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Lilli Burlero. Pika rea tants. Esmailmumine: Playfordi raamatu 8. väljaandes (1690); 
tantsu rekonstruktsioon ja seade Ricardo Barros.

Muusika oli algul tõenäoliselt Iiri rahvaviis; 17. sajandil sai sellest kõigepealt protestant-
liku Inglismaa ülemvõimu vastu võitlevate Iiri katoliiklaste laul; seejärel tegid inglased 
sellele omad sõnad protestantide ülistuseks. Purcell tegi sellest töötluse 1678. aastal, 
sestsaadik on ka laulu autorsust talle omistatud.
II maailmasõja ajal võeti see laul kuninglike elektri- ja mehaanikainseneride marsiks, 
sestsaadik on see olnud ka BBC World Service’i signatuur.

Saraband süidist „Submission“. 
Kellom Tomlinsoni (~1690–1753) rafineeritud seltskondlik paaritants (ilmunud 1717).

Mr Holti menuett. Menuett neljale. Tants avaldati esimest korda Edmund Pembertoni 
väljaandes „An Essay for the Further Improvement of Dancing“ 1711. aastal. Raamatuke 
oli mõeldud nähtavasti tüdrukute internaatkooli õpikuks.

Hole in the Wall. Pika rea tants. Esmailmumine: Playford 1695; tantsu 
rekonstruktsioon ja seade Ricardo Barros.

Muusika: Purcelli hornpipe, mille ta kirjutas 1695. aastal Aphra Behni näidendile „Abde-
lazar“ (1676). Hornpipe on spetsiifiliselt inglispärane muusikažanr, kus raske aeglase 
kolmese meetrumiga paralleelselt jookseb kiirem rütm ning väheste säilinud koreo-
graafiate põhjal otsustades kajastus see ka tantsus; nii selle kui ka kahe järgmise tantsu 
rekonstruktsioonis on püütud seda iseärasust esile tuua.

Hornpipe ooperist „Kuningas Arthur“ 
Koreograafia: Ricardo Barros. Muusika: Purcell, 1691.

Siege of Limerick. Pika rea tants. Esmailmumine: Playford 1695.
Muusika: Purcelli hornpipe semiooperist “Dioclesian“ ehk „Prophetess“ („Naisprohvet“).

Fy, Nay, Prithee John. Pika rea tants. Esmailmumine: Playfordi raamatu 12. väljaandes 
(1703).

Muusika ilmus esimest korda 1685. aastal ning on tõenäoliselt Purcelli kaasaegse ja 
sõbra John Blow’(1649–1708) looming; hiljem hakati seda millegipärast sageli Purcellile 
omistama. Algselt oli see kaanon, mis kujutab kahe joomasõbra tülitsemist. Muusika 
bassiliin on basso ostinato suurepärane esindaja ja tuleb tänapäeva kuulajale kõige tutta-
vam ette vast Pachelbeli „Canon in D-Dur’i“ meenutades. Kuna seda laadi teemad on 
õigupoolest mõeldud selleks, et muusikud neist ise variatsioone looksid, siis kuulete ka 
seekord kõigepealt variatsioone ning alles tantsu lõpuks jõuame selle meloodiani, mis 
omal ajal „Fy Nay“ nime all trükki jõudis.

Vanatantsuansambel Saltatriculi (Tartu)

Vanatantsuansambel Fioretto (Rakvere)

Tartu vanamuusikud

Muusikud
Stella Sõmer: klavessiin; Helena Valpeteris: barokkviiul; Helena Uleksin: flöödid; Janno 
Mäe: löökriistad

Tantsijad
Saltatriculi: Jürgen Jalak, Anne Kaaber, Külli Kressa, Kanni Labi, Eva Lepik, Sirje 
Lind, Janno Loide, Andres Paesüld, Kristen Suokass, Tiina Toomet, Eve Valper
Fioretto: Riho Hütt, Tamara Hütt, Madis Mäeorg, Liis Niller, Anne Nõgu, Eneli Silm

Kava tekst, juhendaja ja tantsuseaded, kui pole märgitud teisiti: Külli Kressa

Laupäeval, 11. juunil kell 16.00
Rakvere linnavalitsuse valges saalis (Tark Maja)



Selle kontserdi teema tekkis justkui iseenesest, kui selgus, et juhtumisi on meie 
lemmikrepertuaari siginenud õige mitu tantsu, mille muusika on Henry Purcelli oma 
või mida on temaga seostatud: oma lühikese eluea (1659–1695) jooksul jõudis ta endast 
Inglise muusikasse piisavalt sügava jälje jätta, et ühest küljest jäi tema meloodiaid käibele 
anonüümse tarbemuusikana (Playfordi kirjastajadünastia – algul John Playfordi, hiljem 
tema vennapoja Johni ja poja Henry – välja antud tantsukogumiku „The English Dancing 
Master“ kaasaegsetes ja hilisemates väljaannetes on mitu tema meloodiat, kuid autorit ei 
märgita selles õpikus kunagi) ja teisest küljest on Purcelli arvele püütud panna muude 
heliloojate loomingut.

