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tämiseen. Erityiskiitoksen ansaitsee myös Paavalin seurakunta, jonka 
tuki ja suurenmoinen kirkkotila on juhlien elinehto. 

Kaikki tämä talkootyö on kuitenkin nyt tehty ja on juhlan aika. 
Nauttikaamme täysin rinnoin renessanssiajan musiikista, sen 

tanssillisesta kepeydestä ja virtaavasta täyteydestä; sen 
intimiteetistä ja soinnillisesta loistosta; sen rie-

mastuttavuudesta ja tummasta melanko-
liasta. Kuulkaamme ääniä vuosisa-

tojen takaa ja antakaamme 
niiden koskettaa 

meitä tässä ja 
nyt.

sukujuhlat

 Kun aloiMMe suunnitella täMänvuo-
tista renessanssijuhlaamme, meille hyvin varhaisessa vai-
heessa iskostui ajatus sukujuhlista. Yhtäältä tämä viittaa 
sisältöön ja toisaalta menetelmään, jolla lähdimme kokoa-
maan konserttien sisältöä. Sisältöulottuvuus lienee aika 

selvä: jokainen konsertti käsittelee yhden eurooppalaisen ruhtinassuvun 
musiikkia. Pääsemme konserttien kautta kurkistamaan Tudorien hoviin 
Lontoossa, Trastámara-suvun todellisuuteen Madridissa, Habsburgien 
lähes puolet Eurooppaa kattaneisiin valtakeskuksiin ja lopulta myös 
Vaasa-suvun loisteeseen Tukholmassa. Kaikissa näissä syntyi omaa ja 
omaleimaista musiikkia, joskus jopa ruhtinaiden omista kynistä.

Sukujuhlat menetelmänä vaatinee muutaman selventävän sanan. 
Normaalikäytäntöhän musiikkijuhlilla on se, että järjestäjät tilaavat 
esiintyvän ryhmän ja neuvottelevat näiden kanssa konsertin sisällöstä. 
Tällä kertaa päädyimme kuitenkin siihen, että lähestyimme konsertte-
ja ensin temaattisesti ja sitten mietimme, miten saisimme kasaan esiin-
tyjävoimat toteuttaa näitä ajatuksia. Onneksi konserttiemme esiintyjät 
olivat valmiita tähän ajatukseen ja ovat tietynlaisessa Kuhmon hen-
gessä harjoitelleet konsertteja edeltävinä päivinä kasaan teoksia aivan 
uusilla kokoonpanoilla. Näin olemme saaneet samoihin konsertteihin 
suuren joukon maamme parhaita renessanssivoimia ja pystymme esit-
tämään teoksia, joihin yhdenkään yksittäisen ryhmän voimavarat eivät 
riittäisi. Samalla toivomme, että tämä muusikoiden sukujuhla tekee 
konserteista yleisölle erityisen monipuolisia ja rikkaita.

Vaikka olemme viime vuoden menestyksekkäiden juhlien jälkeen 
voineet toimia hieman vapaammin, juhlien perusta on edelleen vapaa-
ehtoistyön varassa. Kiitän taiteellista johtoryhmää, suunnittelutoimis-
to Saariaho Järvenpäätä ja Sanna-Maarit Hakkaraista työpanoksesta, 
joka on kattanut kaikkea nuottien editoinnista ja käännösten laatimi-
sesta visuaaliseen ilmeeseen ja taitelijatapaamisten tarjoilujen järjes- kari turunen

henrik viii. Maalaus, hans holbein nuoreMMan 
Mukaan (n. 1540).
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jan utgick ifrån att inte, som vanligen är fallet, begära in förslag om kon-
serthelheter från de medverkande ensemblerna, utan i stället låta alla 
artister samarbeta kring de olika tematiska helheterna. Till all lycka var 
alla medverkande villiga att på det här sättet ta ett steg ut ur sin bekväm-
lighetszon och under de senaste dagarna har alla, i olika konstellationer 
förberett musik som ensemblerna på egen hand inte skulle ha haft möj-
lighet att framföra. Det här gäller inte minst de mångstämmiga kompo-
sitioner som inkluderats i flera av konserterna och som därmed, till vår 
stora glädje, nu kan presenteras tolkade i fruktbart samarbete av landets 
ledande renässansspecialister. Vi hoppas också att konserterna på detta 
sätt blir särdeles rika och mångsidiga upplevelser för Er, bästa åhörare.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla dem som varit med och möjliggjort 
årets festival genom idogt och ideellt arbete. Tack till ledningsgruppen, 
designbyrån Saariaho Järvenpää och Sanna-Maarit Hakkarainen för 
insatser längs hela skalan från noteditering via visuell planering till 
ordnande av kaffeservering vid artistträffarna. Ett särskilt tack riktas 
också till Paulus församling vars stöd och storslagna kyrkobyggnad är 
livsavgörande för festivalen.

Men nu är alltså allting klart, talkoarbetet är utfört och släktfes-
ten kan börja. Furstarna och deras hovmusiker träder in och 

musiken börjar ljuda i hela renässansens spektrum, från 
fjäderlätta dansmelodier till mörkaste melanko-

li och från ödmjuka koraler till intensivt 
färgmättad och grandios polyfoni.

Vi önskar er njutningsful-
la stunder med röster 

och melodier från
avlägsna 

sekel!

släktfEst

 Årets renässansMusikfestival kan 
kallas en släktfest i flera avseenden än ett. För det för-
sta har vi som tema för festivalen valt fyra centrala fur-
stehus som var med och definierade den politiska och 
kulturella utvecklingen i Europa under 1500-talet. Fes-

tivalens konserter tar oss med till olika hörn av kontinenten och fyra 
hov med distinkta traditioner och musikaliska mästare: Tudor-hovet 
i London, Trastámara i Madrid, Habsburg i Wien och andra delar av 
det omfattande kejsardömet, samt till sist släkten Vasa i Stockholm.

Festivalen är en släktfest också i det avseendet att vi redan från bör-

Konsert in
ledningar 

på svenska 
finns på 
sidorna 
94–102.

Mats lillhannus

kustaa i vasa. Maalaus, Cornelius arendtz 
(n. 1610).
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to 15.1.2015 klo 19

tudorit

hEads will 
roll : Musiikkia 

tudorEidEn 
Englannista

Lauluyhtyeet
luMen valo • enseMble Petraloysio

Nokkahuiluyhtye
Q Consort

Nokkahuilu/dulzian
Petri arvo

Urut/cembalo
ilPo lasPas • Petros Paukkunen

Yle 1 radioi konsertin

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.

Anon.
england, be glad†

Ensemble Petraloysio

Anon.
MadaMe d’aMours†

Lumen Valo

Henrik VIII (1491–1547)
en vray aMoure†

though soMe said†

taunder naken†

Q Consort • Ensemble Petraloysio

Thomas Tallis (1505–1585)
reMeMber not, o’ lord

Petros Paukkunen – urut

Thomas Tallis
if ye love Me

Ensemble Petraloysio

Thomas Tallis
gaude gloriosa dei Mater

Lumen Valo • Ensemble Petraloysio
Urut

John Bull (1562/63–1628)
in noMine

Ilpo Laspas – urut

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 22.
† Henrik VIII:n käsikirjoitus.
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 Tudorien valtakausi alkoi vuonna 
1485 kun Henry Tudor löi Bosworth Fieldin taistelussa 
kuningas Rikhard III:n joukot. Taistelu päätti Yorkin 
ja Lancasterin sukujen välisen verisen sisällissodan ja 
tuotti Lancasterin sukuun kuuluneelle Henrylle suuren 

voiton, jonka hintana häviäjille oli myös Rikhardin kuolema. Henry 
Tudor kruunattiin kuningas Henrik VII:ksi lokakuussa 1485. Henrik 
otti vaimokseen Yorkin sukuun kuuluneen, kuningas Edward IV:n tyt-
tären Elisabetin ja yhdisti siten vuosikymmeniä taistelleet valtasuvut. 

Paitsi avioliitollaan, Henrik VII onnistui rauhoittamaan valtakun-
nan myös vahvistamalla hovin vaikutusvaltaa yli aatelissukujen, tehos-
tamalla veronkantoa, parantamalla oikeuslaitoksen riippumattomuut-
ta, solmimalla rauhansopimuksia niin Ranskan kuin Espanjan kanssa 
sekä kehittämällä kauppasuhteita mannermaalle. Konkreettinen seu-
raamus Henrikin toimista oli kohtuullisen levollinen valtakunta, jonka 
talous oli vahvoissa kantimissa, kun hänen poikansa nousi valtaistui-
melle vuonna 1509.

Jos Henrik VII oli onnistunut vahvistamaan kuninkaan asemaa yllä-
pitämällä rauhaa ja keräämällä vaurautta, Henrik VIII oli toista maata. 
Henrik oli renessanssimiehen perikuva. Hän oli fyysisesti voimakas mies, 
joka nautti taistelusta ja metsästyksestä. Hän oli myös humanistisen kou-
lutuksen saanut oppinut, joka hallitsi hyvin ranskan ja latinan kielet, ja 
joka sai paavi Leo X:ltä arvonimen Uskon puolustaja kirjasestaan Assertio 
Septem Sacramentorum (Seitsemän sakramentin puolustus). Henrik oli 
myös muusikko, joka soitti luuttua, urkuja ja virginaaleja, sävelsi ja lau-
loi sujuvasti suoraan nuoteista. Ja toisin kuin isänsä, hän ei ollut tarkan 
talouden vartija vaan ennemminkin taipuvainen suurieleiseen tuhlailuun.

Svensk text 
på sidan 
94.

John Bull
fantasia

Petros Paukkunen – cembalo

William Byrd (n. 1540–1623)
QuoModo CantabiMus

Lumen Valo

Thomas Weelkes (1576–1623)
as vesta was

Titta Lampela – soprano 
Q Consort

William Byrd
Qui Passe for My ladye nevell

Petros Paukkunen – cembalo

William Byrd
nunC diMittis (great serviCe)

Lumen Valo • Ensemble Petraloysio

William Byrd
My ladye nevells seCond grownde

Petros Paukkunen – urut

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 22. Teksti: Kari Turunen • Petros Paukkunen.

tudorit 
valtaistuiMElla
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Poliittisesti Henrikin kauden merkittävimmät piirteet olivat jok-
seenkin epäonnistuneiden sotaretkien lisäksi kuningasvallan nosta-
minen ehdottomaksi, jumalan oikeuttamaksi. Samalla Henrik kavensi 
aateliston valtaa entisestään ja lisäsi kuninkaan mahdollisuuksia valvoa 
ja tuomita aatelisia ilman raskasta oikeuskoneistoa. Ero Rooman kir-
kosta on silti Henrikin kauden merkittävin tapahtuma. Vaikka sen ka-
talysaattorina toimi Henrikin halu saada ensimmäinen avioliitto mitä-
töityä, eron merkittävimmät seuraukset olivat taloudellisia. Henrik sai 
käsiinsä kirkon valtavan omaisuuden Englannissa ja saattoi sen turvin 
edelleen pönkittää valtaansa. 

Henrikin kuoltua valtaan nousi ainakin nimellisesti hänen yh-
deksänvuotias poikansa Edward, joka kruunattiin kuningas Edward 
VI:ksi helmikuussa 1547. Käytännössä valtaa käyttivät luotetut miehet, 
joista tärkein oli Edwardin setä Edward Seymour, Somersetin hert-
tua. Somerset oli ennen kaikkea sotilas, joka kävi kalliita ja melko hyö-
dyttämiä sotia Skotlannissa ja Ranskassa ja kulutti valtaosan valtion 
kassasta näihin kampanjoihin. Somerset joutui epäsuosioon laajan ka-
pinaliikkeen aiheutettua suurta levottomuutta maassa vuonna 1549, ja 
hänen tilalleen astui varovainen John Dudley, Northumberlandin hert-
tua. Kapinaliikkeen ajavana voimana oli uskonnollisten uudistusten ja 
aatelisten maankäyttövaatimusten vastustus. Niin Somerset kuin Nor-
thumberland olivatkin molemmat uskonnollisesti uudistusmielisiä. 
Kun Edwardkin mitä ilmeisimmin oli reformoitujen ajatusten tukija, 
Hänen kaudellaan luotiin suuri osa niistä käytänteistä, joihin Church 
of England oli myöhemmin perustuva.

Edward kuoli ennen kuin ehti toden teolla jättää jälkeään Englan-
nin politiikkaan, ja hänen kuolemaansa vuonna 1553 seurasi valtataiste-
lu, joka näki Jane Greyn yhdeksän päivän mittaisen kauden kuningat-
tarena. Edward nimesi serkkunsa Janen seuraajakseen, mutta Henrik 
VIII:n vanhin tytär Mary kokosi tukijoukot puolelleen ja ratsasti Lon-
tooseen yhdeksän päivää myöhemmin ja otti vallan. Jane Grey puoli-
soineen lukittiin Tower of Londoniin ja teloitettiin puolisen vuotta 
myöhemmin, kun heidän nimissään tehtiin vallankaappausyritys. 

Marysta tuli kuningatar Maria I. Jos Edward oli halunnut estää Ma-
rian nousun valtaistuimelle siksi, että pelkäsi tämän peruuttavan re-
formoidut uudistukset ja palauttavan maan katolisen kirkon huomaan, 
hänen pelkonsa ei ollut ollut aiheeton. Poliittisesti Marian kausi ei ol-
lut erityisen onnekas. Suhteet vanhoihin kauppakumppaneihin protes-

henrik viii ratsailla. käsin väritetty PuuPiir-
ros,  hans liefrinCk (ii; välillä 1561–1599).
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tanttisessa Euroopassa heikkenivät, sää oli aivan epätavallisen sateinen 
ja pilasi satoja, sota Ranskaa vastaan päättyi huonosti, ja jopa suhteet 
Roomaan kärsivät sodan seurauksena. 

Marian kausi tunnetaankin ennen kaikkea uskonnollisista uudis-
tuksistaan, joilla kuningatar pyrki palauttamaan Englannin Rooman 

kirkon huomaan. Maria purki Edwardin kauden kirkkoa koskevan 
lainsäädännön, palautti voimaan Henrik VIII:n aikana muotoillun 
opin. Harhaoppipykälien palautus johti uudistusmielisten roviokuo-
lemiin. Vaikka keinojen rajuus herätti vastustusta, ei ole mahdotonta, 
että kansan enemmistö itse asiassa iloitsi paluusta vanhoihin uskon-
nollisiin tapoihin ja tottumuksiin.

Mariankaan kausi ei osoittautunut pitkäksi, sillä hän kuoli in-
fluenssa-aallossa syksyllä 1558. Valtaistuimelle nousi hänen nuorempi 
sisarensa Elisabeth, jonka valtakausi olikin sitten epätavallisen pitkä: 
Elisabet I kruunattiin tammikuussa 1559, ja Tudor-suvun tarina Eng-
lannin valtaistuimella päättyy Elisabetin kuolemaan vuonna 1603.

Jos Maria meni erityisesti uskontopolitiikassaan äärimmäisyyksiin, 
Elisabet vaikuttaa pyrkineen kaikessa välttämään äärimmäisyyksiä. 
Hänen ulkopolitiikkaansa on luonnehdittu varovaiseksi, ja tätä luon-
nehdintaa tahraa ainoastaan muutama sotaretki Skotlantiin, Ranskaan 
ja Alankomaihin. Ehkä vakavin uhka Englannille koko 1500-luvulla oli 
espanjalainen armada, joka purjehti Englannin kanaaliin vuonna 1588. 
Englantilaiset kuitenkin voittivat valtavan armadan taidolla ja onnella 
ja takasivat sen, että espanjalaiset pysyivät poissa Englannin maaperältä, 
vaikka vihamielisyydet maiden välillä jatkuivatkin läpi 1500-luvun lopun. 

Uskontopolitiikassa Elisabet palasi veljensä Edwardin jalanjäljille, 
mutta yhdisteli Edwardin protestanttiseen oppiin katolisia perinteitä. 
Lopputulos oli Act of Uniformity, joka teki kirkossa käynnistä pakollista 
ja vahvisti vuoden 1552 Book of Common Prayerin aseman kirkkokäsi-
kirjana. Elisabetin aikana rangaistukset osallistumattomuudesta palve-
luksiin olivat kuitenkin lieviä, ja hallitsijan ärtymys kohdistui lähinnä 
äärimmäisyysilmiöihin, olivatpa ne sitten protestanttisia tai katolisia.

Huolimatta taloudellisista vaikeuksista ja heikosta menestyksestä 
sotatantereella Elisabet onnistui luomaan kuvan itsestään voittoisana 
ruhtinaana. Hänen hohtoonsa kultakauden hallitsijana saattoi vaikut-
taa se, että hänen seuraajansa Jaakko I osoittautui suurten odotusten 
jälkeen jonkinasteiseksi pettymykseksi. Elisabetin kauden yksi leimalli-
nen piirre oli taiteiden kukoistus: William Shakespeare ja Christopher 

elisabet i. kaiverrus, franCis delaraM niCholas 
hilliardin Mukaan (1620-luku).
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Marlowe kirjoittivat suosittuja näytelmiään; Thomas Tallis, William 
Byrd ja John Dowland kuuluivat eurooppalaiseen säveltäjäeliittiin; ja 
kuvataiteessa sellaiset nimet kuin Hans Holbein, Anthony van Dyck ja 
Nicholas Hilliard toimivat hovin puitteissa. 

Tudor-suvun valtakausi on käytännössä aika, jona Englanti siirtyy 
keskiaikaisesta yhteiskunnasta uuteen aikaan. Tudorit vakiinnuttivat 
kuninkaan keskusvallan yli aatelisukujen paikallisen vallan, moderni-
soivat verotusjärjestelmän ja oikeusjärjestelmän sekä loivat itsenäisen 
anglikaanisen kirkon. Rovioista ja luostarijärjestelmän kovaotteisesta 
alasajosta huolimatta Englanti selvisi reformaatiosta lopulta melko vä-
häisin vaurioin verrattuna moneen muuhun maahan.

Englannin rEforMaatio
kuten niin Moni Muukin asia, Myös reforMaa-
tio eteni saarivaltiossa eri tyyliin kuin mannermaalla. Lähtökohta oli 
sinänsä yhteinen: niin kuin kaikkialla pohjoisessa Euroopassa Lut-
herin ja hänen kannattajiensa kirjoitukset levisivät nopeasti ja he-
rättivät myötäkaikua myös Englannissa. Erityisen merkittävää oli se, 
että uusien ajatusten tukijoilla oli merkittävä rooli myös hovissa. Yksi 
keskeisistä vaikuttajista oli Thomas Cromwell, Henrik VIII:n tärkein 
neuvoantaja Roomasta irtautumisen aikana. Päällimmäinen syy irtau-
tumiseen ei kuitenkaan ollut niinkään uskonnollinen kuin poliittinen, 
ja tässä siirtymässä Henrikin tahto saada avioero ensimmäisestä vai-
mostaan ja saada itselleen miespuolisia jälkeläisiä on vain yksi juon-
ne. Kirkon siirtyminen paavin vallan alta kuninkaan valtaan nimittäin 
merkitsi Henrikille paitsi oikeutta määrittää kirkon oppi, myös oikeut-
ta kirkon laajaan omaisuuteen Englannissa. Tämän omaisuudensiirron 
Cromwell miehineen toteutti tehokkaasti, ja luostarilaitoksen purku 
1530–40-luvuilla toi kuninkaalle valtavan omaisuuden, jolla käydä so-
taa ja ostaa yläluokan uskollisuus. 

Opillisesti Englannin reformaatio kulki monen aallon kautta. 
Cromwellin vaikutuksen ollessa suurimmillaan Henrikin kirkkoa 
muokattiin voimakkaasti mannermaisen reformaation suuntaan, mut-
ta Henrikin valtakauden lopulla oppia reivattiin vahvasti takaisin pe-
rinteiseen, katoliseen malliin. Henrikin pojan, yhdeksänvuotiaana val-
taistuimelle nousseen Edward VI:n, tärkeimmät neuvonantajat olivat 
uuden uskon vahvoja kannattajia. Monessa suhteessa anglikaanisen 
kirkon perusta luotiinkin juuri tänä aikana. Englanninkielinen litur-
gia, kuvakielto, prosessioiden kiellot ja selibaatin lakkauttaminen vei-
vät kaikki Englannin kirkkoa mannermaisten reformoitujen kirkkojen 
suuntaan. 

Juuri teini-ikään ehtineen Edwardin kuoltua valtaan nousi Maria I, 
Henrikin tytär tämän ensimmäisestä avioliitosta. Maria otti käyttöön-
sä kaikki mahdolliset keinot palauttaakseen äitinsä katolisen uskon 
Englantiin. Sovinnollisen alun jälkeen otteet vain kovenivat, ja keskiai-
kaisten harhaoppipykälien palauttaminen johti muun muassa yhteensä 
283 protestantin polttamiseen roviolla Marian kaudella. Maria kuiten-
kin kuoli jo viidentenä vallassaolovuotenaan, ja katolisuuden palautus 
jäi väistämättä kesken. 

