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David Hackston • Teppo Lampela – kontratenori
Paul Bentley-Angell • Mats Lillhannus 

Jussi Salonen • Kari Turunen • Jukka Vaari – tenori
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Titta Lampela • Anna Villberg – sopraano
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Valter Maasalo – baritoni
Juha Suomalainen – basso

trio audi alteram
Petri Arvo – nokkahuilut • dulcian

María Martínez-Ayerza – nokkahuilut
Petros Paukkunen – kosketinsoittimet

AUROREN
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ESIINTYJÄT

Esiintyjien tarkemmat esittelyt Auroren verkkosivuilla 
renessanssimusiikkijuhlat.fi/esiintyjat/

luuttu. kirjasta syntagma musicum 
(osa iii), 1620.
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VALOA KESKELLE 
PIMEINTÄ 

TALVIKAUTTA

 Aurore mallia iv on täällä. sen Perus-
konsepti, neljä konserttia Paavalinkirkossa, on en-
nallaan. Tässä katedraalimaisessa tilassa soivat urut, 
soittimet ja äänet tavalla, joka tekee oikeutta sille suu-
renmoiselle musiikille, jota haluamme tuoda kuulta-

vaksi. Tällä erää meillä ei ole mitään kattavaa teemaa, mutta jokainen 
konsertti muodostaa eheän kokonaisuuden, joka kiertyy oman tee-
mansa ympärille. 

Melko itsestään selvä teema tälle vuodelle oli reformaation 500-vuo-
tisjuhlan juhlistaminen. Sattuihan luterilaisuuden synty keskellä re-
nessanssikautta ja se musiikki, joka ympäröi Martin Lutheria ja hänen 
kannattajiaan oli juuri sitä, mitä me kutsumme renessanssimusiikiksi. 
Tässä konsertissa kuullaan Martin Lutherin omaa musiikkia ja luo-
daan katsaus luterilaisen kirkkomusiikin ensimmäiseen vuosisataan. 
Ensi kertaa festivaalin historiassa myös yleisön toivotaan yhtyvän mu-
sisointiin, aidon luterilaisen perinteen hengessä.

Reformaatio-konsertin päättää Heinrich Schützin viimeisestä sävel-
lyskokonaisuudesta oleva motetti. Vaikka se on varmasti myöhäisin 
teos, jota renessanssifestivaalilla kehtaa vielä esittää, se henkii edelleen 
vahvasti renessanssin musiikillista kieltä ja henkeä. Keskeinen osa tätä 
henkeä on tietty melankolia, joka on tärkeä osa koko aikakauden, ja eri-
tyisesti 1500-luvun hengen ymmärtämistä. Tätä melankolia soi oikeas-
taan kaikissa tämänkertaisten renessanssimusiikkijuhlien konserteissa. 

Melankolia ja intimiteetti ovatkin ehkä tämänkertaisten juhlien 
kantavin teema. Toki joukkoon mahtuu kaikkea ylevistä kiitoslauluista 
rasittaviin renkutuksiin, mutta leijonanasemassa on kuitenkin surumi-
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elinen kauneus. Toivomme tämän tuovan lämpöä ja valoa mieliimme 
keskellä kylmintä ja pimeintä talvikautta.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme, 
joita ilman näitä juhlia ei olisi. Ja lämmin kiitos si-

nulle, joka olet tullut konserttiin jakamaan 
tätä suurenmoista musiikkia kans-

samme. Nautinnollisia hetkiä 
renessanssimusiikin 

parissa!

kari turunen 
taiteellinen johtaja

martin luther. lukas kranach vanhemman 
PuuPiirros vuodelta 1548.
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AURORE ÄR HÄR IGEN

 Den fjärde uPPlagan av renässans-
musikfestivalen i ett vintrigt Helsingfors fyller under 
fyra dagar Pauluskyrkan med musik som har både 
rykande aktualitet och bestående, tidlös skönhet. Vi 
som har arbetat med att planera och förverkliga fes-

tivalen är mycket stolta över vad vi kan erbjuda dig, kära åhörare, i år.
Grundkonceptet i festivalen är detsamma som tidigare år. Varje 

konsert förverkligas med hjälp av flera medverkande artister och en-
sembler, vilket möjliggör en stor stilistisk och tematisk bredd. Vi kom-
mer att presentera sakral och världslig musik sida vid sida, grandiosa 
verk skrivna för statsmäns öron lika väl som intima kärlekssånger, mu-
sik från Spanien och Italien likaväl som från England och till och med 
det perifera Finland.

