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AUROREN

The Cipriano Project

Hanna Järveläinen • Jarno Lehtola
Mats Lillhannus • Jussi Lehtipuu

The English Vocal Consort of Helsinki
Sirkku Rintamäki • Mirjam Solomon – soprano
David Hackston – kontratenori
Edward Ananian-Cooper • Martti Anttila – tenori
Valter Maasalo – baritoni

Ensemble Petraloysio

David Hackston • Teppo Lampela – kontratenori
Jarno Lehtola • Mats Lillhannus
Kari Turunen • Jukka Vaari – tenori
Valter Maasalo • Janne Piipponen – baritoni
Antti Vahtola – basso
Kari Turunen – musiikinjohto

Lumen Valo

Titta Lampela • Anna Villberg – sopraano
Hanna Graeffe • Riikka Noreila – altto
Aaro Haapaniemi • Kari Turunen – tenori
Valter Maasalo – baritoni
Juha Suomalainen – basso
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ESIINTYJÄT

Sonus Borealis

Ulla Paakkunainen– laulu
Lauri Solin – laulu • teorbi
Tuukka Terho – laulu • arkkiluuttu
Mikko Sateila – laulu • lyömäsoittimet
Jaakko Saarinen – sinkki • nokkahuilu
Kari Tiussa – renessanssipasuuna • nokkahuilu
Maija Lampela – diskanttigamba
Mika Suihkonen – violone
Johannes Vesterinen – musiikin johto • urut
regaali • nokkahuilut

Sufira

Sofia Lindroos – sopraano • nokkahuilu
Eira Karlson – mezzosopraano • fiideli
Susanna Tollet – altto • nokkahuilu

Instrumentalistit

Petri Arvo – nokkahuilu • dulzian
Mikko Ikäheimo – teorbi
Valter Jürgenson – renessanssipasuuna
Ilpo Laspas – urut
Petros Paukkunen – urut • regaali
Raivo Tarum – sinkki • krumhorn
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T

AURORE ON
TULLUT
JÄÄDÄKSEEN
ervetuloa kuulemaan ja kokemaan

kolmansia Aurore-renessanssimusiikkijuhlia. Tämän
vuoden teemamme on Entourage, mikä ehkä kääntyy
parhaiten suomen kielen sanaksi seurue. Kyseessä on
siis yksi suuri säveltäjähahmo ja hänen lähipiirinsä. Haluamme sen kautta muistuttaa, ettei yksikään suuri sävelten mestari
elänyt tyhjiössä vaan heillä jokaisella oli esikuvansa, opettajansa, kollegansa, tukijansa, ystävänsä, oppilaansa ja seuraajansa. Samalla pyrimme sijoittamaan nämä ihmiset omaan aikaansa ja luomaan jonkinlaisen kokonaiskuvan heidän elämästään ja sen käännekohdista sekä
ajasta laajemminkin.
Juhlamme ovat entisellään myös siinä, että esiintyjinä on maamme terävin renessanssimusiikkiin vihkiytynyt kärki. Jo aiemmin Aurore-tulessa olleiden English Vocal Consort of Helsinkin, Ensemble
Petraloysion ja Lumen Valon lisäksi ensi kertaa mukana ovat helsinkiläinen kolmen laulavan ja soittavan naisen yhtye Sufira sekä
Mats Lill
hannuksen uusi kokoonpano Cipriano Project. Instrumenttikirjo on näillä juhlilla aiempaa rikkaampi, kiitos erityisesti
vierailukonserttimme yhtyeen, Johannes Vesterisen johtaman Sonus Borealis -yhtyeen, joka esittää musiikkia porilaisesta laulukirjasta ja tuo näin tervetulleen muistutuksen siitä, että renessanssimusiikkia on Suomessa esitetty ennen Aurore-juhliakin! Tärkeässä
asemassa ovat perinteisesti myös Paavalinkirkon Porthanin urkurakentamon hienot italialaistyyppiset urut, jotka yhdessä Paavalinkirkon katedraalimaisen akustiikan kanssa luovat loistavat puitteet
renessanssimusiikkijuhlille.

Aurore ontullutjäädäkseen
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Carlo Gesualdo. Yksityiskohta Giovanni Bel
duccin alttaritaulusta Il Perdono di Gesual
do, 1609.
Nyt kolmannella kerralla sen uskaltaa jo sanoa: Aurore on tullut
jäädäkseen. Aiomme jatkossakin koota kunnianhimoisia kokonaisuuksia, jotka valaisevat paitsi musiikinhistoriaa, myös renessanssikauden
aikaa ja elämää. Siihen tarvitsemme niin yleisön kuin rahoittajienkin
tukea. Se, että yleisö on löytänyt nämä juhlat, on meidän suurin
tukemme, niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Näiden,
kolmansien Aurore-juhlien toteutumisesta haluan
yleisön lisäksi kiittää Paavalin seurakuntaa,
Svenska Kulturfondenia sekä vahvasti sitoutunutta, vapaaehtoispohjalta toimivaa
ydinjoukkoamme.

Kari Turunen
taiteellinen johtaja
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BEKANT OCH
FRÄMMANDE

Josquin Desprez. Tuntemattoman taitelijan
maalaus.

F

ör tredje gången samlas landets le
Konsertin
dande renässansmusiker i Pauluskyrkan för festivalen Auledningar
rore. Under fyra dagar får vi lyssna till musik från Europas
på svenska
stora kulturcentra under 1400- och 1500-talen och dessutfinns på
om får vi ett prov på hur den här musikskatten filtrerades ut
sidorna
94–103. till mera perifera orter.
Efter ett sekel av återupptäckande har en »standardrepertoar» inom
renässansmusiken tagit form, liksom också konventioner kring framförandepraxis. I högre grad än de flesta genrer inom den västerländska
konstmusiken karakteriseras dock vårt umgänge med renässansmusiken också av ett slags arkeologisk dimension. För mig personligen är

Bekant och främmande
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bägge aspekter viktiga: det är stimulerande att återkomma till bekanta mästerverk och märka hur mitt mottagande av dem utvecklas med
årens gång, hur nya dimensioner kommer i dagen och accentueras, hur
framföranden utvecklas osv. Minst lika stimulerande är det att upptäcka nya verk, vare sig det sker under en konsert, via en inspelning
eller genom att själv gräva i bibliotekshyllor och arkiv.
Tveklöst kommer också årets version av Aurore att erbjuda nya verk,
nya fönster och panoraman, antingen genom verk som aldrig tidigare
framförts i Finland, eller genom nya personliga upplevelser. Vår tradition blir återigen en aning rikare, vi får ytterligare några erfarenheter
som inte bara inkluderar nya verk utan som också fördjupar vår relation med den redan bekanta repertoaren.
Den stora utmaning som den här processen medför, både för oss
som söker fram och uppför nya upptäckter och som tar del av dem som
åhörare, är att försöka hålla gränsen mellan de båda aspekterna, mellan
standardrepertoaren av kända mästerverk och nya upptäckter öppen.
När en repertoar så enormt omfattande som renässansmusiken utforskas blir det allt för lätt så att nya verk passerar revy framför oss för att
snabbt ersättas av nästa i raden. Ibland går det lätt: ett nytt verk lyser
som en polerad diamant bland gruset i källorna eller fångar konsertpubliken i sitt grepp från det första framförandet. Ibland krävs
mera arbete, noggrannare analys och upprepade framföranden för att röja en dold storhet.
Med dessa ord önskar jag dig, kära lyssnare, en stimulerande festival med bekanta mästerverk och nya upptäckter,
jag vågar lova att Aurore
2016 innehåller ett
överflöd
av
bådadera.

Mats Lillhannus
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SOITTIMET
RENESSANSSIAIKANA

R

enessanssin ihanne oli symmetrisyys

ja luonnonkauneus. Se on suoraan nähtävissä musiikin
melodiikassa ja asettelussa, mutta myös soittimien niin
esteettisen kuin käytännöllisenkin olemuksen ajattelussa. Tämän symmetrisyysajattelun tuloksena renessanssin ajan soittimet rakennettiin soitinperheiksi, joissa samasta soittimesta on eri kokoja, sillä ajatuksella että ne kykenevät kattamaan koko
tunnetun musiikin sointialueen. Näitä »consorteja» on lukuisia: luuttu-, nokkahuilu-, dulzian-, fiideli-, skalmeija-, sinkki-, pasuunaconsorteja ja vaikka mitä. Barokkiin tultaessa kustakin soitinperheestä lähti
eriytymään yksi tai kaksi soitinta uuden kehittyvän musiikin ja kunkin soittimen optimaalisen suhteen vuoksi, kuten dulzianeista fagotti,
skalmeijoista oboe ja englannintorvi, nokkahuiluista sopraano- ja alttonokkahuilut. Aikamme musiikin tarpeisiin renessanssihuiluconsortista ovat jääneet taas elämään poikkihuilun lisäksi altto- ja bassohuilut.

DULZIAN

Dulziania voidaan pitää nykyisen fagotin

edeltäjänä. Nimensä mukaisesti se on soinniltaan hyvin pehmeä. Suosituin dulziankoko oli basso, joka vastasi kooltaan ja äänialaltaan eniten juuri fagottia. Matalasta äänialastaan huolimatta se oli hyvin ketterä soitin ja sille kirjoitettiin usein todella virtuoosisia kappaleita. Muita
dulziankokoja olivat sopraano, altto ja tenori.

Teksti: Petros Paukkunen • Soitinten kuvat Michael Praetoriuksen kirjasta
Syntagma Musicum (osa III), 1620.

renessanssiaikana
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KRUMHORN

Krumhorn on yleisin ja var
haisin kaikista ilma
puhaltimista; ensimmäisen kerran sana on tavattu 1489 dresdeniläisten urkujen äänikertanimenä, joten
soittimen on täytynyt olla käytössä jo jonkin aikaa sitä ennen.
Se on nimensä mukaisesti käyrän muotoinen (saks. krumm Horn eli käyrä torvi) ja
soinniltaan melko hiljainen, joskin nasaali.
Krumhorn on monien muiden renessanssin ajan puhaltimien tavoin parhaimmillaan
usean soittimen consortissa, ei niinkään solistisesti käytettynä.
Krumhorneja on olemassa 5–6 eri kokoa,
sopraanosta kontrabassoon.

PASUUNA

Renessanssipasuuna eroaa nykyisestä lähinnä

pienemmän »kellonsa» osalta. Tästä johtuen sen sointi on pehmeämpi
ja sulautuvampi.
Pasuuna on maailman vanhimpia puhaltimia. Se ei ole teknisesti
kokenut suuriakaan muutoksia sitten 1400-luvun, jolloin siihen keksittiin liittää liukumekanismi.
Pasuunaa käytettiin renessanssin aikana yhdessä varsinkin sinkin kanssa. Yleisimmät pasuunakoot olivat altto, tenori, basso ja
kontrabasso.
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Soittimet

VETOTRUMPETTI

Kuten nimikin kertoo, kyse on trumpetista,
jossa on luisti samaan tapaan kuin pasuunassa. Tämä alkeellinen soitin
saattaa näyttää kömpelöltä, mutta se soi erinomaisesti renessanssiyhtyeessä. Vetopasuuna kehittyi itse asiassa juuri tästä soittimesta.

SINKKI

Sinkki (ital. cornetto, engl.

cornett, ransk. cornet à bouquin, saks. Zink)
luetaan äänenmuodostuksensa johdosta vaskipuhaltimiin, sillä sitä soitetaan trumpetin
tyyppisellä, hyvin pienellä kuppisuukappaleella.
Itse soitin on kuitenkin tehty puusta ja siinä on
seitsemän sormiaukkoa puupuhaltimien tapaan.
Sinkin äänen mielleteään olevan kaikista soittimista lähimpänä ihmisääntä, ja se soi erityisen
hyvin yhteen pasuunoiden ja lauluäänten kanssa. Sinkin erikoisempi versio on hiljainen sinkki
(cornetto muto), jossa on suppilomaisen suukappaleen johdosta pehmeämpi ääni.
Sinkki tunnettiin 1400-luvulta lähtien lähes
kaikkialla Euroopassa, ja sitä käytettiin kaikenlaisessa musiikissa, erityisesti kuitenkin kirkkomusiikissa. Soittimen kulta-aikaa oli 1500- ja
1600-lukujen vaihde. Tuolloin mm. Venetsiassa sävellettiin runsaasti upeita ja vaativia sinkkiosuuksia, jota esittivät korkeasti palkatut
tähtiesiintyjät.
Italiassa viulu syrjäytti sinkin suosituimpana soolosoittimena jo
1600-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Sinkki säilytti kuitenkin
suosionsa vielä pitkään tämän jälkeen erityisesti luterilaisessa Poh
jois-Euroopassa sekä Uudessa maailmassa. 1700-luvulla sinkkien ja
pasuunoiden tehtäväksi jäi enää kaksintaa lauluääniä kirkkomusiikissa.

renessanssiaikana
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NOKKAHUILU

Tämä nykyisin yleinen koulusoitin oli

1400–1700-luvuilla arvostetuimpia taidemusiikin soittimia. Yleisimmät tänä päivänä käytössä olevat koot ovat sopraano ja altto,
mutta varsinkin renessanssin aikana nokkahuiluja tavattiin lähes
kymmentä kokoa, sormenmittaisesta garkleinista lähes kolmimetriseen subkontrabassoon. Nokkahuilu olikin yksi renessanssin moni
puolisimpia puhaltimia, soveltuen yhtä mainiosti niin solistiseen kuin
yhtyekäyttöönkin.

REGAALI

Regaali on eräänlainen pieni urku, jonka soin
ti tuo mieleen krumhornin tai jonkin muun renessanssin ruoko
lehdykkäsoittimen, sillä urkupillien sijasta siinä olikin soivana materiaalina pienet ruokolehdykät. Sanalla regaali tarkoitetaan myös urkujen
kieliäänikertaa, joka on soinniltaan samantyyppinen.
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Soittimet

TEORBI

Teorbi on luuttujen soitinperhee
seen kuuluva, yleensä 14-kielinen näppäilysoitin,
jota voidaan pitää yhtenä modernin kitaran edeltäjistä. Sitä käytettiin sisarensa arkkiluutun tavoin
renessanssiaikana erityisesti hoveissa maallisen
musiikin säestykseen, mutta sille on myös kirjoitettu kosolti solistista musiikkia. Teorbilla ja muilla
luuttusoittimilla oli yleistä myös soittaa intabulaatioita, eli vokaalisävellyksiä sovitettuna näppäily- tai
kosketinsoittimille.

FIIDELI

Fiideli (ransk. vièle, engl. fiddle)

on Bysantin kautta Eurooppaan tullut, usein kolmikielinen soitin, jonka kaikukoppa oli tavallisesti
soikea ja kannessa oli ääniaukko. Fiideli oli trubaduurien suosikki-instrumentti, 1200- ja 1300-lukujen tärkein soitin. Siinä on suolesta tehtyjen kielten ansiosta tunnusomaisen rahiseva sointi. Meille
suomalaisille tutun jouhikon, pohjolassa käytetyn
jousisoittimen, juuret ovat juuri keskiaikaisessa
fiidelissä.

URUT

Nimenomaan uruille kirjoitettua musiikkia

1400- ja 1500-luvuilta on olemassa hyvin vähän pääosin kahdesta
syystä. Ensiksi sävellyksiä hyvin harvoin osoitettiin millekään tietylle
instrumentille. Säveltäjää ei välttämättä kiinnostanut juurikaan, millä
soittimella hänen teoksensa esitettäisiin. Toiseksi suurin osa kosketinsoitinmusiikista oli improvisoitua. Suhtautuminen oli pragmaattista;
käytettiin niitä lauluääniä ja soittimia, jotka kulloinkin olivat saatavilla.

renessanssiaikana
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Urkuja käytettiin kuitenkin renessanssiaikana paljon sekä kirkollisessa että maallisessa musiikissa.
Huomattavan määrän kosketinsoitinmusiikista muodostivat intabulaatiot eli kosketinsoittimelle tai luutulle transkriboidut niin kirkolliset kuin maalliset vokaaliteokset. Tekijänoikeussuojaa ei kaivannut
kukaan. Päinvastoin säveltäjälle oli suuri kunnia, jos muut vaivautuivat käyttämään hänen tuotoksiaan materiaalina omiinsa. Esimerkiksi
Josquinin Mille Regretz ja Dufayn Vergine Bella olivat suosittua viihdettä, hittisävelmiä, jotka kiersivät ympäri Eurooppaa kaikenkarvaisina consort- ja kosketinsoitinsovituksina sekä variaatioteoksina. Taannoisten tutkimuksien valossa ei ole myöskään mitään syytä epäillä, että
renessanssin kirkkomusiikissa ei olisi käytetty soittimia. Myös uruilla korvattiin tai kaksinnettiin lauluääniä, ne toivat voimaa ja sointia
polyfoniseen musiikkiin ja helpottivat intonaatiota. Äänenpaljoutta
arvostettiin, ja komealla musiikilla houkuteltiin ihmisiä messuihin. A
cappella -kultti, aate vokaaliteosten esittämisestä ainoastaan laulajavoimin, on tiedetysti 1800-luvulla syntynyt konsepti, jolla ei ole mitään
historiallista perää (ellei sitten puhuta paavin Sikstiiniläiskappelista).
Urut edustivat jo sydänkeskiajalta lähtien ylivertaista oppineisuutta
ja osaamista. Ne olivat ajan korkein käsityön- ja insinöörintaidon näyte
ja keisarivallan tunnus. Myös renessanssissa urut symboloivat sivistystä,
valtaa ja vaurautta. Ei siis ole ihme, että kun 15. ja 16. vuosisadan vaihteen
tienoilla esiin nousi toinen toistaan taitavampia säveltäjiä, myös urut ansaitsivat paikkansa hovien, kaupunkien ja katedraalien kalleimpien aarteiden ja ylpeydenaiheiden joukossa. Kapellin johtajan ja muusikoiden
asema oli arvostettu, mutta urkuri saattoi saada heihinkin nähden erityisaseman. Conrad Paumann aateloitiin 1470 ja Paul Hofhaimer 1515.

PAAVALINKIRKON KUORIURUT

Paavalinkirkon kuoriurut täyttivät juuri

kymmenen vuotta. Urut on rakentanut urkurakentamo Martti Porthan vuonna 2005. Niiden esikuvana on pohjois-italialainen urkutyyppi
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Soittimet

1700-luvun puolivälistä, jolloin keskeisimpiä rakentajia olivat Nacchini
ja Callido. Italialaisessa urkujenrakennuksessa soittimien perusrakenne ei muuttunut radikaalisti 1400–1700 välisenä aikana. Keskiajalta
lähtien urkujen rakenne perustui niinkutsuttuun blockwerk-periaatteeseen. Blockwerkissa kosketinta painettaessa perusäänen lisäksi soi sarja
päällekkäisiä oktaaveja ja kvinttejä, jotka muodostavat plenon (Italiassa ripieno) eli prinsipaalikuoron. Dispositiossa (äänikertaluettelossa)
nämä ilmoitetaan italiankielisillä järjestyluvuilla (Ottava eli kahdeksas,
Decimaquinta eli viidestoista ja niin edelleen). Näin ollen Paavalinkirkon urut sopivat mainiosti myös renessanssiohjelmiston esittämiseen.
Urkujen koneisto on yksinkertainen, ja välitys koskettimista venttiileihin (rautapuikoin) on lyhyt ja mahdollisimman suora. Täten urkujen
kosketus on erittäin kevyt ja herkkä. Urkujen viritys on keskisävelviritys, joka myös on keskeinen piirre renessanssisoittimissa. Keskisävelvirityksessä suuret terssit eli duuriterssit soivat luonnonpuhtaasti, mikä
saa aikaan erittäin kauniin ja laulavan soinnin. Myös suuret puolisävelaskeleet (esimerkiksi cis–d), joissa Gioseffo Zarlinon mukaan (1558)
”kaikki musiikin hienous asuu”, ovat luonnonpuhtaita.
Urkukaappi on tehty suomalaisesta lämpökäsitellystä männystä.
Julkisivuun mahtuu italialaisten 5⅓’-kokoisten urkujen pillikenttä; tämän 8’-soittimen matalimmat pillit on sijoitettu julkisivun taakse.
Italialaista on myös sijoitus kuoriin parven päälle. Paavalinkirkossa
kahden pylvään väli oli luonnollinen sijoituspaikka, joka määräsi myös
pitkälle urkujen koon. Myös urkukaapin suunnittelu vastaa esikuviensa klassista estetiikkaa.
Uruissa on 12 äänikertaa, yksi sormio ja liitejalkio, joka kytkee jalkion suoraan sormiokoskettimiin. Suurin osa pilleistä on tehty metallista; vain kaikkein suurimmat pillit ovat puuta. Ilmanpaine on matala,
50 mm. Ilmansyöttö tapahtuu yhden monilaskospalkeen avulla, joka
on sijoitettu parven alle.
Prinsipaalikuoron lisäksi uruissa on kaksi huiluäänikertaa, 4’- ja
2⅔’-tasolla. Julkisivussa on suurimpien prinsipaalien edessä lyhytkaikutorvinen kieliäänikerta (regaali) Tromboncini. Voce humana (”ihmi-

renessanssiaikana

Paavalinkirkon kuoriurut, urkurakentamo
Martti Porthan, 2005.
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Soittimet

URKUJEN DISPOSITIO

Sormio • C/E–c3

Principale bassi (8’)
Principale soprani (8’)
Ottava (4’)
Quintadecima (2’)
Decimanona (1⅓’)
Vigesimaseconda (1’)
Vigesimasesta (⅔’)
Vigesimanona (½’)

Voce humana
(8’ • diskantti cis1:stä)
Flauto in ottava bassi (4’)
Flauto in ottava soprani (4’)
Flauto in quintadecima (2⅔’)
Tromboncini bassi (8’)
Tromboncini soprani (8’)
Tiratutti
Rossignoli

Jalkio • liitejalkio C/E–c1

Contrabassi (16’)

Tamburo

sen ääni”), jota käytetään yhdessä Principalen kanssa, synnyttää laulua
muistuttavan huojuntaefektin. Rossignoli (”satakielet”) on lisälaite, joka
saa aikaan linnun laulua muistuttavan ääniefektin. Äänikerroista kolme
– Principale, Flauto in ottava ja Tromboncini – on jaettu basso- ja diskanttipuoleen, joten yhdellä sormiolla voidaan soittaa sooloa ja säestystä.
Jalkion ainoa itsenäinen äänikerta on Contrabassi, matala puinen
prinsipaaliäänikerta, jolla saadan bassoon ja urkupisteisiin lisää syvyyttä. Uruissa on myös Tamburo-poljin, jota painamalla saadaan rummunlyöntiä muistuttava efekti: siinä Contrabassin neljä matalinta pilliä soivat
yhtäaikaa.
Koskettimistoissa on niin sanottu lyhyt basso: alin oktaavi on diatoninen A:sta alaspäin, joten siitä on
jätetty pois varhaisessa ohjelmistossa harvoin tarvittavat Cis, Es, Fis ja Gis.
Näin saadaan käytettävissä
olevaan tilaan laajempi ääniala.
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KUMMISETÄ
DUFAY

Guillaume Dufay, mies joka antoi
meille renessanssimusiikin
Lauluyhtye

Ensemble Petraloysio
Laulu- ja soitinyhtye

Sufira

Dulzian • nokkahuilut

Petri Arvo

Urut • regaali

Petros Paukkunen

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.
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Preludium

Petros Paukkunen, urut
Leonel Power (1370/85–1445)

Beata Progenies

Ensemble Petraloysio • Sufira
Petri Arvo, dulzian • Petros Paukkunen, urut
John Dunstaple (n. 1390–1453)

Quam pulchra es
Sufira

Guillaume Dufay (n. 1397–1474)

Ave Maris Stella
Sufira

Guillaume Dufay

Apostolo glorioso

Sufira • Petros Paukkunen, urut
Guillaume Dufay

Helas mon dueil

Sufira • Petri Arvo, nokkahuilu • Petros Paukkunen, urut
Guillaume Dufay

Adieu ces bons vins de Lannoys
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RENESSANSSI
– OLIKO SELLAISTA?

