilega þegar Tournemire 

móðgast við Duruflé. Eftir það sækir Duruflé tíma hjá Louis Vierne, organista við Notre 

Dame í París, og síðar kemst hann inn í Tónlistarháskólann í París árið 1920 þá átján ára.
12

 

Þaðan útskrifast hann með fyrstu verðlaun í orgelleik árið 1922,
13

 hljómfræði árið 1924,
14

 

og tónsmíðum árið 1928.
15

 Eftir námið varð hann „Titular“ organisti við Saint Étienne du 

Mont kirkjuna í París, staða sem hann hélt allt til dánardags. Einnig varð hann kennari í 

hljómfræði við Tónlistarháskólann, lék með sinfóníuhljómsveitum og fór í tónleikaferðir til 

Bandaríkjanna. Hann var tvígiftur, en seinni konan hans var Madame Marie-Madeleine 

                                                 
7
 Frazier, James E., The Man and His Music (Rochester: University of Rochester Press, 2007), 11 

8
 Frazier, James E., The Man and His Music, 17 

9
 Frazier, James E., The Man and His Music, 18 

10
 Frazier, James E., The Man and His Music, 25 

11
 Frazier, James E., The Man and His Music, 25 

12
 Frazier, James E., The Man and His Music, 36 

13
 Frazier, James E., The Man and His Music, 38 

14
 Frazier, James E., The Man and His Music, 39 

15
 Frazier, James E., The Man and His Music, 39,43 
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Chevalie, sem var einnig organisti við sömu kirkju og Duruflé. Þau hjón lentu í bílslysi 

árið 1975
16

, sem olli því að Duruflé spilaði alltaf minna og minna. Maurice Duruflé lést 

þann 16. júní árið 1986, þá áttatíu og fjögurra ára.
17

 

 Maurice Duruflé var mjög lokaður maður og tjáði hann sig lítið um sínar eigin skoðanir 

á flestum hlutum. Hins vegar skrifaði hann tíu ritgerðir til stuðnings þess að viðhalda 

gregorssöngnum og orgelinu í helgihaldinu.
18

 Hann barðist mikið fyrir notkun aðferða 

Benedikts munkanna í Solesmes kaustrinu við flutning á gregorssöng. Kirkjusöngur í 

Frakklandi og í kaþólsku kirkjunni hafði tekið miklum breytingum í gegnum tíðina allt frá 

tíma Karlamagnúsar. Þróunin hafði verðið sú að vinsæl alþýðulög og laglínur þeirra höfðu 

borist inn í helgihald kirkjunnar og með tíð og tíma minnkaði kunnáttan að syngja hinn 

eina sanna gregorssöng. Í upphafi 19. aldar fóru menn að reyna að reisa við gregorssönginn 

eins og hann hafði verið áður og var það aðferð munka frá klaustri í Solesmes sem varð 

ofan á og rís hæst á og með ævi Duruflé. Seinna Vatikanþingið var haldið á árunum 1962 - 

1965 þar sem heimilað var að nota alls konar tónlist og hljóðfæri,
19

 eitthvað sem ýtti 

gregorssöngum og orgelinu út í horn í helgihaldinu. Var það uppspretta þess að Duruflé 

hóf upp rödd sína og barðist mjög gegn þessari breytingu.  

 Maurice Duruflé gaf fjórtán verkum ópus númer en þó nokkur verk eru til sem ekki 

fengu ópus númer svo vitað sé. Af þessum fjórtán eru allavega sjö verk sem byggja á 

gregorssöng að einhverju leiti.  

 

Verkalisti: 

Op. 1 Tryptique: Fantaisie sur des thémes grégoriens (1927) 

Op. 2 Scherzo (1926, 1928) 

Op. 3 Prelúde, récitatif et variations (1928) 

Op. 4 Prélude, adagio et choral varié sur le Veni Creator (1926, 1930) 

Op. 5 Suite: Prélude, Sicilienne, Toccata (1932-33) 

Op. 6 Trois Danses (1932) 

                                                 
16

 Frazier, James E., The Man and His Music, 89 
17

 Frazier, James E., The Man and His Music, 243 
18

 Rone, Vincent „Vatican II, Maurice Duruflé, and the Harmony of Determination in the Messe "cum 

jubilo": Part One,“ Journal of Musicological Research, 36:4 (2017): 293 
19

 Rone, Vincent „Vatican II, Maurice Duruflé, and the Harmony of Determination in the Messe "cum 

jubilo": Part One,“ 293 



 

 
7 

Op. 7 Prélude et fugue sur le nom d´Alan (1942) 

Op. 8 Andante et Scherzo (1940) 

Op. 9 Requiem (1947) 

Op. 10 Quatre Motets sur des thémes grégoriens (1960) 

Op. 11 Messa „Cum jubilo“ (1966)  

Op. 12 Fugue sur le théme du carillon des heures de la cathédrale de Soissons (1962) 

Op. 13 Prélude sur l´Introit de l´Épiphanie (1961) 

Op. 14 Notre Pére (1977) 
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Requiem Op. 9  

Sléttsöngur úr messu hinna látnu, einnig þekkt sem sálumessa (Requiem), hafði verið 

Duruflé lengi hugleikinn. Hann byrjaði á orgelsvítu byggða á þessum laglínum en fannst 

textinn vera svo sterkur hluti af heildinni að hann ákvað að stækka verkið og bæta við kór 

og hljómsveit.
20

 Vichy ríkistjórnin, ríkistjórn nasista sem stjórnaði í Frakklandi eftir ósigur 

Frakka í upphafi seinni heimstyrjaldarinnar, gaf út styrki til tónskálda, og var Maurice einn 

þar á meðal. Hann hlaut styrkinn í maí 1941
21

 og þá til að skrifa sinfónískt ljóð, voru 

10.000 frankar í boði fyrir það. Hins vegar sendir Maurice inn staðfestingu að hann hafi 

lokið við að semja fyrir þennan styrk Reqiuem Op. 9 árið 1948, en þá var önnur ríkistjórn 

tekin við og heimstyrjöldinni lokið. Fær Maurice þá greidda 30.000 franka.
22

 Verkið var 

frumflutt 2. nóvember 1947 á degi allraheilagramessu og var flutningnum útvarpað. 