Mariaa seurasi valtaistuimelle tämän sisko Elisabet I, jonka kausi 
ylsi 1500-luvun puolesta välistä aina 1600-luvun puolelle. Elisabet 
oli sisaruksistaan poiketen ennen kaikkea pragmaatikko myös us-
konnollisissa kysymyksissä ja pyrki luomaan kompromisseja kato-
listen ja protestanttisten ajatusten ja käytäntöjen välille. Elisabetin 
vihan saivat tuntea nahoissaan lähinnä ne, jotka avoimesti ilmaisivat 
tukensa paavin vallalle, ja ne, jotka olivat liian radikaaleja reformoi-
duissa ajatuksissaan. Katolisten piirien vaino kiristyi tosin yleisem-
min paavin julistettua Elisabetin kirkonkiroukseen vuonna 1570 ja 
useiden katolisten osallistuttua aktiivisesti Elisabetin vastaisiin sa-
laliittoihin. Pääosin Elisabetin kausi oli kuitenkin niin poliittisesti 
kuin uskonnollisestikin melko levollista aikaa, eikä todellisen kul-
takauden koittaminen Englannin taiteessa juuri 1500-luvun lopulla 
ole pelkkää sattumaa. 
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tudorit ja Musiikki
tudorien hovin Musiikin voi jakaa kahteen ko-
konaisuuteen: kuninkaallisen kappelin liturgiseen musiikkiin ja hovi-
musiikkiin. Liturgisesta musiikista vastasi Chapel Royal, jonka juuret 
ulottuvat aina ensimmäiselle vuosituhannelle. Chapel Royalin kuoro oli 
Tudorien kaudella Euroopan hovien suurimpia. Vuonna 1547 se sisälsi 
32 pappia ja maallikkomuusikkoa sekä 12 kuoropoikaa. Elisabetin kau-
den lopulla 1600-luvun alussa kuoron kokoonpano oli 12 poikaa ja noin 
20 aikuista miestä. Kuoron riveissä (Gentleman of the Chapel Royal) 
vaikutti 1500–1600-luvuilla lähes koko Englannin säveltäjäeliitti: Ro-
bert Fayrfax, Thomas Tallis, William Byrd, Orlando Gibbons, Thomas 
Tomkins, Henry Lawes ja Henry Purcell. 

Chapel Royal oli edelläkävijä uskonnollisten aaltojen synnyttämissä 
liturgisissa uudistuksissa. Henrikien kausilla kuoron arki vastasi min-
kä tahansa suuren mannermaisen katolisen kuoroinstituution rutiinia 
päivittäisine rukoushetkineen. Henrik VIII:n kauden ainoa isompi 
uudistus oli englanninkielinen litania, mutta hänen kautensa lopul-
la esitetyt ajatukset kahdeksan rukoushetken tiivistämisestä kahteen 
(Matins ja Evensong) loivat pohjan myöhemmille uudistuksille.

Muutoksen tuulet saivat pontta vasta Edwardin kaudella, jolloin 
Marialle ja pyhimyksille osoitetut perinteiset motetit vaadittiin kor-
vattavaksi englanninkielisillä, Kristus-aiheisilla anthemeilla. Jo vuonna 
1548 Chapel Royal lauloi englanninkielisen komplementorio-rukous-
hetken, samoin kuin messun, jossa Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus 
ja Agnus Dei kuultiin englanniksi. Merkittävimmät muutokset toi kui-
tenkin tullessaan Book of Common Prayer (1549 ja erityisesti sen uu-
distettu, reformoitujen ihanteiden mukainen vuoden 1552 laitos), joka 
loi englanninkielisen liturgian perustan. Se samalla uudisti pyhäjaotte-
lun ja poistaessaan pyhimysten juhlapäivät supisti juhlapyhien määrän 
26:een ja suurten pyhien määrän vain kuuteen. Tällä oli kuoroille suuri 
merkitys, sillä aiemmin moniääninen musiikki oli kuulunut juhlapy-

 thoMas tallis ja williaM byrd. kaiverrus, niC-
Colo franCesCo hayM gerard vanderguChtin 

Mukaan (1700-luku).

18 19tudorit heads will roll



hiin, kun taas  arjen täytti yksinomaan gregoriaaninen laulu. Ylipää-
tään vaikuttaa siltä, että Edwardin kauden lopulla musiikin rooli litur-
giassa oli pienenemään päin.

Marian nousu valtaistuimelle pysäytti tämän kulun kuin seinään. 
Liturgiassa ja liturgisessa musiikissa palattiin vanhaan katoliseen ai-
kaan sen kaikessa loistossa ja laajuudessa. Mikä on kiinnostavaa, Eli-
sabet ei vaikuta aluksi halunneen koskea Marian kauden liturgiaan. 
Elisabetin Prayer Bookin (1559) esikuvana ei niinkään ollut ankaram-
pi vuoden 1552 laitos vaan ”paavillinen” vuoden 1549 laitos. Elisabetin 
kauden yksi leimaava piirre oli kuitenkin puritaanisen liikkeen vahvis-
tuminen. Tämä Geneven reformoituja esikuvinaan pitänyt liike oli eri-
tyisen voimakas 1560-luvun loppupuolella. Reformoitujen ihanteiden 
mukaisesti liike vaati sanan nostamista liturgisen loiston ylitse ja yksin-
kertaisempaa kirkkomusiikkia. Kirkolliskokouksessa jopa ehdotettiin 
kaikkien urkujen poistamista Englannin kirkoista. Musiikin kannalta 
on onni, että hallitsija ei missään vaiheessa asettunut näiden vaatimus-
ten kannalle. Vaikka Elisabetin kauden loppuvaiheessa kirkkomusiikin 
asema olikin kärsinyt puritaanisen hengen puristuksessa, kunigattaren 
kappelissa musiikki oli edelleen korkeassa kurssissa.

Henrik VIII:n kauden hovimusiikista meille on säilynyt loistelias 
dokumentti, joka tunnetaan Henrik VIII:n käsikirjoituksena. Kokoel-
ma sisältää 109 teosta, joista peräti 33:n tekijäksi ilmoitetaan ”the kynge 
h.VIII”. Kokoelma on ajoitettu Henrikin kauden alkupuolelle 1510-lu-
vun lopulle ja se heijastaa hienosti Henrikin hovin musiikkielämää. 
Kokoelma piirtää kuvan hovista, jonka musiikkimakua voi luonnehtia 
ranskalaiseksi ja konservatiiviseksi. Uudet mannermaiset esikuvat, esi-
merkiksi Josquinin laulut tai saksalaiset Liedit, eivät näy tässä kokoel-
massa. Osa teoksista on vaativia ja edellytti väistämättä ammattimuu-
sikkojen esityksiä, mutta osa voisi hyvin olla tarkoitettua kuninkaan 
ja aateliston käyttöön. Henrikin omat teokset antavat luonnollisesti 
kokoelmalle aivan erityisen painokkuuden. Ne ovat pääosin melko yk-
sinkertaisia mutta täysin korrekteja lauluja, joissa kuningas usein itse 
seikkailee pääosassa. 

Yksi hovimusiikin keskeisiä lajeja oli luonnollisesti tanssimusiikki. 
Tanssi oli yksi hovin pääajanvietteitä, ja tanssiharjoitukset täyttivät 
suurimman osa hovin aamupäivistä. Kuvasto Tudorien kaudelta ker-
too soitinkirjon olleen suuri, aina keskiaikaisista puhaltimista gamba-
yhtyeisiin. Henrik VIII:n ja Elisabet I:n kerrotaan hallinneen useita 
kosketinsoittimia. Leimallisesti englantilaisia lajeja olivatkin juuri vir-
ginaali- ja gambayhtyemusiikki. 

Elisabetin kauden loppupuolen hovimusiikissa on yksi ilmiö yli 
muiden. Italiassa riehunut madrigaali-innostus saapui Englantiin 
melkoisella viiveellä, vasta 1500-luvun lopussa. Elisabetin hovissa vai-
kuttaneella italialaisella madrigalistilla Alfonso Ferraboscolla oli var-
masti sormensa pelissä, mutta roihun sytytti vasta Nicholas Yongen 
julkaisema italialaisten madrigaalien kokoelma englanninkielisiin 
teksteihin, Musica Transalpina (1588). Seuraavan kolmenkymmenen 
vuoden aikana syntyi reilut tuhat englantilaista madrigaalia, joista 
valtaosa on korkeatasoisia. Yksi madrigaalivillityksen kauneimpia 
kukkia oli Elisabetille omistettu The Triumphs of Orianna (1601), jo-
hon oli koottu 23 madrigalistin teokset, jotka kaikki päättyvät sanoi-
hin: ”Thus sang the shephers and nymphs of Diana: Long live fair 
Orianna.” Elisabet, Orianna, seikkailee näissä madrigaaleissa ajalle 
muodikkaissa paimenidylleissä nymfien, paimenten, satyyrien ja fau-
nien seurassa.

tEoksEt
konsertin avaa viisi teosta henrik viii:n käsi-
kirjoituksesta. Tuntemattoman tekijän kolmiääninen England, be 
glad on mitä ilmeisimmin sävelletty vuoden 1513 Ranskan-sotaretkeä 
varten. Chapel Royal seurasi Henrikiä Ranskaan ja voi vain kuvitella 
kuoron miesäänten herättäneen suurta innostusta esittäessään laulun 
ennen taisteluja.
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Anon.
England, bE glad

Ensemble Petraloysio

England, be glad! Pluck up thy lusty 
heart!

Help now thy king, and take his 
part!

Against the Frenchmen in the field 
to fight

In the quarrel of the church and in 
the right,

With spears and shields on goodly 
horses fight,

Bows and arrows to put them to 
put them all to flight.

Help now thy king…

Englanti, riemuitse! Vahvana ja 
rohkeana

auta kuningastasi, käy hänen 
askelissaan!

Ranskalaisten kimppuun 
taistelukentällä

puolustaaksesi uskoa  
ja oikeutta,

keihäin ja kilvin taistele uskolli-
sella ratsullasi,

jousin ja nuolin aja ne kaikki 
pakoon.

Auta kuningastasi…

neliääninen Madame d’amours on toista maata. Se on tyylillises-
ti lähellä 1500-luvun alun koristeellista englantilaista kirkkomusiikkia, 
jossa harmoninen liike on levollista, mutta pintaa koristaa eloisa liike. 
Aihepiiri muistuttaa keskiaikaista fin amour -hovirunoutta, jossa rak-
kaus on puhdasta, kaihoisaa ja kohde saavuttamaton.

Anon.
MadaME d’aMours

Lumen Valo

Madame d’amours
All times or hours
From dole dolours 
Our Lord you gy;
In all socours

Rakkauden valtiatar,
kaikkina aikoina
Herramme raskaita 
kärsimyksiä lievität.
Miten annatkin 

Unto my powers,
To be as yours
until I die.
And make you sure
No creature
Shall me solure
Nor yet retain;
But to endure
Ye may be sure,
Whiles life endure
Loyal and plain.

apua voimilleni,
olen omasi 
kuolemaani asti.
Ja varmista 
ettei kukaan 
minua houkuta
tai omakseen saa,
vaan olen jatkuvasti,
voit olla varma,
koko elämäni ajan 
uskollinen ja vakaa.

(käännös Jaakko Mäntyjärvi)

henrikin omat sävellykset osoittavat kuninkaan olleen kelpo 
muusikko. Monet teoksista, kuten mannermaisiin esikuviin pohjautu-
va Taunder naken, ovat lähinnä sovituksia, mutta Henrikin laulut ovat 
tekstejään myöten selvästi kuninkaan omaa tekoa. En vray amour on 
säilynyt kokoelmassa vailla tekstiä, ylimmän äänen ensimmäisiä sa-
noja lukuun ottamatta. Tanssillisesti keinahteleva, aavistuksen suru-
mielinen laulu voisi hyvin olla peräisin kenen tahansa ajan säveltäjän 
kynästä. Eniten itsestään nuori ruhtinas kertoo kuitenkin laulussaan 
Though some said. Laulun nuorekkuus, naiivius ja puhdashenkisyys so-
pivat Henrikin myöhempään tarinaan huonosti, mutta urheilullisen ja 
näyttävän nuoren aviomiehen laulaessa lauluaan korkealla, puhtaalla 
äänellään 1510-luvulla moni sydän varmasti suli nuorelle kuninkaalle.

Henrik VIII (1491–1547)
En vray aMourE

Q Consort

Henrik VIII
though soME said

Q Consort • Ensemble Petraloysio
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Though some saith that youth 
ruleth me, 

I trust in age  
to tarry. 

God and my right 
and my duty, 

From them I shall never vary, 
Though some say that youth ruleth 

me. 
I pray you all that  

aged be, 
How well did ye your youth carry? 
I think some worse,  

of each degree: 
Therein a wager lay dare I, 
Though some saith that youth 

ruleth me. 
Pastimes of youth  

sometime among, 
None can say but necessary. 
I hurt no man,  

I do no wrong, 
I love true where I did marry, 
Though some saith that youth 

ruleth me. 
Then soon discuss that hence we 

must. 
Pray we to God and  

Saint Mary 
That all amend, and  

here an end, 
Thus saith the king, the eighth 

Harry, 

Vaikka jotkut sanovat, että nuo-
ruus hallitsee minua,

luotan siihen, että ikä minut 
rauhoittaa.

Jumalasta, oikeuksistani tai 
velvoitteistani,

niissä en koskaan horju,
vaikka jotkut sanovatkin, että 

nuoruus hallitsee minua.
Kysynkin teiltä kaikilta, jotka 

olette vanhempia,
miten te kannoitte nuoruutenne?
Jotkut huonommin, jotkut 

vähemmän,
sen uskallan vannoa,
vaikka jotkut sanovatkin, että 

nuoruus hallitsee minua.
Nuoruuden ajanvietteiden 

joukossa
voi toki olla tarpeettomiakin.
En kuitenkaan satuta ketään, en 

tee väärin,
olen puolisolleni uskollinen,
vaikka jotkut sanovatkin, että 

nuoruus hallitsee minua.
Muistakaamme mihin tiemme on 

päättyvä.
Rukoilkaamme Jumalaa ja Pyhää 

Mariaa,
että kaikki tekevät parannuksen 

ennen loppuaan,
näin sanoo kuningas, kahdeksas 

Harry,

Though some saith that youth 
ruleth me. 

vaikka jotkut sanovatkin, että 
nuoruus hallitsee minua.

thoMas Tallisin katolisuus oli yleisesti tunnettua. Tämän valossa 
on aika yllättävää, että hän onnistui suurimman osan urastaan pysy-
mään vahvassa asemassa hallitsijan kapellin muusikkona. Tallis palveli 
peräti neljää hallitsijaa Henrik VIII:sta Elisabet I:een, vuodesta 1543 
kuolemaansa 1585 saakka. Tänä aikana valtionuskonto vaihteli useaan 
otteeseen katolisesta eri sävyiseen protestanttisuuteen, ja musiikilliset 
vaatimukset muuttuivat samaa tahtia. Tallis kuitenkin pysyi ja mukau-
tui ilmeisen vaivatta kulloinkin puhaltavaan tuuleen. Hänen kirkko-
musiikkinsa taipuu Gaude mater Dein kaltaisesta lähes yltiöpäisestä 
runsaudesta yksinkertaisiin kansankielisiin koraaleihin uhraamatta 
millään tavalla musiikillista integriteettiään. Jotain Talliksen arvostuk-
seta kertoo se, että kun Tallis kuoli vuonna 1585, hänen oppilaansa Wil-
liam Byrd kirjoitti: ”Tallis is dead, and music dies.”

Remember not O Lord on erinomainen esimerkki siitä yksinkertai-
sesta ja suoraviivaisesta motettityylistä, jota Edwardin hallinnon kau-
della suosittiin. Tallisin suuruus on siinä, että hän kykeni täyttämään 
ulkoiset vaatimukset tekemättä mitään kompromissia musiikin laadun 
suhteen. Konsertissa kuultava urkuversio Rememberistä löytyy 1500-lu-
vun puolivaiheilla julkaistusta The Mulliner Bookista.

Henrik VIII
taundEr nakEn

Q Consort

Thomas Tallis (1505–1585)
rEMEMbEr not, o’ lord

Petros Paukkunen – urut

toinen loistava esimerkki tästä tyylistä on If ye love me, vaikka-
kaan sen ulkoasu ei ole aivan niin pelkistetty kuin Remember notissa. 
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Thomas Tallis
gaudE gloriosa dEi MatEr
Lumen Valo • Ensemble Petraloysio • Urut

Gaude gloriosa Dei Mater, Virgo 
Maria vere  
honorificanda, 

quae a Domino in gloria super 
caelos exaltata adepta es 
thronum. 

Gaude Virgo Maria, cui angelicae 
turmae dulces in caelis resonant 
laudes: 

iam enim laetaris visione  
Regis cui omnia  
servirunt.

aude concivis in caelis sanctorum, 
quae Christum in utero illaesa 
portasti: 

igitur Dei Mater digne  
appellaris. 

Gaude flos florum speciosissima, 
virga iuris, form morum, 

fessi cura, pes labentis, mundi lux, 
et peccatorum  
refugium. 

Gaude Virgo Maria quam dignam 
laude celebrat  
ecclesia, 

quae Christi doctrinis illustrata te 
Matrem  
glorificat. 

Gaude Virgo Maria, quae corpore 
et anima ad summum provecta 
es palacium: 

Iloitse, loistava Jumalanäiti, Neit-
syt Maria, kaiken kunnian 
arvoinen,

Sinä, joka taivaan Herran ylentä-
mänä saavutit  
kruunun.

Iloitse, oi Neitsyt Maria, jolle 
taivaan enkelit laulavat  
ylitystä:

sillä nyt saat nauttia kaikkien 
kumartaman Kuninkaan 
näkemisestä.

Iloitse, taivaan pyhien vertainen, 
joka ilman tahraa kannoit 
Kristuksen kohdussasi:

siksi sinua täydestä syystä kutsu-
taan Jumalanäidiksi.

Iloitse, kaunein kukka, oikeuden 
sauva, hyveiden muotti,

uupuneiden lohtu, lankeavien 
tuki, maailman valo ja syntis-
ten turvapaikka.

Iloitse, oi Neitsyt Maria, sinä 
joka olet kirkon palvonnan 
arvoinen,

kirkon, joka Kristuksen opetuk-
sen valistamana, palvoo sinua 
Äitinä.

Iloitse, oi Neitsyt Maria, sinä 
joka ruumiina ja sieluna nos-
tettiin taivaan palatsiin:

If ye love me, keep my 
commandments. 

And I will pray the Father, and he 
shall give you another  
comforter, 

that he may ’bide with you forever; 
E’en the spirit  

of truth.

Jos te rakastatte minua, te nouda-
tatte minun käskyjäni.

Minä käännyn Isän puoleen, 
ja hän antaa teille toisen 
puolustajan, 

joka on kanssanne ikuisesti.
Tämä puolustaja on Totuuden 

Henki.
( Joh. 14: 15–17)

Thomas Tallis
if yE lovE ME
Ensemble Petraloysio

Hieman Palestrinan tapaan Tallis osaa yhdistää tekstin selkeyden ja 
hienovaraisen, imitaation perustuvan polyfonian. Tallisia pidetäänkin 
englanninkielisen motetin, anthemin, kantaisänä.

ero Gaude dei gloriosa materiin voisi tuskin olla suurempi. Tämä kuu-
siääninen antifoni edustaa hyvin pitkälti vuoden 1500 paikkeilta olevan 
Etonin kuorokirjan koristeellista tyyliä eli on syntyaikaansa nähden hy-
vinkin vanhanaikaista musiikkia. Selitys on todennäköisesti, että tämä 
Neitsyt Marialle omistettu motetti on samalla omistettu kuningatar 
Marialle ja edustaa siten tämän kaipuuta palauttaa vanha katolinen 
järjestys. Tallis tuntuu teoksessa nauttivan suuresti mahdollisuudesta 
palata siihen tyyliin, johon hänet todennäköisesti kuoropoikana kou-
lutettiin, ja ottaa kaiken irti erilaisten solistikokoonpanojen ja massii-
visten tutti-jaksojen vuorottelusta. Teoksessa on jotain huumaavan yle-
töntä, ja voisi kuvitella sen olleen mieliksi myös kuningattarelle.
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et, ut auxiliatrix et interventrix pro 
nobis miserimis peccatoribus, 
supplicamus. 

Gaude Maria intercessorum 
adiutrix et damnandorum 
salvatrix celebranda. 

Gaude sancta Virgo Maria cuius 
prole omnes  
salvamur 

a perpetuis inferorum suppliciis et a 
potestate diabolica  
liberati. 

Gaude Virgo Maria Christi 
benedicta Mater, vena 
misericordiae et gratiae: 

cui supplicamus ut nobis pie 
clamantibus  
attendas, 

itaque tuo in nomine mereamur 
adesse caelorum regnum.  
Amen. 

ja sinä joka olet syntisten voima 
ja edustaja, sinulle me suun-
taamme anomuksemme. 

Iloitse, oi Maria, sinä jota palvo-
taan tuomittujen puolustajana 
ja vapahtajana.

Iloitse, pyhä Neitsyt Maria, sinä 
jonka jälkeläisen kautta me 
kaikki olemme pelastetut

helvetin loputtomasta kidutuk-
sesta ja vapautetut paholaisen 
vallasta.

Iloitse, Neitsyt Maria, siunattu 
Kristuksen Äiti, välitä meille 
armo ja anteeksianto:

sinulle me rukoilemme, jotta 
kääntäisit korvasi hartaalle 
huudollemme,

jotta sinun nimissäsi ansaitsisim-
me käydä taivaan valtakun-
taan. Amen.

toisin kuin useimmat muut korkeasti koulutetut englantilaissävel-
täjät John Bull sävelsi lähes ainoastaan kosketinsoittimille. Hän olikin 
kuuluisa poikkeuksellisista taidoistaan virginaalin ja urkujen soitta-
misessa sekä improvisaatiossa ja on jättänyt jälkeensä huomattavan 
laajan tuotannon näille soittimille. Kuten tuon ajan klaveerimusiikil-
le on ominaista, sopivat Bullin teokset enemmän tai vähemmän sekä 
uruille että virginaalille. Bull valmistui tohtoriksi Oxfordista 1586, toi-
mi Chapel Royalin kapellimestarina ja urkurina. Vuonna 1597 hänet 
nimitettiin professoriksi Gresham Collegeen Elisabet I:n suositukses-
ta. Kuningatar ihaili häntä kovin, ja Bullin tiedetään jopa toimineen 
majesteetin vakoojana Alankomaissa. Näistä liikkeistä on kuitenkin 

John Bull (1562/63–1628)
in noMinE

Ilpo Laspas – urut

hyvin vähän tietoja. Kaikesta päätellen Bull oli myös lahjakas ajautu-
maan vaikeuksiin. Miekkonen joutui toistuvasti riitoihin kuninkaallis-
ten ja kirkonmiesten kanssa terävän kielensä ja levottoman luonteensa 
vuoksi. Vuonna 1613 hän lopulta lähti Englannista pakoon Canterbu-
ryn arkkipiispan ja kuningas Jamesin raivoa syytettynä toinen tois-
taan raskaammista rikoksista. Arkkipiispa totesi Bullista seuraavaa: 
”Tuolla miehellä on kosolti enemmän musiikintajua kuin rehellisyyttä 
ja on yhtä lailla kuuluisa neitsyyden tärväämisestä kuin urkujen ja vir-
ginaalien sormeilusta.” John Bullin pakoretki päättyi Flanderiin An-
twerpenin katedraalin urkuriksi, missä virassa hän toimi kuolemaansa 
saakka. Siellä hän tutustui myös Jan Pieterszoon Sweelinckiin, mikä 
näkyy vahvana vaikutuksena kummankin säveltäjän myöhäisemmässä 
tuotannossa.