År 2017 firas den lutherska reformationens 500-årsjubileum och det 
är naturligt att också musikaliskt uppmärksamma detta. Vi färdas i fre-
dagens konsert tillbaka till den lutherska kyrkans födelsetid och får en 
inblick i hur det gick till när en helt ny sakral musikrepertoar tog form. 
Ett åtminstone indirekt anknytande tema följer i lördagens konsert 
med djupdykningen in i den engelska hovmusiken under jungfrudrott-
ningen Elisabets långa regering, då den engelska reformationen konso-
liderades i vad vi idag känner som den anglikanska kyrkan.

Dessa två vyer över centrala och omvälvande perioder i Europas kul-
turella, politiska och religiösa historia ramas in av två konserter som 
långt definieras av renässansens kanske mest grundläggande sinnestill-
stånd: melankolin. Det här högstämda vemodet, framkallat av kärlek, 
saknad, olycka eller grubbleri, sågs som den mest kreativa, den mest 
inspirerade sinnesstämning man kunde befinna sig i, och det är ingen 
slump att en så stor del av periodens konst i alla genrer bär på en djupt 
melankolisk prägel. Från kärlek och död till tårar av sorg och glädje: 
Aurore 2017 inleds och avslutas med intima, melankoliska stämningar.

Konsert in
ledningar 

på svenska 
finns på 
sidorna 

82–95.
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Vi vill tacka alla samarbetspartners och understödjare, som gjort 
det möjligt att än en gång bjuda in publiken till renässans-

musikfestival. Tack också till dig, kära åhörare, 
som tagit plats här under Pauluskyrkans 

ståtliga valv idag. Vi hoppas och 
tror att du kommer 

att trivas. Väl 
mött!

mats lillhannus

rakkaus ja kuolema. Petrarcan runojen kuvi-
tuksia vuodelta 1596.
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to 19.1.2017 klo 19

AMOR Y MUERTE
lauluja rakkaudesta ja kuolemasta

Lauluyhtye
ensemble Petraloysio

Sopraano
titta lamPela

Tenori
Paul bentley-angell

Soitinyhtye
trio audi alteram

Näppäilysoittimet
mikko ikäheimo

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.



Pierre Sandrin (1490–1561 jälk.)
doulce memoir

Alonso Mudarra (n. 1510–1580) 
triste estaba el rey david

Nicolas Gombert (n. 1495–n. 1560)
mille regretz

Bartolomé de Selma y Salaverde (n. 1595–1638 jälk.)
sonata a due

Filippo Azzaiolo (1530–1569)
chi Passa Per sta strada

Paul Hofhaymer (1459–1537)
tandernaken

Orlando di Lasso (1530/32–1594)
susanne ung jour

Alonso Mudarra
claros y frescos rios

Ludwig Senfl (1486–1542/3)
es hett ein biedermann ein Weib

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 12.
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Marchetto Cara (1465–1525)
cholei che amo cosí

de la mia imPresa amorosa

Josquin des Prez (n.  1450/1455–1521)
nymPhes des bois

Claudio Monteverdi (1567–1643)
ego flos camPi

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)
mein junges leben hat ein end

Giovanni da Palestrina (n. 1525–1594)
io son ferito, ahi lasso!

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 12.
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Teksti: Petros Paukkunen

Svensk 
text på 
sidan 82.

AMOR Y MUERTE 
– LAULUJA 

RAKKAUDESTA JA 
KUOLEMASTA

 Ei taatusti ole suositumPaa aihetta re-
nessanssin runoudessa, kuin rakkaus ja sen piinallinen ta-
voittamattomuus. Kun lehdet kääntyvät Dante Alighierin, 
Francesco Petrarcan ja lukemattomien muiden runoilijoi-
den intohimoisten sonettien säkeistöillä, nousee yksi asia 

ylitse muiden: Nainen. Verrattoman kaunis, hyveellinen ja puhdas – 
oikeamielinen ja tahraamaton. Tälle naiselle ( joka usein oli todellinen 
henkilö) lyyrikko omisti sydämensä ja mielensä. Rakastaa häntä kyllin 
puhtaasti ja vilpittömästi oli suurin hyve – vastakaiutta jääminen tai 
tavoittamattomuus suloinen marttyyrin kärsimys.

Tämä kaikki juontaa juurensa ainakin vuosituhannen alun ristiret-
kiin asti. On tärkeää olla unohtamatta, että tuohon aikaan arabialainen 
kulttuuri oli kosolti eurooppalaista kehittyneempää. Arabioppineet 
olivat tuon ajan johtavia osaajia matematiikassa ja lääketieteessä. He 
olivat myös kunnostautuneet merkittävästi antiikin kirjallisuuden 
säilyttämisessä ja kääntämisessä. Niinpä samaan aikaan, kun euroop-
palaiset valtiot pyrkivät poliittis-kaupallisesti laajenemaan Lähi-Itään 
kristinuskon varjolla, yliopistoja pystytettiin opettamaan arabialaista 
tiedettä. Sitä kautta juuri antiikin teoria, retoriikka ja runousoppi tuli 
uudelleen Eurooppaan. Ei ole sattumaa, että käyttämämme numero-
järjestelmä on arabialainen, ja että koko modernin sinfoniaorkesterin 
soittimisto on arabialaista alkuperää. Arabialaisen runouden ja kirjalli-
suuden, kuten myös osin Maria-kultin innoittamana syntyi hoviruno-
uteen käsite fin’ amor tai Hohe liebe – ylevä rakkaus, jossa keskeisellä 
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sijalla oli naista (domina, donna, dame) palvova ja kaipaava kaukorak-
kaus (amour de loin).