Hljómsveitarstjóri var Roger Désormirére sem stjórnaði Orchestre national auk kórs 

úvarpsins. Einsöngvarar voru þau Héléne Bouvie (mezzó-sópran) og Camille Maurane 

(baritón). Henriette Roget lék á orgelið. Maurice Duruflé gaf út verkið í þremur útgáfum. 

Fyrst fyrir kór og orgel árið 1948, hann taldi líklegra að verkið yrði flutt á þann hátt frekar 

en með fulla hljómsveit og umritaði því hljómsveitarhlutann fyrir orgel og gaf út. Önnur 

útgáfan var sú upprunalega fyrir kór, orgel og stóra hljómsveit árið 1950 og sú þriðja fyrir 

kór, orgel og minni hljómsveit árið 1961.
23

 Sálumessunni var almennt mjög vel tekið og 

gerði Duruflé frægan, sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem hann fór síðar í tónleikaferðir 

með eiginkonu sinni en þá sálumessan var flutt auk annarra orgelverka eftir Maurice og 

önnur frönsk tónskáld.  

 Í febrúar árið 1945
24

 lést Charles Duruflé faðir Maurice Duruflé og tileinkaði hann 

föður sínum sálumessuna.  

Eins og áður hefur komið fram var gregorssöngur Duruflé hugleikinn og leggur hann 

sönginn til grundvallar í þessari tónsmíð sinni. Hann notar texta úr Liber Usualis, sem er 

bók sem inniheldur hinn almenna gregorssöng fyrir allt kirkjuárið. Hún á rætur sínar að 

rekja til 11. aldar til klaustursins í Solesmes.
25

 Megin texta sálumessunnar er að finna í 

undirkaflanum „Messur fyrir þá látnu“. Hann notast við allan textann sem kemur fyrir í 

kaflanum en hann sleppir þremur hlutum, graduale, tractus og sekvensíu. Einnig bætir hann 

                                                 
20

 Frazier, James E., The Man and His Music, 166 
21

 Frazier, James E., The Man and His Music, 156 
22

 Frazier, James E., The Man and His Music, 157 
23

 Frazier, James E., The Man and His Music, 246 
24

 Frazier, James E., The Man and His Music, 62 
25

 Apel, Willi, Gregorian Chant, (Indiana: Indiana University Press, 1958), 417 
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við textanum Libera Me og In paradisum sem finna má í gregorssöngvum við útfarir. 

Sömu kafla má sjá í sálumessunni hans Gabriel Fauré.  

Hér á eftir fer ég í hvern kafla fyrir sig og gregorssöngurinn hafður með til samanburðar, 

bæði textinn með þýðingu og nótum. Nóturnar af verkinu er að finna í viðauka sem fylgir 

ritgerðinni. Þar er merkt inn hvar gregorssöngurinn er og þau atriði sem farið verður yfir 

hér á eftir. Fyrst verður skoðað heildarform hvers kafla og síðan þrætt í gegnum hann. 

I - Introït 

 

 

Requiem æternam dona eis Domine: 

Veittu þeim eilífa hvíld Drottinn: 

et lux perpetua luceat eis. 

og lát hreinsunarljós þitt lýsa þeim. 

 

Ps.Te decet hymnus Deus in Sion, 

Dýrðarsögnvar til þín hljóma í Síon, 

et tibi reddetur votum in Jerusalem: 

og bænir í Jerúsalem: 

exaudi orationem meam, 

Heyr mínar bænir, 

ad te omnis caro veniet. 

allt hold kemur til þín. 

 

Mynd 1: Inngangssálmurinn eins og hann birtist í Liber Usualis 
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 Inngangssálmurinn (Introit) er fyrsti gregorssöngurinn í sálumessuforminu í Liber 

Usualis. Uppbygging söngsins leggur til þrískipt form, fyrri hluti textans er „Requiem 

æternam“ og seinni hlutinn Davíðssálmur sem byrjar á orðunum „Te decat hymnus“, loks 

er fyrri hlutinn endurtekinn. Duruflé endurspeglar þetta form með því að byggja kaflann 

upp á ABA'-formi.  

Orgelið byrjar með flæðandi línu sem er gegnumgangandi allan A-hluta kaflans. 

Tenórarnir og bassarnir syngja einradda textann og laglínan sem er til grundvallar er beint 

upp úr gregorssöngnum. Milli hendinga svarar sópran og alt með laglínu sem er 

endurtekning á síðustu nótum viðkomandi hendingar. Þetta endurtekur sig í gegnum allan 

A-hlutann. Áhugaverðan stað má finna í takti 16 þar sem D-dúr hljómur birtist í 

meðleiknum, sem er annars í d-moll/F-dúr. Textinn er „luceat“ á íslensku „lýsa“ og er það 

gott dæmi um túlkun Duruflé á textanum.   