In Nomine on alunperin yksiääninen kirkkosävelmä, joka tuli suosi-
tuksi erään John Tavernerin 1500-luvun alkupuolella säveltämän mes-
sun myötä. Seuraavan 150 vuoden aikana säveltäjät käyttivät ahkerasti 
tätä oivallista melodiaa sovittaen sitä mitä mielikuvituksellisimpiin ja 
kunnianhimoisimpiin musiikin muotoihin. Mainio esimerkki näistä 
on John Bullin In Nomine, jossa säveltäjä on käyttänyt kaiken klavee-
riteknisen osaamisensa. Tietysti normaali 2- tai 3-jakoinen tahtilaji 
olisi ollut omalaatuiselle säveltäjälle aivan turhan tylsä ratkaisu, joten 
tämä päätyi veikeästi 11-jakoiseen lajiin, joka huijaa jatkuvasti kuulijaa 
epäkeskoisuudellaan.

todellinen mestariteos on myös Bullin Fantasia, joka ei perus-
tu mihinkään olemassaolevaan melodiaan tai sointupohjaan, vaan on 
nimensä mukaisesti puhdasta mielikuvitusta. Tässä mainiossa sävel-
lyksessä mielentilat vaihtelevat alati raivoisista haikeisiin, vakavista 
riemukkaisiin. Teos sopii erityisesti virginaalille, jolla tarkoitettiin ajan 
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Quomodo cantabimus canticum 
Domini in terra aliena? 

Si oblitus fuero tui, Jerusalem, 
oblivioni detur dextera mea.  

Adhaereat lingua mea faucibus 
meis, si non meminero tui; 

Si non proposuero Jerusalem in 
principio laetitiae meae. 

Memor esto, Domine, filiorum 
Edom, in die  
Jerusalem.

Kuinka voisimme laulaa Herran 
lauluja vieraalla maalla?

Jerusalem, jos sinut unohdan, 
kadotkoon käteni voima!

Tarttukoon kieleni kitalakeen, 
ellen sinua muista.

Ellen pidä ylimpänä ilonani 
sinua, Jerusalem!

Muista, Herra, Jerusalemin 
hävityksen päivää, muista 
edomilaisia.

(Psalmi 136: 4–7)

William Byrd (n. 1540–1623)
QuoModo cantabiMus

Lumen Valo

John Bull
fantasia

Petros Paukkunen – cembalo

kielenkäytössä kaikkia näppäilykoneistoon perustuvia kosketinsoitti-
mia, cembaloita, muselaareja ynnä muita.

kuten Tallis, myös William Byrd oli katolinen. Byrd tunnustetaan 
laajasti koko sukupolvensa yhtenä merkittävimpänä säveltäjänä. Hä-
nen maineensa perustuu paitsi kirkkomusiikkiin, myös uutta luovaan 
kosketinsoitinmusiikkiin ja laajaan madrigaalituotantoon. Byrdin tie 
huipulle oli Tallisia nopeampi. Byrd oli mitä ilmeisimmin Tallisin op-
pilaana ja kuoropoikana Chapel Royalissa 1550-luvulla, ja toimittuaan 
kaksissakymmenissä Lincolnin katedraalissa urkurina ja kuoropoikien 
kouluttajana hänet valittiin Chapel Royaliin vuonna 1572, noin 30-vuo-
tiaana. Jotain Tallisin ja Byrdin nauttimasta arvostuksesta kertoo, että 
he saivat vuonna 1575 yksinoikeuden painettuun musiikkiin ja nuot-
tipaperiin. Arvostuksestaan huolimatta Byrd joutui katolisuudestaan 
viranomaisten hampaisiin. Sekä Byrd että hänen puolisonsa saivat 
1570- ja 80-luvuilla syytteet recusancysta eli kieltäytymisestä osallis-
tumaan anglikaanisiin palveluksiin, ja Byrd erotettiin määräaikaisesti 
hovikappelin jäsenyydestä vuonna 1583 hänen oltuaan läheisessä yh-
teydessä piireihin, jotka olivat suunnitelleet vallankaappausta. Byrd 
sitoutuu kirkkomusiikissaan melko vahvasti perinteiseen katoliseen 
polyfoniaan, mutta varsinkin hänen loppuvuosiensa tuotannossaan on 
helppo kuulla vaikutteita englantilaisesta madrigaalityylistä.

Quomodo cantabimus on yksi niistä renessanssiteoksista, joihin liit-
tyy loistava tarina. Habsburg-ruhtinaiden palveluksessa ollut flaami 
Philippe de Monte lähetti Byrdille vuonna 1583 kahdeksanäänisen mo-
tetin Super flumina Babylonis (Baabelin virtain äärellä). Teko on tulkit-
tu tuenosoitukseksi Byrdille, katoliselle protestanttisessa maassa. De 
Monte ja Byrd olivat ilmeisesti tavanneet kolmisenkymmentä vuotta 
aiemmin, kun de Monten työnantaja, Espanjan prinssi Filip, nai Lon-

toossa kuningatar Marian. Byrdin vastaus kollegalleen tuli vuotta myö-
hemmin: Quomodo cantabimus on kahdeksanääninen sävellystekninen 
taidonnäyte, joka ylittää komeasti de Monten teoksen ansiot. Teksti on 
tuskainen, mutta Byrd ottaa siitä irti kaikki mahdolliset värit. Kaanon-
tekniikoiden lisäksi huomio kiinnittyy sonoriteettien käyttöön: Byrd 
yhdistelee kahdeksaa ääntä yhä erilaisempiin kombinaatioihin ja tuo 
äänet yhteen uljaalla tavalla kaksiosaisen teoksen lopussa.

ChiChesterin katedraalin urkurina ja kuoropoikien kouluttaja-
na päätyönsä tehnyt Thomas Weelkes oli yksi niistä säveltäjistä, jotka 
kutsuttiin osallistumaan The Triumphs of Orianna -kokoelmaan Eli-
sabetin kunniaksi (1601). Weelkes onkin yksi tärkeimmistä englanti-
laisista madrigalisteista, jonka erityispiirre on runsas sävelmaalailu. 
Kuusiäänisen As Vesta was -madrigaalin teksti saakin paikoitellen 
lähes graafisen käsittelyn (ascending = ylöspäiset kulut • descending = 
alaspäiset kulut • running down = alaspäisiä kulkuja tiheässä imitaa-
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As Vesta was from Latmos hill 
descending,

She spied a maiden Queen the 
same ascending,

Attended on by all the shepherds’ 
swain,

To whom Diana’s darlings came 
running down amain,

First two by two, then three by three 
together,

Leaving their goddess all alone 
hasted thither;

And mingling with the shepherds of 
her train,

With mirthful tunes her presence 
entertain.

Then sang the shepherds and 
nymphs of Diana,

Long live fair Oriana!

Kun Vesta laskeutui 
Latmos-kukkulalta,

Hän näki neitsyt-kuningattaren 
kapuavan ylöspäin,

Saattueenaan paimenten  
joukko,

Ja jonka luo riensi koko Dianan 
rakkaiden lauma,

Ensin kaksitellen, sitten kolmik-
koina, kaikki yhdessä,

Jättäen jumalattarensa aivan 
yksin ne riensivät sinne;

Ja yhdessä kuningattaren paimen-
ten kanssa

Viihdyttivät häntä iloisin 
sävelmin.

Niin lauloivat Dianan paimenet 
ja nymfit:

Kauan eläköön Oriana!

William Byrd
Qui passE for My ladyE nEvEll

Petros Paukkunen – cembalo

tiossa • first two by two, then three by three together = kaksi ääntä, kolme 
ääntä, kaikki äänet • leaving their goddess alone = yksi ääni jää yksin 
laulamaan).

Thomas Weelkes (1576–1623)
as vEsta was

Titta Lampela – soprano • Q Consort

toi tuona aikana nauttia. Tämä Ladye Nevell, jolle kirja lahjoitettiin, 
oli todennäköisesti kuningatar Elisabetin Lord Keeperin, Sir Nicho-
las Baconin, tytär Elizabeth, joka oli vaikutusvaltainen aristokraatti ja 
naimisissa Berkshiren linnanherran Sir Henry Nevillen kanssa. Kirjan 
tekijä John Baldwin, joka puolestaan oli ajan kuuluisimpia kopisteja ja 
kalligrafeja, ei sivujen marginaaleissa säästellyt ylistäviä sanoja: ”of Mr. 
Birde whose greate skill and knowledge doth excelle all at this tyme 
[…] and farre to strange countries abroade his skill dothe shyne.”

Qui Passe for My Ladye Nevell viittaa bolognalaisen Filippo Az-
zaiolon lauluun Chi passa per’sta strada. Muodoltaan teos edustaa ajalle 
tyypillistä englantilaista galliardaa, kolmijakoista nopeaa tanssia, joka 
oli eri muodoissaan 1500-luvun suosituin hovitanssi ympäri Euroop-
paa. Voi hyvin kuvitella näiden sävellyksien olleen pidettyä hovi musiik-
kia myös Tudoreiden hovissa.

williaM Byrdin The Great Service sisältää kaiken keskeisen musii-
kin anglikaanisen palvelusten päiväkokonaisuuteen: aamupalvelukseen 
(Matins), iltapalvelukseen (Evensong) sekä ehtoolliselle (Communion). 
Se on mitä ilmeisimmin varhaista Byrdiä, mahdollisesti jopa 1580-lu-
vulta, kun anglikaanisten palvelusten musiikki vielä etsi muotoaan. Sa-
maan tapaan kuin Tallis loi anthemin perusolemuksen, Byrd oli tällä 
kokonaisuudella luomassa leimallisesti englantilaista liturgista musiik-
kia anglikaanisen kirkon tarpeisiin. Jo äänijako kahteen alttarikäytävän 
eri puolille asettuvaan viisiääniseen ryhmään (matala poikaääni, kaksi 
kontratenoria, tenori ja basso) heijastaa englantilaisten kappelien to-
dellisuutta ja mahdollistaa Byrdille alati uusien ääniyhdistelmien käy-
tön. Vaikka protestanttinen tekstin selkeyden painotus on varmasti ol-
lut keskeinen lähtökohta, varsinkin Magnificatissaan ja iltapalveluksen 
päättävässä Nunc dimittiksessään (Simeonin kiitosvirsi) Byrd onnistuu 

vaikka William Byrdin kohdalla mielenkiinto useiten kohdistuu 
hänen vokaalimusiikkiinsa, oli säveltäjä myös sangen ansiotunut virgi-
naalien soittamisessa ja niille säveltämisessä. Tästä todistaa mittava ja 
kallisarvoinen nuottijulkaisu My Ladye Nevells Booke (1591), joka koos-
tuu ainoastaan Byrdin teoksista – kunnia, josta harva säveltäjä saat-
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William Byrd
nunc diMittis (grEat sErvicE)

LumenValo • Ensemble Petraloysio

Lord, now lettest thou thy servant 
depart in peace: 

according to thy word.
For mine eyes have seen: thy 

salvation,
Which thou hast prepared: before 

the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles: 

and to be the glory of thy people 
Israel. 

Glory be to the Father, and to the 
Son, and to the Holy Ghost;

As it was in the beginning, and is 
now and ever shall be, world 
without end. Amen.

Herra, nyt sinä annat palvelijasi 
rauhassa lähteä,

niin kuin olet luvannut.
Minun silmäni ovat nähneet 

sinun pelastuksesi,
jonka olet kaikille kansoille 

valmistanut:
valon, joka koittaa pakanakan-

soille, kirkkauden, joka loistaa 
kansallesi Israelille. 

(Luuk. 2:29–32)
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle 

Hengelle. 
Niin kuin oli alussa, nyt on ja 

aina, iankaikkisesta iankaikki-
seen. Aamen.

yhdistämään katolisen kirkkomusiikin linjakkaan polyfonian selkey-
teen. Loppuaamen on sydäntäsärkevän kaunis.

vuoroin nouseva ja laskeva bassolinja veivaa itseään minuuttikaupalla 
edestakaisin samalla, kun ylä-äänet pyörteilevät uskomattoman mo-
nenkirjavissa sävelkuluissa ja rytmeissä. Juuri kun kuulijasta tuntuu, 
että kaikki keinot on käytetty, ostinato-stemma hyppää ylimpään 

ääneen, ja tahtilajit ja rytmit alkavat mutatoitua mitä mieli-
puolisempiin muotoihin säilyttäen silti groundin tasaisen 

pulssin. Kappaleen tanssillisessa rytmissä ja ikiliik-
kujamaisessa poljennossa on jotakin huumaa-

van hypnoottista. Grownden viimeiset rie-
hakkaat tanssivariaatiot – joissa päät 

todella pyörivät – hakevat mu-
siikillisessa taidokkuudes-

saan ja  mieli kuvituk-
selli suudes saan

vertais- 
taan.

William Byrd
My ladyE nEvElls sEcond growndE

Petros Paukkunen – urut

eurooPassa oli 1500-luvun loppua kohden suosittua käyttää niin 
kutsuttua ostinato-tekniikkaa instrumentaalisävellyksissä. Ostinato 
tarkoittaa useimmin bassostemmaa, joka toistaa uudelleen ja uudel-
leen samaa yksinkertaista sävelkulkua, jonka ylle muut äänet tuottivat 
variaatiota toinen toisensa jälkeen. Kyse on siis eräänlaisesta tiiviisra-
kenteisesta muunnelmasarjasta. Ympäri eurooppaa tunnetuimpia tä-
mäntyyppisiä sävellyksiä olivat tanssimuotoiset chaconne ja passacaglia. 
Englannissa se tunnettiin nimellä ground. My Ladye Nevells Second 
Grownde on rakenteeltaan suorastaan petollisen yksinkertainen: sama 
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trastáMarat

rEyEs católicos  : 
trastáMaran 

suvun Musiikkia 
MaurivalloituksEn 

ajalta
Lauluyhtye
luMous
Soitinyhtye

fioretto

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.

I 
Trastámarat valloittavat Antequeran ja Alhaman

Diego Pisador (1509/10–1557 jälk.)
la Mañana de san juan

Anon.
ProPiñan el Melyor†

Instr.

Cristóbal de Morales (n. 1500–1553; sov. Fuenllana)
de anteQuera sale un Moro

Anon. (Arbeau)
danza de las aChas

Instr.

Luis de Narváez (fl. 1526–49)
Paseábase el rey Moro

II 
Sodan ja rakkauden vangit

Luis de Milán (n. 1500–n. 1561)
sosPirastes, baldovinos

Anon. (A. Fernandes)
tres MoriCas M’enaMoran

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 41.
† La Columbinan käsikirjoitus.
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katolisEt 
ruhtinaat isabEl i 

and fErdinand ii

 TrastáMara-suvun valtakausi alkoi 
vuonna 1369, kun Henrik II:sta tuli Kastilian ja Leó-
nin kuningas. Naapurivaltioiden Kastilian ja Aragónin 
välistä konfliktien jatkumoa oli jo aiemmin pyritty rat-
kaisemaan avioliittojärjestelyin, mutta tämä pyrkimys 

toteutui vasta Kastilian Isabel I:n ja Aragonian Ferdinand II:n, Isabelin 
pikkuserkun, avioliiton myötä vuonna 1469. Molemmat Isabel ja Fer-
dinand kuuluivat Trastámara-sukuun. Monien historiankirjoittajien 
mukaan tämä liitto oli modernin, yhdistyneen Espanjan syntyhetki.

Tämän konsertin keskiössä on Trastamára-suvun ja maurien ku-
ningaskunnan välinen konflikti, joka päättyi lopulta maurien kar-
koitukseen Espanjasta. Se alkaa viittauksilla Antequeran taisteluun 
vuonna 1410, jossa espanjalaisia joukkoja johti Don Ferdinand I, Tras-
tamára-suvun ruhtinas, joka tunnetaan myös nimellä Ferdinand an-
tequeralainen. Strategisesti tärkeän Antequeran menetys oli maurien 
kuningaskunnan lopun alku. Konserttiohjelman teokset La mañana de 
San Juan, De Antequera sale un moro, Por Antequera sospira viittaavat 
kaikki tähän taisteluun.

Espanjan uudelleenvalloitus jatkui Antequeran taistelun jälkeen ja 
päättyi 80 vuotta myöhemmin maurien karkoitukseen Isabelin ja Fer-
dinandin valtakaudella. Isabel ja Ferdinand tunnetaan yleisesti epitee-
tillä Katoliset ruhtinaat (Los Reyes Católicos). Tämän arvonimen heille 
myönsi paavi Aleksanteri VI vuonna 1494 kiitoksena oikean katolisen 
opin puolustamisesta ja Iberian niemimaan takaisinvaltauksesta. Isabel 
ja Ferdinand valvoivat surullisenkuuluisaa espanjalaista inkvisitiota ja 
johtivat Granadan takaisinvalloitusta. Granadan sota alkoi Alhambran 

Svensk text 
på sidan 
98.

Diego Ortíz (sov.; n. 1510–n. 1570)
la folia

Instr.

Anon.
Por anteQuera sosPira

Luis de Milán
Con Pavor reCordó el Moro

III 
Vuosi 1492 ja Granadan takaisinvalloitus

Juan del Encina (1468–1529/30)
una sañosa Porfía

Alonso Mudarra (1510–1580)
Pavana del duCa

Instr.

Juan del Encina
Qu’es de ti, desConsolado

Francesco da Milano (1497–1543)
la sPagna

Instr.

Juan del Encina
levanta, PasCual

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 41. Teksti: Debra Tapio • suom. Kari Turunen.
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katolisten ruhtinaiden Madonna. Maalaus, 
tunteMaton tekijä (1491–93). neitsyt Marian 
vaseMMalla Puolella ferdinand ii ja vaseMMal-

la isabel i.

muksen ilmauksena. Maurisodan päätöksenä voi pitää tammikuun 
toista päivää vuonna 1492, jolloin emiiri Boabdil luovutti Alhambran 
linnoituksen avaimet. Vuosi 1492 merkitsi paitsi uudelleenvalloituksen 
päättymistä, myös uuden maailman valloitusta: Kolumbuksen avaama 
meritie johti valtavien rikkauksien kulkeutumiseen Espanjaan. Tämä 
uusi vauraus oli yksi Espanjan 1500-luvun alkupuolen kultakauden 
edellytyksistä.

Suurin osa tämän konsertin musiikista on peräisin Cancionero de 
Palaciosta, käsikirjoituksesta, johon on koottu 458 moniäänistä teos-
ta Katolisten ruhtinaiden valtakaudelta. Sen teokset on siis sävelletty 

maurivalloitusten aikaan, mikä voi olla syy siihen miksi teosten 
tarinat ja musiikki ovat niin intohimoisia ja voimakaitta. 

Ohjelmaan on valittu musiikkia, joka tuo esille mo-
lempien osapuolten kokemuksia konfliktin 

aikana ja joka toivottavasti luo kuvan 
siitä, mitä elämä oli Katolisten 

ruhtinaiden, mahtavan 
Trastámara-su-

vun, vallan 
alla.

linnan piirityksellä ja valloituksella 28.2.1482. Tämän traagisen mene-
tyksen merkitys maureille on vangittu Abu Al-Hacen huudahdukseen 
”Ay mi Alhama”, joka on vakiintunut espanjan kieleen surun ja katu-

La mañana de Sant Joan
al punto que alboreava

Koitteessa juhannuspäivän
aamun hetkenä alkavan

tEoksEt

I 
Trastámarat valloittavat Antequeran ja Alhaman

Diego Pisador (1509/10–1557 jälk.)
la Mañana dE san juan
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gran fiesta hazen los moros
por la vega de Granada
rebolviendo sus cavallos
jugando yvan a las cañas
ricos pendones en ellas
labrados por sus amadas
y sus aljubas vestidas
de sedas finas y grana.
El moro que tiene amores
señales dello mostrava
y el que amiga no tiene
allí no escaramuçava.
Moras los están  

mirando
de las torres del Alhama
por ver quién tiene amores
y quién más se aventajava.
También los mirava el rey
de los alixares do estava
quando vino un moro  

viejo
sangrienta toda la cara;
las rodillas por el suelo
desta manere hablara:
„Con tu licencia, el rey,
diré una nueva muy mala
que esse infante don Fernando
tiene a Antequera ganada;
á muerto allí muchos moros
yo soy quien mejos librara
y quatro lançadas traygo
la menor me llega al alma;
los que comigo escaparon

Suomennokset Tea Kumpulainen.

en Archidona quedevan.”
Quando el rey oyó tal nueva
la color se le mudava;
mandó tocar sus trompetas
y sonar todos al arma.
Juntadps mil de cavallo
para hazer gran cavalgada
quando llegan a Alcalá
que la Real se llamava
cortando viñas y panes
una escaramuça travan.
Los christianos eran muchos
mas llevan orden mala;
los moros, que son de guerra
tömanles la cavalgada;
con tal victoria, los moros
buélvense para Granada.

suurta juhlaa viettävät maurit
he niityllä Granadan.
Ratsuillansa taiteillen käyvät
kepit keihäinään turnaukseen,
keihäisiinsä on viehkeät viirit
naisensa heille ommelleet.
Ja kaapuja komeita yllään
tulipunaista, silkkistä kantaa
joka mauri, kell’ armas on;
siitä merkin näin muille antaa.
Ja hän, keltä ystävä puuttuu,
ottelutta olla saa.
Maurineidot heit’ katseillaan 

seuraa
torneista Alhambran
nähdäkseen, kellä armas jo on,
ken mieluisin olis noista.
Samoin katselee kuningas heitä
paikaltansa aukiolta.
Silloin ennättää luoksensa 

vanhus
mauri verta kasvoissaan.
Eteen kuninkaan polvistuen
sanomaansa käy kertomaan:
”Luvallasi, kuningas, lausun
uutiseni kovin huonot;
näet prinssi, tuo Ferdinad,
Antequeran on valloittanut.
Siellä kuollut on mauria monta,
heistä parhaiten selvisin kai;
neljä keihästä kehooni osui
haavan pienimmäst’ sieluni sai,
ja kerallain pakenevat

jäivät matkalla Archidonaan”.
Tästä kaikesta kullessaan vaihtuu
väri kasvoilla kuninkaan.
Torvensoittajat määrää hän oitis
joukkonsa aseisiin kutsumaan.
Tuhat miestä hevosineen
käy valmiina ratsastamaan.
Kaupunkiin kuninkaalliseen
sitten saapuvat he Alcalaan,
viinitarhain, vehnäpeltoin
halki kiitäen taistelemaan.
Kristittyjä on vastassa monta,
mutta huonossa komennossa;
niinpä maurit, tuo sotaisa kansa
heidät selättää taistelossa,
ja voitto tää mukanaan
maurit palaavat Granadaan.