M

usiikin renessanssin syntyä on

Svensk
mahdotonta sijoittaa yksiselitteisesti mihinkään text på
tiettyyn hetkeen. On väitelty siitäkin, onko koko sidan 100.
musiikin renessanssia edes olemassa. Voidaan kuitenkin puhua merkittävästä kulttuurillisesta virstanpylväästä, kun satavuotisen sodan laannuttua 1400-luvun alussa
englantilainen musiikki alkoi virrata mannermaalle ja sekoittua hedelmällisesti alankomaalaisiin ja ranskalaisiin polyfonisiin tyyleihin. Runsas terssin käyttö konsonanssina, jota pidetään yhtenä musiikin renessanssin (ja koko uuden ajan) keskeisimmistä piirteistä, on itse asiassa
paljolti juuri englantilaista perua. Oktaavi- ja kvinttisoinnit olivat hallinneet musiikkia 1400-luvulle asti, mutta nyt terssiä alettiin vähitellen
käyttää niinsanottuna lepointervallina, kauniina yhteissointina, joka ei
vaatinut jännitteen purkamista, mikä viittaa vahvasti uuden ajan tonaalisuuden suuntaan. Toisin sanoen musiikki alkoi nyt kuulostaa harmonisesti tutulta meille 2000-luvun ihmisille. Kyseessä on nykykorvalle
itsestäänselvä, mutta tuohon aikaan hyvin radikaali ja kumouksellinen
idea, paljolti samaan tapaan kuin perspektiivi kuvataiteissa.
On myös huomionarvoista, että 1400-luvulla aikalaiskirjoittajat havaitsivat uuden tyylin ja estetiikan syntymisen. Lähteet osoittavat, että
ajan silmäätekevät säveltäjät ja teoreetikot kokivat astuneensa jonkin
kynnyksen yli uuteen aikaan ja pitivät tätä uutta tyyliään aiempaa parempana, ellei ylivertaisena.
Säveltäjä-teoreetikko Johannes Tinctoris (1435–1511) kirjoitti teoksessaan Proportionale musices (n. 1473–74):
Tällä hetkellä musiikin mahdollisuudet ovat lisääntyneet niin mah
tavasti, että näyttää olevan olemassa uusi taide, jonka lähde ja alku
Teksti: Petros Paukkunen.
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perä on englantilaisissa, ja joiden johdossa seisoi Dunstable. Hänen
aikalaisiaan Ranskassa olivat Dufay ja Binchois, joista suoraan pol
veutuivat nykyajan Ockeghem, Busnois, Regis ja Caron. He ovat
hienoimpia säveltäjiä, joita olen koskaan kuullut.

Näin Tinctoris tuli luetelleeksi lähes jokaisen tämäniltaisen konsertin säveltäjistä – itseään ja Dunstablen aikalaista Leonel Poweria lukuunottamatta. Eräässä toisessa opuksessaan Liber de arte contrapuncti
(Kirja kontrapunktin taidosta, 1477) Tinctoris sanoo:
Edelleen on suuren yllätyksen aihe, että ei ole yhtään yli 40 vuot
ta sitten kirjoitettua sävellystä, jota oppineet pitäisivät esittämisen
arvoisena. Juuri nykyaikana, sen lisäksi että löytyy paljon laulajia
jotka esittävät mitä kauniimmin, on vireässä vaiheessa joko jonkin
taivaallisen vaikutuksen ansiosta tai innostuksesta kovaan työhön
lukematon joukko säveltäjiä, kuten Johannes Ockeghem, Johannes
Regis, Antoine Busnois, Firmin Caron ja Guillaume Faugues, joilla
on ollut kunnia opiskella tätä taivaallista taidetta hiljattain edesmen
neiden John Dunstablen, Gilles Binchoisin ja Guillaume Dufayn
johdolla. Näiden miesten miltei kaikki teokset huokuvat sellaista su
loutta, että minun mielestäni niitä täytyisi pitää mitä arvollisimpina
ei vain miehille ja sankareille vaan myös kuolemattomille jumalille.
En todellakaan koskaan kuuntele tai tutki niitä olematta sen jälkeen
virkistyneempi ja viisaampi. Samoin kuin Vergilius otti Homerok
sen malliksi taivaalliselle Aeneakselleen, niin, kautta Herkuleksen,
käytän minä näitä malleina omille vaatimattomille teoksilleni; olen
avoimesti jäljitellyt erityisesti heidän kunnioitettavaa sävellystyyli
ään konsonanssien sijoittelun suhteen.
Voidaan ajatella, että renessanssi oli laajemmin katsottuna kulttuuripoliittinen ja yhteiskunnallinen tahtotila, joka antoi taiteelle ja humanistiselle kehitykselle itseisarvon. Musiikki oli ensimmäistä kertaa olemassa vain itsensä vuoksi. Suurten löytöretkien ja tieteen kehityksen
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myötä maailmankuva laajeni valtavasti ja kirjapainotaito mahdollisti
tiedon ja musiikin leviämisen ennennäkemättömällä tavalla. Lahjakkuuksien taidoille oli kysyntää, ja edistyksellisimmät heistä – kuten
Dufay – nousivat yhteiskunnan huipulle.
Euroopan talous voi prameasti. Kirkkojen ja katedraalien rakentamiseen sekä kuorokoulujen ja kapellien kehittämiseen sijoitettiin
rahaa säästelemättä. Ammattiylpeät säveltäjät ja muusikot matkasivat
paikasta toiseen ympäri Eurooppaa ja kilpailuttivat itseään eri työnantajien kesken. Palveluja tarjottiin eniten maksavalle, ja jos maksaja
ei miellyttänyt, saattoi maestro kääntyä aina seuraavan ojennetun käden puoleen. Ei ole myöskään sattumaa, että monien latinankielisten
renessanssimotettien tekstit ovat väärällään imartelua ja liehakointia,
joilla mahtimiesten suosiota haviteltiin. Systeemi ruokki itseään. Vallanpitäjät halusivat mahtailla taiteiden loistolla, eivätkä maallistuneet
renessanssipaavit olleet poikkeus. Musiikki oli keskeinen sosiaalinen
väline, ja siitä hyötyivät kaikki. Koskaan ei ole musiikin (ja muiden
taiteiden) harjoittamiseen ja kehittämiseen suotu niin parahultaisia
olosuhteita kuin renessanssin aikana. Tähän kulttuurin loisteliaaseen
kevääseen verrattuna me 2000-luvun länsimaalaiset elämme synkintä
sydäntalvea.

SÄVELTÄJÄ JA
SEURAPIIRILEIJONA
Guillaume Dufay (1397–1474) oli kosmopoliitti,
jolla oli laaja ja monipuolinen musiikillinen, kirkollinen ja lainopillinen
koulutus. Hän kuului monien yhteiskunnan silmäätekevien lähipiireihin, lauloi sikstiiniläiskappelin kuorossa, toimi diplomaattina, sävelsi
tilauksesta teoksia tärkeisiin valtiollisiin ja poliittisiin tilaisuuksiin,
tienasi valtavasti omaisuutta ja nautti aikalaistensa jakamatonta arvostusta. Humanististen kytköstensä varjolla Dufay voidaan nähdä musii-
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Cambrain vanha kategraali. André Le Glayn
kirjasta Recherches sur l’église métropoli
taine de Cambrai, 1825.
kissa renessanssin ensimmäisenä johtohahmona samaan tapaan kuin
Francesco Petrarca runoudessa tai Boccaccio kirjallisuudessa.
Dufay syntyi todennäköisesti lähellä Cambraita, joka oli silloin
Euroopan loisteliaimpia kirkkomusiikkikeskuksia. Hänen elämänvaiheistaan tiedetään erittäin paljon verrattuna hänen aikalaisiinsa, sillä
hän oli virassa paikoissa, joissa dokumentointi oli edistynyttä. Hänen
epäillään myös olleen aatelinen, koska hän sai niin runsaasti beneficiu
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meja eli kirkollisia elinkorkoja, vaikka todennäköisimmin hän ansaitsi
ne yksinomaan saavutuksillaan säveltäjänä. Joka tapauksessa on hämmästyttävää, miten luontevasti ja helposti hän liikkuu aikansa parhaissa piireissä. Ferraran, Riminin, Firenzen ja Savoijin ruhtinaat, useat
paavit sekä Donatello ja Brunelleschi kuuluivat hänen lähituttaviinsa.
On selvää, että Dufay oli jo aikalaistensa mielestä primus inter pares,
ja kun hän oli asettunut viettämään eläkepäiviään Cambraihin, kulki
mestarin luokse tasaiseen tahtiin joukkio nuorempia säveltäjäkollegoja
hakemaan siunausta, kuin kummisedän vastaanotolle konsanaan.
Tyylillisesti Guillaume Dufay asettuu kiintoisalla tavalla keskiajan
ja renessanssin taitoskohtaan. Vaikka hänen musiikkinsa edustaa jo
platonis-pythagoralaisia ideoita, uudenlaista melodiikkaa ja tonaalisuuten viittaavia harmonisia piirteitä, siinä kuuluu vielä paikoin vahvastikin keskiajan arkaainen karheus. Tietenkään mitään keskiajan ja
renessanssin tarkkaa rajapyykkiä ei ole oikeasti olemassa, mutta on
selvää, että Dufay varttui poikkeuksellisen kiivaasti kehittyvässä ja uudistuvassa ympäristössä ja monet tyylit – niin vanhat kuin uudetkin
– jättivät jälkensä hänen musiikkiinsa.

TEOKSET
PRELUDIUM

Petros Paukkunen, urut
Leonel Power (1370/85–1445)

BEATA PROGENIES

Ensemble Petraloysio • Sufira
Petri Arvo, dulzian • Petros Paukkunen, urut
Beata progenies
unde Christus natus est;

Siunattu suku,
josta Kristus on syntynyt;
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quam gloriosa est virgo
que caeli regem genuit.

Kuinka kunniakas onkaan neitsyt,
joka taivaan kuninkaan synnytti.

John Dunstaple (n. 1390–1453)

QUAM PULCHRA ES
Sufira

Quam pulcra es et quam decora,
carissima in deliciis.
Statura tua assimilata est palme,
et ubera tua botris,
caput tuum ut carmelus,
collum tuum sicut turris eburnea.
¶Veni dilecte mi; egrediamur in
agrum
et videamus si flores fructus
parturierunt,
si floruerunt mala punica.
Ibi dabo tibi ubera mea.
¶Alleluia

Kuinka kaunis oletkaan ja korea,
rakkain suloinesi.
Vartesi on palmun kaltainen
ja rintasi kuin rypäleterttu,
pääsi on kuin Carmel-vuori,
kaulasi kuin norsunluutorni.
¶Tule rakkaani; menkäämme
kedolle
katsomaan, josko kukista on tullut
hedelmiä,
josko versovat granaattiomenat.
Siellä annan sinulle rintani.
¶Halleluja

Noin kaksikymmenvuotiaana Dufay matkusti Cambrain piispa Pierre
d’Aillyn seurassa Konstanzin kirkolliskokoukseen, joka oli ylväimpiä
koko kristillisen kirkon historiassa. Siellä hän sai tutustua englantilaiseen musiikkiin, ja se teki häneen hyvin voimallisen vaikutuksen.
Kuten edellä totesimme, englantilainen tyyli oli tuohon aikaan hyvin
innovatiivinen, ja sen muoti-ilmiöt säteilivät ympäri eurooppaa. Englannissa kansanmusiikilla oli ollut jo pitkään läheinen suhde oppineeseen musiikkiin. Tämä näkyi puolestaan englantilaisten mieltymyksenä soinnullisuuteen ja konsonoivuuteen, ilmiöihin, joihin keskiajan
teoreetikot olivat suhtautuneet hyvin penseästi. Tuon uuden ylistetyn
tyylin, nk. contenance angloisen, merkittävimmiksi edustajiksi on laskettu John Dunstaple ja Leonel Power.

Dufay
Guillaume Dufay (n. 1397–1474)

AVE MARIS STELLA
Sufira

Ave, maris stella,
dei mater alma,
atque semper virgo,
felix coeli porta.
¶Sumens illud ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutas Hevae nomen.
¶Solve vincula reis:
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
¶Monstra te esse matrem:
sumat per te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus.
¶Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos,
mites fac et castos.
¶Vitam praesta puram,
Iter para tuum,
Ut, videntes Iesum,
Semper collaetemur.
¶Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto;
Tribus honor unus.
Amen.

Terve, meren tähti,
rakastava Jumalan äiti,
ikuinen neitsyt,
iloinen taivaan portti.
¶Sait tervehdyksen
Gabrielin suusta
vahvista meidän rauhamme,
muuttamalla Eevan nimi.
¶Katkaise syntisten kahleet,
tuo valo sokeille,
karkoita paholaisemme,
pyydä meiltä hyvyyttä.
¶Osoita, että olet äiti,
sinun kauttasi
kuulkoon rukouksemme
hän, joka syntyi pojaksesi.
¶Ainoalaatuinen neitsyt,
lempein kaikista,
tee meidät lempeiksi ja nöyriksi
synneistä vapauttamalla.
¶Suo meille puhdas elämä,
ohjaa turvalliselle tielle,
että näkisimme Jeesuksen
ja voisimme ikuisesti iloita.
¶Kiitos ja kunnia olkoon Isän
ja pojan
ja pyhän hengen,
kolmiyhteisen Jumalan.
Amen.
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Maria-antifonissa Ave maris stella vuorottelevat gregoriaaniset laulujaksot kolmiäänisten polyfonisten jaksojen kanssa. Tässä esityksessä
gregoriaaninen melodia on laulettu rinnakkaisina kvartteina. Tämä
tekniikka on perua muinaisesta, jo 600-luvulla käytössä olleesta »organum-laulusta», mutta mikään ei osoita, ettei tätä käytäntöä olisi harjoitettu edelleenkin. Päinvastoin – hyvin samankaltainen käytäntö on
kuvattu 1400-luvun englannissa improvisoituna laulutapana nimellä fa
burden, ja Dufay puolestaan käyttää kolmiäänisissä jaksoissa juuri tästä
faburdenista kehittynyttä fauxbourdon-tekniikkaa, joka perustuu vierekkäisiin tersseihin ja seksteihin eli »pehmeäsointisiin intervalleihin»
ja jonka tuloksena on erityisen kauniisti soiva harmoninen sointimatto.
Dufay käyttää säkeiden lopukkeissa kuitenkin luonteenomaista »Landinin kadenssia» joka taas heijastelee vahvasti 1300-luvun estetiikkaa.
Guillaume Dufay

APOSTOLO GLORIOSO
Sufira • Petros Paukkunen, urut

Apostolo glorioso,
da Dio electo
A evangelegiare al populo greco
La sua incarnacion,
che v’era ceco,
Et cusi festi senza alcun suspecto
Che qui portasti in croce in su lo
olivo
E eligisti Patrasso per tuo lecto,
Et per sepulcro questo
sancto speco:
Prego te, preghi me retrove
teco,
Per li tuoi merci, nel devin
conspecto.

Kunniakas apostoli, Jumalan
valitsema,
Saarnaamaan Kreikan kansalle
Sinun uudelleensyntymäänsä, sillä
he olivat sille sokeita.
Sinun, joka teit sen vailla epäilystä,
joka nousit ristin juurelle
Öljymäellä,
ja valitsit Patraksen lepopaikaksesi
ja tuon pyhän luolan
haudaksesi.
Minä rukoilen sinua, että olisin
luonasi,
Laupeuden kautta, Jumalan silmien alla.
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Tärkeän osan Dufayn säveltuotannusta muodostavat hänen isorytmiset
motettinsa, kuten tänään kuultavat Apostolo glorioso ja Ecclesie militantis. Isorytmiikka, joka myös oli paljolti myöhäiskeskiaikainen tekniikka, merkitsee käytännössä sitä, että polyfoninen teos rakentuu samoista muutaman sävelen mittaisista rytmisistä ja melodisista palasista,
joiden pituutta ja asentoa voidaan kesken teoksen vaihdella, ikään kuin
tetris-palikoita. Näissä monimutkaisissa teoksissa käytetään usein eri
äänissä samanaikaisesti eri tahtilajeja ja eri tekstejä, jopa keskenään erikielisiä. Nämä hyvin kunnianhimoiset sävellykset ovat eräänlaisia konseptitaideteoksia, joissa musiikkifilosofiset ja teologiset, enemmän tai
vähemmän pyhät lukusuhteet vallitsevat. Apostolo glorioso syntyi 1426,
kun Carlo Malatestan vanhin poika Pandolfo otti vastaan arkkipiispan
tehtävät Kreikan niemimaalla sijaitsevan Patrasin Pyhän Andreaksen
kirkossa, mikä oli sekä valta- että kirkkopolitiikkaa. Itse motetti on malliesimerkki Dufayn ekonomisesta materiaalin käytöstä: samat aiheet
esiintyvät teoksessa imitoituina, inversioina (käännetyssä muodossa),
augmentoituina (harvennetussa muodossa) sekä erilaisina metrisinä
versioina.Tämä musiikki on todella soivaa arkkitehtuuria ja geometriaa.
Guillaume Dufay

HELAS MON DUEIL

Sufira • Petri Arvo, nokkahuilu • Petros Paukkunen, urut
Guillaume Dufay

ADIEU CES BONS VINS DE LANNOYS
Sufira • David Hackston, kontratenori
Petros Paukkunen, urut • Petri Arvo, dulzian

Adieu ces bon vins de Lannoys,
Adieu dames, adieu
borgois,
Adieu celle que tant
amoye,

Jääkää hyvästi Laonin hyvät viinit,
hyvästi naiset, hyvästi
kaupunkilaiset,
hyvästi hän jota rakastin niin
paljon,
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¶Adieu toute playssante joye,
Adieu tout compaignons galois.