Í B-hlutanum breytir orgelið um undirleik og leikur hljóma sem eru á ákveðinni hreyfingu 

og sópraninn syngur þá einradda textann og gregorssöngurinn er aftur nýttur sem 

laglínuefni. Í takti 27 falla áherslurnar í textanum ekki saman við áhersluslög taktsins og er 

það þekktur galli ef svo má segja á aðferðinni úr Solesmes klaustrinu. Laglínan fellur ekki 

alveg að gregorssöngnum undir endann en þó er hún ekki fjærri lagi. Orgelið endurtekur 

síðan tóna síðasta orðsins „Jerúsalem“. Altinn tekur við laglínunni í lok hendingarinnar. Í 

takti 37 endar Duruflé laglínuna öðruvísi en segir til í söngnum og orgelið endurtekur í 

þetta sinn tvisvar tóna síðastu orðanna „ro veniet“.  

Þá fer hann aftur til baka til upphafsins, A'-hlutans, þar sem flæðandi línan kemur aftur en í 

þetta sinn er orgelið með laglínuna sem er gregorssöngurinn, eins og áður, og leikur hann í 

keðjusöng í ferund við sjálfan sig. Kórinn er á meðan með liggjandi tóna og hljóma með 

orgelinu, efni sem á eftir að birtast síðar í verkinu. Líkt og í messunni sjálfri tengir Duruflé 

inngangssálminn og Kyrie saman.  
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II - Kyrie 

 

 

Kyrie eleison 

Drottinn miskunna þú oss 

Christe eleison 

Kristur miskunna þú oss 

Kyrie eleison 

Drottinn miskunna þú oss 

 

 Í Liber usualis er textinn í fjórum hlutum og hafa fyrstu þrjár setningarnar sömu laglínu 

en sú fjórða fær nýja laglínu, líkt og má sjá á myndinni hér að ofan. Oftast er venjan að 

hafa þennan þátt þrískiptan og endurtaka þá hverja setningu fyrir sig þrisvar. Duruflé 

byggir kaflann upp í ABA'-formi.  

A-hlutinn sem kemur í beinu framhaldi af inngöngusálminum byrjar á mikilli fleygröddun 

(polýfóníu) milli raddhópa kórsins þar sem hver hópur syngur laglínu sem er beint úr 

gregorssöngnum og síðan fléttast í þykkan vef fleygröddunnar. Orgelið styður við kórinn 

og í takti 10 kemur það með laglínu sem myndar gregorssönginn sem er undir í þessum 

texta, en búið er að gera allar nótur söngsins jafnlangar. Þessi notkun á cantus firmus má 

finna í orgeltónlist í gegnum tónlistarsöguna sem og í fleiri tegundum af tónlist. Til dæmis 

í sálmaforleikjum er oft sálmalagið dregið svona fram sem cantus firmus. Hver rödd fer 

með allan textann „Kyrie eleison“ þrisvar sinnum á hefðbundinn hátt að undanskildum 

bassanum þar sem hann fer með textann fjórum sinnum.  

Í B-hlutanum kemur Duruflé með sína eigin laglínu við textann „Christe eleison“ þar sem 

altinn og sópraninn vefjast saman í eins konar keðjusöng. Syngja báðar raddir allan textann 

þrisvar sinnum, þó eru sum orð endurtekin oftar inn á milli.  

Mynd 2: Miskunnarbænin eins og hún birtist í Liber Usualis 
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Þegar kemur að síðastu setningunni „Kyrie eleison“ notast Duruflé við gregorssönginn sem 

skrifaður er við fjórða hlutann í Liber usualis. Laglínuna vefur hann í fjölröddun, þar sem 

gregorssöngurinn birtist í innkomu allra radda. Innkoma sópransins sker sig úr því hann 

kemur slagi fyrr sem leggur enn meiri áherslu á textann. Á sama tíma er orgelið með sama 

fyrirkomulag og í A-hlutanum og er gregorssöngurinn í punkteruðum hálfnótum í orgelinu 

meðan kórinn syngur fjölröddunina. Hver rödd syngur textann tvisvar og undir lokin spilar 

orgelið gregorssönginn sem útspil, má segja að þar sé þriðja skiptið komið og formið er 

fullklárað. 

 

 



 

 
13 

III - Domine Jesu Christe 

 

 

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 

Drottinn Jesú Kristur, Konungur dýrðar, 

libera animas omnium fidelium 

frelsaðu sálir hinna trúuðu 

defunctorum 

fráförnu 

de poenis inferni, 

frá þjáningum heljar, 

et de profundo lacu: 

og frá hinu djúpa vatni: 

libera eas de ore leonis, 

Frelsaðu þau frá gini ljónsins, 

Mynd 3: Fórnarsöngurinn eins og hann birtist í Liber Usualis 
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ne absorbeat eas tartarus,  

megi hyldýpið ei gleypa þau, 

ne cadant in obscurum: 

megi þau ei falla í myrkrið: 

Sed signifer sanctus Michael 

En megi heilagur Mikael 

repraesentet eas in lucem sanctum:  

leiða þau til hins heilaga ljóss: 

Quam olim Abrahae promisisti, 

sem eitt sinn var lofað Abraham 

et semini ejus. 

og ættkvísl hans. 

Hostias et preces 

Fórnir og bænir 

tibi Domine laudis offerimus: 

fyrir yður, Drottinn, við bjóðum  

tu suscipe pro animabus illis, 

Þáðu þau með sálum þeirra 

quárum hodie memoriam facimus: 

sem við minnumst í dag: 

fac eas, Domine, 

Lát þau, Drottinn, 

de morte transire ad vitam. 

að rísa upp frá dauðum. 