Näitä runoja ja lauluja myöhäiskeskiajan truveerit ja trubaduurit 
sitten kirjoittivat ja esittivät. He olivat aluksi joutilaita aatelisia, mut-
ta ajan kuluessa touhusta tuli toimeentulevan keskiluokan harrastus. 
Truveerit ja trubaduurit puolestaan innoittivat myöhempiä renessans-
siruonoilijoita tunteissa vellomisella ja kaihoisalla naispalvonnalla – ja 
niinpä valitsivatkin myös Dante ja Petrarca »taivaallisen» Beatricen ja 
Lauran sydämiensä valtiattariksi. 

Rakkaudenjulistuukseen liittyi usein kuolemankaipuu. Marttyri-
kuoleman kautta kaipuuden ja uskollisuuden kiirastulessa puhtaaksi 
palaneet sielut saavat viimein toisensa taivaan kirkkaudessa. Tämä kat-
keransuloinen lunastusaihe kantaakin eurooppalaisessa kerronnassa 
nykyajan oopperoihin asti. Dido ja Aeneas, Romeo ja Julia, Lentävä 
Hollantilainen – you name it.

TEOKSET
tämän konsertin ohjelmaan on valittu renes-
sanssisäveltäjien sovituksia 1400- ja 1500-lukujen suosituimmista lau-
luista ja runoista. Nämä laulut levisivät nykyajan hittikappaleiden ta-
voin ympäri Eurooppaa kaikenlaisina soolosoitin- ja laulusovituksina. 
Joissakin alkuperäinen melodinen rakenne on vielä kuultavissa, mutta 
monissa instrumentaaliversioissa melodia on äärimmilleen koristeltu 
ja kuvioitu. Varsinkin 1500-luvun kuluessa syntyi varsinainen virtu-
oosikultti, jossa toinen toistaan taitavammat jousi- ja puhallinsoittajat 
julkaisivat kuviointiluoppaita ja kilpailivat ilmaisutaidoillaan.

Pierre Sandrin (1490–1561 jälk.)
DOULCE MEMOIR

12 amor y muerte



Yksi käytetyimmistä teemoista on Pierre Sandrinin chanson Doulce 
Memoire, johon basso- ja diskanttidiminuutiot on tehnyt espanjalai-
nen Diego Ortiz.

Doulce mémoire en plaisir 
consommée,

Suloinen muisto, hekuman 
korventama,

O siècle heureulx que cause tel 
scavoir,

oi suloinen aika, kun sain sen 
tuntea.

La fermeté de nous deux tant 
aymée,

Meidän kahden rakkauden 
lujuuden,

Qui à nos maulx a sceut si bien 
pourvoir

joka niin tyynesti kesti kaiken 
pahan.

Or maintenant a perdu son 
pouvoir,

Mutta joka nyt on menettänyt 
voimans,

Rompant le but de ma seure 
espérance

kuroen auki ainoan toivoni säikeet.

Servant d’exemple à tous piteux à 
veoir

Tämä on surkeaa katseltavaa 
kaikille,

Fini le bien, le mal soudain 
commence.

päättyköön kaikki hyvä, sillä pa-
huus on tulossa.

Alonso Mudarra (n. 1510–1580) 
TRISTE ESTABA EL REY DAVID

Muistuman trubaduurikulttuurista muodostavat espanjalaisen Alon-
so Mudarran vihuelalle ja laulajalle säveltämät laulut Triste estaba el 
Rey David sekä myöhemmin tänään kuultava Claros y frescos rios. En-
sin mainittu on peräisin raamatusta, ja jälkimmäinen juontaa juurensa 
Petrarcan sonetista Chiare fresche et dolci acque.