¶Hyvästi kaikki miellyttävät ilot,
hyvästi kaikki vanhat juomaveikot

Dufayn teoksista merkittävän osan muodostavat myös hänen chansoninsa, jotka ovat periytyvät keskiajan trubaduurien ja truveerien lauluista. Sanat käsittelevät usein rakkautta ja sen menettämisen tuskaa.
Erityisen suosittuja laulujen aiheita läpi koko vuosituhannen ensimmäisen puoliskon olivat tavoittamattomat hyveelliset naiset, sydämen
valtiattaret, joiden puhtautta ja täydellisyyttä rondeaun, virelain ja balladin säkeissä sitten sydäntäsärkevästi deklamoitiin.
Jo Cambraissa Dufayn varhaisen tyylin kehitykseen on selkeimmin
vaikuttanut hänen silloinen opettajansa, altaristien mestari Richard
Loqueville. Tämän herran hyvin kaunissointinen harmoninen tyyli tulee hyvin lähelle Dufayn varhaistia chansoneja »Helas mon dueil» ja
»Adieu ces bons vins de Lannoys». Näistä jälkimmäinen päivätty hyvästijätöksi 1426 Laonin kaupungille, sen viinille ja naisille. On muuten
kiintoisaa, että niin suuri osa Cambrain katedraalin mestareilta säilyneistä sävellyksistä on maallisia. Kaniikit soittivat monia soittimia, muiden muassa Loqueville harppua.
Gilles Binchois (n. 1400–1460)

TRISTE PLAISIR ET DOULOUREUSE JOIE
Sufira • Petri Arvo, nokkahuilu

Triste plaisir et douloureuse
joye,
Aspre doulceur, desconfort
ennuieux,
Ris en plorant, souvenir
oublieux
M'acompaignent, combien que seul
je soye.

Suruisa mielihyvä ja tuskallinen
riemu,
Raskas suloisuus, kiusallinen
ahdinko,
Nauran itkiessä, unohtuvainen
muisto
pitää minulle seuraa, kuinka yksin
olenkaan.
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Jos Dufay oli etevä chansonsäveltäjä, todellinen
orfeus oli hänen tuttavansa ja pahin kilpailijansa, Burgundin hovin
ykkösmuusikko
Gilles
Binchois. Hänet muistetaan erityisesti maallisista
ranskankielisistä rakkauslauluistaan, joita leimaa
ainutlaatuinen ekspressiivisyys, hellyys ja hauraus.
Ylipäätään hänen musiiDufay (vas.) ja Binchois
kissaan kuuluu eräänlainen burgundilainen me- Martin le Francin kirjasta
lankolia, jossa riutunut Champion des Dames, 1440.
runoilija viipyilee lemmentuskan ja kaipuun suloisessa maailmassa, johon hän on paennut
onnen häilyväisyyttä ja yhteisöllisen aseman turvattomuutta huikentelevaisessa hovielämässä. Hovirunoilija Deschamps kuvaili hovielämää
seuraavin sanankääntein: »Huono ravinto ja huono asunto, aina melua
ja häiriötä, kirosanoja ja riitoja, kateutta ja pilkkaa — se on synnin
räme ja helvetin portti» Hienon esimerkin tästä Binchois’n ylevästä surumielisyydestä antaa suosittu chanson Triste plaisir.
Guillaume Dufay

EN TRIUMPHANT DE CRUEL DUEIL

Sufira • Teppo Lampela, kontratenori • Petri Arvo, dulzian
En triumphant de Cruel Dueil,
Dueil Angoisseux est mon accueil
Et tout mon bien n'est que
martire,

Kukistaessani piinaavan murheen
on tuskaisa vaiva palkkani,
ja kaikki iloni on pelkkää
marttyyriutta,
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Et ne saroie mon mal descripre
Ne dire ce dont je me dueil.
¶La mort sera mon seul escueil
Maiz que je soie en ung sercueil
Prestement bouté, sans plus
dire;
N'autre ne quiers je avoir pour
mire
Pour m'avancer ce que plus vueil.

enkä osaa kuvailla pahaa mieltäni,
taikka selittää mikä minua vaivaa.
¶Kuolema on ainoa pakotieni
Kunhan minut äkkiä otetaan,
ja laitetaan arkkuun sen enempää
sanomatta.
Mitään muuta muuta keinoa minulla ei ole
jotta saisin sen mitä kaihoan.

Binchois ja Dufay tapasivat todennäköisesti ensi kertaa Savoijissa, jossa Dufay sai viran herttuan kapellimestarina. Siellä hän vastasi muun muassa työnantajansa ja tämän kyproslaisen morsiamen
häämusiikista. Paikalla oli komeasti esiintynyt Burgundin kapelli, ja
hovikronikoitsija kertoo, kuinka »Binchois häpesi ja Dufay kalpeni
kuullessaan Burgundin sokeiden minstrelien, taituriviulisti Jehan
Ferrandez’n sekä Jehan de Cordovalin soittoa». Binchois’n kuoltua
Dufay sävelsi tämän muistoksi herkästi keinahtelevan laulun En
triumphant de cruel dueil.
Johannes Regis (n. 1425–n. 1496)

LAUDA SION SALVATOREM
Ensemble Petraloysio

Lauda Sion Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem
In hymnis et canticis.
Quantum potes, tantum aude,
Quia maior omni
laude,
Nec laudare sufficis.
¶Laudis thema specialis

Ylistä, Siion, pelastajaa,
ylistä johtajaa ja paimenta
hymnein ja kiitoslauluin.
Kuinka vain suinkin kykenet,
miten vain suuria olisivat
ylistyksesi,
ei se koskaan olisi kylliksi.
¶Kiitoksen kallis aihe,

Dufay
Panis vivus et
vitalis
Sit laus plena, sit sonora;
Sit iucunda, sit decora
Mentis iubilatio,
Dies enim solemnis agitur
In qua mensae prima recolitur
Huius institutio.
¶In hac mensa novi
Regis
Novum Pascha novae legis
Phase vetus terminat.
Quod in coena Christus
gessit,
Faciendum hoc expressit
In sui memoriam:
¶Dogma datur Christianis,
Quod in carnem transit panis
Et vinum in sanguinem.
Quod non capis, quod non vides,
Animosa firmat fides
Praeter rerum ordinem.
¶Jesu, nostri miserere,
Amen
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Elämän elävä leipä kannetaan
eteemme.
Nyt kuuluu kiitos täysi, soiva,
niin suloinen ja korea,
mielen juhlariemu.
Niin tämä riemullinen päivä,
tässä pöydässä muistuttaa
hänen opetuksistaan.
¶Tässä uuden kuninkaan
pöydässä,
uuden lain uusi järjestys
kumoaa vanhan riitin.
Se mitä Kristus teki viimeisellä
ehtoollisella
sen hän määräsi tehtäväksi
omaksi muistokseen.
¶Tieto on annettu kristityille,
että leipä on tuleva lihaksi,
ja viini vereksi.
Mitä et ymmärrä, mitä et näe,
vahvistaa rauhattoman uskoa
tavallisten asian tuolle puolen.
¶Jeesus, armahda meitä.
Aamen.

Johannes Regis (1425–1496) oli silloisen Euroopan vauraimman kaupungin, Antwerpenin, ja Cambrain magister puerorum (poikien opettaja, poikakuoron johtaja). Hän toimi myös jo korkean yhteiskunnallisen
aseman saavuttaneen Guillaume Dufayn sihteerinä. Regisin musiikkia
leimaa erityisen vaikuttava harmonian käyttö, sävelten ilmava asettelu
ja taiturimaisen aaltoileva melodiikka. Hänen motettinsa Lauda Sion
on ehdottomista yksi varhaisrenessanssin hienoimmista teoksista.
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Guillaume Dufay

LAMENTATIO SANCTAE MARIAE
Ensemble Petraloysio • Petros Paukkunen, urut

O très piteux de tout espoir,
fontaine,
Père du fils dont suis mère
éplorée,
Plaindre me viens à ta cour
souveraine
De ta puissance et de nature
humaine
Qui ont souffert, telle dure
vilaine,
Faire à mon fils qui tant m’a
honorée,
Dont suis de bien et de joie
séparée,
Sans qui vivant veuille entendre
mes plaintes.
À toi, seul dieu, du forfait me
complains
Du gref tourment et douloureux
outrage
Que voit souffrir plus bel des
humains
Sans nul confort de tout humain
lignage.
¶Omnes amici ejus spreverunt
eam
Non est qui consoletur
eam
Ex omnibus caris ejus.

Oi, armoisa kaiken toivon
lähde,
Sen pojan isä, jonka itkevä äiti
olen,
Tulen esittämään valitukseni itsevaltaiseen hoviisi
Sinun vallastasi ja
ihmisluonnosta,
Jotka ovat sallineet tämän säälimättömän julmuuden
Poikaani kohtaan, joka minua niin
on kunnioittanut;
Siten minulta on viety onni
ja ilo,
Eikä kukaan elävä kuule
valitustani.
Sinua, ainut Jumala, pyydän muuttamaan tuomion:
Hirvittävän piinan ja tuskallisen
loukkauksen,
Josta näen kaikkein kauneimman
ihmisen kärsivän
Ilman mitään lohtua sinun
ihmispuheestasi.
¶Kaikki hänen ystävänsä ovat
pettäneet hänet,
Eikä hänen kaikista
rakastajistaan
Yksikään lohduta häntä.
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Vuonna 1456 Piero de Medicille lähettämässään kirjeessä Dufay kertoo
säveltäneen neljä valituslaulua Konstantinopolin valtauksen johdosta.
Joku näistä on saatettu hyvinkin esittää tuon valtausvuoden kuuluisassa valajuhlassa Lillessä. Tässä motetissa tenori laulaa latinankielisen ja
samaan aikaan ylin ääni ranskankielisen, ylen murheellisen tekstin.
Guillaume Dufay

ECCLESIE MILITANTIS

Ensemble Petraloysio • Sufira
PetriArvo, dulzian • Petros Paukkunen, urut
Ecclesie militantis
Roma, sedes triumphantis
Patri sursum sidera
Tamen cleri resonantis
Laudem pontifici dantis
Promat voce libera!
¶Gabrielem quem vocavit
Dum paternum crimen lavit
Baptismatis sumptio
Eugenium revocavit
»Bonum genus» quod notavit
Pontificis lectio.
¶Quod consulta contio
Qua nam sancta ratio
Sic deliberavit
Ut sola devotio
Regnet in palatio
Quod Deus beavit.
¶Certe Deus voluit
Et in hoc complacuit
Venetorum proli
Sed daemon indoluit

Taisteleva kirkko,
Rooma, voitokas istuin,
joka kuuluu isälle ylös tähtiin.
Niinkuin papiston ääni kuuluu,
antaen kunniaa pyhälle isälle,
kuuluttaen vapaata tahtoa.
¶Se jota hän kutsui Gabrieliksi,
puhdistaessaan hänet perisynnistä
kastamalla hänet
otti nimen Eugenius,
joka tarkoittaa hyvin syntynyttä
hänen tullessaan paaviksi.
¶Mikä oli tärkeintä neuvonpidossa
oli pyhästä syystä,
ja niin todettiin
että vain hurskaus
saa asua palatsissa,
jonka Jumala on siunannut.
¶On selvää että Herra tahtoi niin
ja on siten ollut mieliksi
Venetsian suvulle.
Mutta paholainen kärsi,

36
Quod peccatum defuit
Tantae rerum moli.
¶Dulcis pater poulis,
Qui dulcorem poculi,
Crapulam perhorres,
Pone Lento consuli
Rem gregis pauperculi,
Ne nescius erris!
¶Pater naerens filio
Spiritus confinio
Det prece solemni
Gaudium Eugenio
Perfecto dominio,
In vita perenni!
Amen.

Kummisetä
sillä tässä kaikessa
hänellä ei ollut osaa.
¶Lempeä kansakunnan isä,
niiden, jotka kavahtavat
viiniastiaa ja ylenjuomistam
Aseta Lentulus
surkean lauman asialle,
ettet astuisi harhaan.
¶Isä yhdistyneenä poikaan
samaa olemusta Hengen kanssa.
Kuule harras rukous,
Eugeniuksen iloksi,
tämän loistavan isännän,
jolla olkoon pitkä elämä.
Amen.

Kirkon suuri skisma oli alkanut ja Baselin kirkolliskokous oli juuri
nimittänyt vastapaaviksi Savoijin herttuan. Tulehtuneita välejä yriteltiin parannella moneen otteeseen. Dufay, joka toimi itse Cambrain
diplomaattisena emissaarina Baselin kirkolliskokouksessa 1438 ja Firenzen-Ferraran konsiilissa, sävelsi todennäköisesti tuolloin sovittelun eleeksi ehkä vaikuttavimman isorytmisen motettinsa Ecclesie
militantis. Mielenkiintoista on, että motetin teksti sisältää Dufayn
itsensä muotolileman teologisen linjauksen, joka miellytti kumpaakin
riitelijää ja toimi siten hienosäikeisenä sovintoyrityksenä. Kyseessä on
merkillisesti Dufayn oma kannanotto. Kukaan muu ajan säveltäjä ei
liittynyt yhtä monin sitein kirkon sisäisen sotatilan ja kahtiajaon ongelmiin sekä bysantin suhteisiin kuin Dufay. Tässä viisiäänisessä motetissa kiivaasti toisiaan takaa ajavat sävelkulut pyörteilevät myrskyisesti pitkien, vakaiden cantus firmus -sävelien yllä. Tahtilajit vaihtuvat
yhtäkkisesti kadensoimatta, ja samanaikaiset eri prolaatiot ja erikieliset
tekstit kalskahtelevat tahtikaupalla epäkeskosti toisiaan vasten luoden
miltei kaoottisen ja kakofonisen vaikutelman. Dufay kuitenkin hallit-
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Benozzo Gozzoli: Tietäjien matka, 1459. Fi
renzen–Ferraran konsiili toimi Gozzolin
inspiraation lähteenä.
see harkitun epäjärjestyksen taidon, ja kokoaa teoksen lopulta yhteen
päättäen sen huimaavan, vatsanpohjasta kouraisevaan vierekkäisten
kvinttien kaksoiskadenssiin.
Guillaume Dufay

AVE REGINA COELORUM
Ensemble Petraloysio

Ave Regina coelorum,
Ave Domina
Angelorum:
Miserere tui labentis Dufay

Ole tervehditty, taivaan kuningatar,
Ole tervehditty, enkeleiden
kuningatar,
Armahda kuolevaa Dufaytasi.
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Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta:
¶Gaude Virgo gloriosa,
Miserere supplicanti Dufay
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum [semper]
exora.
¶Dignare me laudare te Virgo
sacrata
Da mihi virtutem contra hostes
tuos.

Terve, juuri, terve, portti,
sinä josta syntyi maailman valo.
Iloitse, loistava neitsyt,
Armahda rukoilevaa Dufayta,
kallein kaikista,
Jää hyvästi, kaunein neitseistä.
Rukoile [alati] puolestamme
Kristusta.
¶Suvaitse minun ylistää sinua,
pyhä Neisyt,
Anna voimaa vihollisiasi
vastaan.

Viimeisinä elinvuosinaan Dufay oli Cambrain musiikkielämän koristus. Hänen luonaan vierailivat toistuvasti muiden muassa Burgundin
suurherttua Kaarle Rohkea, joka oli aikansa prominenteimpia musiikkimesenaatteja, sekä Dufayn nuoremmat kollegat Johannes Ockeghem
ja Antoine Busnoys’n, Dufayn jälkeisen ajan suurimpien säveltäjien,
kaksi vierailua. Dufay antoi kopioida runsaasti nuorempien kollegoidensa teoksia katedraalin kirjoihin: Regis’n, Faugues’n, Petit Jehanin,
Lavannen, Caronin sekä Fremiet’n musiikkia.
Tänä aikana syntyi motetti Ave Regina Coelorum, joka on kolmas
Dufayn samaan tekstiin säveltämä teos. Sen tekee erityisen kiinnostavaksi se, että säveltäjä pyysi itse testamentissaan, että teos laulettaisiin
hänen kuolinvuoteensa äärellä. Dufay onkin sijoittanut perinteiseen
tekstiin kaksi viittausta itseensä: »Miserere tui labentis Dufay» (armahda kuolevaa Dufaytasi) ja »miserere supplicanti Dufay» (armahda
rukoilevaa Dufayta).
Teosta ei ilmeisesti pystytty esittämään Dufayn kuolinvuoteen äärellä, mutta jotain kertoo sekin, että hän maksoi itselleen esitettävän
muistomessun vuosittain oman kuolemansa jälkeen: »sen laulakoon 12
pätevintä laulajaa», hän määräsi. Rytmisesti erittäin haastavan motetin
sävy onkin hellä ja pehmeä; erityisen merkitykselliseltä tuntuu se tapa,
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jolla Dufay on liittänyt itsensä rukoilemaan armoa perinteisen liturgisen tekstin lomaan. Antifonin gregoriaaninen melodia löytyy kokonaisuudessa tenoriäänestä.
Jean de Ockeghem (1410/25–1497)

INTEMERATA DEI MATER

Ensemble Petraloysio • Petros Paukkunen, urut
Intemerata Dei mater, generosa
puella,
milia carminibus quam stipant
agmina divum,
respice nos tantum, si quid
jubilando
meremur.
Tu scis, virgo decens, quanti
discrimine agatur exulibus,
passimque quibus
jactemur
arenis.
¶Nec sine te manet ulla
quies spes nulla
laboris,
nulla salus patriae, domus aut
potiunda parentis cui regina
praees, dispensans
omnia;
laeto suscipis ore pios
dulci quos nectare
potas et
facis assiduos epulis accumbere
sacris.

Tahraton Jumalanäiti, ylevä
neito,
jonka tuhannet enkelten rivit ympröivät lauluilla,
katso meihin vain, jos me ansaitsemme mahdollisuuden
iloitsemiseen.
Sinä tiedät, siveä neitsyt, kuinka
suureen vaaraan
maanpakolaiset joutuvat ja mihin
karikkoihin meidät kaikkialla
paiskataan.
¶Ilman sinua emme saa
lepoa, eikä meillä ole toivoa
koettelemuksissamme
eikä pelastusta kotimaallemme
eikä toivoa pääsystä Isän
maille, joita sinä hallitset
kuningattarena.
Sinä jaat kaiken hymyillen ja pidät
yllä hurskaita, joille sinä annat
makeaa nektaria juotavaksi ja
joiden sinä annat iänkaiken levätä
pyhissä pidoissa.
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¶Aspiciat facito miseros pietatis
ocello Filius, ipsa
potes;
fessos hinc arripe sursum, diva,
virgo manu,
tutos et in arce locato.

¶Anna Pojan luoda kadotettuihin
hurskauden katse – sinulla
itselläsi on tämä voima.
Nosta väsyneet ylös tästä paikasta,
pyhä neitsyt, kädelläsi
ja aseta heidät turvaan linnaasi.

Mykistävä on myös Johannes Ockeghemin viisiääninen motetti Inteme
rata Dei mater. Teos ei perustu mihinkään tunnettuun sävelmään, vaan
on rakenteeltaan puhtaasti intuitiivinen luomus. Sen hypofryygisen sävellajin tumma sointi, matalien ja korkeiden tekstuurien taidokas kontrastointi, melodisten linjojen lomittain aaltoileva jatkuvuus, rauhallisen
jalosti etenevä liike sekä Ockeghemille luonteenomainen matalan rekisterin käyttö, jossa basso laskee jopa suureen C:hen, tekevät teoksesta
yhden koko renessanssikirjallisuuden kirkkaimmista helmistä.
Ockeghem syntyi n. 1410 Mons’issa (flaamiksi Bergen) Hainautin
provinssissa nykyisen Belgian alueella. Toisin kuin monet muut aikansa säveltäjät, Ockeghem pysyi melkein koko elämänsä ajan Pariisin tienoilla, eikä matkustellut juurikaan. Siksi hänen sävellystuotantonsa ei
ikinä päässyt kunnolla kiertoon Italiassa eikä läheisiä kontakteja painajien ja kopistien kanssa muodostunut, mikä lienee pääsyynä siihen, että
Ockeghemin teoksia on säilynyt päiviimme valitettavan vähän. Tästä
huolimatta Ockeghemia voidaan pitää kiistatta aikansa suurimpana
säveltäjänä Dufayn kuoleman jälkeen. Hän ei syyttä palvellut kolmen
peräkkäisen Ranskan kuninkaan kapellimestarina (maître de la chapelle
du Roy) vuodesta 1465 kuolemaansa asti. Kiintoisaa on, että häntä ei
pidetty ainoastaan modernin säveltäjäpersoonan arkkityyppinä, vaan
myös aikansa parhaisiin kuuluvana bassolaulajana (basso contratenoris
ta) ja vieläpä erityisen miellyttävänä ihmisenä. Eräs humanisti Francesco Florio kirjoitti Toursissa 1477 seuraavasti:
Olen varma, ettet voisi olla pitämättä tästä miehestä, sillä niin miel
lyttävä on hänen persoonansa kauneus, niin huomionarvoisa hänen
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puheensa ja käytöksensä vakavuus sekä hänen rakastettavuutensa.
Hän yksin laulajien joukossa on vapaa kaikista paheista ja runsas
hyveissään.
Ockeghemin säveltäjäpersonaallisuuden salaperäisyyttä korostaa
hänen musiikkinsa tietynlainen vaikeus; tavanomaisten ratkaisujen
puute, ja yksioikoisen fraasinmuodostuksen välttäminen. Yksittäiset
äänet näyttävät itsenäisiltä, jatkuvilta, eivätkä tuntuisi noudattavan
imitaatioon, sekvensseihin, motiiveihin ja toistoihin perustuvia organisaatiotapoja. Äänet etenevät juurikaan keskeytymättä ja ilman suoria yhteyksiä toisiinsa kuin planeetat omilla radoillaan. Ne ovat lähes
samanarvoisia nopeuden, kuvioituksen ja funktion suhteen. Ockeghemilla on toki perinteisiä messuja ja muita sävellyksiä, jotka perustuvat
aiempiin teoksiin tai kirkollisiin sävelmiin, mutta hänelle ominaisena
pidetään ennen kaikkea abstraktia ilmaisua, jossa musiikki vain omia
salaisia liikelakejaan noudattaen luo kulkunsa, alati uudistuvan etenemisensä, ja jonka rakennusperiaatteet vain Ockeghem yksin tunsi. Hänen musiikkinsa tuntuu olevan kovin immuuni perinteiselle musiikinteoreettiselle tarkastelulle, ja sen lakeja on miltei mahdotonta paljastaa.
Tämä kaikki yhdistettynä hänen musiikkinsa lumoavaan puhuttelevuuteen tekee Ockeghemista hyvin salaperäisen ja samalla uskomattoman kihelmöivän hahmon.
Johannes Tinctoris (n. 1435–1511)

HELAS LES BON TEMPS
Sufira • Petros Paukkunen, urut

Paitsi että tekstin alussa mainittu Johannes Tinctoris oli 1400-luvun
merkittävin musiikkiteoreetikko, hän oli myös kunnianhimoinen säveltäjä ja hänen nimeämiensä suurten mestareiden vaikutus kuuluu
hänen musiikissaan. Tinctoriksen Helas, a ce cop je suy mort on viehättävä kolmiääninen sävellys, jossa säveltäjä käyttää poikkeuksellisen
monimutkaista rytmiikkaa.
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Antoine Busnoys (n. 1430–1492)

ALLELUYA

Ensemble Petraloysio
Alleluya!
Verbum caro factum est,
Et habitavit in nobis
Alleluya!