 

 Duruflé tekur þá ákvörðun að sleppa þremur liðum úr formi sálumessunnar, gradual, 

tractus og sekvensíunni. Hann fer beint í fórnarsönginn Domine Jesu Christe sem er 

útlistaður hér að ofan. Form gregorssöngsins er í tveimur hlutum, Duruflé ákveður hins 

vegar að líta fram hjá því og byggir kaflann á þrískiptu ABA'C-formi með smá afturhvarfi 

inn á milli í A-hlutann. Einnig er C kaflinn þrískiptur, innbyrðist þá merkt sem CA, CB, og 

CA'.  

 Kaflinn byrjar á liggjandi tóni hjá orgelinu, þá er kynnt til sögunnar mótív sem kallað 

verður ris/fall mótív sem byggir á rísandi línu sem endar í smá falli. Birtist það víðsvegar 

um kaflann. Í takti 9 kemur afgerandi pedal laglína og er þar á ferðinni kynning á 

gregorssöngnum sem er í upphafi kaflans, sama kynning er endurtekin í takti 16 en er þá 

hljómsett. Loks koma altarnir inn í takti 22 þá með laglínuna sem byggir á 

gregorssöngnum en eftir takt 22 eru þeir strax komnir út úr honum, það er eftirtektarvert að 

frá takti 22 til 26 mynda upphafstónar hvers takts hjá altinum rísandi línu. Altinn klárar 

síðan setninguna og eru tónar síðasta orðsins mikilvægir því þeir mynda ris/fall mótívið, þó 

örlítið breytt. Kórinn kemur allur inn í takti 35, efnið þar er frá Duruflé sjálfum komið en í 
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takti 41 gerist merkilegur hlutur, því sópraninn endar setninguna á ris/fall mótívinu alveg 

eins og altinn gerði áður. Bætir þá snögglega í hraðann og nýr hluti byrjar, B-hlutinn.  

Tríólurnar sem eru í orgelinu mynda gregorssönginn við textann sem kórinn síðan syngur, 

þó endar fyrrnefnd laglína öðruvísi en gregorssöngurinn kveður á um. Orgelið og kórinn 

vefjast saman í keðju með efni frá Duruflé sjálfum. Sá leikur heldur áfram og stigmagnast. 

Í takti 70 birtist ris/fall mótívið í pedalnum sem er endurtekið aftur í takti 73 og í lok 

hendingarinnar hjá kórnum kemur ris/fall mótívið enn eina ferðina við sögu í sópraninum. 

Hægist þá á og ris/fall mótívið kemur fyrir tvisvar í orgelinu í tveimur ólíkum 

hrynmyndum líkt og merkt er í nóturnar.  

Stutt afturhvarf í upphafið byrjar í takti 89 með sömu kynningu og var í takti 16, en í takti 

95 notar Duruflé ris/fall mótívið til að tengja saman hlutana. CA-hlutinn byrjar á því að  

orgelið leikur gregorssöng þess texta sem er undir og sópraninn syngur í keðjusöng við 

orgelið fyrst um sinn en síðan kemur orgelið með ris/fall mótívið aftur og aftur. Í takti 117 

kemur textinn „Quam olim Abrahae“ þar sem laglínan er ekki samkvæmt gregorssöngum í 

byrjun, en framhaldið byggir hins vegar á söngnum. Í töktum 121 til 122 kemur ris/fall 

mótívið enn á ný. Þá koma skil og CB- hlutinn hefst, en er bariton sólo við textan 

„Hostias“. Í upphafi þessa hluta er kynning á gregorssöngnum sem baritóninn syngur ekki 

en orgelið heldur við í undirleiknum. Það er ekki fyrr en í takti 133 sem baritóninn syngur 

laglínu sem er gregorssöngurinn sjálfur en síðar endar hann á að fara út úr söngnum. 

Orgelið leikur smá millispil sem er eins og kynningin í byrjun kaflans. Tengingin yfir í 

næsta hluta er byggð á ris/fall mótívinu nema því er snúið við, í stað þess að fara rísandi 

upp þá fer það fallandi niður. CA'-hlutinn er síðan afturhvarf til upphafs C-hlutans og endar 

kaflinn á þríendurteknu ris/fall mótívi sem byrjar á sópraninum og heldur áfram tvisvar 

sinnum í orgelinu.  
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IV - Sanctus 

 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Hosanna in excelsis 

Heilagur, Heilagur, Heilagur Hósanna í upphæðum 

Domine Deus Sabaoth Benedictus qui venit  

ert þú Drottinn Guð allsherjar Blessaður sé sá sem kemur 

Peni sunt caeli et terra in nomine Domini. 

Himin og jörð eru  í nafni Drottins 

gloria tua. Hosanna in excelsis. 

full af dýrð þinni. Hósanna í upphæðum. 

 Samkvæmt hefðinni er heilagur í tveimur hlutum. Annars vegar Sanctus og hins vegar 

Benediktus. Duruflé ákveður hins vegar að búa til ABA'-form og víkur því frá því formi 

textans Samkvæmt textanum er orðið Sanctus þrítekið en Duruflé gengur skrefinu lengra 

og þrítekur fyrstu tvær setningarnar með stigvaxandi tónhæð. Vert er að minnast á að 

þennan gregorssöng er að finna í íslensku sálmabókinni og er þar gefinn upp í 

messuþættinum Heilagur/Sanctus undir þakkargjörðinni í messuformi eitt.  

Í A-hlutanum syngja aðeins sópran og alt raddir laglínu sem er alveg eins og 

gregorssöngurinn sem fylgir viðkomandi texta. Orgelið er með stutta kynningu á 

upphafstónunum. Söngurinn er raddsettur með sexundar-hljómum sem gefa söngnum fornt 

Mynd 4: Heilagur eins og hann birtist í Liber Usualis 
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yfirbragð en orgelið er einnig með flæðandi línu sem rís upp og niður. Frá takti 18 bregður 

hann frá söngnum en útlínur hans haldast. 