Purcelli aktiivse loomeaja kümnenditesse (1670.–1690. aastad) langeb Inglise country 
dance’i üleminekuperiood: „The English Dancing Masteri“ tollased väljaanded on stiililt 
eriti kirevad, sest seal ilmub ühest küljest veel vana tüüpi figuuritantse, mis on mõeldud 
kindlale formatsioonile (ühele nelikule, kuuikule või kaheksikule) ja kus tants lõpeb, kui 
kindlad figuurid on läbitud; samas hakatakse alates seitsmekümnendatest juba avaldama 
uusi pika paarirea tantse, mis ei sea tantsijate hulgale muud piiri, kui et neid oleks 
paarisarv, ja kus teoreetiliselt võib tantsida, kuni kas tantsijad või muusikud kurnatult 
kokku varisevad, sest paarid roteeruvad, nii et kui figuurid on ühe paariga sooritatud, siis 
tants mitte ei lõpe, vaid ette satub järgmine paar, kellega kõik uuesti läbi teha.

Niisiis on see tantsukontserdi kokkupanemiseks suurepärane periood, andes põhjust 
piisavalt erinevate koreograafiate näitamiseks: mõnikümmend aastat varem ei oleks neid 
pika paariderea tantse veel nii palju ja erinevaid leidunud; ja veidi hiljem, 18. sajandiks, oli 
kindla formatsiooniga country dance juba samahästi kui käibelt kadunud.

Vahele põimime mõne edevama ja keerulisema koreograafia veidi hilisematest allikatest – 
kuigi need on ilmunud 18. sajandi raamatutes, on teada, et selliseid keerukate sammude 
ja koordineeritud käteliikumisega tantse oli selleks ajaks tantsitud juba mitukümmend 
aastat, olgugi et need kohe trükki ei jõudnud, nii et tolle aja tantsukultuuri kajastamiseks 
on kindlasti mõttekas ka seda stiili demonstreerida.

No-body’s Jigg.
See pika rea tants ilmus esimest korda Playfordi kogumiku „The English Dancing 
Master“ 6. väljaandes (1679) ning sellest tehti kordustrükke 18. sajandi keskpaigani, aga 
viis on märksa varasem: Giles Farnaby variatsioonid ilmusid juba nn Fitzwilliami vir-
ginaaliraamatus, mis tähendab, et meloodia oli olemas juba hiljemalt 17. sajandi algul. 
Pealkirja – „Eikellegi džiig“ – on tõlgendatud mitmeti: et tegemist on džiigiga, mida 
keegi pole püüdnud enda arvele panna; et tegemist ei olegi õige džiigiga, sest rütm on 
teine; ja viimaks, et tegemist on džiigiga, mida tantsis tegelane nimega Eikeegi Elizabe-
thi-aegses näidendis nimega „Eikeegi ja Keegi“.

Picking of Sticks. Figuuritants kuuele; esmailmumine Playfordi raamatu 1. väljaandes 
(1651), rekonstruktsioon ja seade Jane Gingell.

Muusika: vaheldumisi „Lavena“ (Playford 1651) ja „Picking of Sticks“. „Lavenat“ kasu-
tas selle tantsu juurde esimest korda Cecil Sharp 1916. aastal; kuna ta oli esimene, kes 
neid vahepeal varjusurmas olnud tantse uuesti tutvustama hakkas, siis on ta mõjutanud 
kogu tänapäevast Playfordi tantsude traditsiooni.

Mr Lane’s Maggot. Pika rea tants; esmailmumine Playfordi raamatu 9. väljaandes 
(1695); tõenäoliselt ongi see tants mr Lane’i, Charles II õukonna tantsuõpetaja looming. 
„Maggot“ tähendab ussikest; kuna seda sõna kasutatakse sageli selliste tantsude kohta, 
on arvatud, et see oligi rodutantsu piltlik nimi. Teine tõlgendus on „kapriis“.

Meloodia figureerib juba ühe 1690. aasta käsikirja lorilauluviisina; selle autoriks on 
peetud Thomas d’Urfeyt.

Jenny Pluck Pears. Ringtants kuuele. Esmailmumine: Playford 1651.

Cold and Raw. Pika rea tants. Esmailmumine Playfordi raamatu 7. väljaandes (1686).
Muusika on laenatud samanimeliselt Thomas d’Urfey ballaadilt, mis pajatab, kuidas 
vooruslikku tütarlast püütakse edutult võrgutada. Viis on praktiliselt sama, mis veel 
vanema õllelaulu „Stingo“ („Kesvamärjuke“) oma ning on inglispärane töötlus Portugali 
päritolu folia-akordijärjestusest. Ballaad oli ülimalt populaarne; räägitakse, et olles kuu-
lanud mitut Purcelli lugu, palus kuninganna Mary endale järgmiseks just seda esitada. 
Purcell võttis seda südamesse, tegi loost oma töötluse ja lisas selle 1692. aastal kunin-
ganna sünnipäevaoodi.

Lull Me Beyond Thee. Tants kaheksale. Esmailmumine: Playford 1651.
Meloodiat peetakse samuti üheks „Stingo“ versiooniks; sellele viitab muuhulgas tõik, et 
ka sellele viisile on olemas õllelaulusõnad.

Gathering Peascods. Ringtants suvalisele arvule paaridele. Esmailmumine: Playford 
1651; tantsu rekonstruktsioon ja seade Jane Gingell.

Meloodia on suguluses populaarse renessansslauluga „All in a Garden Green”, millest 
on variante mitmel pool Euroopas ning mille viis jõudis isegi kirikulauludesse.

Forlane. Louis Pécouri (1653–1729) paaritants (ilmunud 1704. aasta kogumikus 
„Recüeil de dances...“).

Muusika: Campra, „Ballet des fragments de M. Lully“. „Forlane“ tähendab tõlkes 
Friulia tantsu, tähendab, tegemist on prantslaste lavalise versiooniga Põhja-Itaalia 
rahva tantsudest.