Halleluja!
Sana on tullut lihaksi
ja asunut meissä,
halleluja!

Antoine Busnoys puolestaan oli Ockeghemin antipodi samaan tapaan kuin Binchois oli Dufayn. Busnoys’n sävelkieli muistuttaa
hyvin paljon Ockeghemia monessa suhteessa, vaikka se
onkin useiten suoraoikoisempaa melodiikan ja
fraseerauksen suhteen. Alleluya on pieni
ja ja näennäisen yksinkertainen
sävellys, mutta hakee sonoriteetissa ja kauneudessa vertaistaan.

POSTLUDIUM

Petros Paukkunen, urut
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MURHAMIES
GESUALDO

Prinssi Carlo Gesualdo tappoi,
hallitsi ja sävelsi
Lauluyhtyeet

Lumen Valo
The English Vocal Consort of Helsinki
Teorbi

Urut

Mikko Ikäheimo

Petros Paukkunen

Yle Radio 1 lähettää konsertin
suorana.

Yhtyeiden kokoonpanot ovat
sivulla 2.
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Giovanni de Macque (1548–1614)

Capriccio sopra re fa mi sol
Petros Paukkunen, urut

Carlo Gesualdo (1566–1613)

Languisce al finv
Lumen Valo

Philippe de Monte (1521–1603)

Ite, rime dolenti

The English Vocal Consort of Helsinki
Giovanni de Macque

Goditi per nuovo Terren quel lauro
The English Vocal Consort of Helsinki
Carlo Gesualdo

Gelo ha madonna il senoI
Lumen Valo

Orlando di Lasso (1532–1594)

Timor et tremor†

The English Vocal Consort of Helsinki • Lumen Valo
Luzzasco Luzzaschi (1545–1607)

Io mi son giovinetta‡

Anna Vilberg & Titta Lampela, sopraano
Mikko Ikäheimo, teorbi
Carlo Gesualdo

Dolcissima mia vitaV

The English Vocal Consort of Helsinki

Kappaleiden sanat alkavat
sivulta 52.
I – I madrigaalikirja, 1594.

V – V madrigaalikirja 1611.
† – Thesaurus musici III, 1564.
‡ – Madrigali 1601.
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Carlo Gesualdo

Gagliarda del Principe di Venosa
Mikko Ikäheimo, teorbi

Pomponio Nenna (1556–1613)

Già sospirai d’amore

Sirkku Rintamäki, soprano • David Hackston, kontratenori
Mikko Ikäheimo, teorbi
Scipione Stella (1558/59–1622)

Ante sepulchrum

Lumen Valo • Petros Paukkunen, urut
Michelangelo Rossi (1602–1656)

Toccata settima
Petros Paukkunen, urut

Sigismondo d’india (1582–1629)

Io mi sento quando non miro colei†
Lumen Valo • Mikko Ikäheimo, teorbi
Michelangelo Rossi

Moribondo mio pianto
(1620-luvulta)
Lumen Valo

Girolamo Frescobaldi (1583–1643)

Toccata IV alla levatione
Petros Paukkunen, urut
Carlo Gesualdo

Tristis est anima mea‡

The English Vocal Consort of Helsinki
Kappaleiden sanat alkavat sivulta 52.
† – V madrigaalikokoelma 1616.
‡ – Tenebrae 1611.
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Venosan herttua, italialainen prinssi, on samaan tapaan viime vuo
sina antanut erinomaisia todisteita ymmärryksestään ja rakkaudes
taan musiikkiin, ja on säveltänyt monia harvinaisia lauluja, joita
minäkin olen nähnyt.
– Henry Peacham, The Compleat Gentleman (1622)

S

e, että englantilainen Henry Peacham

Svensk
mainitsee Venosan prinssin yhtenä esimerkkinä säveltävis- text på
tä ruhtinaista (muita ovat mm. Englannin Henrik VIII ja sidan 98.
Hessenin maakreivi Moritz I) kertoo, että Carlo Gesualdon
teosten maine oli kiirinyt jo kauas jo hänen elinaikanaan.
On huomattavaa, että Peacham ei millään tavalla mainitse Gesualdon
elämän varjoisempia puolia, vaan nostaa hänet esiin kahdesta syystä:
Gesualdo oli ruhtinassukua ja loistava muusikko.
On silti vaikea löytää modernia kirjoitusta Gesualdosta, jossa ei
mainittaisi hänen kolmatta tunnettua ominaisuuttaan. Se, että Gesualdo murhasi vaimonsa ja tämän rakastajan, on liian hyvä tarina ohitettavaksi. Mutta tätä tarinaa, johon palaamme pian, ei ylipäätään enää
kerrottaisi, ellei Gesualdo olisi ollut loistava säveltäjä.
Gesualdon suku sai haltuunsa pienen Venosan ruhtinaskunnan
Napolin lähettyviltä vuonna 1560. Koska vuonna 1566 syntynyt Carlo
oli perheen toinen poika, hänen osansa oli saada kasvatus, joka antaisi
hänelle mahdollisuuden toimia ajan toisen valtaorganisaation, kirkon,
piirissä suvun edunajajana. Suku oli jo sinänsä hyvin edustettu Rooman valtapiireissä: Carlon eno oli kardinaali Carlo Borromeo, myöhempi San Carlo, ja Carlon setä puolestaan kardinaali Alfonso Gesualdo, jonka huomaan Carlo siirtyi asumaan seitsenvuotiaana hänen
äitinsä kuoleman jälkeen. Gesualdon varhaisvuosista ei ole tarkempia
Teksti: Kari Turunen
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tietoja, mutta siitä päätellen, että tämä myöhemmin soitti erinomaisesti niin luuttua kuin cembaloakin, hänen koulutukseensa vaikuttaa
kuuluneen elimellisenä osana myös musiikin opiskelu.
Gesualdon elämän suunta muuttui merkittävästi kun hänen vanhempi veljensä Luigi kuoli vuonna 1584 ja Carlosta tuli kruununprinssi.
Carlo meni naimisiin serkkunsa Maria d’Avalosin kanssa vuonna 1586
ja pariskunta sai yhden pojan, Emanuelen. Joitain vuosia avioliiton solmimisen jälkeen Gesualdon puoliso aloitti suhteen napolilaisen aatelismiehen Fabrizio Carafan kanssa. Joidenkin kirjoitusten mukaan suhde
oli julkinen salaisuus, joka selvisi Gesualdolle viimeisenä. Joka tapauksessa kolmiodraama päättyi surkeasti kun Gesualdo löysi parin itse
teosta ja murhasi molemmat vimmaisessa verilöylyssä. Koska kyseessä
oli kolmen aatelisperheen kunnia ja Gesualdolla oli lain edessä oikeus
tekoonsa, murhatyö vaiettiin ja Gesualdo vetäytyi linnaansa Venosaan.
Mikään salaisuus kaksoismurha ei kuitenkaan ollut, sillä Venetsian
Napolin-lähettiläs raportoi yksityiskohtaisesti tapahtuneesta lokakuun 19. päivänä 1590 kaupunkinsa senaatille, ja totesi, että Carafan
perhe on päättänyt käsitellä asiaa traagisena tapahtumana eikä vaadi
oikeutta (verikostoa).
Vuotta myöhemmin Gesualdosta tuli hänen isänsä kuoleman myötä uusi ruhtinas. Hän solmi uuden avioliitton vuonna 1594 Ferraran
ruhtinassuvun Leonora d’Esten kanssa. Se, että tuore aviopari vietti
avioliiton alussa pitkän ajan Ferrarassa, oli luultavasti Gesualdon säveletäjänuran kannalta ratkaiseva tapahtuma. Ferrarassa nimittäin
vaikutti Luzzascho Luzzaschi, joka tunnettiin sekä Ferraran kolmen
naisen yhtyeelle (Concerto delle donne) säveltämistään virtuoosimaisista madrigaaleistaan että rohkean kromaattisista kokeiluistaan. Molemmat piirteet löysivät tiensä Gesualdon sävellyksiin ja olivat muokkaamassa tämän ainutlaatuista, väkevää tyyliä.
Kun Gesualdo palasi Venosaan, hän perusti Ferraran mallin mukaisen hovimuusikkojen joukon. Vaikuttaakin siltä, että loppuelämänsä
Gesualdo vietti enimmäkseen musiikin parissa. Uusi avioliitto oli epäonnistunut, parin lapsi kuoli nuorena ja uusi vaimo vietti yhä enemmän
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Yksityiskohta Giovanni Belduccin alttaritau
lusta Il Perdono di Gesualdo, 1609. Gesualdo on
vasemmalla alhaalla.
aikaa poissa Venosasta. Gesualdo eli vuotensa linnassaan eristyksissä
eikä hänen mielenterveytensäkään vaikuta olleen täysin vakaa. Gesualdon poika ensimmäisestä liitosta kuoli vain viikkoja ennen isäänsä
vuonna 1613.
Musiikkia Gesualdo ei kuitenkaan hylännyt missään vaiheessa. Hänen julkaisi viisi madrigaalikirjaa (1594–1611), kaksi hengellisten teosten kokoelmaa viidelle ja seitsemälle äänelle (1603) sekä kokoelman
Tenebrae-responsorioita (1611). Varhaisissa madrigaaleissaan Gesualdo ei juuri erotu monista aikalaisistaan. Teokset ovat sujuvia, mutta
persoonattomia. Vasta kahdessa viimeisessä madrigaalikirjassaan sekä
Tenebrae-responsorioissaan kuulemme Gesualdon kypsän, lähes val-

50

Murhamies

lankumouksellisen tyylin, jossa hurjat dissonoivat hitaammat jaksot
vuorottelevat räjähtävännopeiden, harmonisesti perinteisempien taitteiden kanssa. Kun monet muut säveltäjät olivat jo vuosia käyttäneet
kromatiikkaa tehokeinona, useimmiten muuntamalla odotetun soinnun terssin »väärään» muotoon (siis mollista duuriin, tai päinvastoin),
Gesualdolla kromaattisuus on paljon kontrolloidumpaa ja perustuu
pitkälti erikoisiin, poikkitelaisiin suhteisiin peräkkäisten sointujen
välillä. On väärin nähdä Gesualdon soinnunkäyttöä modernina ilmiönä, sillä vastaavaa oli kokeiltu ennen häntä jo vuosikymmenten ajan.
Gesualdon musiikin voima nouseekin siitä, että hän käyttää kromaattisuutta niin systemaattisesti ja tehokkaasti ja siitä, että hän luo niin
vakuuttavan siteen madrigaalien tuskaisten tekstien ja sävelten välille.
Koska Gesualdo oli monen historiankirjoittajan silmissä viime kädessä diletantti, lähes jokaista Gesualdon lähipiirissä toiminutta muusikkoa on ehditty jossain vaiheessa epäillä hänen opettajakseen. Myöhempi tutkimus on yhä enemmän kallistumassa siihen, että ideoiden
virta onkin kulkenut toiseen suuntaan. Opettajiksi tai esikuvaksi voi
kuitenkin aika huoletta laskea ainakin Luzzascho Luzzaschin ja mahdollisesti myös Giovanni de Macquen, joka oli Gesualdon palveluksessa 1585–90. De Macque oli alankomaalaisen Philippe de Monten,
jonka madrigaalit voisivat hyvin olla Gesualdon varhaistyylin pohjana.
Sen sijaan Pomponio Nenna ja Scipione Stella, jotka olivat Gesualdon
muusiikkojoukossa 1590-luvun loppupuolella, ovat säveltäjiä, joiden
musiikissa voi ennemmin kuulla jälkiä heidän isäntänsä äänestä kuin
päinvastoin. Myöhemmistä nimimiehistä ainakin Sigismondo d’india,
joka oli kotoisin Etelä-Italiasta, tuntuu saaneen vaikutteita Gesualdolta. Jos tämä pitää paikkansa, vaikutteet ovat varmasti myös yltäneet
myös Michelangelo Rossille, joka oli puolestaan d’Indian oppilas. Aikansa suurin urkuri-säveltäjä Girolamo Frescobaldi oli puolestaan
Luzzaschin oppilas ja on selvästi ollut hyvin perillä aikansa madrigalistien tuotoksista, kuten alla oleva sitaatti kertoo. Kaikilla kolmella esiintyy sekä hillittyä että melko hillitöntäkin kromatiikan käyttöä, joka vie
ajatukset aika pikaisesti Gesualdon suuntaan.
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MITEN TÄTÄ MUSIIKKIA
ESITETTIIN?
Kuvauksia renessanssiajan musisoinnista on

ylipäätään säilynyt ihmeellisen vähän. Vielä vähemmän on säilynyt
sellaisia kuvauksia, joissa nimettäisiin tietyn sävellyksen esittäjäkokoonpano. Maallisen, hoveissa kuullun musiikin kuvauksia on vielä
vähemmän kuin kirkkomusiikista, joten olemme melko pitkälle arvailujen varassa kun pohdimme esimerkiksi esittäjien määrää, mahdollisia säestyssoittimia, esitystiloja ja -konteksteja. Melko yleinen käytäntö
vaikuttaa olevan esittää madrigaaleja ilman säestystä yhdellä laulajalla
ääntä kohden. Osittain tällainen konsensus perustuu tottumukseen,
mutta osansa on myös kokemuksellisella tiedolla: madrigaalit tuntuvat
löytävän uomansa (ainakin meidän aikamme esittäjien käsissä) juuri
tällaisella otteella. Ajan yleisten käytäntöjen valossa voisi kuitenkin
kuvitella, että säestyssoittimet, kuten teorbit ja cembalot, ovat olleet
yleisempiä kuin meidän aikamme tottumuksissamme.
Joitain viittauksia madrigaaleihinkin toki on. 1500-luvun kirjoituksissa improvisoitujen korukuvioiden liittämisestä musiikkiin, kirjoittajat tekevät usein selkeän eron maallisen laulumusiikin ja (kirkollisen)
kuoromusiikin välille. Tämä ero koskee niin laulun voimakkuutta (kirjoittajien mukaan kirkkolaulu edellyttää voimakkaampaa äänenkäyttöä) kuin kokoonpanojakin (kirkossa laulajia on useampia ääntä kohden; hoveissa taas enemmän soololaulua ja yhtyeitä, joissa yhtä ääntä
laulaa yksi laulaja).
Joskus viittaukset tulevat mutkan kautta. Kuvatessaan teostensa
tulkintatyyliä esipuheessa kokoelmaansa vuonna 1615, urkuri Girolamo Frescobaldi viittaa aikansa madrigaaleihin.
Soiton tulisi, aivan kuten modernien madrigaalien esityksissä, olla
vapaata tiukasta temposta. Vaikka tällaiset madrigaalit ovat vaikeita,
ne helpottuvat jos iskutus on välillä levollinen, välillä eläväinen, tai
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pidättelevä, riippuen musiikin affekteista tai sanojen merkityksestä.

Tämä on kiinnostavaa, sillä meidän ajassamme renessanssimadrigaalit on säännönmukaisesti tulkittu yhden läpikäyvän pulssin puitteissa.
Frescobaldin viittaus tekstin keskeisyyteen on sen sijaan tuttua kaikille
madrigaalien esittäjille – koko taidelaji pohjautuu runon tulkintaan
musiikillisin keinoin. Madrigaalin alkuvaiheissa tämä suhde oli melko
hento ja musiikki joko kansanomaista melodia ja harmonia -tyyppiä
tahi hyvin lähellä moniäänisen kirkkomusiikin perinnettä. 1500-luvun
loppupuolta kohden tyylilliset kokeilut johtivat kuitenkin aivan omiin
maailmoihin: toisaalta niihin monodia-ratkaisuihin, joihin oopperan
synty oli pitkälti perustuva ja toisaalta juuri sen kaltaisiin harmonisiin
kokeiluihin, joita tässä konsertissa kuullaan. Vaikka tällainen taidemadrigaali eli kukoistuksen 1500–1600-lukujen taitteessa, sen osa oli
jäädä erään kehityslinjan päätepisteeksi, kun taas monodinen (säestyksellinen, usein vahvasti resitoiva soololaulu) madrigaali toimi yhtenä
seuraavan musiikillisen aallon nostajana.
Madrigaalien aihepiiri on melko yksipuinen: satunnaisten paimenidyllien rinnalla valtavirta on tunnekuohuisaa runoutta, jossa aiheena
on kuolema ja rakkaus, mieluiten molemmat samassa runossa. Tuskaisa onni ja autuas kärsimys lyövät kättä tässä kiivaassa leikissä, joka
harvoin edes päättyy hyvin.

TEOKSET
Giovanni de Macque (1548–1614)

CAPRICCIO SOPRA RE FA MI SOL
Petros Paukkunen, urut

Konsertin avaava capriccio on täyttä urkujen madrigalismia. Siinä
hyvin vapaat, oikukkaasti puheenomaiset, miltei tahtilajittomat jak-
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sot vuorottelevat ankarammin rakennettujen fuugamaisten taitteiden
kanssa. Teoksen pohjana on sävelkulku re-fa-mi-sol, jonka lomittaiset
ylöspäiset terssihypyt luovat siitä poikkeuksellisen majesteettisen sävelaiheen. De Macque käyttää tätä rakennuspalikkaa taidokkaasti, ja
tuloksena on hänen kypsää Napolilaista tyyliään edustava teos, joka
kuitenkin kromatiikan käytössä ei vielä mene aivan niin äärimmäisyyksiin kuin myöhemmin ohjelmassa kuultavalla Michelangelo Rossilla.
Carlo Gesualdo (1566–1613)

LANGUISCE AL FIN
Lumen Valo

Languisce al fin chi da la vita
parte
E di morte il dolore
L'affligge sì che in crude pene
more.
Ahi, che quello son io,
Dolcissimo cor mio,
Che da voi parto e per mia crudel
sorte
La vita lascio e me ne vado a
morte.

Se, joka elämän jättää, riutuu
lopulta
Ja kuoleman tuskat
Piinaavat sitä, joka kuolee julmassa kivussa.
Oi, sellainen olen minä,
Rakkaani,
Sillä joudun eroamaan sinusta ja
kovan kohtaloni kautta
Jätän elämän ja käyn kohti
kuolemaa.

Gesualdon kypsän kauden näyte, jossa on kuultavilla kaikki tämän
tyylin perusominaisuudet. Tekstissä riudutaan rakkaudentuskissa ja
päädytään kuolemaan, rauhallisemmat, mutta kiemurtelevan kromaattiset ja harmonisesti selkeämmät nopeat purskahdukset vuorottelevat
ja musiikki seuraa tekstiä lähes sanatarkasti.
Philippe de Monte (1521–1603)

ITE, RIME DOLENTI

The English Vocal Consort of Helsinki
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Ite, rime dolenti al duro
sasso,
Che'l mio caro thesoro in terra
asconde,
Ivi chiamate chi dal ciel
risponde,
Ben che'l mortal sia in loco oscuro
e basso.
¶Ditele ch'i' son già di viver
lasso,
Del navigar per queste horribili
onde;
Ma ricogliendo le sue sparte fronde,
Dietro le vo pur così passo
passo,
¶Sol di lei ragionando viva e
morta,
Anzi pur viva, et or fatta
immortale,
A ciò che'l mondo la conosca et
ame.
¶Piacciale al mio passar esser
accorta,
Ch'è presso omai; siami a
l'incontro,e quale
Ella è nel cielo a sé mi tiri
e chiame.