Í B-hlutanum víkur Duruflé frá gregorssöngnum og býr til sýna eigin laglínu sem hver rödd 

kemur með inn hver á fætur annarri og mikil stigmögnun verður og endar með að mesti 

hápunktur verksins springur út í takti 41.  

Í töktum 46 til 49 byrjar orgelið að vitna í upphafstóna kaflans meðan kórinn smá saman 

róast og endar Duruflé á því að hverfa aftur til upphafsins. Í A'-hlutanum vefur Duruflé 

saman gregorssöng textans „Benedictus qui venit“, sem kórinn syngur,  við gregorssöng 

upphafsins, sem orgelið leikur. Duruflé skreytir sönginn örlítið og endar kaflinn á löngum 

hljómi hjá kvenröddunum og hin flæðandi lína smá saman róast.  

 

V - Pie Jesu 

 

 

Pie Jesu Domine, Dona eis requiem (semipiternam) 

Miskunnsami Jesús Drottinn Veittu þeim hvíld (óaflátandi) 

 Pie Jesu kaflinn byggir á texta sem finna má í lok Dies irae sekvensíunnar úr 

sálumessuforminu í Liber usualis. Sekvensíunni er að öðru leyti sleppt líkt og áður sagði. 

Kaflinn er ætlaður sem mezzó sópran sóló með valkvæðri sellórödd, sem líka er skrifuð út í 

orgelhlutanum. Form kaflans er ABA' form.  

A-hlutinn byrjar á liggjandi hljómi í orgelinu, þá kemur mezzó sópraninn inn með 

laglínuna sem er beint úr gregorssöngnum nema að hann er feldur að As-dúr, sem gerir það 

að verkum að heiltónsbil verða hálftóns og öfugt, einnig hagræðir hann enda fyrstu 

hendingarinnar með því að hafa hana heiltón neðar, (Sjá í nótum). Svo klárar hann textann 

með gregorssöngnum, sem er síðan lína sem sellóið leikur. Næst endurtekur hann textann 

Mynd 5: Sá texti sem notast er við úr sekvensunni eins og hann birtist í Liber Usualis 
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allan með gregorssönginn sem laglínuefni og í þetta skipti eru innbyrðis tónbilin rétt að 

undanskildum einum tóni í enda hendingarinnar. Í takti 19 endurtekur hann textann „dona 

eis reqiuem“ þá með sinni eigin laglínu.  

Sem tenging yfir í B-hlutann koma stígandi ferund og fimmund til skiptist og við tekur 

gregorssöngurinn sem hann síðar víkur frá og heldur áfram með sitt eigið efni. Á  meðan er 

sellóið og orgelið með rísandi línu með afgerandi hryn, á móti laglínunni. Hrynurinn er 

hálfnóta og fjórði partur til skiptis eins og sjá má í töktum 30 til 43. Rétt fyrir afturhvarfið í 

A'-hlutann kemur hann með nýtt orð í textann (sama og Fauré gerir) „Sempiternam“ (ísl. 

óaflátandi) kemur þrisvar sinnum fyrir í kaflanum.  

Í A'-hlutanum er sellóið með sömu laglínu og söngvarinn var með í upphafi meðan liggur 

söngvarinn á sömu nótunni og skapar þannig ákveðna ró. Loks endar sellóið á fallandi línu 

niður.  

 Líkt og í kaflanum hér á undan notast Duruflé markvisst við rísandi og fallandi línur til 

að túlka það sem er að gerst í tengslum við textann. Þá táknmynd að líkaminn er lagður í 

jörðu en upprís andinn. 

  

VI - Agnus Dei 

 

 

 

Mynd 6: Guðs lamb eins og hann birtist í Liber Usualis 
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Agnus Dei, 

Guðs lamb, 

qui tollis peccata mundi: 

þú sem burt berð heimsins synd: 

dona eis requiem. 

Veittu oss hvíld. 

Agnus Dei, 

Guðs lamb, 

qui tollis peccata mundi: 

þú sem burt berð heimsins synd: 

dona eis requiem. 

Veittu oss hvíld. 

Agnus Dei, 

Guðs lamb, 

qui tollis peccata mundi: 

þú sem burt berð heimsins synd: 

dona eis requiem semipitenam. 

Veittu oss hvíld óaflátandi. 

 

 Textinn er þrískiptur og svarar  Duruflé því með því að byggja kaflann upp í ABA'-

formi. 

 A-hlutinn hefst með því að orgelið byrjar með stutt forspil sem tengist ekki 

gregorssöngnum sem síðan altinn kemur með í takti 7. Hún er eins og gregorssöngurinn og 

við enda hendingarinnar bergmálar orgelið síðustu tóna söngsins. Þá kemur stutt millispil 

sem inniheldur frumsamda línu eftir Duruflé sjálfan og þar með hefst B-kaflinn.  

Þar hefja tenórarnir leik og syngja laglínu sem er eins og gregorssöngurinn þó með smá 

viðbót frá Duruflé. Þá kemur annar alt og annar sópran inn í keðjusöng með 

gregorssönginn sem er síðan endurtekinn, af fyrsta alt og sópran. Þá kemur allur kórinn 

með eins konar hala sem er fallandi lína niður á við. Aftur kemur millispil hjá orgelinu 

með sömu laglínu og áður og syngja þá bassarnir frumsamda línu en gregorssöngurinn 

birtist í takti 46 í orgelinu. Á meðan syngur kórinn textann „dona eis requiem“ endurtekið. 