Triste estaba el rey David Murheelinen oli Kuningas Daavid,
Triste y con gran pasión Surullinen ja täynnä vimmaa,
Cuando le vinieron nuevas kun saapui uutinen 
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Nicolas Gombert (n. 1495–n. 1560)
MILLE REGRETZ

Mille Regretz, chanson, jonka alkuperäiseksi tekijäksi arvellaan Jos-
quin des Preziä, on yksi renessanssiajan suosituimpia lauluja. Tämän 
kuusiäänisen, erittäin kauniin toisinnon teoksesta on säveltänyt flaa-
milainen Nicolas Gombert, joka todennäköisesti oli Josquinin oppi-
las. Hän toimi ennen kaikkea mahtavan Habsburg-keisari Kaarle V:n 
hovimuusikkona ja hänellä oli ura myös kirkonmiehenä. Lähteiden 
mukaan Gombert tuomittiin vuonna 1540 pakkotyöhön orjakaleeril-
le tämän vahingoitettua erästä huostassaan ollutta kuoropoikaa. On 
epäselvää, kuinka suuren osan tuomiostaan mies joutui suorittamaan, 
sillä hän pystyi jatkamaan sävellystyötään ainakin osittain. Gombert 
tunnetaan erityisesti hänen huppuunsa kehittämästään imitatiivisesta 
polyfoniasta, josta tämäkin kappale on oivallinen esimerkki.

De la muerte de Absalón. Absalonin kuolemasta.
Palabras tristes decía Murheellisia sanoja hän lausui,
Salidas del corazón. sydämestä nousseita.
»Ellos mesmos fueron causa »He saivat aikaan
de tu muerte y mi pasión. sinun kuolemasi ja minun kaihoni,
No te quisiera ver muerto En haluaisi nähdä sinua kuolleena,
Sino vivo en mi prisión, mutta olen vangittuna.
Que aunque me seras desobediente Ja vaikka oletkin tottelematon,
Yo te otorgara perdón, annan sinulle anteeksi,
fili mi.» poikani.»

Mille regretz de vous  
habandonner

Tuhat kertaa minä kadun että 
sinut hylkäsin

Et d'eslongiers vostre fache 
amoureuse, 

ja taakseni jätin sinun rakastetut 
kasvosi.

Jay si grant doeul et paine 
doloreuse, 

Tunnen sellaista surua ja piinaavaa 
huolta,

14 amor y muerte



Bartolomé de Selma y Salaverde (n. 1595–1638 jälk.)
SONATA A DUE

Bartolomé de Selma y Salaverde oli augustiinilaismunkki ja etevä 
fagotinsoittaja, joka toimi 1600-luvun alkupuolella Inssbruckin ark-
kiherttuan hovissa. Hänen isänsä oli mahdollisesti luutisti Espanjan 
kuninkaan kapellista. Häneltä on säilynyt päiviimme kokoelma instru-
mentaalikappaleita, joista yhden kuulemme tässä uruilla, nokkahuilul-
la ja dulcianilla.

Filippo Azzaiolo (1530–1569)
CHI PASSA PER STA STRADA

Italialaisin Filippo Azzaiolon liikkeistä ei juuri tiedetä muuta, kuin että 
hän toimi jossain vaiheessa muusikkona Bolognassa. Kuitenkin hänen 
sävellyksensä Chi passa per sta strada on tullut niinkin kuuluisaksi, 
että useampi säveltäjä eri puolilta Eurooppaa on ottanut sen omiin 
sovituskokoelmiinsa.

Quon me verra brief mes jours 
definer.

että luulen päivieni päättyvän 
ennen pitkää.

Chi passa per sta strad' e non 
sospira,

Ken kulkee katua alas eikä huokaa

beato s'e, falalila, on siunattu, falalila.
Beato é chi lo puo, Siunattu on hän,
lo puote fare per la reale joka osaa tehdä sen kuninkaallisel-

la tavalla,
Affacciati mo, Tule ikkunaan,
se non ch'io moro mo, falalila etten kuolisi oitis, falalila.
¶Affaciati, che tu me dai la vita, ¶Tule esiin, sillä sinä annat 

minulle elämän,
Meschino me, minulle lurjukselle.
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Paul Hofhaymer (1459–1537)
TANDERNAKEN

Paul Hofhaymer oli urkuri, kuuluisa taidoistaan soittajana ja impro-
visoijana, myöskin saksalaisen kielialueen ulkopuolelta, mikä ei ollut 
itsestäänselvää tuohon aikaan. Hofhaymer palveli ensimmäistä Habs-
burg-suvun keisaria Fredrik III:tta, ja Tirolin arkki-herttua Sigismund 
vaikuttui urkurin taidoista niin kovin, että myönsi tälle oitis elinikäisen 
hoviurkurin viran. Muusikkokappalaisen ja kapellimestarin virka oli 
hyvin arvostettu, mutta urkuri saattoi saada heihinkin nähden erityi-
saseman. Keisari Maksimilian I aateloi ja löi ritariksi Hofhaymerin 
vuonna 1515. Flaamilainen kansanlaulu T’Andernack op den Rijn kertoo 
kahdesta tytöstä, jotka eräänä päivänä Reinin varrella, Andernachin 
kaupungissa keskustelivat kevytmielisesti rakkausasioista erään ihas-
tuneen nuorukaisen salakuunnellessa heitä.