Mene, surullinen säkeeni kovaan
kiveen,
joka kätkee aarteeni
maahan.
Kutsu sieltä häntä ja hän vastaa
taivaasta,
vaikka hänen maalliset jäänteensä
ovat syvässä, pimeässä paikassa.
¶Sano hänelle, että ole jo väsynyt
elämään,
näiden likaisten vesien
navigointiin:
mutta keräten hajalla olevia lehtiä,
askel askeleelta, näin, mina seuraan häntä.
¶Vain minä enää puhun hänestä,
elävästä ja kuolleesta,
mutta elävästä, kuolemattomaksi
muuttuneesta,
jotta maailma tuntisi hänet ja
rakastaisi häntä.
¶Nauttikoon hän minun
tulemisteni seuraamisesta,
sillä aika on lähellä, jolloin me taas
tapaamme;
kutsukoon hän minua ja vetäköön
puoleensa taivaaseen.

Miten Gesualdo saattoi päätyä Languisce al finin kaltaiseen sävelkieleen? Aloitamme maaperän kartoittamisen Gesualdon lähipiiriin kuuluneen Giovanni de Macquen opettajasta Philip de Montesta. Alankomaalainen Monte kuului madrigilistien ensimmäiseen polveen. Hänen
tuotantonsa on valtava, pelkkiä madrigaaleja hän sävelsi noin 1100. Ite,
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rime osoittaa sen kuinka varhaiset madrigalistit sovelsivat maallisiin
teksteihin kirkollisen polyfonian perustyyliä maustettuna tarkemmalla
sanamaalailulla.
Giovanni de Macque

GODITI PER NUOVO TERREN QUEL LAURO
The English Vocal Consort of Helsinki

Goditi pur novo Terren
quel lauro,
Che trasportò poc'anzi instabil
vento,
Ma breve fia il
contento,
Poiche l'hai posto in ombra, in
foglie, e'n fronde
Più volubil, che l'onde.
E s'hor n'hai tu ristauro,
Sappi, che godo anco io,
Che quel, ch'è fatto tuo, non sia più
mio.

Nauti vain uusista valloittamistasi
maista,
Jotka henkivät levottomia
tuulia.
Lyhyeksi jää kuitenkin
tyytyväisyytesi,
sillä paikkasi on varjossa, lehtien
pimentämä,
katoavampi kuin aallot.
Eikä se sinua virkistä.
Tiedä, että iloitsen minäkin,
sillä, nyt kun se on sinun, se ei ole
enää minun.

On johdonmukaista olettaa, että de Monten oppilas Giovanni de Macque, joka oli Gesualdon palveluksessa 1585–1590 toimi maanmiehensä
de Monten tyylin välittäjänä Gesualdolle. Kuten edellä todettu, De
Macque on tunnetumpi kromaattisesta soitinmusiikistaan; tyylistä johon hän päätyi 1600-luvun taitteessa. Goditi osoittaa, että ennen tyylikäännöstään de Macque oli sujuva madrigalisti, jonka madrigaaleissa
kuuluu selvästi hänen opettajansa vaikutus.
Carlo Gesualdo

GELO HA MADONNA IL SENO
Lumen Valo
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Gelo ha madonna il seno e fiamma
il volto,
io son ghiaccio di fore
e’l foco ho dentro accolto.
Questo avien perchè amore
ne la sua fronte alberga e nel mio
petto,
ne mai cangia ricetto,
sì ch’io l’abbia negl’occhi, ella nel
core.

Jäätä on naisella rinnassa ja liekki
kasvoillaan,
Minä taas olen jäässä ulkoa,
Mutta tuli palaa sisälläni.
Tämä johtuu siitä että rakkaus
Asuu hänen ilmeessään ja minun
rinnassani
Eikä koskaan vaihda asumustaan
Minun silmiini tai hänen
rintaansa.

Johdonmukaista on sekin, että Gesualdon varhasikauden madrigaalit
noudattavat de Monten ja de Macquen esikuvaa. Gelossa kuitenkin
kiinnittää heti huomiota madrigaalin jaksotus pitkälinjaisiin ja vilkkaisiin taitteisiin. On kuitenkin selvä, että kypsän kauden madrigaalityylin syntyyn tarvittiin uusia vaikutteita.
Orlando di Lasso (1532–1594)

TIMOR ET TREMOR

The English Vocal Consort of Helsinki • Lumen Valo
Timor et tremor venerunt super me,
et caligo cecidit super me:
miserere mei, Domine, miserere
mei,
quoniam in te confidit anima mea.
¶Exaudi, Deus, deprecationem
meam,
quia refugium meum es tu et
adjutor fortis.
Domine, invocavi te, non
confundar.

Pelko ja väristys tulivat ylleni
ja pimeys laskeutui ympärilleni:
armahda minua, Herra, armahda
minua,
sillä sinuun turvaa sieluni.
¶Kuule, Jumala,
rukoukseni,
sillä sinä olet turvani ja vahva
auttajani.
Herra, kutsuin sinua, pelasta minut hämmennyksestä.
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Yksi tällainen ainesosa oli
kromaattinen tyyli. Monet
säveltäjät olivat sitä kokeilleet, kuten tämä Orlando di
Lasson 1560-luvun motetti
todistaa. Sen tuonpuoleiset harmoniat perustuvat
pitkälti soinnun terssin
mutaatioon – modernisti
ilmaistuna odotettu sointu
vaihdetaan duurimuotoisesta mollimuotoiseksi tai
päinvastoin. Kikka on ykOrlando di Lasso.
sinkertainen, mutta teho
suuri. Di Lasso luopui kromaattisesta tyylistään loppuvuosinaan, mutta Timor et tremor osoittaa,
että senkin puitteissa saattoi tehdä mestarillista ja ilmaisuvoimaista
musiikkia. Kromaattisuuden lisäksi teos on kuuluisa lopun rytmisestä
ilotulituksesta.
Luzzasco Luzzaschi (1545–1607)

IO MI SON GIOVINETTA

Anna Vilberg & Titta Lampela, sopraano
Mikko Ikäheimo, teorbi
»Io mi son giovinetta e rido e canto
a la
stagion novella.»
Cantava la mia dolce pastorella,
Quando l’ali il cor mio
Spiegò come augellin subitamente,
Tutto lieto et ridente
Cantava in sua favella:

»Minä olen nuori tyttö; mina nauran ja laulan
uudelle vuodenajalle!»
Näin lauloi ihana paimeneni,
kun sydämeni yllättäen
levitti siipensä kuin lintu,
täynnä valoa ja naurua.
Se lauloi näin:
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»Son giovinetto anch’io,
E rido e canto a più beata e bella
primavera d’Amore
Che ne begli occhi suoi fiorisce», et
ella:
»Fuggi se saggio sei», disse,
»l’ardore
Ch’in questi rai
Primavera per te non sara mai.»

»Minä olen nuori mies
ja riemuitsen ja laulan
ihanimmalle rakkauden keväälle,
joka kukoistaa hänen silmissään».
Ja hän sanoi:
»Pakene jos olet viisas, tämän
kevään
säteiden intohimo
ei ole koskaan oleva sinulle!»

Gesualdon uusi avioliitto vei miehen vaimonsa kotihoviin Ferraraan,
jossa vaikutti suuresti arvostettu Luzzascho Luzzaschi. Tämä tapaaminen vaikuttaa olleen ratkaiseva virike Gesualdon lopullisen tyylin
löytymiselle. Luzzaschi kuuluisa oli paitsi kromaattisista sävellyksistään, myös virtuoottiselle Ferraran naisyhtyeelle Concerto delle donnelle säveltämistään teoksista. Io mi son giovinetta kertoo Luzzaschin
hallinneen elegantin, tekstilähtöisen ja virtuoottisen madrigaalin.
Carlo Gesualdo

DOLCISSIMA MIA VITA

The English Vocal Consort of Helsinki
Dolcissima mia vita
a che tardate la bramata aita?
Credete forse che'l bel foco ond'
ardo,
sia per finir perche torcete il
guardo?
Ahi, non fia mai che brama il mio
desire
o d'amarti o morire.

Rakkaani,
Miksi viivytät kaivattua lohtua?
Luuletko, että palava haluni
loppuu
siksi että käännät
katseesi?
Ah, näin en voi
olla:
joko rakastan sinua tai kuolen.

Etelään palattuaan Gesualdon tyylissä oli tapahtunut selkeä käänne.
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Dolcissima mia vita kertoo kuinka hallittuun kromaattisuuteen Gesualdo kykeni: musiikki on yhtä aikaa yllättävää ja johdonmukaista, tekstiä väkevästi ilmaisevaa. Ajoitus musiikin jaksoittaisesta olemuksesta
vaikuttaa vahvistuneen entisestään ja keskivaiheilla oleva nopea jakso
tuo teoksen virtaan kaivattua kontrastia.
Carlo Gesualdo

GAGLIARDA DEL PRINCIPE DI VENOSA
Mikko Ikäheimo, teorbi

Gesualdolta on säilynyt myös soitinmusiikkia. Erityisen ihastuttava on
tämä tanssisävellys, jonka ruhtinas on sävelittänyt ajan Euroopan suosituimman tanssin, gagliardan, askelluksen mukaan. Myös siinä Gesualdon tyylin kromaattinen vaihtelevuus on alati läsnä.
Pomponio Nenna (1556–1613)

GIÀ SOSPIRAI D’AMORE

Sirkku Rintamäki, soprano • David Hackston, kontratenori
Mikko Ikäheimo, teorbi
Già sospirai d’amore e
pianti
en dolc’ affanni
spesi l’amato fior’ de piu begl’
anni.
Hor ch’è sanato il core
dell’ antica d’amor cruda ferita
Canto la dolce libertà
gradita.

Ennen huokailin rakkaudesta ja
itkin
suloisen hengästyneenä
ihanien vuosien rakkauden kukoistuksen hintaa.
Nyt kun sydän on terve
vanhoista rakkaudenhaavoistaan,
laulan ihanan vapauden
tervetulleeksi.

Gesualdon musiikilla oli vaikutusta sekä hänen lähipiiriinsä että laajemminkin. Lähipiirin säveltäjistä esiin nousevat de Macquen lisäksi
Pomponio Nenna ja Scipione Stella. Nennan madrigaali Già sospirai
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on perinteisempi kuin Gesualdon myöhäiskauden madrigaalit, mutta yhtäläisyyksiäkin on helppo löytää yllättävistä sointukuluista ja
juoksutusjaksoista.
Scipione Stella (1558/59–1622)

ANTE SEPULCHRUM

Lumen Valo • Petros Paukkunen, urut
O vos omnes qui transitis per viam, Oi te kaikki, jotka kuljette ohitse,
Attendite et videte
Katsokaa ja nähkää,
Si est dolor meus sicut dolor
Onko toista tuskaa tuskani
meus
kaltaista?
Scipione Stellan Ante sepulchrum on Tenebrae-responsorioihin kuuluvan O vos omnes -tekstin tulkinta. Vertailussa Gesualdon responsorioihin Stellan sinänsä sujuva teos jää kalpeaksi. Sen kromatiikka
on enemmän di Lasson teoksen tyyliä ja tyyli on viime kädessä niin
perinteinen, että se lienee selkeydessään ollut vastauskonpuhdistuksen
ihanteiden edustajille varsin mieluisaa kuultavaa.
Michelangelo Rossi (1602–1656)

TOCCATA SETTIMA
Petros Paukkunen, urut

Jos Giovanne De Macque oli kromaattisen sävelistön käytön suhteen hyvin uskalias, oli hänen madrigalisti-urkurikollegansa Michelangelo Rossi
täysi hullu. Toccata settima kuuluu hänen kuuluisiimpiin teoksiinsa, sillä
sen harmoniankäsittelyssä tuskin olisi voitu enää kauemmas äärimmäisyyksiin mennä. Teosta voisikin helposti erehtyä luulemaan nykymusiikiksi. Erityisen vaikuttavaa on, miten sanattoman runouden mestari Rossi
rakentaa pitkähkön teokset suuret linjat suloisesta lyyrisyydestä henkeäsalpaavan väkeviin nousuihin ja jänniteiden purkaukseen. Teoksen myrskyinen loppukaneetti on yksi koko klassisen musiikin järkyttävimpiä!
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Sigismondo d’india (1582–1629)

IO MI SENTO QUANDO NON MIRO COLEI
Lumen Valo • Mikko Ikäheimo, teorbi

Io mi sento morir quando con miro
Colei ch’è la mia vita.
Poi se la miro anco morir mi
sento,
Perché del mio
tormento
Non hà pietà la cruda, e non
m’aita,
E sà pur s’io
l’adoro,
Così mirando,
e non mirando,
io moro.

Tunnen kuolevani kun en näe
Häntä joka on elämäni.
Ja sitten kun katson häntä, tunnen
taas kuolevani,
Sillä hän ei tunne mitään armoa
tuskaani kohtaan
Eikä tuo julma olento auta minua
hädässäni.
Hän tietää hyvin, että jumaloin
häntä;
Täten nähdessäni hänet ja silloinkin kun en näe häntä,
minä kuolen.

Gesualdon vaikutus on melko varmasti ulottunut etelässä varttuneeseen Sigismondo d’Indiaan. Io mi sento on kuitenkin ennemmin monteverdilainen kuin gesualdomainen teos. Se kertoo, ettei myöhäisemmänkään polyfonisen madrigaalin valtavirta kulkenut prinssi Carlon
kulkemaa polkua. Teoksen lineaarisuus, kontrapunktisuus ja tietty
läpinäkyvyys sekä surumielisyys ovat selvästi toista maata kuin Gesualdon purskeinen, homofonispainotteinen ja ahdistunut musiikki.
Michelangelo Rossi

MORIBONDO MIO PIANTO
Lumen Valo

Moribondo mio pianto,
Mesto figlio de’lumi,
Ch’indarno con tuoi fiumi

Kuolevat kyyneleeni,
Silmieni surulliset perilliset,
Hyödyttömät virrat,
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Tenti ammolir
Chi di macigno ha il vanto,
Rientra d’onde uscisti,
E muta in valano
Tronca i destin miei tristi
Con attoscarmi amaramente il seno.
Che piu tanto soffrire?
O gradir, o morire.

Jotka yritätte pehmentää
Häntä joka on kiveäkin kovempi,
Palatkaa sinne mistä tulitte
Ja muuttukaa myrkyksi,
Päättäkää surkea kohtaloni
Myrkyttämällä suloisesti rintani.
Miksi minun pitäisi enää kärsiä?
Alistun tai kuolen.

Michelangelo Rossin Moribondo on näiden kahden tyylin jalo kompromissi: kromaattisuus tuo ilmaisuvoimaa, samalla kun lineaarisempi
ote mahdollistaa pidempien nousujen rakentamisen. Tasaisen kulun
katkaisevat kiihkeämmät jaksot puolestaan rytmittävät teosta ja tekevät siitä suuremman tuntuisen kuin sen kesto sallisi. Teoksen lopetus
kuuluu madrigaalikirjallisuuden hienoimpiin.
Girolamo Frescobaldi (1583–1643)

TOCCATA IV ALLA LEVATIONE
Petros Paukkunen, urut

Girolamo Frescobaldi oli maineikas Rooman Pietarinkirkon urkuri
ja yksi uuden, säännöistä vapautuneen sävellystyylin merkittävimpiä
edustajia. Elevaatiotoccatat (lat. elevare eli kohottaa) ovat tyyliltään
ainutlaatuisia urkuteoksia, joita esitettiin messussa ehtoollisaineiden
kohottamisen – koko kristillisen liturgian mystisimmän ja voimallisimman tapahtuman – aikana. Elevaatiotoccataan ja ehtoolliseen liittyi ikonisesti Kristuksen kärsimyshistoria ja lunastusoppi, ja tässäkin
ylen ekspressiivisessä sävellyksessä merkillisesti kuuluvat yhtäaikaisesti tuskaisat äänenpainot, veripisarat Golgatalla sekä kiitolliset huokaukset elämän leivästä. Yksityiskohtia voi tulkita tai olla tulkitsematta.
Liturgisen kontekstin ulkopuolellakin teos on yksi urkukirjallisuuden
vaikuttavimmista.

Gesualdo
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Carlo Gesualdo

TRISTIS EST ANIMA MEA

The English Vocal Consort of Helsinki
Tristis est anima mea usque ad
mortem:
sustinete hic et vigilate mecum.
Nunc[Iam] videbitis turbam quæ
circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam
immolari pro vobis.
¶ Versus: Ecce appropinquat hora,
et Filius hominis
tradetur in manus peccatorum.

Sieluni on surullinen kuolemaan
saakka:
jääkää tähän ja valvokaa kanssani.
Pian näette väkijoukon ympäröivän minut.
Te pakenette ja minä menen uhrattavaksi puolestanne.
¶ Säkeistö: Katso, aika on tullut,
että Ihmisen Poika
luovutetaan syntisten käsiin.

Gesualdon madrigaalityyli taipuu hämmentävän hyvin hiljaisen viikon
Tenebrae-responsorioiden sävelittämiseen. Tekstien tuskaisat säkeet ja irralliset lauseet (tekstit on koottu 300-luvulla pääosin
psalmeista ja evankeliumeista vapaasti yhdistellen) sopivat Gesualdon musiikilliseen kieleen erinomaisesti. Madrigaaleihin verrattuna Gesualdon ote
on usein aavistuksen pitkälinjaisempi,
mutta alati vaihtuvat jaksot, vauhdikkaat purskahdukset ja
kromatiikka ovat suoraan madrigaalien maailmasta.

La 23.1.2016 klo 18

BIORNEBURGIN
MESTARIT

Musiikkia Porin Triviaalikoulun
nuottikirjasta
Laulu- ja soitinyhtye

Sonus Borealis
vierailukonsertti

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.
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Jacobus Gallus (1550–1591)

Alleluja. In resurrectione tua Christe
Tuntematon

Gud wälsigna thetta huus
Tuntematon

Mens confisa Deo
Instr.

Giovanni Gastoldi

Nunc zymphonizate
N. 1554–1609

Daniel Friderici (?, 1564–1638)

Christe tibi vivo
Daniel Friderici

Lobt Gott ihr Christen alle
Instr.

Hieronymus Praetorius (sov., 1560–1629)

Ainoan Jumalan corciudes’
Tuntematon

Ecce quam sit tibi dulce
Jacobus Gallus

Isti sunt triumphatores

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 69.
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Tuntematon

I Herrans Tienare
Instr.

Tuntematon

Si Angelus de coelo
Daniel Friderici

Jucundare jugiter /
Ain iloidca, ain riemuidca
Tuntematon

Veni Sancte Spiritus

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 69.
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BIORNEBURGIN
MESTARIT
uomessa ei ollut 1600- ja 1700-luvuilla Svensk

rikkaita hoveja suurine muusikkokuntineen. Musiikkielä- text på
mä ei silti rajoittunut kansanmusiikkiin. Myös oppinutta sidan 100.
musiikkia harrastettiin kirkkojen, koulujen, kaupunginpuhaltajien ja sotilassoittokuntien piireissä. Suurimmissa kaupungeissa kuten Turussa, Porissa, Vaasassa ja Viipurissa nämä tahot
kykenivät yhdistämään voimansa ja esittämään moniäänistä, jopa monikuoroista musiikkia kirkollisissa ja muissa juhlissa.
Vielä tuohon aikaan musiikki oli tärkeä osa luterilaisten maiden
koulusivistystä. Itämeren alueella olikin erityinen, melko yhtenevä
koulumusiikkiohjelmisto, johon tutustuminen korjaa sitä yleistä virhekäsitystä, että entisaikaan olisi esitetty vain uutta musiikkia. Suosituinta koulumusiikkia eivät suinkaan olleet ajan tunnetuimpien säveltäjien
uudenaikaisimmat luomukset, vaan 1500-luvun ja 1600-luvun alun vokaalipolyfonia. Vanhakantaisuus ei ollut osoitus Pohjolan taantumuksellisuudesta, sillä samaa perinteistä ohjelmistoa käytti myös esimerkiksi Bach Leipzigissä.
Tärkein, joskin edelleen huonosti tunnettu todistus Suomessa harjoitetusta koulumusiikista ovat Porin triviaalikoulun nuottikirjat, jotka
Heikki Klemetti löysi Porin Lyseon kirjastosta yli sata vuotta sitten.
Nämä neljä äänikirjaa on kopioitu käsin vuonna 1725 triviaalikoulun
käyttöön, mahdollisesti korvaamaan isovihan aikana hävitettyjä aiempia nuottikirjoja, ja ne sisältävät 4-, 5- ja 8-äänistä hengellistä vokaalimusiikkia. Kokoelman 93 sävellystä ovat latinan- ja ruotsinkielisiä. Vain yksi, Melchior Vulpiuksen Matteus-passio vuodelta 1613, on
suomeksi käännetty. Sama teos on säilynyt lukuisissa muissakin suomalaisissa lähteissä ja sillä oli Suomessa yli sata vuotta yhtäjaksoisesti
kestänyt esitysperinne.
Teksti: Jaakko Saarinen
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Porin Triviaalikoulun Altus-nuottikirjan
sisällysluettelon alku.
Vulpiuksen passio on myös ainoa Porin nuottikirjoihin sisältyvä teos, jonka säveltäjä on nimeltä mainittu. Äänikirjojen kopioija ei
nähtävästi pitänyt säveltäjätietoja tärkeinä, eikä montaakaan kappaleen säveltäjää ole vielä kyetty nimeämään. Lukuisat venetsialaistyyliset kaksoiskuoromotetit ovat tunnistettavissa slovenialaissyntyisen
Jacobus Galluksen teoksiksi. Galluksen musiikkia on runsaasti myös
kuuluisassa Florilegium Portense -kokoelmassa, jota myös Bach käytti.
Toinen Suomessa suosittu koulusäveltäjä oli Rostockin urkuri Daniel
Friderici, jonka sävellyksiä on myös Piae Cantiones -kokoelman vuoden
1625 painoksessa.
Eräät nuottikirjojen sävellykset ovat vanhoja populaarisävelmiä, joihin on sepitetty uusi, hengellinen teksti. Nunc zymphonizate on alun
perin Giovanni Gastoldin balletto La sirena. Christus factus est pro no
bis taas on alkujaan instrumentaalinen pavana La Bataille, joka puolestaan lainaa Clément Janequinin samannimistä chansonia vuodelta
1515. Koulumusiikkikokoelmille oli tyypillistä välttää monimutkaista
polyfoniaa. Silti monet Porin äänikirjoihin sisältyvät sävellykset ovat
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taitavasti tehtyjä ja musiikillisesti vaikuttavia. Eräät äänenkuljetuksellisesti kömpelöt kappaleet saattavat olla paikallisten muusikoitten työtä jommaltakummalta puolen Pohjanlahtea.
Klemetti esitti Porin Triviaalikoulun nuottikirjojen musiikkia suuren Suomen Laulu -kamarikuoronsa kanssa. Sonus Borealis -yhtyeen
konserteissa olemme seuranneet 1600-luvun esitystapaa ja käyttäneet
sooloääniä ja pientä ripienokuoroa sekä soittimia. Vanhaan tyyliin (sti
le antico) sävelletyn vokaalimusiikin soitinkaksinnukset olivat 1600-luvun ja 1700-luvun yleinen tapa, jonka jo Klemetti teoriassa tunsi, mutta
jota vain harvoin sovelletaan käytäntöön. Soinnullisen basso continuo
-säestyksen lisäksi kyseeseen tuli usein myös lauluäänten kaksintaminen tai korvaaminen melodiasoittimin, tavallisesti sinkein ja pasuunoin
tai jousisoittimin.
Emme tässä konsertissa ole varsinaisesti pyrkineet rekonstruoimaan
isovihan jälkeisen Porin koulumusisointia, josta tiedämme melko vähän.
Sen sijaan olemme halunneet antaa laajan kuvan koko siitä esitystilanteiden ja -kokoonpanojen kirjosta, joka Itämeren alueen koulumusiikkiohjelmistoon liittyi. Uskomme, että näin esitettynä tämä unohdettu
musiikki herää parhaiten eloon myös nykykuulijoiden korvissa.