Þá kemur forspilið sem var í byrjun og efnið, sem var í viðbætta halanum birtist aftur hér í 

orgelinu á meðan kórinn syngur sama hljóminn á textanum „requiem sempiternam“.  

Þannig lýkur kaflanum.   
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VII - Lux æterna 

 

 

Lux aeterna luceat eis, Domine; Requiem aeternam dona eis, Domine, 

Ljós eilífðarinnar, lýsi þeim, Drottinn Veittu þeim eilífa hvíld, Drottinn, 

Cum sanctis tuis in aeternum,  et lux perpetua luceat eis. 

með þínum heilagleika að eilífu og lát hreinsunarljós þitt lýsa þeim. 

quia pius es.  

fyrir miskun þína.  

 Kaflinn er hluti af bergingunni, sem er einn af þáttum sálumessunar. Textinn er 

tvískiptur og notar Duruflé sér það til að skipta kaflanum niður í tvo hluta það er að segja 

AB-form. Hann notar ekki seinni helminginn af seinni hluta textans og því er honum sleppt 

í textanum hér að ofan. Í þessum kafla má sjá best notkun Duruflé á aðferðinni frá 

klaustrinu í Solesmes. Í töktum 9-15 parar Duruflé saman tvo til þrjá áttundaparta með 

hornklofa og skiptir laglínunni þannig upp eftir áherslustöðum viðkomandi takts. Það 

kemur fyrir að þessi skipting fellur ekki við áherslur textans sem sjá má til dæmis við 

fyrstu innkomu kórsins í töktum 10 til 11, en þá fellur „Domine“ á veikt slag taktsins. 

Einnig birtist þetta síðar í kaflanum. Þetta verður að teljast mjög óvenjulegt, þar sem hann 

hunsar þær áherslur sem „naumur“ gregorssöngsins kveða á um. Einnig er þetta atriði 

sérstaklega áberandi í þessum kafla.  Það verður að viðurkennast að þetta atriði eitt og sér 

krefst nánari rannsóknar og væri efni í stærri ritgerð en þessa.  

Mynd 7: Bergingin eins og hún birtist í Liber Usualis 
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A-hlutinn byrjar á því að orgelið leikur eitt og sér og þá laglínu sem kemur frá Duruflé 

sjálfum. Síðan í takti 9 tekur kórinn við og syngur án undirleiks og er sópraninn þá með 

laglínuna sem er alveg eins og gregorssöngurinn. Endar kórinn hendinguna með því að 

endurtaka síðasta textann „quia pius es“ eða fyrir miskunn þína. Aftur kemur orgelið eitt 

og sér með sömu laglínu og áður og síðar tekur kórinn við. En þá kemur orgelið með 

flauturödd í keðju í áttundum einu slagi á eftir sópraninum sem ennþá syngur  

gregorssönginn líkt og áður. Aftur er síðasta setningin endurtekin. 

Næst kemur B-hluti sem skipta má í þrennt og er merkt skiptingin sem „BA“ inn í nóturnar. 

Kórinn og orgelið er með orgelpunkt á C ofan á texta seinni hlutans. Þessi hluti minnir 

mikið á fyrsta kaflann, einnig er þessi liggjandi tónn skyldur gregorssöngnum þar sem 

textinn er fluttur mikið á sama tóninum eins og sjá má á nótunum á myndinni hér að ofan. 

Á sama tíma og þessi orgelpunktur svífur yfir er orgelið með hljóma sem móta útlínur þess 

gregorssöng sem var í A-hlutanum. Í takti 38 vitnar hann aftur í upphafið með sömu 

laglínu og orgelið var með í byrjun kaflans og í beinu framhaldi syngur kórinn án 

undirleiks textann „quia pius es“ tvisvar eins og áður. Markar það útlínur BB-hlutans. 

Pedalpunkturinn birtist aftur enn á annarri nótu ,F , og leikur Duruflé sama leik og áður og 

getum við því kallað þennan hluta BA-hluta því hann er alveg eins og sá fyrri nema í 

annarri tóntegund.  
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VIII - Libera me 

 

 

Libera me, Domine de morte aeterna, 

Frelsaðu mig, Drottinn, frá eilífum dauða 

in die illa tremenda: 

á þeim ógnvænlega degi 

Quando caeli movendi sunt et terra: 

þegar himinn og jörð munu skjálfa 

Dum veneris judicare  

þegar þú kemur og dæmir 

saeculum per ignem. 

heiminn með eldi 

Mynd 8: Libera me söngurinn eins og hann birtist í Liber Usualis 
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Tremens factus sum ego, et timeo 

Ég skelf, og ég óttast 

dum discussio venerit, 

þegar auðnin kemur  

atque ventura ira. 

sem og komandi bræði 

Quando caeli movendi sunt et terra. 

þegar himinn og jörð munu skjálfa  

Dies illa, dies irae, 

Dagur reiði, dagur bræði 

Calamitatis et miseriae, 

Ógæfa og eymd 

dies magna et amara valde. 

þann hræðilega og bitra dag. 

Dum veneris judicare  

Þegar þú kemur og dæmir 

saeculum per ignem. 

heiminn með eldi 

Requiem aeternam dona eis Domine: 

Veittu þeim eilífðar hvíld, Drottinn, 

et lux perpetua luceat eis. 

og lát hreinsunarljós þitt lýsa þeim.' 

 

 Textinn sem hér er lagður til grundvallar er ekki úr sálumessunni sjálfri heldur úr 

gregorssöngnum sem tengdur er útförum. Það má segja að með þessu bæti Duruflé upp það 

að hafa sleppt sekvensíu sjálfrar sálumessunnar. Vert er að athuga að textinn er í fyrstu 

persónu til að byrja með. Hann heldur sig við það form textins og eru það fjórir hlutar með 

endurtekningu aftur á fyrsta hlutanum og má þá kalla það ABCDA'-form.  

