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This piece is a good example of caveat 
emptor (‘let the buyer beware’). The 
original commission called for a piece in 
a Scandinavian language or English or 
Latin, under 10 minutes in length, and 
possibly of a humorous nature. The end 
result is in Medieval French, lasts 12 
minutes, and is decidedly grim. 
 

 
Tämä teos on hyvä esimerkki siitä, että 
aina ei välttämättä saa sitä mitä tilaa. 
Alkuperäisen tilauksen mukaan teoksen 
piti olla alle 10 minuuttia kestoltaan, 
skandinaavisella kielellä tai englanniksi 
tai latinaksi, ja mahdollisesti hauska. 
Lopputulos on 12 minuuttia pitkä lohduton 
synkistely keskiajan ranskaksi. 
 

BALLADE DES DAMES DU TEMPS JADIS (Ballad of 
ladies of bygone days) is a lament on the 
beauties or otherwise famous (or 
notorious) women of ancient legend or 
history, with the recurring refrain Oú 
sont les neiges d’anten? (Where are the 
snows of yesteryear?) The music is 
tortuously chromatic, with the harmonies 
piling up verse by verse. Much use is 
made of the Landini cadence for a 
Medieval flavour, and the concluding 
address to the ‘Prince’ (a formal 
requirement in this genre of poetry and 
thus found in all of Villon’s ballads) is 
in a very simple chant-like style. 
 

BALLADE DES DAMES DU TEMPS JADIS (Entisaikain 
naisten balladi) on valitus taruista ja 
historiasta tuttujen kaunotarten tai 
muuten kuuluisien naisten poismenosta. 
Toistuvana kertosäkeenä on Oú sont les 
neiges d’anten? (Missä ovat menneen 
talven lumet?) Musiikki on kiduttavan 
kromaattista, ja harmonia paksunee 
säkeistö säkeistöltä. Landini-kadenssin 
runsas käyttö luo keskiaikaista väriä. 
Teoksen päättävä puhuttelu ruhtinaalle 
(joka oli muodollinen vaatimus tässä 
runotyypissä ja joka siksi löytyy 
kaikista Villonin balladeista) on hyvin 
yksinkertainen ja kirkkolaulumainen. 
 

BALLADE DES PENDUS (Ballade of the hanged 
men) was written by Villon when he was in 
prison and thought he was going to be 
executed the following day. (As it 
happens, he got off.) It is a speech by a 
hanged man, addressed to passers-by 
looking at the corpses left hanging on 
the gallows. The hanged man describes the 
rotting cadavers and begs the people who 
are still alive to pray for the executed 
men. The music is very heavy and sombre, 
and incorporates the Medieval hymn Media 
vita in morte sumus (In midst of life we 
are in death). The concluding address to 
the Prince (to Prince Jesus, in a neat 
twist to the formula) is musically 
identical to that in the first ballad. 
 

BALLADE DES PENDUS (Hirtettyjen balladi) on 
runo, jonka Villon kirjoitti vankilassa 
luullessaan, että hänet teloitetaan 
seuraavana päivänä. (Itse asiassa hän 
pääsi vapaaksi.) Runo on hirtetyn miehen 
puhe ohikulkijoille, jotka katselevat 
hirsipuuhun riippumaan jätettyjä 
ruumiita. Hirtetty kuvailee mätäneviä 
raatoja ja pyytää eläviä rukoilemaan 
teloitettujen puolesta. Musiikki on 
raskasta ja surumielistä, ja siihen 
sisältyy keskiaikainen hymni Media vita 
in morte sumus (Elämän keskellä olemme 
kuolemassa). Puhuttelu ruhtinaalle (tässä 
mielenkiintoisena muunnelmana ruhtinas 
Jeesukselle) on musiikillisesti täysin 
samanlainen kuin ensimmäisessä 
balladissa. 
 



With all this gloom, something had to go 
between the two ballads to provide some 
light relief. The movement entitled JEU, 
where the choir is called upon to imitate 
Medieval woodwind instruments, is in fact 
an up-tempo setting of the Media vita 
melody, transforming it into a raucous 
dance tune. 

Kaiken tämän synkistelyn keskelle oli 
pakko saada jonkinlainen kevennys, ja 
niinpä balladien välissä on JEU, jossa 
kuoro pääsee jäljittelemään keskiaikaisia 
puhaltimia. Tämä osa on itse asiassa 
nopea sovitus Media vita -sävelmästä, 
joka tässä muuttuu villiksi tanssiksi. 
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