TEOKSET†
Jacobus Gallus (1550–1591)

ALLELUJA. IN RESURRECTIONE TUA CHRISTE
Alleluia. In resurrectione tua,
Christe, alleluia,
coelum et terra laetentur, alleluia.
Surrexit Dominus de sepulcro,
alleluia.
Qui pro nobis pependit in ligno,
alleluia.

Halleluja. Sinun ylösnousemuksestasi, Kristus, halleluja,
taivas ja maa iloitsevat, halleluja.
Herra, joka meidän tähtemme
riippui ristillä, halleluja,
nousi haudasta.
Halleluja.

† – Tekstien suomennokset Samuli Saarela, ellei toisin mainittu.
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Gavisi sunt discipuli,
alleluia,
viso Domino,
Alleluia.

Opetuslapset riemuitsevat,
halleluja,
kun he näkevät Herransa.
Halleluja.
Tuntematon

GUD WÄLSIGNA THETTA HUUS†
Gud wälsigna thetta huus
och alla the som här äro inne.
Gud, gifwa oss lycka och
frijd
och saligheet att wij wåga älska
oss inbörde af alt hjärta och
oförskylt
så som oss Jesus
Christus
älskat hafwer.

Jumala, siunaa tämä talo
ja kaikki, jotka täällä ovat.
Jumala, anna meille onni, ilo ja
autuus,
että me rohkenisimme rakastaa
toisiamme kaikesta
sydämestämme
ja pyyteettömästi niin kuin Jeesus
Kristus
on meitä rakastanut.

Tuntematon

MENS CONFISA DEO
Instr.

Giovanni Gastoldi

NUNC ZYMPHONIZATE
N. 1554–1609

Nunc Zymphonizate laudes Deo
nostro
quia noster est Salvator, quia
noster Creator.
Id circo gaudete juvenes cum
senibus

Soikaa nyt yhteen ääneen ylistystä
Jumalallemme,
joka on Pelastajamme ja
Luojamme.
Iloitkaa siitä yhdessä nuoret ja
vanhat,

† – Suom. Johannes Vesterinen.
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opulenti cum medicis, mulieres et
viri.
Nam Christus dulcis mentis
tenebras discutit,
animasque pius refocillat,
levitate Sui jugi.
Dicemus ergo grates Christo Deo
nostro,
alaeres scimus atque
precemur,
mala cuncta propellat.

rikkaat ja köyhät, naiset sekä
miehet.
Kristuksen ihana tarkoitushan on
valkaista pimeys,
ja antaa puhtaalle sielulle
kannettavaksi Hänen keveä ikeensä.
Antakaamme siis kunnia
Kristukselle,
jonka tiedämme rukoilevan
puolestamme
ja karkoittavan kaiken pahan.

Daniel Friderici (?, 1564–1638)

CHRISTE TIBI VIVO‡

Christe tibi vivo
morior tibi Christe
Redemptor.
Et mea tu mortis spes in agone
manes.

Kristus, sinulle elän;
sinussa myös kuolen, Kristus
Vapahtaja.
Sinä olet toivo kuolemani
hetkellä.

Daniel Friderici

LOBT GOTT IHR CHRISTEN ALLE
Instr.

Hieronymus Praetorius (sov., 1560–1629)

AINOAN JUMALAN CORCIUDES’
Tuntematon

ECCE QUAM SIT TIBI DULCE
Ecce quam sit tibi dulce
rubens os
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Voi kuinka ihana on punainen
syömmesi,

‡ – Suom. Jaakko Saarinen.
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quam sint tibi candida lumina
tua.
Capillus tibi flavus est tibi
mollicula.
O mea lux et corculum
fac me solum tibi fieri sponsum.
Vox tua dulcis, labia tua sunt
mollia.
Veni in hortulum Luscinia.

kuinka hohtavan valkea silmiesi
valo.
Hulmuavat hiuksesi ovat
kultaa.
Oi valoni ja sydänkäpyni,
anna minun yksin tulla sulhoksesi.
Äänesi on ihana, huulesi ovat
pehmeät.
Tule puutarhaan, Satakieleni.

Jacobus Gallus

ISTI SUNT TRIUMPHATORES
Isti sunt triumphatores et amici
Dei
qui contemnentes iussa
principum
meruerunt praemia aeterna.
Modo coronantur
et accipiunt
palmam.
Isti sunt qui venerunt ex magna
tribulatione
et laverunt stolas suas in sanguine
agni.
Modo coronantur et accipiunt
palmam.

Tuossa ovat juhlakansa sekä Jumalan ystävät,
jotka käskijöiden halveksimina
saavat
osakseen ikuisen palkinnon.
Noin heidät koroitetaan
ja he vastaanottavat kunnian
lehvän.
Tuossa ovat he, jotka tulevat suurella joukolla
ja pesevät vaatteensa karitsan
veressä.
Noin heidät kruunataan ja heitä
kunnioitetaan.

Tuntematon

I HERRANS TIENARE
Instr.

mestarit
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Tuntematon

SI ANGELUS DE COELO
Si Angelus de coelo aliud docuerit
quam nos docuerimus.
Istam ego dilexi
a juventute mea
hanc ego quasivi.
Si Angelus de coelo aliud docuerit
vos,
aliud anathema sit docuerit vos.
Hanc studui adjungere in
spontam,
et pulchritudinis ejus
amore captus
sum.

Vaikka enkeli taivaasta todistaisi
muuta kuin meille on opetettu.
Tätä minä olen rakastanut
ja nuoruudestani asti
sitä kohti pyrkinyt.
Vaikka taivaan
enkeli
teille toista julistaisi,
vaikka muuta samankaltaista
julistaisi.
Tähän sitoudun innolla ja halulla;
Tähän ihanuuteen olen takertunut
rakkaudella.

Daniel Friderici

JUCUNDARE JUGITER / †
AIN ILOIDCA, AIN RIEMUIDCA
Jucundare jugiter
Plebs devota debitis.
Melos canens dulciter
Christi Jesu meritis.
Qui te tulit acriter
Vinculis ab intimis.

Ain iloidca, ain riemuidca
seoracunda ihanast.
Caunis virsi veisadca
Jesuksen ansiost aevast.
Piinallans meit ulos sai
cuolon ridhast ja kidhast.
Tuntematon

VENI SANCTE SPIRITUS
Veni Sancte Spiritus,
reple tuorum corda fidelium.

Tule, Pyhä Henki, luoksemme
ja täytä sinuun uskovien sydämet.
– Virsi 112, alku
† – Suom. Hemminki Maskulainen.

Su 24.1.2016 klo 16

DIIVA JOSQUIN
Josquin Desprez, maestro
joka teki mitä huvitti
Lauluyhtyeet

The Cipriano Project
Ensemble Petraloysio
Dulzian

Teorbi

Petri Arvo

Mikko Ikäheimo

Renessanssipasuuna

Valter Jürgenson

Urut

Ilpo Laspas

Sinkki ja krumhorn

Raivo Tarum

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.
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Josquin Desprez (1450/55–1521)

Ave Maria

The Cipriano Project
Albert de Rippe (n. 1500–1551)

O Passi sparsi

Mikko Ikäheimo, teorbi
Jacob Obrecht (1457/8–1505)

Tander naken†

Ilpo Laspas, urut • Raivo Tarum, krumhorn
Josquin Desprez

Mille Regrets

Jussi Lehtipuu, baritoni • Mikko Ikäheimo, teorbi
Josquin Desprez

Plus nuls regrets
The Cipriano Project

Francesco da Milano (1497–1543)

De mon triste desplaisir
Ricercar »La Compangna»
Mikko Ikäheimo, teorbi
Josquin Desprez

Fama malum

The Cipriano Project

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 80.
† – Odhecaton.
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Josquin Desprez

Praeter rerum seriem

Ensemble Petraloysio
Petri Arvo, dulzian • Valter Jürgenson, renessanssipasuuna
Ilpo Laspas, urut • Raivo Tarum, sinkki
Pierre Alamire (n. 1470–1536)

Tander naken†

Valter Jürgenson, renessanssipasuuna
Ilpo Laspas, urut • Raivo Tarum, sinkki
Marchetto Cara (n. 1470–n. 1525)

Nasce la speme mia

The Cipriano Project • Mikko Ikäheimo, teorbi
Bartolomeo Tromboncino (n. 1470–1535 tai myöh.)

Haimè, perche m’hai privo

The Cipriano Project • Mikko Ikäheimo, teorbi
Brumel (n. 1460–1512/13)

Laudate Dominum de caelis
Ensemble Petraloysio
Josquin Desprez

Illibata Dei virgo

The Cipriano Project • Valter Jürgenson, renessanssipasuuna
Ludwig Senfl (n. 1486–1542/43)

Ave Maria Virgo serena

The Cipriano Project • Ensemble Petraloysio
Petri Arvo, dulzian • Valter Jürgenson, renessanssipasuuna
Ilpo Laspas, urut • Raivo Tarum, sinkki

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 80.
† – Vienna Ms. 18810.

Josquin
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K

uuluisassa teoriakirjassaan Le Isti Svensk

tutioni Harmoniche (1558), Gioseffo Zarlino kertoo text på
kuinka nuori säveltäjä Adrian Willaert vuoden 1515 tie- sidan 101.
noilla vieraili Roomassa ja kuuli siellä paavin kuoron laulavan hänen kuusiäänistä motettiaan Verbum bonum et
suave. Kuoron laulajat olivat vakuuttuneet siitä, että teoksen säveltäjä oli
Josquin Desprez. Kun Willaert paljasti heille olevansa motetin luoja, he
järkyttyivät niin, etteivät suostuneet enää koskaan sitä laulamaan.
Tämän tarinan todenperäisyyttä ei voida varmistaa, mutta silti yksi
asia selviää kirkkaasti: Josquinin nimi oli kaikkien huulilla 1500-luvun
alkuvuosina (ja pysyi siinä useita vuosikymmeniä eteenpäin). Josquin
Desprez oli Euroopan ensimmäinen muusikko joka saavutti – nykytermiä käyttäen – supertähden statuksen. Hänen teoksiaan tunnettiin
kaikkialla, musiikkiteoreetikot viittasivat häneen, ja kommentoijat
Martti Lutheria myöten lausuivat ihailunsa häneen. Monet yrittivät
apinoida hänen tyyliänsä menestyksen toivossa: Jotkut säveltäjät ja julkaisijat menivät niinkin pitkälle, että allekirjoittivat hengentuotteensa
Josquinin nimellä, myyntiä edistämään. Saksalaissäveltäjä Georg Forster totesikin hieman pilkallisesti vuonna 1540, että Josquin näyttää säveltäneen enemmän musiikkia kuolemansa jälkeen kuin eläessään.
Vaikka Josquin Desprez saavutti ainutlaatuisen aseman Euroopan musiikkielämässä 1500-luvun taitteessa, hänen henkilöhistoriansa on edelleen täynnä aukkoja alkaen syntymäpaikasta ja -ajasta. Perinteisesti vuotta 1440 on pidetty todennäköisenä syntymäaikana, mutta tuoreimpien
tutkimusten valossa yleisin olettamus on nykyään noin vuosikymmen
myöhemmin. Tosin tässäkään asiassa tuskin on vielä lausuttu viimeistä
sanaa. Ongelmana on lähteiden epätarkkuus, kuten myös se, että renessanssiajan kapelleissa ympäri Eurooppaa oli monia samannimisiä laulajia.
1470- ja 80-luvuilla hänet voidaan sen sijaan melko suurella varmuudella sijoittaa Milanoon, aluksi herttua Galeazzo Sforzan hovissa
Teksti: Mats Lillhannus
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ja sittemmin tämän veljen, tulevan kardinaali Ascanio Sforzan palveluksessa. 1480-luvun loppupuolella ja 1500-luvun alkuvuosina hän
oleskeli Ferrarassa, ensin Ascanion alaisena ja myöhemmin herttua
Ercole d’Esten hovikapellimestarina. Vuosisadan vaihteen tienoilla
hän on ehtinyt ilmeisesti palvella myös Ranskan kuningasta, Ludvig
XII:a. Ferrarasta lähdettyään Josquin palasi kotiseuduilleen ja asettui
Cond’e-sur-l’Escaut’n kaupunkiin nykyisen Ranskan ja Belgian rajalle.
Täällä hän sai kirkollisen vakiviran joka mahdollisti kunnianhimoisen
sävellystyön jatkamisen. Monet hänen parhaista teoksista syntyivätkin
vasta näinä viimeisinä vuosikymmeninä.
On monta syytä siihen miksi Josquinin musiikista tuli niin suosittua. Hänen mestarillisen, suorastaan nerokkaan käsityönsä ja hohdokkaan persoonallisuutensa lisäksi hän tuli esiin myös hyvin otolliseen
aikaan. Vuoden 1500 tienoilla kirjapainotaito kehittyi ratkaisevasti ja
musiikin kustantamisesta tuli kustannustehokasta ja nopeaa toimintaa, mikä mahdollisti myös Josquinin musiikin ennennäkemättömän
leviämisen. Avainhenkilö tässä kehityksessä oli Venetsiassa toimiva
Ottaviano Petrucci. Hänen ensimmäinen painettu nuottijulkaisunsa
oli vajaat 100 sävellystä sisältävä Harmonice Musices Odhecaton, jossa
ajan suurimmat säveltäjänimet olivat vahvasti edustettuina. Venetsiasta tuli seuraavan vuosisadan ajaksi Euroopan ylivertainen musiikkikustannuskeskus. Petruccin kirjapainosta julkaistiin useita yksinomaan
Josquinin musiikkia sisältäviä nuottikirjoja, mikä oli sekin säveltäjälle
erittäin harvinainen kunnia.
Mitä tulee Josquinin säveltäjäkollegoihin ja heidän musiikkiinsa, voidaan kuitenkin todeta että Eurooppa juuri näinä vuosina koki ehkäpä
laajimman säveltaiteen kukoistuksen. Taitavia säveltäjiä ja laulajia oli yllin
kyllin – sekä Josquinin ranskalais-flaamilaisia maanmiehiä että muita kansallisuuksia, ja musiikin kysyntä oli paisunut hovien ja katedraalien rikastumisen myötä yli äyräiden. Italia oli tämän ajan suurimpia keskuksia, mutta
myös Ranskassa, Englannissa ja Saksassa oltiin taiteen saralla ahkeria. Yritys luetteloida Josquinin lähes yhtä menestyksekkäitä ja mestarillisia kollegoja kasvaa helposti pitkäksi listaksi: Alexander Agricola, Antoine Brumel,
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Loyset Compére, Hayne van
Ghizeghem, Heinrich Isaac,
Jean Mouton, Jakob Obrecht, Pierre de la Rue ja niin
edelleen.
Oliko Josquin diiva? No,
tätä on ehkä vaikeaa varmuudella todeta henkilöstä
josta tiedetään niin vähän.
Silti monien aikalaiskirjoitukset kertovat hänestä seuraavaa: Hän oli itsetietoinen
ja vakuuttunut omista kyvyistään siinä määrin, että
pyysi reilusti enemmän palkkaa kuin kukaan muu hänen
kollegoista, ja silti hänet pal- Ercole d’Este. Kaiverrus,
kattiin, koska se »merkitsi Niccolò Nelli, 1500-luku.
kruunun asettamista kapellin päälle». Tunnetuin episodi lienee kapellimestarin nimitysprosessi
Ferraran hoviin vuonna 1503, jonka valmistelussa herttua Ercole pyysi
useilta asiantuntijoilta lausuntoja ehdokkaiden suhteen. Laulaja ja diplomaatti Gian de Ariganova kirjoitti valtiaalleen:
Minusta tuntuu että hän Isaac olisi hyvin sopiva palvellakseen Tei
dän korkeuttanne, paremmin kuin Josquin, sillä edeltävä on rauhal
lisempi ja mukavampi ja tulee lisäksi säveltämään enemmän uusia
teoksia. On totta että Josquin säveltää paremmin, mutta hän sävel
tää silloin kun häntä huvittaa eikä silloin kun joku sitä häneltä toi
votaan ja hän pyytää myös 200 dukaattia palkkaa kun Isaac tyytyisi
120:een; mutta Teidän korkeutenne päättää.
Herttua palkkasi Josquinin.
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TEOKSET
Josquin Desprez (1450/55–1521)

AVE MARIA

The Cipriano Project
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
virgo serena.
Ave cujus conceptio,
Solemni plena gaudio,
Caelestia, terrestria,
Nova replet laetitia.
Ave cujus nativitas
Nostra fuit solemnitas,
Ut Lucifer lux oriens,
Verum solem
praeveniens.
Ave pia humilitas,
Sine viro foecunditas,
Cujus annuntiatio,
Nostra fuit salvation.
Ave vera virginitas,
Immaculata castitas,
Cujus purificatio
Nostra fuit purgatio.
Ave praeclara omnibus
Angelicis virtutibus,
Cujus fuit assumptio
Nostra glorificatio.
O Mater Dei,
Memento mei. Amen.

Terve Maria, armorikas,
Herra on kanssasi, ylhäinen
neitsyt.
Terve sinä, jonka siittämisessä,
täynnä juhlallista iloa,
taivaat ja maatkin
täyttyvät uudella ilolla.
Terve sinä, jonka synnystä
tuli meidän juhlamme,
niin kuin nouseva idän valo
joka astuu todellisen auringon
eteen.
Terve, oi vahnurskas nöyryys,
hedelmällisyys vailla miestä,
jonka ilmestys
oli meidän pelastuksemme.
Terve, todellinen neitsyys,
tahraamaton siveys,
jonka kirkastus
oli meidän puhdistuksemme.
Terve sinä, kaikkien
enkeleiden kanssa kohotettu,
jonka taivaannouseminen
oli meidän kunniaan nousu.
Oi Jumalan äiti,
muista meidät. Amen.
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Josquinin ehkä tunnetuin motetti. Varhainen teos joka esittelee selkeästi uutta ja vallankumouksellista läpi-imitoivaa rakennetta, jossa
kaikki äänet rakentuvat suurilta osin samoista aineksista.
Albert de Rippe (n. 1500–1551)

O PASSI SPARSI

Mikko Ikäheimo, teorbi
Albert de Rippe oli Mantovassa syntynyt luutisti, alunperin Alberto da Ripa, joka tuli kuuluisaksi Ranskan kuningas François I:n
hoviluutistina.
Jacob Obrecht (1457/8–1505)

TANDER NAKEN

Ilpo Laspas, urut • Raivo Tarum, krumhorn
Kolmiääninen instrumentaalikappale Petruccin ensimmäisestä julkaisusta, Harmonice Musices Odhecaton vuodelta 1501. Obrecht oli
Josquinin seuraaja Ferraran hovikapellimestarina vuodesta 1504 mutta
kuoli ruttoon jo seuraavana vuonna.
Josquin Desprez

MILLE REGRETS

Jussi Lehtipuu, tenori • Mikko Ikäheimo, teorbi
Mille regretz de vous
habandonner
Et d'eslongiers vostre fache
amoureuse,
Jay si grant doeul et paine
doloreuse,
Quon me verra brief mes jours
definer.