Anon.
propiñan El MElyor†

Instr.

Cristóbal de Morales (n. 1500–1553; sov. Fuenllana)
dE antEQuEra salE un Moro

De Antequera sale un moro
de Antequera aquessa villa
cartas llevava en su mano
cartas de mensajería
escriptas yvan con sangre
y no por falta de tinta:
ciento y veinte años el moro
de dozientos parecîa:

Läksi Antequerasta mauri,
Antequeran kaupungista.
Kantoi kirjeitä kädessänsä,
kirjeet viestiä sisällänsä
nuo verellä kirjoitetut,
vaikka mustettakin ollut oisi.
Satakaksikymmentä vuotta
viestinviejällä ikää oli,
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la barva llevava blanca
muy larga, hasta la cinta;
Siete celadas le echaron
de toads se escabullía.
Por los campos d’Archidona
a grandes bozes dezía:
„Si supiesses, el rey moro,
mi triste mensajería
messarías tus cabellos
y la tu barba bellida.”
encontrado á con el rey
que del Alhambra salía
con dozientos de a cavallo
los mejores que tenía.
Ante el rey quando se halla
tales palabras dezía:
–Mantenga Dios a tu  

Alteza
salve Dios tu Señoría.
–Bien vengas, el moro viejo,
días ha que te atendía;
qué nuevas me tra es, el moro,
de Anteguera essa mi villa?
–No te las diré, el buen rey,
si no me otorgas la vida.
–Dímelas, el moro viejo,
que otorgada te sería.
–Las nuevas que, rey, sabrás
no son neuvas de alegría,
eu’esse infante don Fernando
cercada tiene tu villa
muchos cavalleros suyos
la combaten cada día
los moros que estavan dentro

vaikka kaksisataavuotiaalta
vanhus valkoparrassaan näytti.
Väijytyksestä seitsemästä
hän hengissä selvisi.
Archidonan niityillä
suureen ääneen hän huusi:
”Jos tietäisit, maurien kuningas,
tuskallisen viestini,
niin hiuksesi irti sä raastaisit
sekä pitkän partasi.”
Siellä kuninkaan hän kohtaa,
Alhambrasta palaavan
kera kahdensadan miehen,
parhaimmistonsa ratsastavan.
Eessä kuninkaan viestintuoja
tervehtii häntä näin lausuen:
–Majesteettinne suojatkoon 

Luoja,
ylhäisyytenne armollisen.
–Tervetullut sä, vanha mauri,
päiväkaudet jo sua vartoilin;
uutisesi siis kerrohan
kaupungistani Antequeran.
–Hyvä kuningas, en noita kerro,
jollet takaa mun henkeäni.
–Kerro toki, sä vanha mauri,
hengestäsi saat lupaukseni.
–Kuningas, arvaat terveiseni
iloisia ei uutiseni,
sillä don Ferdinand, tuo prinssi,
on saartanut kaupunkisi.
Ritarinsa sankoin joukoin
hyökkäävät sinne päivittäin,
Maurit siellä vankina syövät

Anon. (Arbeau)
danza dE las achas

Instr.

Luis de Narváez (fl. 1526–49)
pasEábasE El rEy Moro

Passeávase el rey moro
por la ciudad de Granada
cartas le fueron venidas
cómo Alhama era ganada.
¡Ay, mi Alhama!
Las cartas echó en el fuego
y la mensajero matara;
echó mano a sus cabellos
y la sus barvas mesava.
¡Ay, mi Alhama!
Mandó tocar sus trompetas
sus añafiles de plata
por que lo oyessen los moros
que andavan por ell arada.
¡Ay, mi Alhama!
Quatro a quatro, cinco a cinco
juntado se ha gran batalla.
Allí habló un moro viejo
que era alguzil de Granada:
¡Ay, mi Alhama!
Combátenla prestamente:
ella está bien defensada.
De que el rey no pudo más

Käyskenteli maurikuningas
halki Granadan kaupungin.
Hänet kirjeitse tavoitti viesti,
että Alhama valloitettiin.
Oi, oma Alhamani!
Nuo kirjeet hän tuleen heitti,
viestintuojan teloitutti.
Käsillänsä hiuksiaan haroi
ja partaansa raateli.
Oi, oma Alhamani!
Käski soittaa trumpeteilla,
hopeisilla torvillansa,
jotta kuulisivat sen maurit
kulkiessaan peltomailla.
Oi, oma Alhamani!
Neljä neljää vastaan, viis’ viittä
valmistautuivat taistelemaan.
Silloin lausui maurivanhus
kuvernööri Granadan:
Oi, oma Alhamani!
Pian hyökkäsivät Alhamaan,
jonka puolustus hyvin kesti.
Kun ei kuningas kestänyt enää

cueros de vaca comían:
si no socorres, el rey,
tu villa se perdería.

naudannahkoja nälkäänsä.
Kuningas, ellet apuun siis riennä,
kaupunkisi on mennyttä!
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II 
Sodan ja rakkauden vangit

Luis de Milán (n. 1500–n. 1561)
sospirastEs, baldovinos

–Sospirastes, Baldovinos
las cosas que yo más queria?
O tenéys miedo a los moros
o en Francia tenéys  

amiga.
–No tengo miedo a los moros
ni en Francia tengo amiga
mas tú mora y vo cristiano
hazemos muy mala vida.
Si te vas conmigo en  

Francia
todo nos será alegría:
haré justas y torneos
pos servirte cadal día
y verás la flor del mundo
de mejor cavallería;
yo seré tu cavallero
tú serás mi linda amiga.

–Miksi huokaat sä, Baldovinos,
mulle kaikista rakkahin?
Kenties maureja pelkäätkin?
Vai liekö Ranskassa sull’ 

armahin?
–En maureja kavahda mä
eikä Ranskassa armasta mulla,
mutt’ sinä mauri ja kristitty mä;
vaikeuksia vain tästä voi tulla.
Vaan jos Ranskaan kanssani 

lähdet,
pelkkää iloa elomme oisi,
turnajaisissa taistellen
päivittäin sua palvella voisin.
Siellä nähdä saisit sä
ritarit parhaat piirin maisen.
Oma urhosi oisin mä,
sinä ystäväni kaunokainen!

Anon. (A. Fernandes)
trEs Moricas M’EnaMoran

Tres moricas m’enamoran  
en Jaén

Axa y Fatima y Marién.
Dixeles: „¿quién sois señoras,
De mi vida robadoras?”
Cristianas qu’eramos moras en 

Jaén.
Axa y Fatima y Marién.
Dixeles: „decid’  

señoras,
Por merced sepa sus nombres,
Pues sois dinas a los hombres,
De dall’es penas  

penosas.”
Con respuestas muy graciosas me 

dicién;
Axa y Fatima y Marién.
 „Yo vos juro al Alcorán
En quién señoras creéis.
Que la una y todas  

tres
M’habeis puesto en grande  

afán;
Do mis ojos peñarán pues tal  

verén.
Axa y Fatima y Marién.”
„Caballero, bien  

repuna,
Vuestra condición y fama;
Mas quien tres amigas  

ama
No es amado de ninguna
Una a uno y uno a una se quieren 

bien.
Axa y Fatima y Marién.”

Kolmeen maurittareen Jaénin mä 
rakastuin,

Aishaan, Fatimaan ja Mariaan.
“Keitä olette, te naiset, kertokaa?
Henkeni te viette, hurmaavaiset!”
Kolme maurikristittyä  

Jaénin,
Aisha, Fatima ja Maria.
Heille lausuin: ”Hyvät naiset, 

sallikaa,
että saisin tietää nimenne,
sillä ihanuudellanne miehille
aiheutatte murheet 

monenmoiset”.
Sanankääntein taitavin soi 

vastauksensa
Aisha, Fatima ja Maria.
”Teille vannon käsi Koraanilla,
johon, arvon naiset, uskotte,
että teistä jokainen ja kaikki 

kolme
suuren tuskan valtaan minut 

saatte.
Teitä katsoessa silmäni mun 

särkyy kaipuusta,
Aisha, Fatima ja Maria.”
”Ritari, hyvältä kuulostaahan 

kaikki tuo,
tilanteenne kuin myös maineenne.
Mutt’ lempeänne tarjootte kol-

melle ystävykselle,
joista yksikään ei teitä lempine.
Kas, yksi yhtä kerrallaan vain 

voivat rakastaa,
Aisha, Fatima ja Maria.”

triste se boluió a Granada.
¡Ay, mi Alhama!

Granadaan palas’ suruisesti.
Oi, oma Alhamani!
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Diego Ortíz (sov.; n. 1510–n. 1570)
la folia

Instr.

Anon.
por antEQuEra sospira

Por Anteguera suspira
el rey Chico de Granada
porque tiene dentro en ella
las cosas que más amava.
Suspiros de sin consuelo
qu’el alma se le arrancava.
No suspira él por su tierra
qu’en otra mejor estava:
suspira por una mora
la flor de toda Granada
blanca, ruvia a maravilla
sobre todas agraciada.
Llorando de los sus ojos
desta manera hablava:
„¡O, alma del alma mía!,
¿di si estás aprisionada?
Yo sería en turresgate
en dar por ti a Granada
y si esto no bastare
daré toda el Alpuxarra.”

Antequeran tähden huokaa
Granadan kuningas nuori:
onhan hänellä siellä se kaikki,
jota eniten rakasti.
Huokauksensa on lohdutonta,
se sieluaan raateli.
Ei huokaa hän omaa maataan,
sillä toisessa onnensa oli.
Puoleen maurineidon hän huokaa;
kukka Granadan on kaunehin.
Iho ihanan valkoinen hällä,
joukoss’ neitojen tuo viehkehin.
Kyyneleet valuen silmistänsä
itkien kuningas kyseli:
”Oi, armas, sä kalleimpani,
kerro, jouduitko vangiksi?”
Sinut vapauteen saattaakseni
Granadan pantiksi antaisin,
ja jos tarpeeksi ei olis’ se,
koko Alpujarrankin!”

Luis de Milán
con pavor rEcordó El Moro

shakkia pelaavat / ja nauttivat ajastaan kaksin.
Joka kerta kun häviää mauri / yhden kaupungin hän luovuttaa,

ja kun häviää Moriana / mauri kättänsä suudella saa.
Mauri mielihyvästä tuosta / vaipuu uneen ja nukahtaa.
Silloin takaa korkeiden vuorten / esiin ritari ratsastaa.

Valittaen, itkien saapuu / kyntensä verta valuttaa,
koska rakastaa Morianaa / tytärtä Morian kuninkaan.

Morianan ryöstivät maurit / aamuhetkenä juhannuksen,
Taustatarinana Morianan romanssille

Linnassa Moriana / kera mauri Galvanin

niMiön kuva luis de Milánin teoksessa libro 
de MúsiCa de vihuela de Mano intitulado el 

Maestro. PuuPiirros (1536).
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Con pavor recordó el moro
Y empecó de gritos dar:
„mis arre son las armas,
mi descanso es pelear.
No dexando cosa á vida
De quanto puede matar,
Hasta que halle la muerte
Que amor no me quiere dar.
Mi cama las duras peñas,
Mi dormir siempre es velar,

Hätkähtäen heräsi mauri,
ääneen kävi näin huutamaan:
”Ovat aseet mun koristeeni,
leponi yhtä taistelua.
En henkiin jätä mä ketään,
jos suinkin vain voin surmata,
kunnes kuolema käy kohdalleni,
kun en saa kerran rakkautta.
Vuoteeni kova kivinen paasi,
uni vartiota jatkuvaa,

Una sañosa porfía
sin ventura va pujando.
Ya nunca terné alegría,
ya mi mal se va ordenando.
Ya fortuna disponía
quitar mi próspero mando,
qu’el bravo león d’España
mal me viene amenazando.
Su espantosa artillería,
los adarves derribando,
mis villas y mis casillos,
mis ciudades va ganando.
La tierra y el mar gemían,
que viene señoreando,
sus pendones y estandartes
y banderas levantando.
Córreme la morería,
los campos viene talando;
mis compañas y caudillos
viene venciendo y matando;
las mezquitas de Mahoma
en iglesias consagrando;
las moras lleva cativas
con alaridos llorando.

III 
Vuosi 1492 ja Granadan takaisinvalloitus

Juan del Encina (1468–1529/30)
una sañosa porfía

kun hän isänsä puutarhassa / kulki ruusuja poimien.
Moriana katseensa nostaa / miehen oitis tunnistaa,

kyyneleet vuolaat silmistänsä / maurin kasvoille tipahtaa.
Hätkähtäen herää mauri / naiselleen hän näin lausahtaa:
”Mikä on, oma armaani, sulla / kuka noin sua ahdistaa?

Jos sua maurini häiritsivät / oitis hengestään päästä he saa,
tai jos syynä on palvelusneidot / heitä kunnolla rankaistaan,

ja jos kristityt murheesi toivat / heidät käyn heti valloittamaan,
sillä aseet on koristeeni / uni vartiota jatkuvaa”.

”Eivät häirinneet mua maurit / älkää hengiltä heit’ ottako,
eikä liioin palvelusneidot / älköön heitäkään rankaistako.
Kristittyjäkään ei ole syytä / teidän käydä valloittamaan,
sillä tuskastani tästä / toden tahdon käydä kertomaan:

Näet takaa noiden vuorten / näin hänen ilmestyvän,
joka, luulen, on puolisoni / suuri rakkauteni elämän.”

Silloin kätensä kohottaa mauri / iskee naista kasvoilleen,
ja hampaansa valkoiset nuo / vereen peittyvät punaiseen.
Määräyksen antaa vartijoilleen / naisen kaulan katkaista

sillä samalla paikalla, jolla / hän näki puolisonsa.
Hetkellä kuolemansa / lausuu nainen nää sanansa:

”Kristittynä mä kuolen tässä / koska tunnustin totuutta,
tosirakkautta, jota tunnen / kohtaan miestäni laillista.”

Mis vestidos son pesares
Que no se pueden rasgar.”

vaatteeni ovat tuskat syvät,
joita rikki ei voi ratkoa.”

Raivoisa vastarinta
onnea vailla jatkuu vain.
Ei koskaan enää iloa,
jo tuhoni on tulossa.
Jo kohtalo pois ottaa sääti
voittoisan johtajuuteni,
Espanjan urhee leijona
uhkaa mua pahuudellansa.
Sen hirmuinen sotajoukko
musertaa muurini,
kylät se kaataa, linnani,
valoittaa kaupunkini.
Maan piiri, meri huokaa,
kun tulee tuo isännöimään,
viireineen, lippuinensa
tänne liehuttelemaan.
Hävittää maurikorttelini,
pellot tuhoaa,
mun ystävät ja johtajani
nujertaa, tapattaa.
Muhammedin moskeijat
kirkoiksi pyhittää,
vie maurinaiset vangeikseen,
heit’ itku, huuto säestää.
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Al cielo dan apellido:
–¡Biva’l rey Fernando!
¡Biva la muy gran leona,
alta reina prosperada!–
Una generosa Virgen
esfuerço les viene dando.
Un famoso cavallero
delante viene bolando,
con una cruz colorada
y un espada relumbrando,
d’un rico manto vestido,
toda la gente guiando.

Huutavat kohti taivasta:
“Eläköön kuningas Ferdinand,
ja suuri naarasleijona,
tuo kuningatar mahtava!”
Jalo Neitsyt heille antaa                                                                                
innoitusta taistossa,                                                                                       
ja kuulu ritari ratsastaa,                                                                                
kiitäin joukon keulassa. 
On risti hällä punainen
ja miekka kiiltää kupeellansa,
yllään kantaa hienoo viittaa
johtaen hän koko kansaa.

Alonso Mudarra (1510–1580)
pavana dEl duca

Instr.

Juan del Encina
Qu’Es dE ti, dEsconsolado

De tales reyes vencido,
onrra te deve ser dada.
¡O Granada noblecida,
por todo el mundo  

nombrada,
hasta aqui fuiste cativa
y agora ya libertada
Perdióte el rey Don Rodrigo,
por su dicha desdichada,
Ganóte el rey Don Fernando,
con ventura prosperada.
La reyna doña Ysabel,
la más temida  

y amada,
ella con sus oraciones,
y él con mucha gente armada.
Según Dios haze sus hechos
la defensa era escusada,
que donde Él pone  

su mano,
lo impossible es quasi nada.

Francesco da Milano (1497–1543)
la spagna

Instr.

Juan del Encina
lEvanta, pascual

Kuninkaiden moisten voittamana
olet kaiken kunnian ansaitseva.
Oi, aateloitu Granada,
kautta maailman kaikkien 

tuntema,
tähän asti sä olit vangittu,
ja nyt viimein vapautettu!
Kuningas Rodrigo sinut menetti,
onni kun hänelle selkänsä käänsi;
Ferdinand sinut takaisin valloitti
tuulen palattua myötäiseksi.
Voitti sinut kuningatar Isabella,
kaikkein suuresti pelkäämä, 

rakastama,
hän voimalla rukoustensa;
kuningas sotajoukoillaan suurilla.
Kun Jumala teki tekonsa,
sai puolustus kohdata voittajansa;
sillä minne on kätensä 

koskettava,
lähes mikään ei ole mahdotonta.¿Qu’es de ti, desconsolado?

¿Qu’es de ti, Rey de  
Granada?

¿Qu’es de tu tierra y tus moros?
¿Dónde tienes tu morada?
Reniega ya de Mahoma
y de su seta malvada,
que bivir en tal locura es una
burla burlada.
Torna, tórnate, buen Rey,
a nuestra ley consagrada
porque si perdiste el reyno
tengas el alma cobrada.

Miksi oletkaan noin lohduton?
Mikä on sulla, kuningas 

Granadan?
Missä on maasi, maurisi?
Missä on sinun kotisi?
Käänny pois jo Muhammedista
ja joukostaan pahuudellisesta,
sillä elo tuossa hulluudessa
on suuren suurta petosta.
Käänny, käänny, kuningas hyvä
kohti lakiamme pyhää;
näin jos menetitkin valtakuntasi,
niin pelastuisi sun sielusi.

–Levanta, Pascual, levanta,
aballemos a Granada,
que se suena qu’es tomada.
Levanta toste priado,

–Nouse, Pascual, nousehan,
menkäämme joutuin Granadaan,
kun kerrotaan, se on valloitettu!
Nouse nyt, heti kiiruusti,

52 53trastámarat reyes CatóliCos



MuhaMMed xii eli eMiiri boabdil, granadan vii-
Meinen sulttaani.

toma tu perro y çurrón,
tu çamarra y çamarrón,
tus albogues y cayado.
Vamos ver el gasajado
de aquella ciudad nombrada,
que se suena qu’es tomada.
–Asmo cuidas que te  

creo.

¡Juro a mí que me  
chufeas!

Si tú mucho lo desseas
¡soncas! yo más lo  

desseo.
Mas alamiefé  

no veo
apero de tal majada.
Que se suena qu’es tomada.
–!Ora pese a diez  

contigo,
siempre piensas que te miento!
¡Ahotas que me arrepiento
porque a ti nada te digo!
And’acá, vete  

comigo,
no te tardes más tardada,
que se suena qu’es tomada.
–¡O qué reyes tan benditos!
Vámonos, vámonos  

yendo,
que ya te voy percreyendo
según oyo grandes  

gritos.
Llevemos estos  

cabritos
porque havrá venta  

chapada,
que se suena qu’es tomada.

ota koirasi, eväsnyyttisi,
villainen takkis’ ja viittasi
ja paimentorvesi, sauvasi.
Mennään katsomaan ilonpitoa
tuossa kaupungissa kuuluisassa,
kun kerrotaan, se on valloitettu!
–Aasipaimeneksiko luulet sä 

mua?

Tahdot takuulla saada vain 
huijattua!

Ja jos juttua todeksi toivotkin,
minä myös, ja vieläkin 

hartaammin.
Mutten usko mä tuota, koska en 

nää
siitä merkkiä mitään pitävää,
että oisi se valloitettu.
–Voi sun kanssasi, turkasen 

turkanen,
kun aina luulet, että valehtelen!
Jo alkaa minua kaduttaa,
että mitään sinulle sanoinkaan!
Mennään nyt, käydään jo 

matkalle,
älä kuhni, valloitettu onhan se,
kun kerrotaan, se on valloitettu!
–Oi, siunatut kuninkaalliset nuo,
mennään, mennään jo joutuin 

heidän luo;
kyllä kohta jo rupeat uskomaan,
huudot kansan kun korvillas 

kuulla saat.
Viedään vohlat nämä myös 

mukana,
kas, kauppa käy taatusti 

kaupungissa,
kun kerrotaan, se on valloitettu!
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la 17.1.2015 klo 18

habsburgit

grandE chapEllE : 
Musiikkia 

habsburgiEn 
kEisarihovista

Lauluyhtyeet
giardino novo 

the english voCal Consort of helsinki
Nokkahuiluyhtye
Q Consort

Nokkahuilu/dulzian
Petri arvo

Urut/cembalo
Petros Paukkunen • Matti Pohjoisaho

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.