Orlando di Lasso (1530/32–1594)
SUSANNE UNG JOUR

Susanne un jour on runo, jonka ranskalainen Guillaume Guéroult kir-
joitti 1507 Vanhan testamentin Danielin kirjan kertomuksen innoitta-
mana. Tarina kertoo juutalaisesta Susannasta, hyveellisestä naisesta, 

Se'l cielo non ti possa consolare Jos ei taivaskaan pysty lohdutta-
maan sinua

Per la reale, kuninkaallisella tavalla.
Affacciati mo... Näyttäydy.
¶Et io ci passo da sera e mattina, ¶Ja minä kuljen tästä ohi illoin 

aamuin,
Meschino me, minä toivoton.
Et tu, crudel, che non t'affacci mai, Ja sinä julmuri, kun et tule esiin,
Perchè lo fai ? miksi teet sen?
Affacciati mo… Tule esiin…
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Susanne un jour d’amour  solicitée Eräänä päivänä, Susannan rak-
kautta tavoittelivat

Par deux viellardz, convoitans sa 
beauté, 

kaksi vanhaa miestä, jotka himoit-
sivat hänen kauneuttaan.

Fust en son coeur triste et 
desconfortée, 

Hänen sydämensä synkistyi ja 
harmistui,

Voyant l’effort fait à sa  chasteté. kun hänen siveyttään näin 
koeteltiin.

Elle leur dict, Si par  desloyauté Hän sanoi heillä: »Jos te 
vääryydellä

De ce corps mien vous avez 
jouissance, 

riistätte minun ruumiini heku-
manne vuoksi,

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

minä teen toisin. Ja jos vastustan 
teitä,

Vous me ferez mourir en 
deshonneur. 

te surmaatte minut kuoliaaksi 
häpeässä.

jonka kuninkaan virkamiehet näkivät kerran peseytymässä puutarhas-
saan. Miehet yrittivät himon valtaamina maata hänet väkisin, mutta 
Susanna julisti mieluummin kuolevansa kuin rikkovansa Herran tah-
toa. Niinpä virkamiehet raivoissaan lavastivat naisen syyliseksi aviori-
koksesta, ja tämä vietiin mestattavaksi. Siellä kuitenkin Pyhä Henki 
innoitti profeetta Danielia ehdottamaan, että virkamiehiä kuulustel-
taisiin erikseen. Minkä puun alla Susanna ja hänen rakastajansa olivat 
harjoittaneet haureutta? Miesten vastaukset eivät täsmänneet, joten 
hyveellinen Susanna vapautettiin ja kierot virkamiehet teloitettiin; 
paha sai palkkansa. Susanna un jour -nimellä kulkevia sävellyksiä on 
syntynyt monien säveltäjien kynästä. Niistä kuuluisin on eittämättä 
Orlando di Lasson chanson, joka kuullaan tänään instrumentaaliver-
siona soololauluäänen kera. Orlando di Lasso oli flaamilainen säveltäjä, 
vaikutuseltaan ja ansioiltaan Palestrinaan verrattava mestari, joka tar-
josi palveluksiaan muun muassa Habsburg-keisari Maksimilian II:lle 
Münchenissä.

17teokset



Mais j’aime mieux périr en 
innocence, 

Mutta minä kuolen mieluummin 
viattomana,

Que d’offenser par peché le 
Seigneur.

kuin uhmaan synnillä Herran 
tahtoa.»

Alonso Mudarra
CLAROS Y FRESCOS RIOS

Claros y frescos ríos Kirkkaat ja virvoittavat joet,
que mansamente vais jotka lauhkeasti virtaatte
siguiendo vuestro natural camino, seurataksenne luonnon asettamaa 

polkua.
desiertos montes míos, Erämaani ja vuoreni,
que en un estado estáis jotka olette
de soledad muy triste de contino; aina murheellisessa hiljaisuudessa.
aves en quien hay tino Linnut, jotka olette kyllin viisaita
de estar siempre cantando; laulaaksenne vailla loppua,
árboles que vivís, puut, jotka elätte,
y al fin también morís ja kuitenkin loppujen lopussa 

myös kuolette
perdiendo a veces tiempos y 

ganando;
häviten ja voittaen aikaa.

oídme juntamente Kuulkaa kaikki
mi voz amarga, ronca y tan 

doliente.
katkeraa, karkeaa ja niin ylen tus-

kaisaa ääntäni.