Tuhat kertaa minä kadun että
sinut hylkäsin
ja taakseni jätin sinun rakastetut
kasvosi.
Tunnen sellaista surua ja piinaavaa
huolta,
että luulen päivieni päättyvän
ennen pitkää.
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Tämä on kenties kuuluisin »todennäköisesti ei Josquinin säveltämä»
kappale. Tätä haikeaa laulua ei ole kuitenkaan uskottavasti sijoitettu
kenenkään muun säveltäjän tilille.
Josquin Desprez

PLUS NULS REGRETS
The Cipriano Project

Plus nulz regretz, grans, moyens
ne menuz,
De joye nudz ne soyent ditz
n'escriptz.
Ores revient le bon temps
Saturnus
Ou peu cognuz furent plaintifs et
cris,
¶Long temps nous ont tous
malheurs infiniz
Batuz, pugniz, et fais povres
maigretz
Mais maintenant d'espoir sommes
garniz;
Joinctz et unis n'ayons plus nulz
regretz.
¶Sur noz preaux et jardinetz
herbus
Luyra Phebus de ses rais ennobliz;
Ainsy croistront noz boutoneaux
barbus,
Sans nulz abus et dangereux
troubliz.
¶Regretz plus nulz ne nous
viennent apres;

Unohtukoot kaikki surut, suuret ja
pienet,
lausutut tai kirjoitetut,
sillä
nyt palaa Saturnuksen kultainen
aikaikausi,
Jolloin itkut ja valitukset olivat
tuntemattomia.
¶Kauan on epäonni meitä
piinannut,
köyhiä ja
kurjia,
mutta nyt meitä vahvistaa
toivo;
Yhteen liittyneinä murheemme
katoavat.
¶Apollo suo jaloja
säteitään
puutarhoillemme
Ja uudet versot saavat kasvaa
rauhassa
vailla harmeja ja
sairautta.
¶Älköön meitä enää kohdatko
suru:

Josquin
Nostre eure set pres, venant des
cieulx beniz.
Voisent ailleurs regretz plus durs
que gretz,
Fiers et aigretz, et charchent autres
nidz!
¶Se Mars nous tolt la blanche
fleur de lis,
Sans nuls delictz, sy nous donne
Venus
Rose vermeille, amoureuse, de pris,
Dont noz espritz n'auront regretz
plus nulz.
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Onni laskeutuu yllemme
taivaasta.
Menkööt vaikeudet ja
katkeruus
etsimään kotia
muualta!
¶Mars ottaa valkean
liljankukkamme, mutta
Venukselta saamme hehkuvan
punaisen ruusun,
hellän ja kallisarvoisen,
emmekä enää kohtaa
surua.

Myöhäinen maallinen teos jonka teksti on kirjoitettu vuonna 1507 juhlistamaan Calaisin sopimusta Englannin ja Burgundin Habsburgien
välillä, jonka osana Englannin kuninkaan Henrik seitsemännen tytär
Maria avioitui arkkiherttua Fiilipin pojan Kaarlen kanssa. Valkoinen
lilja oli Burgundin heraldinen symboli, punainen ruusu taas Englannin
Tudor-suvun.
Francesco da Milano (1497–1543)

DE MON TRISTE DESPLAISIR
RICERCAR »LA COMPANGNA»
Mikko Ikäheimo, teorbi

Francesco da Milanon yleinen lempinimi oli il Divino, jumalainen, ja
hän oli aikansa tunnetuin luutisti. Hän sävelsi ja sovitti runsaasti musiikka, myös Josquinin teoksia luutulle. Tyylillisesti hän ammensi vaikutteita sen ajan moniäänisyyden mestareilta.
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Josquin Desprez

FAMA MALUM

The Cipriano Project
Fama malum qua non aliud
velocius ullum :
Mobilitate viget, viresque adquirit
eundo,
Parva metu primo, mox sese
attollit in auras
Ingrediturque solo et caput inter
nubila condit.

Juorut – joita ei vikkelyydessä
mikään muu pahe voita:
Ne nauttivat vauhdista ja vahvistuvat matkalla;
Ne syntyvät pelokkaina mutta
nousevat pian tuulten matkaan,
astelevat maan päällä mutta piilottavat päänsä pilviin.

Tämä on yksi useista Vergilius-moteteista Josquinin sävellysluettelossa,
ja oivallinen esimerkki humanismin myötä heränneestä mielenkiinnosta klassisen antiikin kirjailijoihin.
Josquin Desprez

PRAETER RERUM SERIEM

Ensemble Petraloysio
Petri Arvo, dulzian • Valter Jürgenson, renessanssipasuuna
Ilpo Laspas, urut • Raivo Tarum, sinkki
Præter rerum seriem
parit deum hominem
virgo mater.
Nec vir tangit virginem
nec prolis originem
novit pater.
Virtus sancti spiritus
opus illud cœlitus
operatur.
Initus et exitus

Tavallisista tavoista poiketen,
Jumala ja ihminen syntyy
neitsytäidistä.
Hän ei ole miestä tuntenut;
lapsen alkuperä on
isälle tuntematon.
Mutta Pyhän Hengen voima
on tuonut tämä
taivaallinen tapahtuma todeksi.
Syntymäsi

Josquin
partus tui penitus
quis scrutatur?
Dei providentia
quæ disponit omnia
tam suave.
Tua puerperia
transfer in mysteria,
mater ave.

85

alkua ja loppua,
kuka voisi sitä tietää?
Jumalan armo,
joka järjestää kaikki
niin ihanasti;
sinun äitiytesi
esittelee meille mysteerin.
Terve, oi äiti.

Kuusiääninen motetti joka perustuu gregoriaaniseen sekvenssiin.
Tämä kuuluu hitaasti kulkevana melodiana kahdessa eri äänessä vuorotellen. Tätä motettia lasketaan yhdeksi Josquinin parhaina teoksina
ja myöhempi renessanssisäveltäjä Cipriano de Rore käytti sitä pohjana
säveltäessään laajamittaista messua Missa Praeter Rerum Seriem
Pierre Alamire (n. 1470–1536)

TANDER NAKEN

Valter Jürgenson, renessanssipasuuna
Ilpo Laspas, urut • Raivo Tarum, sinkki
Pierre (Petrus) Alamire oli, paitsi säveltäjä, etenkin aikansa kuuluisin
musiikkikäsikirjoitusten tekijä. Hän loi useita tavattoman ylellisiä ja
koristeltuja käsikirjoituksia joiden kansien sisällä on säilynyt monta
tunnettua teosta jotka eivät olisi muuten jääneet eloon meidän päiviimme saakka. Tämä on hänen sovituksensa tunnetusta, hieman kevytmielisestä flaamilaislaulusta, johon moni muukin säveltäjä oli tarttunut.
Marchetto Cara (n. 1470–n. 1525)

NASCE LA SPEME MIA

The Cipriano Project • Mikko Ikäheimo, teorbi
Nasce la speme mia da un dolce
riso,

Toivoni syntyy ihanasta
naurusta,
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ogni mio ben da un humil sguardo kaikki iloni riippuu nöyrästä
pende;
katseesta;
la mia felicità sta in un bel viso.
onneni on kauniissa kasvoissa.
¶Però che for di quel sempre
¶Mutta tuon lisäksi hän uusii
riprende
jatkuvasti
un modo tal, una tanta bellezza
suuren kauneutensa tavalla,
che 'l cor m'alegra e 'l corpo in
jolla sydämeni iloitsee ja ruumiini
fiamma acende.
syttyy liekkeihin.
¶S'advien ch'alcun nel mio
¶Jos käy niin, että joku
conspecto sprezza
näköpiirissäni halveksuu
per trarmi for di noglia o di
vetäen minut pois ikävyydestä ja
sospetto,
epäilyksestä
o che dolce signal, o che dolcezza!
ah, mikä ihana merkki, ah mikä
suloisuus!
¶Se per mirar nel suo legiadro
¶Jos katsomalla hänen viehättävää
aspetto
ilmettään
driza ver me un suspir con lieto
hän osoittaa minulle huokauksen
volto,
iloisin kasvoin
o che dolce piacer, o che
ah mikä suloinen mielihyvä, ah
diletto!
mikä ilo!
¶Se per veder se li posso esser
¶Jos nähdäkseen voinko sitten olla
tolto
erossa
ad altra donna parlar mi
antaen minun puhua toiselle
concede,
naiselle,
aimè che libertà senza esser
hyvänen aika, mikä vapaus olematsciolto!
ta heitteillä!
¶Se l' foco che ho nel petto agnhor ¶Jos tuli, joka minulla on rinnassa,
mi cede
hiipuu aina
e che pietosa sia d'ogni mio affanno, ja jos hän säälii kaikkea kipuani
o che dolce pietà, pur ch'ella el
voi mikä ihana autuus, kunhan
crede!
hän sen uskoisi!
¶S'in me compensa l'amoroso
¶Jos hän hyvittää minulle
danno
rakkaushuoleni
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e dentro al cor se ne triumphi e
ja sydämen sisuksissa siitä pitää
gloria,
voitonjuhlia,
o che gran pompa al mio sublime
ah, mitkä suuret seremoniat ylhäiscanno!
sellä istuimellani!
¶Se per mostrar palese la victoria ¶Jos esitelläkseen ilmeistä voittoa
ritratto in cor mi porta in laci
hän kantaa nauhoin sidottua muoavinto,
tokuvaani sydämessä,
o ch'alta impresa, o che dolce
oi mikä suuri ele, oi mikä ihana
memoria!
muisto!
¶Se per vider se 'l grande ampr
¶Jos nähdäkseen onko suuri
mio è finto
rakkauteni keinotekoista
ponermi a gran cimento
hän vakuuttaa laittavansa minut
s'asicura,
suureen testiin,
ah, mikä ihana todistus, oi, mikä
o che chiar prova, o che felice
istinto!
onnellinen vaisto!
¶De sua beltà e de mia fede
¶Hänen kauneudestaan, omasta
pura
aidosta uskollisuudestani
altro non si pò dir nè del mio stato enkä olotilastani voi puhua muuta
se non che 'l gaudio mio non ha
kuin että ilollani ei ole mittaa,
misura
sellaista,
tal che chiamar mi posso hor
jolla voin sanoa itseäni nyt
fortunato.
onnekkaaksi.
Bartolomeo Tromboncino (n. 1470–1535 tai myöh.)

HAIMÈ, PERCHE M’HAI PRIVO

The Cipriano Project • Mikko Ikäheimo, teorbi
Haimè per che m'hai privo
del tuo divin aspecto
al qual sempre subiecto
viver voglio?
¶Haimè, di te mi doglio
e de tua poca fede

Oi, miksi käännät pois
jumalallisen katseesi,
jonka kohteena
tahtoisin aina olla.
¶Oi, kuinka kärsin vuoksesi,
kun uskoin että
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che la man tua mi diede
per amarme.
¶Haimè, sento straciarme
el core in mille parte
che fermo è sempre amarte
come el suole.
¶Haimè, se cusì vuole
la mia Fortuna ria
che me per te mi oblìa,
son contento.
¶Haimè, se 'l mio lamento
da te pur fosse inteso,
e che'l mio cor acceso
liberasti!
¶Haimè, per che te irasti
ver me senza cagione?
Tu sai che ho gran ragione,
e pur m'offendi.
¶Haimè, che non intendi
el mio grave lamento
e l'aspro mio tormento
ch'al cor porto.
¶Haimè, son quasi morto
sol per amarte tanto,
et io vivo sol de pianto
e del tuo amore.
¶Haimè, chè 'l mio core
per te strugge in fuoco
e vassi a puoco a puoco
consumando.
¶Haimè, che, sol chinando
el tuo benigno aiuto,
che non sia al fin conduto
per amarte!

Diiva
ojentaisit kätesi minulle
rakkauden merkiksi.
¶Oi, sydämeni on
tuhansina palasina,
ja silti rakastaa sinua
niinkuin aina.
¶Oi, jos toivot kohtalokseni
että takiasi
unhoitan oman elämäni,
tyydyn siihen.
¶Oi, jospa
kuulisit tuskani
ja vapauttaisit palavan
sydämeni.
¶Oi, miksi vihastuit
minulle syyttä?
Loukkaat minua vaikka tiedät
että olen oikeassa.
¶Oi, etkö ymmärräkään
tuskaa
ja kärsimystä,
joita kannan sydämessäni.
¶Oi, olen kuolemaisillani
rakkaudesta sinuun,
ja elämäni täyttyy
rakkauden kyyneleistä.
¶Oi, sydämeni
on liekeissä
sinun tähtesi, mutta hiljalleen
se riutuu.
¶Oi, näin huudan
apuasi
jotta rakkaus ei minua
tuhoaisi.
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Yksi Petruccin isoimmista urakoista nuottijulkaisijana oli peräti 11
kirjan kokoelma niin kutsutuista frottoloista, lyhyitä ja monisäkeisiä
lauluja joita saatettiin esittää moniäänisesti, soololauluina luuttusäestyksellä tai siltä väliltä. Nämä olivat suosittuja erityisesti Firenzessä ja
Roomassa.
Brumel (n. 1460–1512/13)

LAUDATE DOMINUM DE CAELIS
Ensemble Petraloysio

Laudate Dominum de
caelis,
laudate eum in excelsis.
Laudate eum omnes angeli eius,
laudate eum omnes virtutes
eius.
Laudate eum sol et luna,
laudate eum omnes stellae et
lumen.
Laudate eum caeli
caelorum
et aqua quae super caelum est.
Laudent nomen Domini quia ipse
dixit et facta sunt,
ipse mandavit et creata sunt
Statuit ea in saeculum et in
saeculum saeculi
praeceptum posuit et non
praeteribit.
Laudate Dominum de terra
dracones
et omnes abyssi.
Ignis grando nix glacies spiritus
procellarum

Ylistäkää Herraa, te jotka olette
taivaassa,
ylistäkää häntä korkeuksissa!
Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä,
ylistäkää häntä, kaikki taivaan
joukot!
Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu,
ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!
Ylistäkää häntä, korkeimmat
taivaat
ja taivaankantta kattavat vedet!
Ylistäkööt nämä kaikki Herran
nimeä,
sillä hän on ne käskyllään luonut.
Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi,
hän sääti niille järkkymättömät
lait.
Ylistäkää Herraa, te jotka olette
maan päällä,
ylistäkää, syvyydet ja meren pedot!
Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja
usva,
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quae faciunt verbum
eius
Montes et omnes colles ligna
fructifera
et omnes cedri.
Bestiae et universa pecora
serpentes
et volucres pinnatae.
Reges terrae et omnes populi
principes
et omnes iudices
terrae,
Iuvenes et virgines senes cum
iunioribus
laudent nomen
Domini.
Quia exaltatum est nomen eius
solius.
Hymnus omnibus sanctis eius filiis
Israhel
populo adpropinquanti sibi
¶Laudate Dominum in sanctis
eius,
laudate eum in firmamento
virtutis eius.
Laudate eum in virtutibus eius,
laudate eum secundum multitu
dinem magnitudinis eius.
Laudate eum in sono tubae,
laudate eum in psalterio et
cithara.

ylistä, myrskytuuli, hänen
käskyläisensä!
Ylistäkää, vuoret ja
kukkulat,
hedelmäpuut ja setrit,
villipedot ja
karja,
maan matelijat ja taivaan linnut!
Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja
kansat,
ruhtinaat ja kaikki maan
mahtimiehet,
nuorukaiset ja neidot, vanhat ja
nuoret!
Ylistäkööt nämä kaikki Herran
nimeä,
sillä hänen nimensä yksin on
ylhäinen.
Häntä ylistävät kaikki hänen
palvelijansa,
Israelin kansa, joka saa olla lähellä
häntä.
¶Ylistäkää Jumalaa hänen
pyhäkössään,
ylistäkää häntä taivaan mahtavissa
holveissa!
Ylistäkää häntä, hänen väkeviä
tekojaan,
ylistäkää häntä, hän on
suuri!
Ylistäkää häntä raikuvin torvin,
ylistäkää häntä harppua ja lyyraa
soittaen!

Josquin
Laudate eum in tympano et
choro,
laudate eum in cordis et
organo.
Laudate eum in cymbalis bene
sonantibus,
laudate eum in cymbalis
iubilationis;
omnis spiritus laudet
Dominum
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Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua
lyöden,
ylistäkää häntä luuttua ja huilua
soittaen!
Ylistäkää häntä symbaalien
helinällä,
ylistäkää häntä riemukkain
symbaalein!
Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa!

Neliääninen motetti, jonka säveltäjä oli Josquinin aikalainen. Hän
saapui kuitenkin vasta 1500-luvun alkupuolella Italiaan ja vietti loppuelämänsä siellä. Tämä teos on erityisen kuuluisa pitkistä ja erittäin
tiheistä imitaatiokuluista jotka esittelevät säveltäjän mestarillista kontrapunktin hallintaa.
Josquin Desprez

ILLIBATA DEI VIRGO

The Cipriano Project
Valter Jürgenson, renessanssipasuuna
Illibata Dei virgo nutrix
Olympi tu regis o genitrix
Sola parens verbi puerpera
Quae fuisti Evae reparatrix
Viri nephas tuta mediatrix
Illud clara luce dat scriptura
Nata nati alma genitura
Des ut laeta musarum factura
Prevaleat hymnus et sit ave
Roborando sonos ut guttura
Efflagitent laude teque pura

Puhdas neitsyt, Jumalan ravitsija,
oi Olympin hallitsijan äiti,
joka yksin synnytit Sanan.
Sinä hyvitit Eevan synnin
ja tulit syntisten puolestapuhujaksi
niin kuin kirjoitukset kertovat.
Poikasi tytär, hurskas jälkikasvu,
anna muusien riemukas käsityö
pysyä ave-tervehdyksenä,
niin että vahvistetuin äänin
voimme laulaa kunniasi ja
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Zelotica arte clament
Ave.
¶Ave virginum decus hominum
Coelique
porta
Ave lilium, flos humilium
Virgo decora.
Vale ergo tota pulchra ut luna
Electa ut sol clarissima gaude.
Salve tu sola cum sola amica,
Consola »la mi la» canentes in tua
laude.
Ave Maria, mater
virtutum,
Veniae vena, ave Maria,
Gratia plena, Dominus tecum,
Ave Maria, mater virtutum.
Amen.

ylistää sinua vannoutuneella
taiteella.
¶Terve sinä neitsyeiden kunnia,
ihmisten kunniakas alkulähde ja
taivaan portti.
Terve, lilja, nöyrien kukka
ja armollinen neitsyt.
Terve, kaunis kuin kuu,
kuin aurinko kirkas. Iloitse!
Terve, sinä ainoa, lohduta heitä
jotka kunniallesi laulavat
»la mi la».
Terve Maria, hyvyyden äiti, pelastuksen virta,
terve Maria, armoa täynnä,
Herra on kanssasi.
Terve Maria, hyvyyden äiti.
Amen.

Riemullinen viisiääninen motetti joka on samalla Josquinin nimenkirjoitus: Ensimmäisen puoliskon jokaisen tekstirivin alkukirjain muodostaa säveltäjän nimen. Ostinato, joka tässä esityksessä kuuluu pasuunassa, on sen ajan solmisaation sääntöjen mukaan la-mi-la, mikä viittaa
tavuihin Ma-ri-a. Asteittain nopeutuva rakenne luo varsin juhlallisen
tunnelman.
Ludwig Senfl (n. 1486–1542/43)

AVE MARIA VIRGO SERENA

The Cipriano Project • Ensemble Petraloysio
Petri Arvo, dulzian • Valter Jürgenson, renessanssipasuuna
Ilpo Laspas, urut
Raivo Tarum, sinkki

Josquin
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
virgo serena.
Ave cujus conceptio,
Solemni plena gaudio,
Caelestia, terrestria,
Nova replet laetitia.
Ave cujus nativitas
Nostra fuit solemnitas,
Ut Lucifer lux oriens,
Verum solem
praeveniens.
Ave pia humilitas,
Sine viro foecunditas,
Cujus annuntiatio,
Nostra fuit salvation.
Ave vera virginitas,
Immaculata castitas,
Cujus purificatio
Nostra fuit purgatio.
Ave praeclara omnibus
Angelicis virtutibus,
Cujus fuit assumptio
Nostra glorificatio.
O Mater Dei,
Memento mei. Amen.
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Terve Maria, armorikas,
Herra on kanssasi, ylhäinen
neitsyt.
Terve sinä, jonka siittämisessä,
täynnä juhlallista iloa,
taivaat ja maatkin
täyttyvät uudella ilolla.
Terve sinä, jonka synnystä
tuli meidän juhlamme,
niin kuin nouseva idän valo
joka astuu todellisen auringon
eteen.
Terve, oi vahnurskas nöyryys,
hedelmällisyys vailla miestä,
jonka ilmestys
oli meidän pelastuksemme.
Terve, todellinen neitsyys,
tahraamaton siveys,
jonka kirkastus
oli meidän puhdistuksemme.
Terve sinä, kaikkien
enkeleiden kanssa kohotettu,
jonka taivaannouseminen
oli meidän kunniaan nousu.
Oi Jumalan äiti,
muista meidät. Amen.