Undirleikur A-hlutans byggir á áttunda parts púls sem Durflé vefur svo saman við mótlínu 

sem kemur alltaf á uppslaginu sem líkir eftir ótta og óróleika, tilfinninga þess sem fer með 

textann. Laglínan sem byrjar með bassasólói er ekkert skyld þeirri sem fylgir 

gregorssöngnum. Áhugaverðun stað má sjá í takti 13 og aftur síðar í takti 48, þar er hrynur, 

sem er ekki í samræmi við annað sem undan eða eftir kemur og er línan byggð á heil/hálfur 

tónstiganum, þar sem skiptist á heiltónsbil og hálftónsbil. Sjá má sama tónstiga niður á við 

í bassaröddinni í töktum 12 til 13. Er þetta blanda af þeirri túlkun að niður í jörðina leggst 

líkaminn og upp rís sálin. Þegar „dum veneris“ textinn kemur inn í keðjusöng milli radda, 

fyrst í tenór svo bassa svo alt og loks sópran, hljómar gregorsstef þess texta í orgelinu líkt 

og merkt er inn á nóturnar (taktar 14-18). Duruflé endurtekur fyrrnefndan texta í keðjusöng 

eins og áður segir sem stigmagnast með undirleiknum og endar í eins konar upplausn, þar 

sem hann síðan skiptir um gír og næsti hluti textans er tekinn fyrir. 
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 B-hlutinn er bariton sóló sem byggir á textanum „Tremens factus sum ego“ og við hann 

notar hann gregorssönginn sem laglínu sem hann fer síðan útúr á leiðinni en endar aftur 

innan ramma söngsins. Kórinn svarar með textanum „Quando caeli movendi sunt et térra“. 

Aftur er mjög skyndileg breyting og næsti hluti textans tekinn fyrir.  

Í C-hlutanum byggir Duruflé laglínuna á gregorssöngnum, hún er ekki alveg eins en í 

heildina litið er hún mjög svipuð fyrir utan einstaka tónbil innbyrðis. Í lok hlutans 

endurtekur hann síðasta orð textans „per ignem“ fyrst með sópran, alt og tenór svo með 

bössunum og í þriðja sinn spilar orgelið þá tóna sem fylgdu textanum. En á ný er skipt 

mjög snarplega um gír og fjórði hlutinn er tekinn fyrir. 

Í D-hlutanum er textinn framreiddur á mjög einfaldan og látlausan hátt. Laglínan er 

gregorssöngurinn sjálfur með örlitlum breytingum samt. Í töktum 92 og 96 má sjá að orðin 

„Domine“ og „luceat“ falla á áherslustað en í kaflanum á undan byrjuðu orðin á 

áherslulausu slagi. Orgelið endurtekur svo sönginn með sama sniði og sópraninn söng hann 

áður.  

A'-hlutinn er afturhvarf til upphafsins og breytir hann lítið útfrá A-hlutanum. Í töktum 118 

til 122 er textinn „per ignem“ endurtekinn fjórum sinnum samanlagt í undileiknum og hjá 

kórnum, svipað því sem gert var í C-hlutanum. 

IX - In Paradisum 

 

 
Mynd 9: In Paradisum söngurinn eins og hann birtist í Liber Usualis 
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In paradisum deducant te Angeli; Chorus Angelorum te suscipiat, 

Í paradís munu englar leiða þig Kór engla tekur á móti þér 

in tuo adventu suscipiant te Martyres, et cum Lazaro quondam paupere 

píslavottar taka á móti þér og með Lasarus eitt sinn fátækum 

et perducant te in civitatem aeternam habeas requiem. 

og leiða þið til borgarinnar eignast eilífa hvíld 

sanctam Jerusalem.  

Heilög Jerúsalem  

 Líkt og kaflinn hér á undan er textinn úr þessum kafla ekki úr sálumessunni heldur er 

hann úr jarðaförinni sjálfri og er sunginn þegar kistan er borin út. Duruflé fylgir þeirri 

skiptingu sem gefin er upp í Liber usualis þar sem textinn er tvískiptur og hefur kaflinn því 

tvo hluta, það er AB-form.  

Upphaf kaflans byrjar á  rísandi uppbyggingu hljóms, hjá orgelinu, sem er líkt og hlið 

himnaríkis sé að opnast. Sópranarnir syngja í upphafi gregorssönginn alveg eins og hann 

kemur fyrir og á milli hendinga svarar orgelið með tvöfaldri endurtekningu á síðustu 

nótum hendingarinnar. Svarið minnir óneitanlega mikið á ris/fall mótívið sem var í þriðja 

kafla.  Sópraninn klárar svo fyrri hluta söngsins við undirleik orgelsins.  

B-hlutinn byrjar í takti 17 og leikur þá orgelið laglínuna sem er alveg eins og 

gregorssöngurinn fyrir utan örlitla breytingu í takti 26.  Í textanum segir að kór engla taki á 

móti manni og frá og með þeim punkti lætur Duruflé allar raddir skipta sér í tvennt á 

einhverjum tímapunkti, nema sópraninn, hugsanlega til að sýna stærð þess kórs sem tekur á 

móti hinum látna.  
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Lokaorð 

Eins og fram hefur komið þá er sléttsöngur, betur þekktur sem gregorssöngur, eitt elsta og 

þekktasta tónlistarfyrirbæri kirkjunnar. Hann hefur líka mjög hagnýtt hlutverk því sunginn 

texti berst betur um stórar kirkjur heldur en mælt mál. Hann hefur verið mörgum 

tónskáldum innblástur við tónsmíðar sínar og sameinað söfnuði kristinnar kirkju í söng og 

bænum til Drottins.  