Ludwig Senfl (1486–1542/3)
ES HETT EIN BIEDERMANN EIN WEIB

Ludvig Senfl oli sveitsiläinen säveltäjä, joka toimi samaan aikaan ur-
kurina Paul Hofhaimerin kanssa Inssbruckin ja Salzburgin hovikapel-
leissa. Sen lisäksi, että hän sävelsi arvokkaita kirkkomotetteja vakaviin 
tilaisuuksiin, hän teki myös mielellään hävyttömiä lauluja juomisesta, 
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naimisesta ja muista maallisista huveista. Es hett ein biderman ein Weib 
on hyväntuulinen kertomus ystävällisestä talonpojasta, Hermannista, 
ja tämän nuoresta kauniista vaimosta.

Es hätt ein Biedermann ein Weib 
ihr Tück wollt sie nit lan, daß

Olipa porvarismiehellä vaimo, joka 
ei mökistään hevillä lähtenyt,

macht ihr starker, stolzer Leib, 
daß sie bat ihren Mann,

vahvemmaksi kun kerran tekee, 
pyysi hän miestään

und daß er führ ins Heu, ins Heu 
nach Grünmaht in das Gäu.

menemään heinään, heinään Gäun 
Grünmattiin.

¶Der Mann der tät erfüllen der 
Frauen iren wilen, er stieg 
heimlich

¶Mies, joka aina vaimonsa toiveet 
täytti, kiipesi salaa

zum Laden ein wohl auf die 
Dillen, sie meint er wär ins 
Heu, ins

piiloon lautakuorman päälle, jotta 
siltä näyttäisi,

Heu nach Grünmaht in das Gäu. että meni heinään, heinään Gäun 
Grünmattiin.

¶In dem so kam ein junger Knab 
ins Haus zur Frau gegangen,

¶Tulipa sieltä nuorukainen vaimoa 
jututtamaan,

und ward vom selben Fräuelein 
gar schön empfangen. »Mein

ja oli niin oitis tämän pauloissa. 
»Mun mieheni

Mann der ist ins Heu, ins Heu 
nach Grünmaht in das Gäu.»

meni heinään, heinään Gäun 
Grünmattiin.

¶Er nahm sie bei der Mitten 
und tät ihr weiß nit wie der 
Herrmann

¶Ottipa nuorukainen vaimon 
syliinsä, ja ennenkuin 
tiedättekään, Hermann

auf der Dillen sprach, fahr schon, 
ich bin noch hie, ich bin noch

mörisi lautojen päältä »ala laput-
taa, enpäs mennyt

nicht ins Heu, ins Heu nach 
Grünmaht in das Gäu.

heinään, heinään Gäun 
Grünmattiin.

¶Ach trauter lieber Heremann ach 
nun verzeih mir das ich will dir

¶ »Ah voi polo rakas Hermann, 
anna anteeksi, sinulle
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all mein Leben lang kochen dester 
baß. Ich meint du wärst ins

kokkaan koko elämäni vielä pa-
remmin. Luulin, että

Heu ins Heu nach Grünmaht in 
das Gäu.

menit heinään, heinään Gäun 
Grünmattiin.»

¶Und wann ich schon nach 
Haberstroh wär ausgegangen,

¶ »Jos vielä kauranniittoon olisin 
lähtenyt,

wollst du dich darum legen zu 
andren Mannen.

ja olisit toisen miehen kanssa veh-
dannut, olisi

So fahr der Teufel in das Heu 
nach Grünmaht in das Gäu. 

mennyt piru heinään heinään 
Gäun Grünmattiin.

Marchetto Cara (1465–1525)
CHOLEI CHE AMO COSÍ

DE LA MIA IMPRESA AMOROSA

Venetsialaisen kirjapainajan Ottaviano Petruccin suurimmistia ura-
koista ajan tuottavimpana nuottijulkaisijana oli peräti 11 kirjan kokoel-
ma niin kutsuttuja frottoloita (it. frottola = hölynpöly), lyhyitä ja mon-
isäkeisiä lauluja joita saatettiin esittää moniäänisesti, soololauluina 
luuttusäestyksellä tai mitä tahansa siltä väliltä. Nämä olivat suosittuja 
erityisesti Firenzessä ja Roomassa. Marchetto Cara on näiden kahden 
ihastuttavan pikkukappaleen säveltäjä.