Josquinin motetin kuusiääninen parafraasi, joka kautta laajamittaisen kulkunsa viittaa esikuvansa melodiasitaateilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla. Esimerkki varsin
kunniallisesta tavasta ratsastaa
Josquinin suosiolla.
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GUDFADERN DUFAY

Finsk text
på sidan
21.

D

et är omöjligt att fixera renässans

musikens födelse till någon enskild tidpunkt. Det har
till och med hävdats att renässansen som musikalisk
era aldrig existerat. En betydande kulturell milstolpe
var det trots allt när den engelska musiken, efter att
hundraårskriget tagit slut, i början av 1400-talet började förekomma
också på kontinenten och korsbefruktas med de flamländska och franska flerstämmiga stilarna. Det flitiga bruket av tersklanger som konsonerande ackord – något som betraktas som ett av de centralaste dragen
i renässansmusikens (och hela den nya tidens musiks) födelse – var i
första hand av engelskt ursprung. Oktav- och kvintklanger hade dominerat musiken fram till 1400-talet, men nu började alltså tersen i
allt högre grad användas som en vilande samklang, som inte behövde
lösas upp till något annat. Det här förde musiken i riktning mot en ny
tonalitetsuppfattning och är något som för våra nutida öron klingar
välbekant, men som på den tiden var en radikal och revolutionerande
idé, ungefär som perspektivläran i bildkonsten.
Vi kan också notera att 1400-talets musikteoretiker lade märke till
och beskrev förändringen. Källorna visar att både teoretiker och tonsättare ansåg sig ha trätt över en avgörande tröskel in i en ny stil, som
de ansåg bättre än, ja rentav överlägsen den tidigare.
Teoretikern och tonsättaren Johannes Tinctoris skrev i sin Liber de
arte contrapuncti år 1477:
Det är fortfarande ägnat att förvåna, att det inte finns en enda kom
position skriven för mer än 40 år sedan som av de lärda skulle anses
Text: Petros Paukkunen • övers. Mats Lillhannus.
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värd att framföras. Nuförtiden finns, förutom många sångare som
sjunger synnerligen vackert, en oräknelig mängd tonsättare, som Jo
hannes Ockeghem, Johannes Regis, Antoine Busnois, Firmin Ca
ron och Guillaume Faugues, som har haft äran att studera denna
himmelska konst med de nyligen bortgångna John Dunstable, Gilles
Binchois och Guillaume Dufay. Nästan alla dessa mäns alster an
das en sådan ljuvhet att de för mig tycks kunna anses värdiga nog
inte bara för män och hjältar, men också för odödliga gudar. Aldrig
lyssnar jag till eller studerar dem utan att efteråt känna mig upp
friskad och mera vis. Liksom Vergilius för sin himmelska Aeneas
tog Homeros som förebild, så, vid Herkules, använder jag dessa som
modell för mina egna blygsamma verk; jag har öppet imiterat särskilt
deras upphöjda kompositionsstil särskilt i fråga om placeringen av
konsonanser.
Vi kan tänka oss att renässansen i ett allmännare avseende var en kulturpolitisk och samhällelig ambition att ge konsten och den humanistiska utvecklingen ett egenvärde. Musik existerade nu för första gången
för sin egen skull. Med de stora upptäcktsfärderna och de vetenskapliga framstegen vidgades världsbilden betydligt, universitet grundades
och boktryckarkonsten möjliggjorde spridandet av kunskap och musik
i en aldrig tidigare skådad omfattning.
Den europeiska ekonomin blomstrade. Kyrkor och katedraler byggdes och körskolor och kapell etablerades utan att spara på kostnaderna.
Yrkesstolta tonsättare och musiker reste runt Europa och lät arbetsgivare tävla om deras insatser. Tjänsterna levererades till högstbjudande och om villkoren ändå inte tillfredsställde, kunde man alltid vända
sig till följande utsträckta hand. Det är heller ingen slump att många
latinska renässansmotetter har insmickrande och hyllande texter, ett
medel för att få del av de makthavandes gunst. Systemet matade sig
själv. Härskarna, inklusive de förvärldsligade påvarna, ville stoltsera
med glansfull konst. Musiken var ett centralt socialt redskap och alla
drog nytta av den. Aldrig har musikutövande (och andra konster) och
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-utvecklande åtnjutit så gynnsamma förhållanden som under renässansen. I jämförelse med denna kulturella vår genomlever vi 200-talets
västerlänningar en smällkall vintertid.

TONSÄTTARE OCH SOCIETETSLEJON

Guillaume Dufay (1397–1474) var en kosmopolit,
med en bred och omfattande musikalisk, kyrklig och juridisk utbildning. Han ingick i många samhällens societetsskikt, sjöng i Sixtinska
kapellets kör, verkade som diplomat, komponerade på beställning verk
till viktiga statligaoch politiska evenemang, tjänade en förmögenhet
och åtnjöt en odelad uppskattning bland sina samtida. Tack vare sina
humanistiska kopplingar kan Dufay betraktas som den första ledargestalten i den musikaliska renässansen, på samma sätt som Francesco
Petrarca inom poesin eller Boccaccio inom litteraturen.
Dufay föddes troligen nära Cambrai, som vid den tiden var ett av
Europas mest glansfulla kyrkomusikcentra. I jämförelse med många
samtida vet man tämligen mycket om hans liv, eftersom han tjänstgjorde på platser där man var noggrann med dokumentationen. Han har
också misstänkts vara adlig, eftersom han fick sig så många beneficier,
alltså kyrkliga livräntor, till dels, men mera troligt är att han tjänat in
dem på rent musikaliska meriter. I varje fall är det häpnadsväckande
hur naturligt och lätt han rörde sig i tidens främsta kretsar. Furstar i
Ferrara, Rimini, Florens och Savojen, flera påvar, Donatello och Brunelleschi hörde till hans umgängeskretsar. Det är tydligt att Dufay redanav sina samtida betraktades som primus inter pares, och
när han hade dragit sig tillbaka till Cambrai på äldre
dagar anlände en jämn ström av yngre tonsättarkolleger för att få välsignelse
för sitt värv, som om gudfadern beviljat
audiens.
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MÖRDAREN
GESUALDO
läkten Gesualdo tog det lilla fursten

dömet Venosa, nära Neapel, i besittning år 1560. Eftersom
Carlo, född år 1566,var familjens andre son, föll det på hans
lott att få en uppfostran som skulle göra honom till familjens intressebevakare i kyrkliga sammanhang. Släkten var
i och fö sig redan väl representerad i maktkretsarna i Rom: kardinal
Carlo Borromeo, senare San Carlo, var Carlos morbror, och farbrodern
Alfonso Gesualdo var likaledes kardinal. Som sjuåring, efter att hans
mor dör, flyttade Carlo in hos denne Alfonso. Det finns ingen närmare
information om hans ungdomsår, men med tanke på att han blev en
utmärkt lutenist och cembalist verkar musiken ha varit en viktig del av
hans bildning.
Carlos liv förändrades radikalt när hans äldre bror Luigi dog år 1584
och Carlo blev kronprins. Han gifte sig med sin kusin Maria d’Avalos
år 1586 och paret fick en son, Emanuele. Några år efter brölloet inledde Maria en relation med den neapolitanske adelsmannen Fabrizio
Carafa. Enligt vissa källor var relationen en offentlig hemlighet som
Gesualdo själv var den siste att få reda på. I vilket fall som helst slutade historien tragiskt när Gesualdo ertappade paret på bar gärning
och mördade dem båda i ett vildsint blodsdåd. Eftersom tre adelsfamiljers heder stod på spel och eftersom Gesualdo hade rätten på sin
sida föredrog man att tiga om mordet och Gesualdo isolerade sig i sitt
slott i Venosa. Dubbelmordet var ändå ingen hemlighet, eftersom den
venetianske ambassadören i Neapel gav en detaljerad rapport om händelsen till sin hemstads senat den 19. oktober 1590 och konstaterade att
familjen Caradfa beslutit att betrakta ärendet som en tragisk incident
och avstått från alla vedergällningskrav (blodshämnd).
Ett år efter mordet dog Gesualdos far och han blev ny furste över
Text: Kari Turunen • övers. Mats Lillhannus.
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Venosa. Han ingick ett nytt äktenskap, med Leonora d’Este av den
framstående adelssläkt som regerade över Ferrara. Det, att det nygifta
paret spenderade mycket tid i Ferrara var antagligen avgörande för Gesualdos musikaliska karriär. I Ferrara verkade nämligen Luzzasco Luzzaschi, som var välkänd för sina virtuosa kompositioner för hovets musikaliska stjärnor, de tre välsjungande damer som gick under namnet
Concerto delle donne, och för sina våghalsigt kromatiska experiment.
Bägge musikaliska drag fann sin väg in i Gesualdos kompositioner och
uformade dennes unika, starka stil.
Han publicerade fem madrigalböcker (1594–1611), två samlingar
av sakrala verk för fem, respektive sju stämmor (1603) och en samling
Tenebrae-responsorier (1611). I sina tidigaste madrigalsamlingar skiljer
sig Gesualdo inte särskilt mycket från samtida kolleger. Verken är smidiga men opersonliga. Det är först i de två sista madrigalsamlingarna
och i Tenebrae-responsorierna som Gesualdos mogna, närmast revolutionerande stil blommar ut. Många andra tonsättare hade redan under
årtionden använt kromatik som stilmedel, oftast genom att modifiera
ett väntat ackord till fel form (från dur till moll eller vice versa). Gesualdos kromatik är mycket mera kontrollerad och baserar sig långt på
säregna ackordföljder i tvärståndsrelation.
Eftersom Gesualdo allmänt betraktades som dilettant, har många
samtida kromatiker beskrivits som lärare och förebilder, men nyare
forskning ger vid handen att förhållandet kan ha varit det motsatta.
Luzzaschi var sannolikt en lärare, liksom också Giovanni de Macque,
som tjänstgjorde hos Gesualdo 1585-90 och som i sin tur var elev till
den produktive flamländaren Philippe de Monte. Pomponio Nenna
och Scipione Stella däremot, som hörde till Gesualdos musikerkrets i
slutet av 1590-talet, torde ha fått influenser av honom snarare än tvärtom. Också den något senare Sigismondo d’India verkar ha tagit intryck
och om det stämmer så har intrycken säkerligen nått vidare också till
Michelangelo Rossi, d’Indias elev. Girolamo Frescobaldi för sin del var
en annan elev till Luzzaschi och väl förtrogen med tidens trender inom
madrigalkonsten.
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BIORNEBURGS
MÄSTARE
1600- och 1700-talens Finland fanns det

inga rika hov med stora musikkapell. Ändå var musicerandet
inte begränsat till folkmusik. Lärt musicerande utövades i kyrkor
och skolor, av stadspipare och militärmusikkårer. I större städer
kunde dessa parter förena sina krafter och framföra flerstämmig,
till och med flerkörig musik till kyrkliga och andra festligheter.
Vid den här tiden var musik en viktig del av skolbildningen i de
lutherska länderna. I östersjöländerna rådde en enhetlig skolmusikkultur och när man bekantar sig med den korrigeras den felaktiga uppfattningen att man tidigare bara skulle ha framfört nyskriven musik. Den
mest omtyckta skolmusiken var inte alls samtida tonsättares senaste
verk, utan 1500- och 1600-talens vokalpolyfoni. Den här smaken för
äldre musik var heller inget tecken på nordisk efterblivenhet, för samma traditionella repertoar användes exempelvis i Bachs Leipzig.
Den viktigaste, om än fortfarande tämligen okända, källan till den
i Finland utövade skolmusiken är notsamlingen från trivialskolan i
Björneborg, återfunnen av Heikki Klemetti för drygt etthundra år sedan. De fyra stämböckerna kopierades för hand år 1725, eventuellt för
att ersätta förlagor som förstörts under stora ofreden, och de innehåller
4-, 5- och 8-stämmig sakral vokalmusik. De 93 kompositionerna har
latinska och svenska texter. Bara ett verk, Melchior Vulpius Matteuspassion från år 1613, har översatts till finska. Samma verk finns bevarat
också i flera andra finska källor och framfördes regelbundet under en
period på mer än 100 år.
Klemetti framförde den här musiken med sin stora kammarkör
Suomen Laulu. I Sonus Borealis däremot har vi följt 1600-talets praxis
och använder soloröster och instrument. Den här gamla stilen (Stile antico), med instrument som dubblerar sångstämmor var en praxis
Text: Jaakko Saarinen • övers. Mats Lillhannus.
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som redan Klemetti i teorin kände till, men som bara sällan tillämpas idag. Förutom basso continuo-ackompanjemang och instrumentaldubbleringar kunde sångstämmor också ersättas med melodi-instrument, vanligen sinkor, basuner eller stråkinstrument.
Den här konserten är inte avsedd som en egentlig rekonstruktion
av skolmusiken i Björneborg efter stora ofreden, något vi vet tämligen
litet om. I stället vill vi ge en bred bild av den mångfald av
uppförande- och ensemblescenarier som blomstrade
inom skolmusiken runt Östersjön. Vi tror
att den här bortglömda musiken på
detta sätt också på bästa sätt
väcks till liv för en
nutida åhörare.

I

DIVAN JOSQUIN
den berömda avhandlingen Le Istitutioni

Finsk text
harmoniche från år 1558 återger Gioseffo Zarlino en anekdot på sidan
om hur den unge tonsättaren Adrian Willaert omkring år 1515, 77.
där han får höra påvens kapell sjunga hans sexstämmiga motett
Verbum bonum et suave. Kapellsångarna var övertygade om att
det förnämliga verkets upphovsman var Josquin Desprez men efter att
Willaert hade upplyst dem om att det i själva verket var han som skrivit
motetten blev de så upprörda att de vägrade att någonsin sjunga den
igen.
Sanningsenligheten i den här historien kan knappast verifieras men
ett framgår i vilket fall som helst med all önskvärd tydlighet: Josquins
namn var på allas läppar i början av 1500-talet (och, skulle det visa
sig, under många decennier framöver). Josquin Desprez var den första
europeiska musikern som nådde vad man skulle kunna kalla en superstjärnestatus. Hans verk spriddes över hela kontinenten, musikteoText: Mats Lillhannus.
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retiker hänvisade flitigt till honom och allehanda märkespersoner, inklusive Martin Luther, uttryckte sin beundran för hans musik. Många
försökte imitera honom i hopp om framgång: en del tonsättare och
förläggare gick så långt att de använde hans namn på alster som hade
helt annat ursprung, såsom också anekdoten med Willaert antyder.
Tonsättaren Georg Forster konstaterade år 1540 syrligt att det verkar
som om Josquin skrivit mera musik efter sin död än under hans livstid.
Trots att Josquin Desprez nådde en unikt synlig position i det europeiska musiklivet kring sekelskiftet 1500 är det fortsättningsvis mycket
som är oklart i hans biografi, börjande med hans födelseår och -plats.
Under många år var 1440 det allmänna, ungefärliga antagandet, men
nyare forskning har ifrågasatt detta och musikhistoriker har tämligen
auktoritativt placerat hans födsel ett decennium senare. Sista ordet är
ändå knappast sagt i den här frågan. Ett problem är källornas inexakthet,
liksom också att det i samtidens kapell runtom i Europa fanns många
sångare liknande namn. En avgörande faktor i resonemangen om tonsättarens tidigare liv är huruvida man antar att den Josquin som anställdes
som vuxen sångare vid hovkapellet i Milano år 1459 är vår man eller inte.
Under 1470- och 80-talen kan han däremot med stor trygghet placeras i Milano, först vid hertig Galeazzo Sforzas hov och sedermera antagligen hos dennes bror, den blivande kardinal Ascanio Sforza. Kring
slutet av 1480-talet och återigen åren 1503-04 befann han sig i Ferrara,
först som Ascanios undersåte och senare som hovkapellmästare hos
hertig Ercole II d’Este av Ferrara. Däremellan finns återigen stora luckor i kronologin, men under några år torde han i alla fall ha tjänstgjort
hos Ludvig XII av Frankrike.
Efter att han lämnat Ferrara slog han sig ned i Condé-sur-l’Escaut på
gränsen mellan dagens Frankrike och Belgien. Där åtnjöt han en bekväm
kyrklig position som möjliggjorde ett fortsatt tonsättande och många av
hans bästa verk härstammar också från de här sena decennierna.
Det finns många delorsaker till att Josquins musik fick en sådan
oerhörd spridning. Förutom hans uppenbart mästerliga, rentav genialiska hantverk och en personlighet som underbyggde hans status som
stjärna, handlade det också om lyckosam timing. Kring sekelskiftet
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1500 togs avgörande steg i konsten att trycka noter kostnadseffektivt
och snabbt, något som skulle bidra till att också Josquins musik fick
en aldrig tidigare skådad spridning. Den boktryckare som tog det avgörande steget hette Ottaviano Petrucci och var verksam i Venedig,
en stad som skulle bli musikförläggarnas stora centralort under den
senare renässansen. Petruccis första musikpublikation med den nya
tekniken var en samling om (knappt) 100 flerstämmiga kompositioner,
Harmonice Musices Odhecaton, som innehöll ett tvärsnitt av tidens
stora tonsättarnamn. Under de kommande åren ägnade Petrucci flera
volymer exklusivt åt Josquins musik, vilket var en få förunnad heder.
Apropå samtida tonsättare ja. Josquin var ju inte, så upphöjd som
han blev, ensam om sin konst. I själva verket såg Europa under hans
levnad en aldrig tidigare skådad blomstring av tonkonst, med ett överflöd av tonsättare, både fransk-flamländska kolleger till Josquin och och
andra nationaliteter. Italien var den stora smältdegeln men otaliga framstående musiker var verksamma i Frankrike, England, Tyskland och på
andra håll i Europa. Ett försök att räkna upp Josquins nästan lika framgångsrika och framstående kolleger blir snabbt en lång lista: Alexander
Agricola, Antoine Brumel, Loyset Compére, Hayne van Ghizeghem,
Heinrich Isaac, Jean Mouton, Jakob Obrecht, Pierre de la Rue, osv.
Var Josquin en diva? Nåja, det är svårt att dra säkra slutsatser om
en person man vet så litet om. Det vi vet räcker dock till för antydningar: han var exempelvis självmedveten och säker nog i sitt gebit för
att begära arvoden långt högre än hans kolleger och blev ändå anlitad.
Den mest kända episoden berör hans anställning i Ferrara 1503, inför
vilken hertig Ercole begärde utlåtanden av flera sakkunniga. Sångaren
och diplomaten Gian de Ariganova skrev bl.a: »För mig förefaller han
(Isaac) vara väl skickad att tjäna Ers höghet, mera då än Josquin, emedan den förre är godmodigare och trevligare och därtill kommer att
komponera nya verk oftare. Det är sant att Josquin komponerar bättre,
men han komponerar när han själv vill och inte när någon önskar det
av honom och han begär 200 dukater i lön, medan Isaac nöjer sig med
120; men Ers höghet bestämmer.»
Hertigen anställde Josquin.
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KONSERTTEJA
PAAVALINKIRKOSSA
Su 6.3. klo 18

Paavalinkirkko 85 vuotta!

Kilven Kuoro ja Kamarikuoro SonorEnsemble, johtaa Hanna Remes, soitinyhtye, Seppo Välimäki, urut, Sanna-Maarit
Hakkarainen, laulu. Vapaa pääsy.
La 12.3. klo 19

James Tenneyn Glissade.

Jan Lehtola, urut. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Su 13.3. klo 19

Jälleen näimme tähdet
– A riveder l estelle.

Tanssin, musiikin ja lausunnan vuoropuhelusta syntyvä meditatiivinen ja unenomainen esitys, jossa kuullaan katkelmia
Danten Jumalaisesta näytelmästä suomeksi ja italiaksi luettuna. Lukijat: Gabriele Goria ja Mirjami Heikkinen, Tanssi
ja koreografia: Helena Romppanen, Valosuunnittelu: Janne
Teivainen/ Aleksanterin teatteri. Orkesterina: Jarmo Julkunen, renessanssikitara ja Markku Mäkinen, renessanssiurut.
Liput 14/11 €.
Ma 14.3. klo 19

Taivaaseen ota tykösi!

Ahjo Ensemble, Paavo Hyökki. Liput 14/11 €.

www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali.html
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KEVÄÄLLÄ
2016
Pe 25.3. klo15

F. Schubert: Missa Solemnis.

Osia J. S. Bachin h-molli-messusta. Graduale-kuoro, Graduale-orkesteri, solistit, johtaa Seppo Välimäki. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
La 23.4.klo 19

Kohti valoa.

Lauluyhtye Versio. Gabrieli-Palestrina-Victoria. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 15/10 €. Lisätietoja: www.lauluyhtyeversio.fi
Su 22.5. klo 18

G. Fauré: Requiem.

Paavalinkirkon kuoro, johtaa Seppo Välimäki. Vapaa pääsy.

www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali.html

Renessanssimusiikkijuhlat
Koittaa
jälleen
Paavalinkirkossa
19.–22.1.2017
..–..


Väliaikana seuraa Auroren verkkosivuja
www. renessanssimusiikkijuhlat.fi
ja Facebookia
www.facebook.com/
renessanssimusiikkijuhlat