Orlando di Lasso (1530/32–1594)
susanne un jour a 5

Iida Antola – sopraano
Q Consort • Petri Arvo – dulzian

Petros Paukkunen – cembalo

Antoine Brumel (1460–1512/13)
tous les regretz

Giardino Novo
Petri Arvo – nokkahuilu
Petros Paukkunen – urut

Alexander Agricola (1445/46–1506)
je n’ay dueil Que de vous

Giardino Novo • Q Consort

Pierre de la Rue (1452–1518)
Myn hert altijd heeft verlanghen

The English Vocal Consort of Helsinki
Petri Arvo – dulzian

Petros Paukkunen – urut

Pierre de la Rue
Considera israel

Giardino Novo

Francisco Correa de Arauxo (1584–1654)
tiento liii

Petri Arvo – nokkahuilu
Petros Paukkunen – urut

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 62.
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haukkalinnan 
krEiviEn nousu 
MahtavuutEEn

 Habsburgit yhdistetään usein 
1700-luvun valistusajan Itävallan keisarilliseen lois-
toon, wieniläisiin barokkilinnoihin ja puutarhoihin 
triumfikaarineen. Todellista Habsburgien kulta-ai-
kaa oli kuitenkin renessanssi, jolloin suku hallitsi 

ajoittain puolta Eurooppaa.
Habsburgit olivat alunperin melko vähäpätöinen kreivillinen suku, 

joka hallitsi hajanaisia alueita Sveitsin ja Lothringenin tienoilla. Ni-
men Habsburg otti 1100-luvun alussa kreivi Otto suvun alkuperäisen 
sukulinnan nimestä Habichtsburg (haukkalinna). Ratkaiseva käänne 
suvun historiassa tapahtui vuonna 1273, kun Rudolf Habsburg valittiin 
Saksan kuninkaaksi. Suku ei onnistunut pitämään valtaistuinta pysy-
västi, mutta Itävallan herttuan ominaisuus takasi heille aseman mahta-
vimpien saksalaisten ruhtinaiden joukossa. Vuonna 1440 Habsburgit 
nousivat lopulta kauan tavoiteltuun vallan kahvaan kun paavi Nicolaus 
V kruunasi Fredrik III:n Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan 
keisariksi, ja hänestä alkoi 1700-luvulle asti jatkunut katkeamaton linja 
Habsburg-keisareita.

Koska suvun jäsenien parittaminen muiden sukujen prinssien ja prin-
sessojen kanssa oli jokseenkin turvallisempaa ja huomattavasti edulli-
sempaa kuin sotiminen, johon monet ruhtinaat tuhlasivat koko valtion 
kassan, Habsburg-keisarit ottivat ahkerasti naimakauppailun osaksi 
laajentumispolitiikkaansa heti alusta lähtien. Fredrik III naitti poikansa 
Maksimilianin Burgundin prinsessalle, Marialle. Kun prinsessan isä, Bur-
gundin mahtava herttua Kaarle Rohkea, kuoli, Maksimilian peri suvun 
mittavat alueet pohjois-Ranskasta ja Alankomaista. Keisari Maksimilian 

Svensk 
text på 
sidan 100.

Antonio de Cabezón (1510–1566)
gagliarda Milanesa

Petri Arvo – nokkahuilu
Petros Paukkunen – cembalo

Pierre de la Rue
gaude virgo

Giardino Novo
Petros Paukkunen – urut

Paul Hofhaimer (1459–1537)
salve regina

Mats Lillhannus – gregoriaaninen laulu
Matti Pohjoisaho – urut

Heinrich Isaac (n. 1450–1517)
virgo PrudentissiMa

The English Vocal Consort of Helsinki • Giardino Novo
Petros Paukkunen – urut

Heinrich Isaac
innsbruCk, iCh Muss diCh lassen

The English Vocal Consort of Helsinki
Petri Arvo – nokkahuilu

Petros Paukkunen – cembalo

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)
fantasia Contraria in g

Petros Paukkunen – urut

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 62. Teksti: Petros Paukkunen.
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I ei tyytynyt tähän, vaan järjesti oitis poikansa, arkkiherttua Filip Kauniin, 
Espanjan prinsessalle Johanna Mielipuolelle. Lapsenlapsensa keisari kep-
lotteli puolisoiksi Unkarin kuninkaan Vladislavin lapsille. Näin Habs-
burgit pitivät lopulta kotkankynsissään eivät vain Itävaltaa ja Alankomai-
ta, vaan myös koko Iberian niemimaata, Etelä-Italiaa, Unkaria ja Böömiä.

la grandE chapEllE
burgundin hovi oli jo 1400-luvun Puolivälissä 
Euroopan tärkeimpiä ja vilkkaimpia sivistyksen ja taiteen keskuksia. 
Herttua Kaarle Rohkean aikana (1467–1477) kapelliin kuului peräti 
40 muusikkoa, jotka olivat koulutukseltaan pappeja, laulajia, säveltäjiä, 
urkureita, opettajia, hallintomiehiä ja kirjureita. Heille maksettiin ruh-
tinaallisesti palveluksistaan ja heitä puhuteltiin aina arvonimillä sire tai 
messire. Kun Maksimilian Habsburgilainen meni naimisiin herttuan 
tyttären Marian kanssa, Burgundin ”suuri kapelli” – Grande Chapelle – 
ja koko herttuakunta siirtyivät Habsburgien omistukseen. Burgundin 
herttuakunta lakkasi olemasta, ja siitä tuli keisarikunnan provinssi.

Todellisen renessanssiylimyksen hoviin kuului tasokas muusik-
kokunta, ja niinpä Filip Kaunis, keisari Maximilian I:n poika, laajen-
si Grande Chapellea entisestään ja piti palkkalistoillaan muun muassa 
Alexander Agricolaa ja Pierre de la Rueta, jotka olivat ajan arvoste-
tuimpia ja tavoitelluimpia säveltäjiä. Kun Filip meni naimisiin Espanjan 
katolisten monarkkien (Reyes Católicos) tyttären, Johanna Mielipuolen 
kanssa, Grande Chapelle sai lisänimen Capilla flamenca, flaamilainen ka-
pelli. Filipin sisar Margareeta Itävaltalainen oli sivistynyt ja kulttuuri-
tietoinen nainen, ja hän tilasi useita käsikirjoituksia flaamilaiselta huip-
pukopistilta Pierre Alamirelta sekä kokosi itselleen lukuisia laulukirjoja 
lempisäveltäjiensä Josquinin, Ockeghemin, Brumelin ja De la Ruen mu-
siikkia. Kaiken kaikkiaan Habsburgien hovi oli yksi Euroopan kansain-
välisimmistä ja hedelmällisimmistä työpaikoista muusikolle.

MaksiMilian i. PuuPiirros, albreCht dürer 
 (n. 1518).
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Susanne un jour d’amour  
solicitée 

Par deux viellardz, convoitans sa 
beauté, 

Fust en son coeur triste et 
desconfortée, 

tEoksista
susanne un jour on runo, jonka ranskalainen Guillaume Guéroult 
kirjoitti 1507 Vanhan testamentin Danielin kirjan kertomuksen innoit-
tamana. Tarina kertoo juutalaisesta Susannasta, hyveellisestä naisesta, 
jonka kuninkaan virkamiehet näkivät kerran peseytymässä puutarhas-
saan. Miehet yrittivät himon valtaamina maata hänet väkisin, mutta 
Susanna julisti mieluummin kuolevansa kuin rikkovansa Herran tah-
toa. Niinpä virkamiehet raivoissaan lavastivat naisen syyliseksi aviori-
koksesta, ja tämä vietiin mestattavaksi. Siellä kuitenkin Pyhä Henki 
innoitti profeetta Danielia ehdottamaan, että virkamiehiä kuulustel-
taisiin erikseen. Minkä puun alla Susanna ja hänen rakastajansa olivat 
harjoittaneet haureutta? Miesten vastaukset eivät täsmänneet, joten 
hyveellinen Susanna vapautettiin ja kierot virkamiehet teloitettiin; 
paha sai palkkansa.

Susanna un jour -nimellä kulkevia sävellyksiä on syntynyt monien 
säveltäjien kynästä. Niistä kuuluisin on eittämättä Orlando di Lasson 
chanson, joka kuullaan tänään instrumentaaliversiona soololauluää-
nen kera. Orlando di Lasso oli flaamilainen säveltäjä, vaikutuseltaan ja 
ansioiltaan Palestrinaan verrattava mestari, joka tarjosi palveluksiaan 
muun muassa Habsburg-keisari Maksimilian II:lle Münchenissä. 

Orlando di Lasso
susannE un jour a 5

Iida Antola – sopraano • Q Consort • Petros Paukkunen – cembalo

Voyant l’effort fait à sa  
chasteté. 

Elle leur dict, Si par  
desloyauté 

De ce corps mien vous avez 
jouissance, 

C’est fait de moy. Si ie fay 
resistance, 

Vous me ferez mourir en 
deshonneur. 

Mais j’aime mieux périr en 
innocence, 

Que d’offenser par peché le 
Seigneur.

Eräänä päivänä, Susannan rak-
kautta tavoittelivat

kaksi vanhaa miestä, jotka hi-
moitsivat hänen kauneuttaan.

Hänen sydämensä synkistyi ja 
harmistui,

kun hänen siveyttään näin 
koeteltiin.

Hän sanoi heillä: ”Jos te 
vääryydellä

riistätte minun ruumiini heku-
manne vuoksi,

minä teen toisin. Ja jos vastustan 
teitä,

te surmaatte minut kuoliaaksi 
häpeässä.

Mutta minä kuolen mieluummin 
viattomana,

kuin uhmaan synnillä Herran 
tahtoa.”

Margareeta Itävaltalainen oli poikkeuksellinen nainen, joka rai-
vasi tietä vahvoille naishallitsijoille. Hän piti hoviaan enimmäkseen 
Flanderin Mechelenissä ja toimitti tärkeää poliittista roolia isänsä 
Maksimilianin ja veljenpoikansa, tulevan keisari Kaarle V:n, kans-
sa. Hän neuvotteli myös huomattavia tekstiili- ja villakauppasuhteita 
Englannin ja Alankomaiden välille ja osallistui muun muassa Camb-
rain sotaliiton sopimiseen. Tiedetään, että noustuaan valtaan Kaarle V 
erotti hänet ensin neuvostosta, mutta nimitti kiireesti takaisin, koska 
tajusi tämän olevan yksi viisaimmista neuvonantajistaan.

Margareeta oli epäonninen rakkauselämässä. Ensin hänet oli kihlat-
tu Ranskan prinssille, joka kuitenkin pian purki avioliittosopimuksen 
poliittisista syistä. Sitten hän avioitui Espanjan Isabellan ja Ferdinandin 
(Reyes Católicos) pojan, Juhanan, kanssa. Tämä kuitenkin kuoli pian häi-
den jälkeen. Samoin kävi myös Savoian herttuan, Philibet II:n kanssa. 
Näiden vastoinkäymisten jälkeen Margareeta vannoi, ettei ikinä menisi 
enää naimisiin, ja sai lisänimen Dame de deuil – Surumielinen rouva. 

Alexander Agricolan Je n’ay dueil ja Antoine Brumelin Tous les re
gretz edustavat molemmat sitä  sensuellia ja haikeaa chanson-tyyliä, jota 
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suosittiin Euroopassa lähes koko 1400- ja 1500-lukujen ajan. Nämä 
pienimuotoiset ja koskettavat laulut ovat kaiketi olleet myös Marga-
reetan mieleen, sillä ne löytyvät hänen itsekokoamiensa laulukirjojen 
sivuilta. Usein ne käsittelevät kaipuuta, rakkautta, rakkauden mene-
tystä ja kuolemaa.

Antoine Brumel (1460–1512/13)
tous lEs rEgrEtz

Giardino Novo • Petri Arvo – nokkahuilu • Petros Paukkunen – urut

Tous les regretz quonques furent au 
monde,

de Venez a moy Quelque part que 
je soie.

prennez mon cueur En sa dolleur, 
leur par fonde 

et le fendes que madame  
le voye!

Kaikki se suru ja harmi, jota maa-
ilmassa on,

tulkoon se luokseni sinne, missä 
ikinä olenkin.

Ottakoon se minun tuskaisen 
sydämeni

ja halkaiskoon sen kahtia, kun 
taas näen tuon naisen!

Alexander Agricola (1445/46–1506)
jE n’ay duEil QuE dE vous

Giardino Novo • Q Consort

Je n’ay dueil que de vous  
ne viengne

Mais quelque mal que je 
soustiengne

J’ai trop plus cher vivre  
en douleur 

Que souffrir que mon povre cuer
A un aultre que vous  

ne tiengne

Car Dieu voullut tant  
vous parfaire

Qu’il n’est affaire
Qui sceust vos biens trop  

reclamer
Son plaisir fut tel de vous faire
Si debonnaire
Que chascun tend a vous  

amer
Et pour ce quoi qu’il adviengne
Je vous supply qu’il vous souviengne
De moy vostre humble serviteur
Car pour amer vostre doulceur
Quelque chose qu’il me  

surviengne

Sellaista surua minulle ei ole, joka 
ei olisi teistä peräisin,

mutta mitä ikinä joudunkin 
kokemaan,

on minulla paljon arvokkaampaa 
elää piinassa,

kuin sallia se, että hellisin
sydämessäni jotakuta muuta kuin 

teitä.

Sillä Jumala halusi tehdä sinut 
täydelliseksi,

niin että ei ole mitään kunniaa,
joka olisi liian korkea sinun 

saadaksesi.
Oli Hänen tahtonsa, tehdä sinut
niin hyväntahtoiseksi,
että jokainen taipuisi sinua 

rakastamaan.
Ja mitä tästä ikinä koituukin,
anelen teitä muistamaan
minua, nöyrintä palvelijaanne,
suloisuutenne palvomisesta,
mitä ikinä se tuleekaan minulle 

maksamaan.

laulukirjojen sivuilta on peräisin myös leskiherttuattaren suo-
sikkisäveltäjän Pierre de la Ruen chanson Myn hert altijd heeft verlang
hen (Sydämeni on aina kaivannut). Pierre de la Rue oli yksi aikansa 
kuuluisimpia säveltäjiä ja nautti aikalaistensa jakamatonta arvostusta. 
Hänen teostensa sävellysteknistä taidokkuutta ihmetellään vielä tänä-
kin päivänä. Hänen varhaisesta elämästään ei tiedetä paljon. Varmuu-
della voidaan sanoa, että hän tarjosi palveluksiaan tenorilaulajana aina-
kin Ghentissä ja Kölnissä ja kuului pitkään jonkinlaiseen Mariaaniseen 
veljeskuntaan ’s-Hertogenboschissa. Tuolloin hän on käyttänyt vielä 
nimeä Peter vander Straeten. Ranskankielisellä nimellään hänet tun-
netaan sen jälkeen, kun hän siirtyi Habsburg-keisari Maksimilian I:n 
palvelukseen Grande Chapelleen.

Pierre de la Rue (1452–1518)
Myn hErt altijd hEEft vErlanghEn

The English Vocal Consort of Helsinki • Petri Arvo – dulzian 
Petros Paukkunen – urut
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Myn hert altyt heeft verlanghen 
Naer U die alderliefste myn 
U liefde heeft my  

ontfanghen 
U eighen vry wil  

ick zyn 
Voor al de weerelt 

gemeene 
Soe wie dat hoort oft ziet 
Hebdy myn herte alleene 
Daarom lief en begheeft my niet 

Sydämeni on aina kaivannut
sinua, ensirakkauttani.
Lempeni sinua kohtaan on saa-

nut minut pauloihinsa.
Haluan olla kokonaan sinun 

omasi.
Ennemmin kuin mitään muuta 

maailmassa,
mitä voin kuulla tai nähdä,
vaalii minun sydämeni vain sinua,
siksi, armas, älä hylkää minua.

erityisen vaikuttava teos on De la Ruen laaja surumotetti Con
sidera Israel. Se on sävelletty vanhan testamentin tekstiin, joka kertoo 
Israelin kuninkaan Saulin ja tämän pojan Joonatanin kuolemasta so-
dassa filistealaisia vastaan. Sävellyksen rakenne vaihtelee pysähtyneistä 
homofonisista jaksoista monitahoisiin polyfonisiin kudoksiin. Neliosai-
nen teos on yleissävyltään tumma ja melankolinen, ja sen teksti-ilmaisut 
ovat viiltävän väkeviä. Considera Israelin on ajateltu sävellyksenä liitty-
vän Filip Komean kuolemaan 1506. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole.

Pierre de la Rue
considEra israEl

Giardino Novo

Considera, Israël, pro his qui 
mortui sunt,

super excelsa tua  
vulnerati.

Inclyti Israël super montes tuos 
interfecti sunt:

quomodo ceciderunt  
fortes?

Nolite annuntiare in Geth,
neque annuntietis in compitis 

Ascalonis:
ne forte lætentur filiæ  

Philisthiim;
ne exultent filiæ  

incircumcisorum.
Montes Gelboë, nec ros, nec pluvia 

veniant super vos,
neque sint agri primitiarum:
quia ibi abjectus est clypeus 

fortium:
clypeus Saul, quasi non esset unctus 

oleo.
A sanguine interfectorum, ab adipe 

fortium,
sagitta Jonathæ numquam rediit 

retrorsum,
et gladius Saul non est reversus 

inanis.
Saul et Jonathas amabiles, et decori 

in vita sua,
in morte quoque non  

sunt divisi:
aquilis velociores, leonibus  

fortiores.
Filiæ Israël, super Saul flete,
qui vestiebat vos coccino in deliciis,
qui præbebat ornamenta aurea 

cultui vestro.
Quomodo ceciderunt fortes in 

prælio?

Katso, Israel, niitä jotka ovat 
kuolleet puolestasi,

jotka ovat kukkuloillasi 
haavoittuneet.

Israelin aarteet on riistetty sinun 
vuoriesi korkeuksissa,

kuinka saattoivat kaatua nuo ylen 
väkevät?

Älkää kertoko tätä Gatissa,
älkääkä levittäkö ilosanomaa 

Ascalonin kujilla,
etteivät Philistean tyttäret 

iloitsisi;
etteivät ympärileikkaamattomien 

vesat riemuitsisi.
Gilboan vuoret, älköön sade 

langetko päällenne,
älkööt kasvako peltonne viljaa,
sillä siellä kirposi kädestä väke-

väin kilpi,
Saulin kilpi, eikä sitä enää öljyllä 

voidella.
Vihollisen verta, sankarien 

surmaa,
ei Joonatanin jousi  

kaihtanut,
eikä Saulin miekka palannut 

tyhjin toimin.
Saul ja Joonatan, nuo rakastetut 

ja elämässään ylevät
eivät eronneet toisistaan 

kuolemassakaan,
he olivat nopeampia kuin kotkat 

ja väkevämpiä kuin leijonat.
Israelin tyttäret, itkekäätte Saulia,
joka puki teidät punakankaisiin
ja koristeli vaatteenne kultaisin 

kuvioin.
Kuinka saattoivat nuo väkevät 

kaatua taistelossa?
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Jonathas in excelsis tuis  
occisus est?

Doleo super te, frater mi  
Jonatha,

decore nimis, et amabilis super 
amorem mulierum.

Sicut mater unicum amat filium 
suum,

ita ego te diligebam.
Quomodo ceciderunt  

robusti,
et perierunt arma  

bellica?

Miksi Joonatan nyt viruu surmat-
tuna kukkuloillasi?

Raskaasti suren sinua, veljeni 
Joonatan,

olit minulle rakas, kaikkien nais-
ten rakkautta kallihimpi.

Niinkuin äiti rakastaa ainoata 
lastaan,

niin minä palvoin sinua.
Voi, miten saattoivat noin väkevät 

soturit kaatua,
miten saattoivat tuollaiset aseet 

hajota?

antonio de Cabezón ja Francisco Correa de Arauxo kuuluivat 
aikanaan espanjalaisten urkureiden eliittiin. Correa toimi tiedetysti 
Sevillan katedraalin urkurina, ja on tunnettu erityisesti valtavasta ur-
kukappalekokoelmastaan Facultád Orgánica. Urkukirjan kappaleet on 
nimetty tientoiksi, joka johtuu espanjan sanasta tentar – kokeilla tai 
yrittää. Nämä tientot ovatkin aikamoisia tutkimusretkiä musiikin maa-
ilmaan. Tänään kuultava Tiento de dos tiples on nimensä mukaisesti 
kahden soolon kappale, joista toinen soitetaan uruilla, toinen nokka-
huilulla. Soolojen pitkissä, pyörteilevissä juoksutuksissa – niin kutsu-
tuissa glosadoissa – kuulee jonkin verran myös maurilaisten musiikin 
itämaisia piirteitä.

Francisco Correa de Arauxo (1584–1654)
tiEnto liii

Petri Arvo – nokkahuilu • Petros Paukkunen – urut

vaikka Correa oli urkuri vertaansa vailla, Antonio de Cabezón oli 
heistä kahdesta kansainvälisempi ja monipuolisempi säveltäjä. Hän 
toimi urkurina ainakin Kaarle V:n ja Filip II:n Habsburg-hoveissa. 

Tämä reipas ja iloinen Gagliarda milanesa edustaa ajan suosituinta ho-
vitanssia, galliardaa, jota tanssittiin Euroopan ruhtinashoveissa Napo-
lista Tukholmaan saakka.