Josquin des Prez (n.  1450/1455–1521)
NYMPHES DES BOIS

Josquin Desprez oli aikansa supertähti, mestarillinen säveltäjä, joka 
nautti aikalaistensa suurta arvostusta, keräsi valtavan omaisuuden ja 
käyttäytyi kuin oikea diiva. Aikalaistensa tavoin hänkin sävelsi paljon 
maallista musiikkia. Erityisen vaikuttava on hänen suruvalittelulau-
lunsa kuolleelle oppi-isälleen Jean Ockegheminlle, 1400-luvun jälki-
puoliskon suurimmalle säveltäjälle. Murheellisessa fryygisessä sävella-
jissa etenevä laulu kutsuu Josquinin kollegat yhdessä metsän nymfien 
kanssa suremaan rakkaan mestarin kuolemaa.
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Nymphes des bois, deesses des 
fontaines,

Metsän nymfit, lähteiden 
jumalattaret,

Chantres expres de toutes nations, kaikkien kansojen laulajattaret,
Changes vos voix fors claires et 

haultaines
vaihtakaa kuulaat ja kirkkaat 

äänenne
En cris trenchans et lamentations, tuskan parahduksiin ja 

kirkaisuihin,
Car Atropos tres terrible satrappe sillä tuo kauhea Atropos,
Votre Ockeghem atrappe en sa 

trappe,
on saanut teidän Ockegheminne 

ansaansa,
Vray tresorier de musiqe et chef 

doeuvre,
todellisen musiikin aarteenvartijan 

ja mestarin,
Doct elegant de corps et non point 

trappe,
elegantin ulkomuodoltaan eikä 

suinkaan karkean.
Grant domaige est que la terre le 

couvre.
On suuri murhe, että maa nyt 

peittää hänet.
¶Acoultres vous dhabis de doeul, ¶Pukekaa suruviittanne ylle,
Josquin Piersson Brumel Comper, Josquin, Pierchon, Brumel, 

Compère,
Et ploures grosses larmes doeul, ja vuodattakaa suuria surun 

kyyneleitä,
Perdu aves votre bon pere. sillä menettäneet te olette hyvän 

isänne.
¶Requiescant in pace. ¶Levätköön rauhassa.
Amen. Aamen.

Claudio Monteverdi (1567–1643)
EGO FLOS CAMPI

Merkittävän osan renessanssimusiikissa käytettyyn rakkausrunouteen 
muodostaa Raamatun Korkea veisu, laulujen laulu (Canticum canti
corum), joka on vaikuttava aistillisuudessaan ja intohimoisuudessaan. 
Tämän poikkeuksellisen kauniin osion Ego flos campi – Minä olen ke-
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tojen kukka – on sävelittänyt oopperoistaan ja madrigaaleistaan kuu-
luisa Claudio Monteverdi, jota voidaan pitää ehkäpä renessanssin vii-
meisenä säveltäjänä.

Ego flos campi Minä olen ketojen kukka
et lilium convallium. ja laaksojen lilja.
Sicut lilium inter spinas Niin kuin lilja okaiden keskellä,
sic amica mea inter filias. on minun rakkaani tytärten 

joukossa.
Sicut malus inter ligna silvarum Ja niinkuin omenapuu puiden 

keskellä
sic dilectus meus inter filios. niin on minun rakkaani nuoru-

kaisten joukossa.
Sub umbra filius que desidera 

veram sedi.
Sen puun varjossa minun on hyvä 

levätä,
et fructus eius dulcis gutturi meo. ja sen hedelmä on suussani makea.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)
MEIN JUNGES LEBEN HAT EIN END

Eräs suosituista kansanlauluista saksalaisella kielialuella oli Mein jun
ges Leben hat ein End – Nuorelle elämälleni loppu koittaa. Se on ajal-
le tyypillinen ilmaisu elämän lyhyydestä ja häilyvyydestä. Maailmassa 
jossa kuolema tuli usein äkkiä ja yllättäen, saattoi elämän pieniä, kau-
niita asioita arvostaa paljon helpommin. Tämän haikean viisiosaisen 
variaatiosarjan uruille on säveltänyt hollantilainen kosketinsoitinguru 
Jan Pieterszoon Sweelinck.

Giovanni da Palestrina (n. 1525–1594)
IO SON FERITO, AHI LASSO!

Giovanni Pierluigi da Palestrina renessanssin ehkäpä tunnetuimpa-
na säveltäjänä ei liiemmin esittelyjä kaipaa. Erityisen kaunis on hänen 
madrigaalinsa Io son ferito, johon ajan etevimmät intstrumentalistit 
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Io son ferito, ay, lasso, Olen haavoittunut, pahus,
e chi mi diede accusar pur vorrei, ja sitä joka tämän teki, haluaisin 

syyttää,
ma non ho prova, che mutta minulla ei ole todisteita,
senz'indici al mal non si da fede, ja osoittamatta pahaa en vakuuta 

ketään,
¶Io spasm'e moro, il colpo non si 

vede, 
¶Kouristelen ja kuolen pois, iskua 

ei näy,
la mia nemic'armata non si trova, aseistettua vihollistani ei näy,
che fia tornar a lei crudel partita, palata hänen luokseen olisi tuskaa,
che sol m'habbi'a sanar chi m'ha 

ferito.
sillä yksin hän, joka minua on haa-

voittanut voi minut parantaa.