Franski organistinn Maurice Duruflé heillaðist mjög af gregorssöngnum. Svo mjög að hann 

notast við sönginn beint í sjö af fjórtan útgefnum verkum sínum. Æviágrip hans sýnir 

okkur að í kórskólanum, orgeltímunum, einkatímunum hjá Tournemire og síðar í starfi sínu 

sem organisti, hafi Duruflé verið umkringdur gregorssöng. Því hefur ekkert verið 

sjálfsagðara fyrir hann en að nýta sér þann efnivið, sem finna má í gregorssöngvum, við 

tónsmíðar sínar. Þetta svarar fyrri spurningu ritgerðarinnar um hvers vegna 

gregorssöngurinn var Duruflé svo hugleikinn. Duruflé tjáði sig lítið opinberlega, hann var 

talinn mjög lokaður einstaklingur. Hins vegar skrifar hann nokkrar ritgerðir til að koma 

skoðun sinni á framfæri hvað varðar breytingar sem kirkjan gerði tengdar öðru Vatikan 

þinginu á hlutverki orgelsins og gregorssöngsins. Það segir okkur hversu mikilvægur þáttur 

orgels og söngs hafa verið í huga Duruflé. 

Franska ríkið var með sjóð sem tónskáld gátu sótt styrki í og samið ákveðna tegund af 

tónverkum með stuðningi úr sjóðnum. Þessu fyrirkomulagi hélt ríkistjórn nasista við þegar 

þeir tóku yfir Frakkland í upphafi seinni heimstyrjaldarinnar. Það var þá sem Duruflé sótti 

um styrki til að semja tónverk sem varð stærra verk en hann ætlaði í upphafi og var það 

sálumessan Requiem Op. 9, hans stærsta verk. Hann samdi það fyrir kór og stóra 

hljómsveit en skrifaði einnig umritanir fyrir minni hljómsveit og orgel og síðan orgel eitt 

og sér. Aðal efniviður sálumessunnar er gregorssöngur úr messu fyrir hina látnu sem finna 

má í sléttsöngvabókinni Liber usualis.  

Duruflé notast við texta sálumessunnar og form. Hann sleppir þremur þáttum í messunni en 

bætir inn tveimur þáttum úr útfararþjónustunni. Finna má margt sameiginlegt hvað varðar 

textaval, heildarsvip og fleira sem tengja má við Sálumessu eftir Gabriel Fauré en það væri 

efni í aðra ritgerð. Duruflé skiptir verkinu niður í níu kafla sem er skemmtilegur leikur að 

tölunni þremur þar sem níu er þrisvar sinnum þrír. Hann skrifar fyrstu tvo kaflana þannig 

að þeir eigi að flytjast í sameiningu þó svo hann aðgreini sitthvorn kaflan. Það veldur því 

að kaflarnir verða níu í heildina. Duruflé byggir á því formi sem fylgir hverjum söng fyrir 
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sig, þó með undantekningum. Einnig notar hann gregorslaglínurnar beint sem og frum úr 

þeim í bland við sitt eigið efni. Hann gengur skrefinu lengra og nýtir stefbrot úr 

gregorssöngnum í meðleiknum, sem gefur verkinu enn meiri vídd. Besta dæmið er að finna 

í þriðja kaflanum „Domine Jesu Christe“, þar sem hann notar endafrum úr gregorssöngum 

lætur það birtast oft í gegnum kaflann í alls kyns formum. Duruflé notar markvisst rísandi 

og fallandi laglínur til að túlka það ferðalag sem sálin fer í, frá því líkaminn er lagður í 

jörðu og sálin rís upp til himna. Í fimmta kaflanum „Pie Jesu“ má sömuleiðis finna dæmi 

um fallandi línur og í síðasta kaflanum, „In Paradisum“, eru áberandi dæmi um rísandi 

línur. 

Megin spurning ritgerðarinnar snérist um sálumessuna og hvernig gregorssöngurinn birtist 

í henni. Þegar lagt var af stað með rannsóknarvinnuna vissi maður að sálumessan væri 

byggð á gregorssögnum að einhverju leiti. Rannsóknin leiddi í ljós að áhrif 

gregorssöngsins eru mun meiri en ég bjóst við. Það er ekki bara að söngurinn birtist beint 

og óbeint í söngröddunum, heldur er hann alls staðar að finna í meðleiknum og 

gregorsstefsbrot notuð sem mótív og forspil að köflum. Athygli vekur hve Duruflé er trúr 

formi gregorssöngsins. Þar að auki túlkar hann innihald textans í meðleiknum sem og hans 

eigin laglínum, þá með rísandi og fallandi línum. Eftir að hafa sökkt mér í verkið kemur í 

ljós að hann byggir ekki aðeins á laglínum gregorssöngsins heldur einnig á formi hans og 

innihaldi sem fer langt fram úr því sem ég bjóst við í upphafi. 

Þegar upp er staðið er sálumessan ótrúleg tónsmíð sem á tímum módernista, stendur sem 

minnisvarði um hið gamla og góða. Sambland af hinu forna formi gregorssöngsins og 

hljómfræði sem Debussy og Ravel fullkomnuðu. Verkið sýnir að gregorssöngur sem 

yfirleitt spannar ekki mikið tónsvið getur verið uppspretta af stórkostlegri tónlist sem þessi 

sálumessa Maurice Duruflés er. 
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