Antonio de Cabezón (1510–1566)
gagliarda MilanEsa

Petri Arvo – nokkahuilu • Petros Paukkunen – cembalo

toinen Pierre de la Ruen vaikuttavista moteteista on Gaude Virgo 
(Iloitse, neitsyt). De la Rue on todennäköisesti säveltänyt sen oleskel-
lessaan Espanjassa, Johanna Mielipuolen hovissa. Margareeta Itävalta-
laisen tavoin myös Johanna oli erityisen kiintynyt de la Ruen musiik-
kiin. Hän kärsi aviomiehensä Filip Kauniin kuoleman jälkeen raskaasta 
masennuksesta, ja kuka ties, ehkäpä säveltäjän pehmeän samettinen, 
melankolinen musiikki tarjosi hänelle lohtua. Joka tapauksessa de la 
Rueta kohdeltiin hyvin ja Kuningatar Johanna maksoi hänelle kaksin-
verroin sen mitä muille kapellin muusikoille. Gaude Virgossa huomio 
kiinnittyy erityisen taidokkaaseen polyfoniaan: kaikki neljä ääntä liik-
kuvat vaivattomasti omissa melodioissaan selkeänä ja itsenäisenä, ajoit-
tain imitoiden toisiaan, ajoittaen yhtyen pitkiin akordeihin. On suo-
rastaan maagista, miten musiikki tuntuu luovan kuin itsestään, omalla 
painollaan vääjämättömän ja ehtymättömän liikevoimansa. Siitä huo-
limatta se on kaikkea muuta kuin mekaanista ja kuohuttaa kuulijaa 
emotionaalisella ilmaisuvoimallaan.

Pierre de la Rue
gaudE virgo

Giardino Novo • Petros Paukkunen – urut

Gaude virgo mater Christi, tu 
qui sola meruisti, O virgo 
dulcissima,

Riemuitse, neitsyt, Kristuksen 
äiti, sinä yksin olet ansain-
nut kunnian istua
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esse tante dignitatis ut sis sancte 
trinitatis sessione proxima.

Gaude flore virginali que 
honore speciali transcendis 
splendiferum;

Et sanctorum decoratum 
angelorum principatum 
dignitate muneratum.

Gaude nexu voluntatis, 
et amplexu caritatis, 
juncta sit altissimo,

ut ad votum consequaris, 
quod vis totum ac precaris 
ab illo.

Gaude splendens vas 
virtutum, cujus pendens 
est ad nutum, tota celi 
curia,

te benignam et felicem, 
Jesu dignam 
genetricem venerans 
in gloria.

Gaude sponsa cara Dei, nam 
ut clara lux diei solis datur 
lumine,

sic tu facis orben vere, tue 
pacis resplendere lucis 
plenitudine.

Gaude mater miserorum, quia 
pater seculorum, dabit te 
colentibus,

congruentem hic mercedem, et 
felicem polisedem, regnis in 
celestibus.

Gaude parens virgo pura, certa 
manens et secura, quod hec tua 
gaudia.

Non cessabunt, nec decrescent, 
sed durabunt ac florescent per 
eterna secula. Amen.

Pyhän kolminaisuuden vierellä, 
oi suloisin neitsyt.

Riemuitse, neitseellinen kukka, 
erityisen kunnioitettu, ylittä-
mättömän säteilevä;

ja pyhien enkelien verraton 
kauneus on sinulle arvollisesti 
suotu.

Riemuitse sitoutumisen tahdosta 
ja rakkauden hyväilystä, näin 
korkeimmin yhdistetty,

niin että voit edetä kohti lupaus-
ta, jonka toivot ja rukoilet 
hänen täyttävän.

Riemuitse, loistava hyvey-
den astia, jonka valinta 
oli määrätty taivaan 
neuvostossa,

ystävällinen ja iloinen, 
arvollinen kantamaan 
Jeesusta, kunnioitetusti 
palvottu.

Riemuitse, rakas Jumalan mor-
sian, sillä niin kuin päivä saa 
valonsa auringosta,

sinä saat maailman loistamaan 
täyteläisellä tyyneydelläsi ja 
valollasi.

Riemuitse, armollinen äiti, sillä 
maailman Isä antaa sinut kun-
nioittaville palvojillesi,

sopivaksi palkinnoksi täällä ja rie-
mukkaan valoisaksi lepopai-
kaksi taivaan valtakunnassa.

Riemuitse, puhdas neitsyt, luotet-
tava, pysyvä ja turvallinen, 
koska nämä ovat ilojasi.

Ne eivät lakkaa, eivätkä vähene, 
vaan pysyvät ja kukoistavat 
ikuisesti. Amen. 

Paul Hofhaimer oli myös urkuri, kuuluisa taidoistaan soittajana ja 
improvisoijana, myöskin saksalaisen kielialueen ulkopuolelta, mikä ei 
ollut itsestäänselvää hänen kollegoidensa kohdalla. Hofhaimer palveli 
ensimmäistä Habsburg-suvun keisaria Fredrik III:tta, ja Tirolin arkki-
herttua Sigismund vaikuttui urkurin taidoista niin kovin, että myön-
si tälle oitis elinikäisen hoviurkurin viran. Muusikkokappalaisen ja 
kapellimestarin virka oli hyvin arvostettu, mutta urkuri saattoi saada 
heihinkin nähden erityisaseman. Keisari Maksimilian I aateloi ja löi 
ritariksi Hofhaimerin vuonna 1515.

Salve Regina (Terve, kuningatar) on Neitsyt Mariaa ylistävä hymni, 
jota katolisissa yhteyksissä käytettiin erityisesti kompletoriossa eli päi-
vän päättävässä palveluksessa. Hofhaimer on tässä Salve Reginassaan 
käyttänyt kyseistä kirkkosävelmää hitaina aika-arvoina kirjoittaen sen 
päälle nopeampia vastaääniä runsain koristein. Nämä koristelut olivat 
erityisesti peräisin italialaisista instrumentaalityyleistä ja ovat leimalli-
sia juuri eteläsaksalaisten säveltäjien soitinmusiikille.

Paul Hofhaimer (1459–1537)
salvE rEgina

Mats Lillhannus – gregoriaaninen laulu • Matti Pohjoisaho – urut

Vita, dulcedo, et spes nostra,  
salve.

Ad te suspiramus, gementes et 
flentes

in hac lacrimarum valle.
O pia.

Elämä, suloisuus ja toivomme, ole 
tervehditty.

Sinun puoleesi huokaamme, 
surren ja itkien

täällä kyynelten laaksossa.
Oi hurskas.
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heinriCh Isaac toimi samaan aikaan Habsburgien hoveissa Inns-
bruckissa kuin Hofhaimerkin.Toisin kuin kollegansa, Isaacin tuotanto 
painottuu merkittävimmin vokaalimusiikkiin. Isaacin musiikki on lei-
mallisesti hyvin selkeää ja valoisaa. Säveltäjä käyttää keinonaan imitoi-
vaa polyfoniaa, mutta yleisvaikutelma on homofoninen ja tuntuu ajoit-
tain olevan edellä aikaansa duuri-mollitonaalisen luonteensa vuoksi.

Virgo Prudentissima on laaja kuusiääninen valtiomotetti, joka käyt-
tää tekstinään humanisti Joachim Vadianin tekstiä. Motetti sävellettiin 
Konstanzin valtiopäiviä varten ja se liittyi Maksimilianin pyrkimyksiin 
tulla kruunatuksi Rooman pyhän keisarikunnan hallitsijaksi. Teksti 
puhuu neitsyestä, jonka tulisi katsoa armahtavasti keisari Maksimili-
ania (Caesare Maximiliano) ”pyhän valtakunnan tähden” (pro sacro Im
perio). Teoksessa on sellaista ylenpalttista loistoa ja mahtipontisuutta, 
joka saattoi hyvin kelvata tulevalle puolen Euroopan hallitsijalle.

Heinrich Isaac (n. 1450–1517)
virgo prudEntissiMa

English Vocal Consort of Helsinki • Giardino Novo 
Petros Paukkunen – urut

Virgo prudentissima quae pia 
gaudia mundo attulit, ut 
sphaeras omnes transcendit 
et astra sub nitidis pedibus 
radiis, et luce chorusca 
liquit et ordinibus iam 
circumsepta novenis ter 
tribus atque ierarchiis 
excepta.

Supremi ante Dei faciem steterat, 
patrona reorum.

Dicite qui colitis splendentia 
culmina Olimpi: Spirituum 

proceres, Anchangeli et Angeli 
et alme Virtutesque Throni 
vos Principum, et agmina 
sancta, vosque Potestates, et 
tu dominatio caeli flammantes 
Cherubin, verbo Seraphinque 
creati, an vos laetitiae tantus 
perfuderit unquam sensus, ut 
aeterni Matrem vidisse tonantis 
consessum.

Caelo, terraque, marique 
potentem Reginam, 
cuius nomen modo 
spiritus omnis et genus 
humanum merito 
veneratur adorat.

Vos, Michael, Gabriel, 
Raphael testamur 
ad aures illius, ut 
castas fundetis vota 
precesque pro sacro 
Imperio, pro Caesare 
Maximiliano.

Det Virgo omnipotens 
hostes superare 
malignos: restituat 
populis pacem terrisque 
salutem.

Hoc tibi devota carmen Georgius 
arte ordinat Augusti Cantor 
Rectorque Capellae.

Austriacae praesul regionis, sedulus 
omni, se in tua commendat 

Kun viisaista viisain Neitsyt, joka 
toi pyhän ilon maailmaan, 
nousi kaikkien sfäärien ylle 
jättäen tähdet loistavien jalko-
jensa alle kirkkaaseen, heh-
kuvaan valoon, silloin hänet 
ympäröivät yhdeksän piiriä 
ja ottivat vastaan yhdeksän 
hierarkiaa.

Hän, rukoilijoiden ystävä, seisoi 
Jumalan kasvojen edessä.

Te, jotka asutte taivaan sokaise-
vissa valoissa – arkkienkelit, 

henkien johtajat, ja enkelit, ja 
te hyveitä ylläpitävät prins-
sien valtaistuimet, ja te pyhät 
armeijat ja te voimat, ja te tai-
vaan valtakunnat, ja te tuliset 
kerubit, ja te serafit, sanasta 
luodut – sanokaa, onko kos-
kaan yhtä suuri ilo vallannut 
teidät kuin silloin, kun näitte 
joukkonne iänkaikkisen äidin.

Hän on kuningatar, voimallinen 
taivaassa, maan päällä ja me-
ressä; jokainen henki ja ihmi-
nen tekee oikein ylistäessään 
ja ihaillessaan hänen pyhää 
majesteetillisuuttaan.

Te, Mikael, Gabriel ja Rafael, me 
anomme teitä kuiskaamaan 
hänen pidättyväisiin korviin-
sa meidän rukouksemme ja 
pyyntömme pyhän valtakun-
nan ja keisari Maksimilianin 
tähden.

Suokoon kaikkivoipa Neitsyt, 
että hän saa valloitettua 
paheelliset vihollisensa ja 
palautettua rauhan kansoille 
ja turvallisuuden maahan.

Keisarin esilaulaja ja kapellimes-
tari Georgius uskollisesti laatii 
tämän laulun sinulle.

Itävallan maakunnan kuvernööri, 
alati ahkera, sulkeutuu sinun 
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studio pia gaudia mater.
Praecipuum tamen est 

Illi quo assumpta 
fuisti, quo tu pulchra 
ut luna micas electa 
es, et ut sol.

pyhään suosioosi, äiti.
Korkein sija kuitenkin kuuluu 

Hänelle, joka sinut nosti ylös, 
jotta voisit loistaa kauniina 
kuin kuu, täydellisenä kuin 
aurinko.

innsbruCk, ich muss dich lassen on täysin toista maata. Haikea lau-
lu kertoo poislähdöstä, hyvästeistä rakkaalle kaupungille. Isaac osoittaa 
taitonsa monipolvisten, ajoittain liikkuvien, ajoittain viipyilevien melo-
dioiden ilmaisuvoimaisessa muotoilussa.

Heinrich Isaac
innsbruck, ich Muss dich lassEn

The English Vocal Consort of Helsinki • Petri Arvo – nokkahuilu 
Petros Paukkunen – cembalo

Isbruck ich muß dich  
lassen

ich far dahin mein strassen
in frembde landt dahin
mein freud ist mir genomen
die ich nit weiß  

bekommen
wo ich im elend bin.
Groß leid muß ich yetz tragen
das ich allein thu klagen
dem liebsten bulen mein,
ach lieb nun laß mich Armen
im hertzen dein erbarmen
das ich von dann muß sein!
Meyn trost ob allen  

weyben

dein thu ich ewig pleyben
stet trew der eren frumm
nun muß dich Gott bewaren
in aller thugent sparen
biß das ich wider kumm!

Innsbruck, joudun sinut 
jättämään

sillä matkustan tietä
vieraaseen maahan.
Siellä vailla iloa
ja tietämättä, miten päästä 

takaisin,
tulen kärsimään.
Syvä suru minua painaa,
josta voin päästä vain
rakkaimpani avulla.
Rakkaani, älä kiellä minulta
sydämesi myötätuntoa,
kun sinusta joudun eroamaan.
Lohtuni yli kaikkien muiden 

naisten,

sinun pysyn ainiaan,
aina uskollisena, kunnioittaen.
Ja nyt Jumala sinua kaitsekoon,
hyveen suojassa,
kunnes palaan.

jan Pieterszoon Sweelinckiä voidaan pitää alankomaalaisen renes-
sanssin viimeisenä monumenttina. Hänen musiikkinsa asettuu mie-
lenkiintoisesti Hollannin katolisuuden ja kalvinistisen uskonpuhdis-
tuksen ristiriitaiseen maisemaan. Sweelinck nimitettiin Amsterdamin 
Oude Kerkin (Vanhan kirkon)    urkuriksi vuonna 1577. Vuosi sen 
jälkeen koko Amsterdam kääntyi protestanttiseksi ja katolisen kir-
kon kaniikit ajettiin pois. Kalvinistit pitivät urkumusiikkina paavil-
lisena piruntyönä (”papistisches Teufelswerk”), joten urkujen soitto 
kiellettiin liturgian aikana. Oude Kerkin vastavalmistuneet Hendrik 
Niehoffin rakentamat urut olisi mielellään hävitetty, elleivät urut ja 
kirkkorakennukset olisivat olleet kaupungin omistuksessa. Swee linck 
ei siis koskaan soittanut messuissa (lukuunottamatta ehkä alku- ja 
loppusoittoja), vaan hänestä tuli stadsorganist, kaupunginurkuri, joka 
esiintyi kunnallisissa tilaisuuksissa, opetti oppilaita, konsertoi, järjesti 
konsertteja, ja hänen erittäin korkean palkkansa maksoivat Amsterda-
min varakkaat porvarit. Useat 1600-luvulla tunnetut saksalaiset sävel-
täjät ja urkurit saivat koulutuksensa Sweelinckin opissa Amsterdamis-
sa. Maantieteellisesti myös Hollanti kuului tuohon aikaan Espanjan 
Habsburgien valtakuntaan.

Sweelinckin urkumusiikkia tarkastellessa mielenkiinto kohdistuu 
erityisesti fantasioihin. Näissä sangen kunnianhimoisissa kosketin-
soitinteoksissa täysrenessanssin vokaalipolyfonia, jonka estetiikan 
Sweelinck peri pääosin venetsialaisen Gioseffo Zarlinon opeista, ja 
toisaalta alankomainen instrumentaalinen kuviointitekniikka kietou-
tuvat ennennäkemättömällä tavalla yhteen. Fantasia contraria in g alkaa 
ankaralla imitoivalla vokaalikontrapunktilla, joka esittelee pääteeman 
vuorotellen oikein päin ja peilikuvana (contraria) niin, että ylöspäiset 
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liikkeet muuttuvat alaspäisiksi ja päinvastoin. Sitten samainen teema 
esitellään taitavasti peräkkäisinä kaanonpareina, nekin peilikuvana. 

Merkillepantavaa on, että koko 10-minuuttisessa teoksessa ei ole 
juuri ainuttakaan tahtia, jossa tämä sama kromaattinen aihe 

ei esiintyisi joko breviksinä, kokonuotteina, puolinuot-
teina, neljäsosanuotteina tai kahdeksasosanuotteina 

jossakin muodossa ja monasti usealla tavalla 
yhtäaikaa! Teoksen kuluessa aika-arvot 

kiihtyvät, ja sisäinen liikemäärä lisään-
tyy, säilyttäen silti tactuksen rau-

hallisen pulssin. Suorastaan 
hykerryttävän nerokasta

 keksintää. Pesee 
Bachin mennen 

tullen!

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)
fantasia contraria in g

Petros Paukkunen – urut

Perjantai 13.3.

Lauantai 14.3.

Sunnuntai 15.3.

Klo 19  Konsertti Rajassa – Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge 
 Esiintyjinä Olli Porthan, urut; Torsti Helenius, tekstinlukija;  
 Vapaa aika -tanssiryhmä (Lisätietoja: www.uniarts.fi)

Klo 9–12 Harald Vogelin mestarikurssi 
Klo 12  Lounastauko 
Klo 13.15  Luentokonsertti Markku Mäkinen:  
 Pohjoissaksalaisen toccatan juuret italialaisessa musiikissa
Klo 14.30  Luentokonsertti Peter Peitsalo: Alankomaalainen toccata ja fantasia
Klo 15.15  Kahvitauko
Klo 16  Yhteiskonsertti Toccata läpi historian, osa 1 klo 16 ja osa 2 klo 18  
 Johanneksenkirkossa. Ohjelmassa mm. Bruhnsin ja Nielsenin teoksia
  

Klo 9.30  Luentokonsertti Olli Porthan: 
 Pohjoissaksalainen toccata ja sen vaikutus J. S. Bachin    
 urkumusiikkiin
Klo 10.30  Luentokonsertti Katri Vesanen: Carl Nielsenin Commotio op. 58
Klo 11.15  Luentokonsertti Ere Lievonen: 
 Petr Ebenin Hommage à Buxtehude ja Ere Lievosen Toccata in C
Klo 12  Lounastauko
Klo 13.30  Bussikyyti Janakkalaan
Klo 15.00  Harald Vogel: Johdantoluento konserttiin
Klo 16.30  Kahvitauko
Klo 17  Konsertti Harald Vogel Janakkalan kirkossa
 Ohjelmassa: J. S. Bach, N. Bruhns, J. P. Sweelinck
Noin klo 18.30 Bussikyyti takaisin Helsinkiin

HeLSingin UrkUPäivät 13.–15.3.2015  
”Pohjoissaksalainen toccata, sen juuret ja vaikutukset”

Paikkana Helsingin Musiikkitalon Organo-sali (ellei toisin mainittu)

Ilmoittaudu yhteiseen bussikyytiin (hinta 15 €, opiskelija 10 €) Helsingin Musiikkitalosta 
Janakkalan kirkkoon ja takaisin 28.2.2015 mennessä Katri Vesaselle (050-3026555 tai  

katri.vesanen@evl.fi)

Yhteistyössä Sibelius-Akatemia, Tuomiokirkkoseurakunta/Johannes församling,  
Janakkalan seurakunta

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidetään

www.organum.fi
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su 18.1.2015 klo 16

vaasat

pohjolan 
kruunajaisEt  : 
vaasa-suvun 

juhlaMusiikkia
Lauluyhtyeet

the english voCal Consort of helsinki 
enseMble Petraloysio • luMen valo

Nokkahuilu/dulzian
Petri arvo
Urut/cembalo

ilPo lasPas • Petros Paukkunen

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.

intrada
Petros Paukkunen – urut

Jacques Buus (n. 1500–1565)
aMour, tu es Par troP Cruelle

The English Vocal Consort of Helsinki

Jacques Buus 
allons, gaieMent Ma Mignonne

The English Vocal Consort of Helsinki

Michael Praetorius (1571–1621)
Courante

Petros Paukkunen – cembalo

Heinrich Schütz (1585–1672)
vasto Mar

Lumen Valo

Clément Janequin (n. 1485–1558)
la bataille

The English Vocal Consort of Helsinki

Michael Praetorius
ballet des CoQs
Petros Paukkunen – urut

Claudio Monteverdi (1567–1643)
venite, venite

Lumen Valo
Petros Paukkunen – cembalo

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 83.
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pohjoisEt 
kruunajaisEt

 Ruotsi astui uuteen aikakauteen, kun 
Kustaa Eriksson Vaasa vuonna 1523 otti valtaistuimen 
haltuunsa ja perusti oman sukunsa dynastian, joka tulisi 
hallitsemaan valtakuntaa aina vuoteen 1654 asti. Kustaa 
järjesti tunnetusti Ruotsin hallintoa perusteellisesti uu-

teen kuosiin muun muassa asettaen kirkon valtion alaisuuteen. Usein 
sanotaankin, että Kustaan hallinnon myötä renessanssi tuli Ruotsiin. 
Vielä painavammin näin voisi kuitenkin sanoa Kustaan lapsista, jois-
ta tuli todellisia renessanssiruhtinaita ja joiden hovielämässä viljeltiin 
kaikkea myöhäisen 1500-luvun kulttuuria, taidetta ja musiikkia.

Kustaa piti huolen myös siitä, että kuninkaallisen hovin musiikilli-
set puitteet olivat renessanssiylimyksen arvoisia, ja esikuvia tähän haet-
tiin tietysti Manner-Euroopasta, mutta ajan myötä myös Englannin 
hovista. Yksi merkittävä ero Kustaan ja hänen poikiensa hovimusiikis-
sa muihin Euroopan hoveihin verrattuna oli kuoron puute. Sen sijaan 
soitinmusiikkiin ja erityisesti trumpetinsoittajiin panostettiin huolelli-
sesti. Trumpetinsoittajia, jousisoittajia ja luutisteja palkattiin ainakin 
Saksasta ja Puolasta.

Kuoron puuttuminen kuninkaallisesta hovista ei ole kuitenkaan 
niin ratkaiseva ero kuin, miltä ensisilmäyksellä saattaa vaikuttaa. Hovi 
oli nimittäin musiikkimenoissa läheisessä yhteistyössä Tukholman 
saksalaisen seurakunnan kanssa. Tämä oli kaupungin rikkain seura-
kunta ja etenkin saksalaisten kauppiaiden ylläpitämä. Sen palkkaamat 
laulajat ja soittajat kävivät tiheästi myös hovissa musisoimassa. Saksa-
laisen seurakunnan nuottiarkisto on myös yksi merkittävimmistä läh-
teistä kun tarkastelee Ruotsin 1500-luvun musiikkia. Tämä huomatta-
van kokoinen nuottiaarre maalaa hieman toisenlaisen kuvan kuin, mitä 
hovin muusikkokaartin kokoonpanosta voisi kuvitella. Saksalaisen 

Svensk text 
på sidan 
103.

Bertil Kellner (n.1580)
kyrie

Ensemble Petraloysio

Michael Praetorius
bransle

Petros Paukkunen – cembalo

Orlando di Lasso (1532–1594)
aurora luCis rutilat

Lumen Valo

Responsorio
tua est Potentia

gregoriaaninen

Bertil Kellner
sanCtus

Ensemble Petraloysio

Hieronymus Praetorius (1560–1629)
herr gott, diCh loben wir
The English Vocal Consort of Helsinki
Ensemble Petraloysio • Lumen Valo

Ilpo Laspas – cembalo
Petros Paukkunen – urut

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 83. Teksti: Mats Lillhannus.
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Eerik XIV, Juhana III, Sigismund ja Kaarle IX), on musiikin osalta 
säilynyt niukasti tietoa. Silti esimerkiksi Eerikin kruunajaisten juhla-
menoista 29. kesäkuuta 1561 on kuitenkin olemassa useita silminnäki-
jäkertomuksia, joiden tiedot ovat olleet inspiraationlähteinä tätä kon-
serttiohjelmaa laadittaessa.

tEoksEt
ruotsin kuninkaalliset kruunajaiset on perinteisesti järjestetty 
Upp salan tuomiokirkossa. Näin ollen merkittävä osa juhlallisuuksia oli 
hovin ja juhlavieraiden kulkue Tukholmasta Uppsalaan, sisäänmarssi 
kaupunkiin ja vastaanotto Uppsalan linnassa ennen kruunajaismessua. 
Kruunajaisten päätteeksi vietettiin loisteliaat illalliset sekä Uppsalan 
linnassa että myöhemmin myös Tukholmassa.

Näin ollen meidänkin konsertimme alkaa fanfaarein, joiden jälkeen 
seuraa maallinen juhlatuokio – vaikkapa Uppsalan linnan kuninkaan-
salissa. Ranskalaissäveltäjien Jacques Buusin ja Clément Janequinin 
musiikkia on mahdollisesti, jopa todennäköisesti, soinut jo Eerikin ja 
Juhanan kruunajaisjuhlissa, kun taas Heinrich Schützin madrigaali on 
sen verran myöhäinen että korkeintaan tuleva kuningatar Kristina on 
saattanut siitä nauttia.

intrada
Petros Paukkunen – urut

Jacques Buus (n. 1500–1565)
aMour, tu Es par trop cruEllE

The English Vocal Consort of Helsinki

kustaa i vaasa. etsaus.

seurakunnan arkistosta löytyy nimittäin hyvin vähän soitinmusiikkia 
mutta sitäkin enemmän vokaalipolyfoniaa, eikä suinkaan ainoastaan 
sakraalimusiikkia. Euroopan 1500-luvun musiikkihistorian keskeiset 
säveltäjänimet ovat käytännössä kaikki edustettuina. Selkeä pääpaino 
on kuitenkin Saksassa vaikuttaneissa säveltäjissä.

1500-luvun Vaasa-kruunajaisista, joita oli siis peräti viisi (Kustaa, 

Amour amour tu es par trop cruelle
Quant tes amants il ne pensent qu’a 

bien

Rakkaus, rakkaus, olet liian julma
Kun rakkaasi ajattelevat vain 

hyvää,
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Tu ne sais rien mais mon coeur le 
sait bien

Amour me prend c’est chose 
naturelle

et tiedä mitään, mutta sydämeni 
tuntee sen.

Rakkaus kasvaa sisälläni, se luon-
nollista on.

Jacques Buus 
allons, gaiEMEnt Ma MignonnE

The English Vocal Consort of Helsinki

Allons, allons, gai, gaiement ma 
mignonne,

vous et moi.
Mon père a fait faire un château,
il est petit mais il est beau.
Gaiement ma mignonne, allons, 

allons gai,
vous et moi.
D’or et d’argent sont les créneaux,
le roi n’en a pas un si  

beau.
Gaiement ma mignonne, allons, 

allons gai,
vous et moi.

Tule, tule, riemuiten  
kultaseni,

sinä ja minä.
Isäni rakensi linnan,
joka on pieni mutta kaunis.
Riemuiten, kultaseni,  

tule, tule,
sinä ja minä.
Kultaa ja hopeaa ovat koristelut,
edes kuninkaalla ei näin kaunista 

ole.
Riemuiten, kultaseni,  

tule, tule,
sinä ja minä.

Michael Praetorius (1571–1621)
courantE

Petros Paukkunen – cembalo

Heinrich Schütz (1585–1672)
vasto Mar

Lumen Valo

Vasto mar, nel cui seno fan soave 
armonia

d’altezza e di virtù concordi 
venti.

Questi devote accenti t’offre la musa 
mia.

Tu, Gran Maurizio, lor gradisci e 
in tanto

farai di rozzo armonioso  
il canto.

Aava meri, jonka sylissä levolliset 
tuulet luovat 

suloisia harmonioita majesteetil-
lisuudesta ja hyveellisyydestä.

Nämä kunnioittavat sävelet sinul-
le tarjoaa minun muusani.

Jos sinä, Suuri Maurizio, olet 
myötämielinen sille,

niin syntyy raa’asta aihiosta har-
moninen laulu.

Clément Janequin (n. 1485–1558)
la bataillE

The English Vocal Consort of Helsinki

1 – Escoutez, tous gentilz  
Galloys,

La victoire du noble roy Françoys.
Et orrez, si bien  

escoutez,
Des coups ruez de tous costez.
Phiffres soufflez, frappez  

tambours.
Tournez, virez, faictes vos  

tours.
Avanturiers, bon compagnons
Ensemble croisez vos bastons.
Bendez soudain, gentilz  

Gascons.
Nobles, sautez dens les arçons.
La lance au poing, hardiz et 

promptz Comme lyons
Haquebutiers, faictes voz sons !
Armes bouclez, frisques  

mignons.
Donnez dedans ! Frappez dedans !

i – Kuunnelkaa, kaikki jalot 
gallialaiset,

jalon kuningas Fransin voittoa
ja olette kuulevat, jos tarkkaan 

kuuntelette,
iskuja kaikilta puolilta.
Huilut, puhaltakaa, rummut, 

lyökää.
Kääntykää, pyörikää, teehkää 

käännöksenne.
Sotilaat, hyvät toverit,
yhdessä ristikää astalonne.
Ryhmittykää nopeasti, jalot 

gascognelaiset.
Aateliset, hypätkää satulaan
peitset käsissänne, uljaina ja no-

peina kuin leijonat!
Pyssymiehet, antakaa paukkua!
Kiinnitäkää aseenne, jalot 

alamaiset.
Iskekää heitä! Lyökää heitä!
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Alarme, alarme !
Soyez hardiz, en joye mis.
Chascun s’asaisonne.
La fleur de lys, Fleur de hault  

pris,
Y est en personne.
Suivez Françoys, Le roy  

Françoys.
Suivez la couronne.
Sonnez, trompetttes  

et clarons,
Pour resjouyr les compagnons,
Les cons, les cons, les compagnons.
ii – Fan fan, fre re le le lan fan 

feyne. Fa ri ra ri ra.
A l’estandart tost avant.
Boutez selle, gens d’armes à cheval.
Fre re le le lan fan feyne
Bruyez, tonnez bombardes et 

canons.
Tonnez, gros courtaux et  

faulcons,
Pour secourir les compaignons,
Les cons, les cons, les compagnons.
Von, von, pa ti pa toc, von, von.
Ta ri ra ri ra ri ra reyne
Pon pon pon pon
La la la … poin poin … la ri le ron
France courage, courage.
Donnez des horions.
Chipe, chope,  

torche,  
lorgne.

Pa ti pa toc, tricque trac, zin zin
Tue! à mort:  

serre.
Courage, prenez, frapez, tuez.
Gentilz gallans, soyez vaillans.
Frapez dessus, ruez  

dessus
Fers émoluz, chiques dessus. 

Alarme, alarme!
Courage prenez, après suyvez, 

frapez, ruez.
Ils sont confuz, ils sont  

perduz.
Ils monstrent les talons.
Escampe toute frelore  

la tintelore.
Ilz son deffaictz.
Victoire au noble roy Françoys.
Escampe toute frelore  

bigot.

Hälytys, hälytys!
Olkaa uskaliaita, olkaa iloisia.
Antakaa kaikkien siistiytyä.
Liljankukka, korkea-arvoinen 

kukka,
on täällä itse.
Seuratkaa Fransia, kuningas 

Fransia.
Seuratkaa kruunua.
Antakaa trumpettien ja ämyrien 

soida
ja ilahduttaa tovereitamme,
tove-, tove-, tovereitamme.
ii – Fan fan, fre re le le lan fan. 

Fa ri ra ri ra.
Äkkiä kerääntykää lipun luokse.
Satuloihin, ratsuväki!
Fre re le le lan fan fein.
Jylinää ja ukkosta, tykkejä ja 

kanuunoita.
Ukkosta, rotevia kuormajuhtia ja 

haukkoja
auttamaan tovereitamme,
tove-, tove-, tovereitamme.
Von, von, pa ti pa tok, von, von.
Ta ri ra ri ra ri ra rein
Pom pom pom pom
La la la…poin poin…la ri le ron
Ranska, säilytä rohkeutesi.
Jaa iskujasi.
Ahdista heitä, nappaa heidät, 

pyyhkäise heidät pois, karkota 
heidät katseellasi.

Pa ti pa toc, trik trak, zin zin.
Tapa heidät, iske heidät 

kuoliaaksi!
Rohkeutta, ota, iske, tapa heidät.
Olkaa uljaita, te jalot urhot.
Iskekää heidät maahan, lentäkää 

heitä päin,
vasta valetut terät, iskekää heihin. 

Hälytys, hälytys!
Kerätkää rohkeutta, jahdatkaa, 

iskekää, heittäytykää.
He ovat sekaisin, he ovat 

hävinneet.
He juoksevat karkuun.
Antakaa heikkojen paeta kentäl-

tä, sotisovat kilisten.
Heidät on voitettu.
Voitto jalolle kuningas Fransille.
Antakaa riidanhaastajien paeta 

kentältä.

Michael Praetorius
ballEt dEs coQs
Petros Paukkunen – urut

kun siirrytään kirkkoon – Uppsalan jylhään tuomiokirkkoon tietys-
ti – soi aluksi Claudio Monteverdin kutsuva sopraanoduo, sekin ver-
rattain myöhäinen ja selkeästi kohti barokkia kallistuva sävellys. Onko 
sitä laulettu varhaisen 1600-luvun ruotsalaisissa hoveissa? Emme tiedä.

Claudio Monteverdi (1567–1643)
vEnitE, vEnitE

Lumen Valo • Petros Paukkunen – cembalo
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Venite, venite sitientes ad aquas 
Domini, 

properate emite sine argento mel et 
lac. 

Venite, bibite vinum quod misuit 
vobis 

ineffabilem sapientiam.
Comedite, bibite amici divinum mel 

et lac. 
Quia meliora sunt ubera Dei  

vino consolationis  
mundi. 

Venite, Venite.

Tulkaa, tulkaa janoavat Herran 
lähteelle,

kiirehtikää tämän maidon ja hu-
najan luo, jota rahalla ei saa.

Tulkaa ja juokaa tätä viiniä, joka 
antaa 

sanoinkuvaamattoman viisauden.
Syökää ja juokaa, ystävät, tätä 

taivaallista maitoa ja hunajaa.
Sillä Jumalan rakkaus on pa-

rempaa kuin lohtuviini, jota 
maailma juo.

Tulkaa, tulkaa.

sen sijaan tiedämme, että jo 1500-luvun jälkipuolella Ruotsissa 
harrastettiin myös omaa, kunnianhimoista säveltuotantoa eikä pel-
kästään tuontia. Siitä oivallisena esimerkkinä toimii Bertil Kellnerin 
Missa Lauda Jerusalem, joka on varhaisin tunnettu laaja moniääni-
nen sävellys Ruotsista. Tämä messu on todennäköisesti syntynyt jos-
kus 1570–80-luvuilla, ja sitä on kopioitu sekä Tukholman saksalaisen 
seurakunnan nuottikäsikirjoituksiin että Västeråsin katedraalikoulun 
käsikirjoitukseen vuosisadan loppuvuosina. Kellnerin messu on niin 
sanottu parodiamessu, mikä tarkoittaa että sen esikuvana olleesta Or-
lando di Lasson motetista Lauda Jerusalem on otettu pätkiä – aloi-
tuksia, kadensseja ja tunnuksenomaisia sävelkulkuja – uuden teoksen 
perustaksi. Tätä messua ei ole tietääksemme julkaistu painetussa muo-
dossa koskaan eikä myöskään äänitetty.

Bertil Kellner (n.1580)
kyriE

Ensemble Petraloysio

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie 
eleison.

Herra armahda. Kristus armah-
da. Herra armahda.

Michael Praetorius
branslE

Petros Paukkunen – cembalo

orlando di Lassolla taas on itsestäänselvä paikka tässä konsert-
tiohjelmassa. Kun laskee yhteen esimerkiksi saksalaisen seurakunnan 
nuottikirjaston renessanssiajan teoksia säveltäjää kohti, ylivoimainen 
voittaja on di Lasso. Ei siis ihme että myös Kellner otti tämän motetin 
lähtökohdaksi messua säveltäessä.

Orlando di Lasso (1532–1594)
aurora lucis rutilat

Lumen Valo

Aurora lucis rutilat,
caelum laudibus intonat,
mundus exultans iubilat,
gemens infernus  

ululat,
Cum rex ille fortissimus,
mortis confractis  

viribus,
pede conculcans tartara
solvit catena  

miseros!
Ille, qui clausus lapide
custoditur sub milite,
triumphans pompa nobile
victor surgit de funere.
Solutis iam gemitibus
et inferni doloribus,
”Quia surrexit  

Dominus!”
resplendens clamat angelus.

Nyt nousee punainen aamunkoi,
taivaat kaikuvat kiitosta,
maat raikaavat ylistystä,
kun helvetin kuilut kiljuvat 

tuskassaan.
Sillä tuo kuningas väkevin,
joka on murtanut kuoleman 

voiman,
polkien hornan jalkojensa alle
on vapauttanut poloiset 

kahleistaan!
Visusti vangittu oli kiven alle,
missä vahtien vartovat sotilaat,
nyt loistaen voitokkaana
Hän nousee kuoleman porteilta.
Tuskan huokaukset katoavat
ja helvetin piinat hellittävät
”Sillä Herra kuolleista noussut 

on”,
enkelit loistaen julistavat.
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Que sumus auctor omnium
in hoc pascali gaudio
ab omni mortis impetu
tuum defende populum.
Gloria tibi Domine
Qui surrexisti a mortuis
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna, saecula. 

Amen.

Joka olet kaikein luoja,
tässä pääsiäisen riemussa
kaikelta kuolemalta
pelasta kansasi.
Kunnia sinulle, Herra,
joka nousit kuolleista.
Ja Isälle ja Pyhälle hengelle
iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Amen.

kuten edempänä todettiin, täsmällisiä tietoja Vaasan kruunajaisten 
musiikista ei juuri ole säilynyt, mutta muutamia poikkeuksia toki löy-
tyy. Yksi näistä on useamman lähteen todistus siitä, että tulevan kunin-
kaan saapuessa kirkkoon laulettiin responsorio Tua est potentia. Toi-
nen suhteellisen varma tieto on se, että ulosmarssi tapahtui Te Deum 
-hymnin soidessa. Siksi onkin sopivaa että tämäkin konsertti päättyy 
Te Deumiin, Hieronymus Praetoriuksen vuonna 1618 julkaistuun, sak-
sankieliseen versioon.

Responsorio
tua Est potEntia

gregoriaaninen

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra  

gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine 

Domini.
Hosanna in excelsis.

Pyhä, pyhä, pyhä
Herra Sebaot!
Taivas ja maa on täynnä 

kirkkauttasi.
Hoosianna korkeuksissa!
Siunattu olkoon hän, joka tulee 

Herran nimessä.
Hoosianna korkeuksissa!

Bertil Kellner
sanctus

Ensemble Petraloysio

Tua est potentia,
Tuum regnum, Domine,
Tu es super omnes  

gentes;
Da pacem, Domine,
in diebus nostris.
Creator omnium,
Deus terribilis fortis,
justus et misericors.

Sinun, Herra,
on suuruus ja voima,
sinä olet kaikkea muuta 

korkeammalla.
Suo rauha
meidän päivinämme.
Sinä kaiken Luoja,
kauhistuttava, väkevä,
oikeudenmukainen ja laupias.

Hieronymus Praetorius (1560–1629)
hErr gott, dich lobEn wir

The English Vocal Consort of Helsinki
Ensemble Petraloysio • Lumen Valo

Ilpo Laspas – cembalo
Petros Paukkunen – urut

Herr Gott, dich loben wir,
Herr Gott, wir danken dir,
Dich, Vater in Ewigkeit,
Ehrt die Welt weit und breit.
All Engel und Himmelsherr
Und was dienet deiner Ehr,
Auch Cherubim und Seraphim
Singen immer mit hoher Stimm:
Heilig ist unser Gott,
Heilig ist unser Gott,
Heilig ist unser Gott,
Der Herre Zebaoth.

Sinua, Jumala, me ylistämme,
sinua, Herra, me kunnioitamme.
Sinua, ikuista Isää,
kumartaa koko maailma.
Sinulle kaikki enkelit,
sinua taivaat ja kaikki vallat,
sinulle kerubit ja serafit
laulavat lakkaamatta:
Pyhä,
pyhä,
pyhä
Jumala Herra Sebaot.
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Dein göttlich Macht und 
Herrlichkeit

Geht über Himmel und Erden 
weit.

Der heiligen zwölf Boten Zahl
Und die lieben Propheten all,
Die teuren Märtrer allzumal
Loben dich, Herr, mit großem 

Schall.
Die ganze werte Christenheit
Rühmt dich auf Erden allezeit;
Dich, Gott Vater, im höchsten 

Thron,
Deinen rechten und einigen Sohn,
Den heiligen Geist und Tröster 

wert
Mit rechtem Dienst sie lobt und 

ehrt.
Du König der Ehren, Jesu  

Christ,
Gott Vaters ewiger Sohn du bist;
Der Jungfrau Leib nicht hast 

verschmecht,
Zurlösen das menschlich 

Geschlecht,
Du hast dem Tod zerstört sein 

Macht
Und all Christen zum Himmel 

bracht.
Du sitzt zur Rechten Gottes  

gleich
Mit aller Ehr ins Vaters Reich.
Ein Richter du zukünftig bist

Alles, das tot und lebend ist.
Nu hilf uns, Herr, den Dienern 

dein,
Die mit deim teurn Blut erlöset sein;
Laß uns im Himmel haben teil
Mit den Heiligen in ewigem Heil.
Hülf deinem Volk, Herr Jesu Christ,
Und segen, was dein Erbteil ist;
Wart und pfleg ihr zu aller Zeit
Und heb sie hoch in Ewigkeit.
Täglich, Herr Gott, wir loben dich
Und ehren dein Namen stetiglich.
Behüt uns heut, o treuer Gott,
Vor aller Sünd und  

Missetat.
Sei uns gnädig, o Herre Gott,
Sei uns gnädig in aller Not.
Zeig uns deine  

Barmherzigkeit,
Wie unser Hoffen zu dir  

steht.
Auf dich hoffen wir lieber Herr,
In Schanden laß uns nimmermehr. 

Amen.

Taivas ja maa on  
täynnä

sinun kunniasi  
suuruutta!

Sinua kiittävät alati
pyhä apostolien kuoro,
kirkkaina loistavat profeetat
ja marttyyrien säteilevä 

joukko.
Koko kristikunta
ylistää Sinua maan päällä ainiaan;
Sinua, kaikkivaltias  

Isä,
Sinua, Isän ainoa Poika,
Sinua, Pyhä  

Henki,
ylistää pyhä seurakuntasi kaik-

kialla maailmassa.
Sinä, Kristus, kirkkauden 

kuningas,
Isän ikuinen Poika,
et kaihtanut Neitsyen  

kohtua,
kun tulit vapahtamaan  

ihmisen.
Kukistettuasi kuoleman  

vallan
sinä avasit uskoville taivasten 

valtakunnan.
Sinä istut Jumalan oikealla 

puolella,
Isän kirkkaudessa.
Uskomme, että kerran

tulet takaisin tuomarina.
Tule auttamaan  

palvelijoitasi,
jotka lunastit kalliilla verelläsi.
Vie meidät pyhiesi joukkoon
ikuiseen kirkkauteesi.
Pelasta kansasi, Herra,
ja siunaa omiasi,
kaitse ja kanna heitä nyt ja aina
ja kohota heidät tuonpuoleisessa.
Joka päivä me kiitämme sinua
ja ylistämme nimeäsi ikuisesti.
Varjele, Herra, meidät armossasi
tänä päivänä kaikelta  

synniltä.
Armahda meitä, Herra,
armahda meitä.
Sinun laupeutesi olkoon 

yllämme,
kun me panemme toivomme 

sinuun.
Sinuun, Herra, me turvaamme.
Älä milloinkaan hylkää meitä. 

Amen.
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hEads will roll

 Dynastin tudor koM till Makten år 
1485 när Henry Tudor i slaget vid Bosworth Field be-
segrade Rikard III:s styrkor. Slaget avslutade ett blo-
digt inbördeskrig mellan familjerna York och Lancas-
ter och ledde till en stor säger för Henry, som hörde till 

släkten Lancaster. Han kröntes till konung som Henrik VII i oktober 
1485. Henrik äktade sedermera den tidigare kungen Edward IV:s dot-
ter Elisabet, som hörde till släkten York och förenade därmed de två 
familjer som så länge stridit om makten.

Om Henrik VII lyckades förstärka kungamakten genom att upp-
rätthålla fred och ackumulera tillgångar svå var hans son Henrik VIII, 
som kröntes till kung år 1509, av annat skrot och korn. Han var re-
nässansfursten personifierad: reslig och stark, välbildad i humanistisk 
tradition, uppskattade jakt och strid och behärskade flera instrument. 
I motsats till sin far var han ingen noggrann väktare av statsekono-
min utan hängav sig gärna åt storstilat slöseri. Henrik gjorde ett antal 
mindre lyckade krigståg, men mera betydelsefullt var att han upphöjde 
kungamakten till en status av ovillkorlig, av Guds nåde. Han inskränk-
te adelns makt och separerade den engelska kyrkan från den katolska 
centralmakten, främst av ekonomiska orsaker.

Efter Henrik VIII följde de mera kortvariga regenterna Edward VI, 
som kröntes som nioåring år 1547 och Maria I som regerade mellan 
1553 och 1558. Desto långvarigare blev sedan Marias lillasyster Elisa-
bets regeringstid från 1559 till 1603. Elisabet I var en försiktig härskare, 
måttfull i sin utrikespolitik likaväl som i sitt hanterande av konflikterna 
mellan protestanter och katoliker i riket.

Finsk text 
på sidan 

11.

svEnska tExtEr
Dynastin Tudor förde 

i praktiken England från 
det medeltida samhället till 
den nya tiden. Den kungliga 
centralmakten stärktes på 
bekostnad av adeln, skatte-
väsendet och rättsväsendet 
moderniserades och den 
anglikanska kyrkan skapa-
des. Trots brinnande bål och 
hårdhänt nermontering av 
klosterväsendet klarade sig 
England genom reformatio-
nen med relativt lätta skador 
jämfört med många andra 
länder.

Konserten inleds med 
fem stycken ur Henrik 
VIII:s manuskript, en för-
nämlig samling om 109 verk, 
varav 33 anges som kompo-
nerade av ”the kynge h.VIII”. 
Den anonyma trestämmiga 
England, be glad har av allt att döma komponerats efter krigståget till 
Frankrike år 1513. Chapel Royal följde med Henrik i fält och man kan 
väl föreställa sig hur körens mansröster frammanade kampanda före 
bataljerna med den här sången.

Den fyrstämmiga Madame d’amours är av helt annan karaktär. Den 
ligger nära det tidiga 1500-talets utsmyckade engelska kyrkomusik, 
som harmoniskt rör sig lugnt framåt men vars yta livas upp med sirliga 
ornament. Texten påminner om den medeltida fin amour-hovpoesin, 
i vilken kärleken är ren och melankolisk och föremålet för kärleken 
ouppnåeligt.

henrik viii På hästryggen. 
hand färgad träsnitt,  

hans liefrinCk (ii; Mellan 
1561–1599).

Text: Kari Turunen & Petros Paukkunen • övers. Mats Lillhannus.
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Att Thomas Tallis var katolik var allmän kunskap bland de samtida. 
I ljuset av detta är det överraskande att han under större delen av sin 
karriär lyckades hålla en stark porition som musiker i kungliga hovka-
pellet. Han tjänade alla fyra regenter mellan Henrik VIII och Elisa-
bet I, från 1543 till sin död år 1585. Han anpassade smidigt sin musik 
till de skiftande nyanserna av protestantism och katolska inslag som 
statsmakten förväntade sig. Han komponerade musik på en bred skala 
från omfattande mångstämmiga latinska verk till småskaliga koraler 
på folkspråkutan att någonsin ge avkall på sin musikaliska integritet. 
Något om Tallis status säger det att vid hans död skrev eleven William 
Byrd: ”Tallis is dead, and music dies.”

Två verk som förtjänstfullt visar på Tallis uttrycksskala är den små-
skaliga, men eleganta If ye love me å ena sidan, och den omfattande, 
sexstämmiga Gaude Dei gloriosa mater å andra.Den senare represente-
rar en för sin tillkomsttid konservativ estetik som härstammar från den 
berömda Eton Choirbook från början av 1500-talet. En förklaring kan 
vara att motetten är tillägnad drottning Maria och därmed kunde antas 
reflektera hennes längtan tillbaka till den tidigare katolska ordningen.

Liksom Tallis var också William Byrd katolik. Han räknas allmänt 
som sin generations främsta engelska tonsättare och hans berömmelse 
bygger, förutom på kyrkomusik, också på innovativa klaverkompositio-
ner och en omfattande madrigalrepertoar. Han verkade under 1550-ta-
let som korgosse i Chapel Royal, det kungliga hovkapellet, under Tallis 
ledning och som dennes elev. Efter några år som organist vid katedralen 
i Lincoln återvände han som fullvärdig medlem i hovkapellet år 1572. 
Tre år senare fick han och Tallis ett kungligt monopol på tryckta noter 
och notblad, ett tecken så gott som något på deras uppskattning.

År 1583 sände flamländaren Philippe de Monte, tonsättare hos de 
Habsburgska furstarna, motetten Super flumina Babylonis till Byrd. De 
två hade uppenbarligen mötts ungefär trettio år tidigare, när den span-
ske prinsen Filip i London gifte sig med drottning Maria. Kanske var 
motetten ämnad som stöd och uppmuntran åt Byrd, katolik i ett pro-
testantiskt land och nyligen indragen i svårigheter på grund av sin tro.

Byrd svarade på de Montes gest ett år senare med den åttastämmi-
ga motetten Quomodo cantabimus, som klart överglänser förlagan i sin 
utformning. Trots den smärtsamma texten lyckas Byrd frammana alla 
möjliga färger i musiken. Förutom kanontekniken är det framför allt de 
skiftande sonoriteterna som träder i förgrunden.

Thomas Weelkes utförde till största delen sin musikaliska gärning 
som organist och körledare vid katedralen i Chichester. Han var en 
av de tonsättare som fick inbjudan att delta i skapandet av madrigal-
samlingen The Triumphs of Oriana, en hyllning till drottning Elisabeth 
som utgavs år 1601. Den sexstämmiga As Vesta was är en veritabel 
fest av madrigalistiskt tonmålande, i vilken textelement får klingande 
motsvarigheter.

William Byrds The Great Service innehåller all central musik för 
den anglikanska gudstjänstcykeln: morgonandakten (Matins), afton-
andakten (Evensong) och nattvarden (Communion). Musiken är av allt 
att döma relativt tidig Byrd, möjligen skriven redan på 1580-talet då 
den anglikanska musiken fortfarande sökte sina former. Vid samma tid 
som Tallis etablerade den engelskspråkiga motettens, anthem, grund-
former, skapade Byrd med denna samling grundpelarna till den engel-
ska liturgiska musiken for den anglikanska kyrkans bruk.

Stämfördelningen i två grupper på vardera sidan om altargången 
(en låg gossröst, två kontratenorer, tenor och bas) reflekterade 

situationen i de engelska kapellen och möjliggjorde nya 
röstkombinationer i Byrds palett. Även om den pro-

testantiska ambitionen att presentera en klar 
och tydlig text är uppenbar, särskilt i Mag

nificat och Nunc dimittis, som avslu-
tar kvällsandakten, lyckas Byrd 

också inkorporera den 
katolska kyrkomusi-

kens polyfona 
linjeskön-

het.
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rEyEs católicos  : 
dE katolska 

furstarna isabElla i 
och fErdinand ii

 Släkten trastáMaras tid vid Makten 
började år 1369 då Henrik II blev kung av Kastilien och 
Léon. Man hade redan tidigare försökt lösa grannarna Kas-
tiliens och Aragoniens långvariga konflikter genom äkten-
skapsarrangemang men dessa strävanden lyckades först i och 

med att Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av Aragonien, Isabellas 
småkusin, vigdes år 1469. Bägge regenter hörde till släkten Trastámara. 
Enligt många historiker innebar den här unionen det moderna, fören-
ade Spaniens födelse.

Fokuspunkten i den här konserten är konflikten mellan släkten 
Trastámara och det moriska kungadömet, en konflikt som kulmine-
rade i fördrivandet av morerna från Iberiska halvön. Konserten inleds 
med slaget vid Antequera år 1410, där de spanska styrkorna leddes av 
Don Ferdinand I, som därefter kallades Ferdinand av Antequera. För 
det moriska riket var förlusten av det strategiskt viktiga Antequera 
början till undergången. La mañana de San Juan, De Antequera sale un 
moro, Por Antequera sospira hänvisar alla till det här slaget.

Återerövringen av Spanien fortsatte efter segern vid Antequera och 
slutfördes 80 år senare när de sista morerna fördrevs från halvön un-
der Isabellas och Ferdinands regering. Isabella och Ferdinand omtalas 
allmänt som ”de Katolska furstarna” (Los Reyes Católicos), en titel som 
påven Alexander VI beviljade dem år 1494 som tack för försvarandet 
av den katolska tron och återerövrandet av Iberiska halvön. Isabella och 
Ferdinand vakade också över den ökända spanska inkvisitionen och 

Finsk text 
på sidan 

39.

ledde sina styrkor i striden om Granada. Det här kriget började med 
belägringen och stormandet av fästningen Alhambra den 28.2.1482. 
Den här tragiska förlustens betydelse för morerna har förevigats i Abu 
Al-Haces rop ”Ay mi Alhama”, som i spanskt språkbruk kommit att an-
vändas som uttryck för sorg och botfärdighet. Den andra januari 1492 
kan ses som slutpunkten för de moriska krigen. Då överlämnade emir 
Boabdil nycklarna till Alhambra. Det här året, 1492 innebar också bör-
jan på en helt ny erövring då Kolumbus öppnade sjövägen till enorma 
rikedomar i den nya världen. Dessa rikedomar blev i början av 1500-ta-
let grundstenar i den spanska guldåldern.

Största delen av musiken i den här konserten är hämtad ur manus-
kriptet Cancionero de Palacio, som innehåller 458 flerstämmiga verk 

från de Katolska furstarnas regeringstid. Musiken har alltså kom-
mit till ungefär vid tiden för återerövringen av de moriska 

områdena. Detta kan vara en orsak till att berättelserna 
och melodierna är så passionerade och starka. Vi 

har valt ut musik som för fram bägge sidors 
upplevelser av konflikten och som för-

hoppningsvis ger en bild av huru-
dant livet var under de Ka-

tolska furstarnas, den 
mäktiga Trastáma-

ra-dynastins 
välde.

Text: Debra Tapio • övers. Mats Lillhannus.
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grandE chapEllE : 
från hökslottEt 

till Europas 
högsätE

 Habsburgarna förkniPPas ofta Med 
1700-talets upplysningstid och den kejserliga glan-
sen i Österrike, barockslott i Wien och välordnade 
trädgårdar med sina triumfbågar. Habsburgarnas 
verkliga guldålder var emellertid renässansen, då 

släkten tidvis regerade över halva Europa.
Släkten Habsburg var ursprungligen en tämligen obetydlig greve-

familj som behärskade några landområden i Schweiz och Lothringen. 
Namnet Habsburg togs ibruk i början av 1100-talet av greve Otto och 
det kan härledas från släktens hemslott Habichtsburg (hökslottet). En 
avgörande vändning kom år 1273 när Rudolf Habsburg valdes till kung 
av Tyskland. Släkten lyckades inte hålla sig kvar på tronen, men den 
samtidigt vunna positionen som hertig av Österrike garanterade dem 
en plats bland de förnämsta tyska furstarna. År 1440 nådde Habsbur-
garna så den länge eftersträvade maktpositionen då påven Nikolaus V 
krönte Fredrik III till kejsare över det Heliga Tysk-Romerska kejsar-
dömet och med honom började en fram till 1700-talet obruten linje av 
Habsburg-kejsare.

Eftersom det var både säkrare och billigare att gifta in släktingar 
och familjemedlemmar i andra furstehus, än att föra de krig som så 
många härskare ruinerade sig och sina länder med, använde sig släkten 
Habsburg flitigt av äktenskapsarrangemang som metod för att öka sin 
makt och sitt territorium. Fredrik III lät sin son Maximilian ingå äk-
tenskap med prinsessan Maria av Burgund. När prinsessans far, den 

Finsk 
text på 

sidan 59.

mäktige hertigen Karl den djärve dog, ärvde Maximilian släktens om-
fattande landområden i norra Frankrike och Nederländerna. Kejsar 
Maximilian I nöjde sig inte med detta utan lät i sin tur sonen ärkehertig 
Filip den sköne gifta sig med den spanska prinsessan Johanna den van-
sinniga. Sina barnbarn parade han ihop med den ungerske kung Vla-
dislavs barn. På det här sättet kom Habsburgarna slutligen att härska 
inte bara över Österrike och Burgund, utan också hela Iberiska halvön, 
södra Italien, Ungern och Böhmen.

MaxiMilian i i skePnad av saint george. etsning, 
daniel hoPfer i (1500-talet).

Text: Petros Paukkunen • övers. Mats Lillhannus.
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En nordlig kröning

 Sverige steg in i en ny era då gustav er-
iksson Vasa år 1523 tog säte på den svenska kungatronen och 
etablerade dynastin Vasa som svenska regenter fram till år 
1654. Gustav är känd för att ha genomfört en grundlig omor-
ganisering av den svenska förvaltningen, inklusive det statli-

ga underordnandet av kyrkan. Det sägs ofta att renässansen anlände till 
Sverige i och med Gustavs regering. I ännu högre grad kunde man dock 
säga detta om Gustavs barn, som blev verkliga renässansfurstar och vid 
vars hov det senare 1500-talets hela spektrum av kultur blomstrade.

Gustav såg också till att det kungliga hovets musikverksamhet var 
värdiga en renässansfurste och förebilderna hittades naturligtvis nere 
på kontinenten, men efterhand också vid det engelska kungahovet. En 
anmärkningsvärd skillnad mellan Gustavs och hans söners hovmusik 
jämfört med övriga Europeiska hov var avsaknaden av en kör. I stället 
satsade man på instrumentalmusik och i synnerhet trumpetister, vilka, 
i likhet med stråkinstrumentalister och lutenister rekryterades åtmins-
tone från Tyskland och Polen.

Avsaknaden av en egen kör var emellertid inte en så radikal linje-
dragning som man kunde tro. Hovet var nämligen i musikaliska ären-
den i nära samarbete med Tyska församlingen i Stockholm, en av de 
rikaste i staden, upprätthållen till stor del av tyska köpmän. I Tyska 
kyrkan fanns en förnämlig kör och instrumentalister vilka ofta anli-
tades också av hovet, samt ett notbibliotek som var och fortfarande 
är en av de viktigaste källorna till 1500-talets musik i Sverige. Tyska 
kyrkans notarkiv ger en helt annorlunda bild av musiklivet i staden, 
än vad hovkapellets struktur antyder. Här finns nämligen relativt få 
instrumentalverk, men desto mera vokalpolyfoni och inte alls enbart 
sakral sådan. Så gott som alla centrala tonsättarnamn från 1500-talets 
Europa är representerade, dock med en klar tonvikt på dem som var 
verksamma i Tyskland.

Finsk 
text på 
sidan 81.

Text: Mats Lillhannus.

la grandE chapEllE
det burgundiska hovet var i Mitten av 1400-ta-
let ett av Europas viktigaste och vitalaste centrum för kultur och bild-
ning. Under Karl den djärves tid (1467-77) upprätthölls ett hovkapell 
med omkring 40 musiker, skolade som präster, sångare, tonsättare, or-
ganister, lärare, administratörer och skrivare. De avlönades frikostigt 
för sina tjänster och tilltalades alltid med titeln sire eller messire. När 
Maximilian av Habsburg gifte sig med Maria, blev Burgunds ”stora ka-
pell” – Grande Chapelle – efterhand Habsburgsk egendom. Hertigdö-
met Burgund upphörde att existera som självständigt rike och blev i 
stället kejserlig provins.

Varje renässansfurste av någon betydelse förväntades upprätthålla 
ett kapell med kunniga musiker. Filip den sköne utvidgade Grande Cha
pelle ytterligare och anlitade bl.a. musiker som Alexander Agricola och 
Pierre de la Rue, som var bland de mest uppskattade tonsättarna i sin 
samtid. När Filip gifte sig med Johanna, dotter till de Katolska mon-
arkerna (Reyes Católicos), fick kapellet tillnamnet Capilla flamenca, det 

flamländska kapellet. Filips syster Margareta av Österrike var en 
bildad och kulturmedveten kvinna och hon lät framställa fle-

ra manuskript hos den flamländska bokkopisten Pier-
re Alamire och samlade också på sig sångböcker 

med musik av tonsättarna Josquin Desprez, 
Johannes Ockeghem, Antoine Brumel 

och de la Rue mfl. Allt detta gjor-
de också Habsburg-hoven till 

några av Europas mest 
eftertraktade arbet-

splatser bland 
m u s i - 

ker.
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rige inte bara importerade musik utan också producerade egna, ambi-
tiösa verk. Ett prima exempel på detta är Bertil Kellners Missa Lauda 
Jerusalem, det tidigaste kända exemplet på storskalig vokalpolyfoni 
komponerad i Sverige. Den här mässan har antagligen kommit till på 
1570–80-talet och finns bevarad i manuskript både i Tyska kyrkans 
arkiv och i Västerås katedralskolas bibliotek. Kellners mässa är till ut-
formningen en såkallad parodimässa, vilket betyder att dess förebild, 
Orlando di Lassos motett Lauda Jerusalem, har fungerat som modell 
och bitvis klingar fram i alla mässans stämmor. Inledningar, kadenser 
och särpräglade stämföringar avslöjar originalet. Den här mässan har, 
till vår kännedom, aldrig utgivits i tryckt form och inte heller spelats in.

På tal om Orlando di Lasso, så måste han ha en självklar plats i 
det här konsertprogrammet. När man räknar ihop verken i exempelvis 
Tyska kyrkans renässanstida arkiv, står Orlando för den största ande-
len av dem, med solklar marginal. Det är alltså inte alls märkligt att 

Kellner valde just Orlandos musik som förebild för sin mässa.
Som ovan konstaterades är det knappt om exakta uppgifter 

kring Vasakröningarnas musikinslag, men några undantag 
finns dock i de amtida skildringarna. Ett av dessa avs-

löjar att man vid den blivande kungens ankomst till 
kyrkan sjöng responsoriet Tua est potentia. En 

annan otvetydig uppgift är att utmarschen 
ur kyrkan skedde till tonerna av hym-

nen Te Deum. Därför är det lämp-
ligt att också denna konsert avs-

lutas med just denna hymn, 
i form av Hieronymus 

Praetorius år 1618 
publicerade tys-

k språk ig a 
version.

De fem vasakröningarna 
under 1500-talet (Gustav, Erik 
XIV, Johan III, Sigismund och 
Karl IX) är sparsamt doku-
menterade i musikaliskt hän-
seende. Exempelvis från Eriks 
kröningsfestligheter den 29. 
Juni 1561 finns det emellertid 
flera ögonvittnesskildringar, 
vars uppgifter har inspirerat 
dagens konsertprogram.

De svenska kröningarna 
ägde traditionellt rum i Upp-
sala domkyrka. Sålunda var 
hovets och gästernas färd från 
Stockholm till Uppsala, inträ-
det i staden och mottagningen 
på Uppsala slott före krönings-
mässan alla väsentliga delar av 

högtidligheterna. Efter själva kröningen firades en ståtlig bankett på 
slottet och senare på nytt efter återkomsten till Stockholm.

Därför börjar också vår konsert med festliga fanfarer, följda av en 
världslig högtidsstund – vi tänker oss in i kungssalen på Uppsala slott. 
De franska tonsättarna Jacques Buus och Clément Janequins musik 
har kanske, rentav sannolikt, klingat vid de svenska hoven redan under 
Eriks och Johans tid, medan Heinrich Schütz madrigal är så pass sen 
att på sin höjd den kommande drottningen Kristina kan ha fått avnjuta 
den.

När vi förflyttar oss till kyrkan – Uppsala domkyrkas ståtliga go-
tiska valv – klingar inledningsvis Claudio Monteverdis inbjudande so-
pranduo, även den relativt sen och klart lutad åt barockens håll. Har 
den här musiken sjungits i de svenska hoven på 1600-talet? Vi vet inte.

Däremot vet vi med säkerthet att man i det senare 1500-talets Sve-

gustav i vasa. etsning.
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Ti 12.5. klo 19
jatkotutkintokonsertti. 

Tuomas Pyrhönen soittaa uruilla konsertin, joka on samalla 
hänen jatkotutkintokonserttinsa. Vapaa pääsy. 

Ti 19.5. klo 19
MediCanto-kuoron konsertti. 

Medicanto-kuoroa johtaa Tatu Erkkilä.

Ke 20.5. klo 18
tahdon! 

Häämusiikkikonsertti ensi kesänä vihille aikoville. San-
na-Maarit Hakkarainen soittaa uruilla häämarsseja sekä 

laulaa vihkimiseen sopivia lauluja ja virsiä. Virasto on auki 
avioliiton esteiden tutkintaa varten klo 18 asti. Vapaa pääsy.

kEväällä 
2015

konsErttEja 
paavalinkirkossa

Su 1.2. klo 18
sibelius toisin silMin. 

Lily-Marlene Puusepp, harppu, Aale Lindgren, englannintor-
vi, Petteri Salomaa, baritoni, Timo Kiiskinen, Peter Peitsalo 

ja Ville urponen, urut. Vapaa pääsy.

Su 8.3. klo 18
rakastettu-lohdutettu. 

Naistenpäivän konsertissa tangokuningatar Elina Vettenran-
ta laulaa Leena Lehtisen runoihin sävellettyjä lauluja pianisti 
Henna Niemisen säestyksellä. Laulujen välissä Leena Lehti-
nen lausuu runoja. Tilaisuuden jälkeen on tarjoilua ja yhdes-
säoloa seurakuntasalissa. PS. Myös miehet ovat tervetulleita! 

Vapaa pääsy.

Pe 3.4. klo 15
Mozart: Messu C-Molli kv 427.  

Graduale-kuoron perinteinen pitkäperjantain suurteos on 
tänä vuonna Mozartin messu c-molli, jota pidetään yhtenä 

Mozartin arvostetuimmista kuoroteoksista. Graduale-orkes-
teri säestää johtajanaan Seppo Välimäki. Vapaa pääsy.

To 23.4. klo 19
gloria! 

Järvenpään Kamarikuoro esiintyy Sanna-Maarit Hakkarai-
sen johdolla. Jonna Imeläinen, sopraano, sekä Petros Paukku-

nen, urut. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €. 
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