ovat sävelittäneet omat kuvioidut melodiansa, samaan tapaan kuin 
kuulimme ohjelmamme ensimmäisessä teoksessa. Teos on vai-

kuttava ilmaisullisuudessaan ja euforisessa tyy-
neydessään.

jan Pieterszoon sWeelinck.
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 Johann Ulrich Steigleder (1593–1635)
 fantasia suPer vater unser in 

himmelreich
Martin Luther (1483–1546)

non moriar sed vivam
Josquin des Prez (n. 1450–1521)

inviolata, integra et casta es
Heinrich Scheidemann (n. 1595–1663)

Praeambulum in f
Martin Luther

nun freut euch, lieben christen g’mein
Kokoelmasta Etliche Christliche lieder 1524

Johann Walter (1496–1570) • Martin Luther
nun freut euch, lieben christen g’mein

Kokoelmasta Wittenberger Gesangbüchlein (1525)

Johann Walter • Paul Speratus (1484–1551)
hilf, gott, Wie ist der menschen not

Kokoelmasta Wittenberger Gesangbüchlein (1525)

Martin Luther et al.
ein feste burg

Kahdeksan säkeistöä sekä yhteislaulu, katso s. 40

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 35.
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Liber ecclesiae Birckala (1596)
algusta ensin inheminen

Piae Cantiones (1582)
christe, herra hyvä – ave maris stella

ain iloidca – jucundare jugiter
Suomennos: Hemminki Maskulainen (1616)

Samuel Scheidt (1587–1654)
nun komm der heiden heiland

Kokoelmasta Cantiones Sacrae (1620)

Giovanni Gabrieli (n. 1556–1612)
canzon noni toni

canzon sol sol la sol fa mi
Johann Hermann Schein (1586–1630)

die mit tränen säen (sattb)
Kokoelmasta Israelsbrünnlein (1623)

Heinrich Schütz (1585–1672)
gedenke deinem knechte

Kokoelmasta Opus ultimum (1671)

Johann Ulrich Steigleder
toccata suPer vater unser in 

himmelreich

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 35.
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MUSIIKKI KARKOTTAA 
PAHOLAISEN – LUTERI-
LAISEN KIRKKOMUSII-

KIN JUURILLA

 On aika hauska sattuma, että luthe-
rin sukunimi viittaa luutunsoittajaan. Meille luterilai-
sen tradition perillisille on vielä merkittävämpi sattu-
ma se, että Martin Luther oli paitsi loistava teologi 
ja innostava uudistaja, myös kelpo musikantti.

Kaikkien reformaation synnyttämien uusien kirkkojen oli määriteltä-
vä itselleen uusi oppi. Vähemmälle huomiolle jää helposti se, että niiden 
oli synnytettävä myös uusi liturginen käytäntö. Ja tässä liturgian uudis-
tuksessa oli väistämättä myös otettava kantaa musiikin asemaan kirkos-
sa ja sen jumalanpalveluselämässä. Juuri tämän takia meille jälkipolville 
Lutherin henkilökohtainen suhde musiikkiin oli niin tärkeä. Siinä, missä 
reformoidut ja kalvinistiset uudistajat suhtautuivat varauksella musiikin 
käyttöön jumalanpalveluksissa, Luther ja hänen työtoverinsa pitivät mu-
siikkia välttämättömänä osana liturgiaa. Lutherin musiikinteologia on 
suorastaan jylhän johdonmukaista: Musiikki on Jumalan lahja; Musiikki 
karkottaa paholaisen; Nuotit tekevät tekstin eläväksi, Luther julisti.

Avain siihen, miksi melko vaatimattomista oloista tullut augusti-
nolaismunkki ymmärsi musiikkia niin hyvin, oli hänen koulutuksensa. 
Lutherin vanhemmilla oli suuri haave saada pojastaan virkamies, mikä 
mahdollistaisi koko perheen sosiaalisen aseman nousun. Niinpä kai-
voksessa työskennellyt isä satsasi pojan koulutukseen: tämä kävi kou-
luja yhä etäämmällä kodistaan ja päätyi lopulta lukemaan lakia Erfur-
tin yliopistoon. Ajan opetussuunnitelmien mukaan teinien koulutus 
sisälsi myös paljon musiikinopetusta, mistä kertoo se, että Luther jätti 

Teksti: Kari Turunen

Svensk 
text på 
sidan 83.
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jälkeensä paitsi runsaasti virsimelodioita, myös yhden täysin kelvolli-
sen, lyhyen renessanssimotetin.

Lutherin rakkaus Josquin des Prez’n musiikkiin on hyvin do-
kumentoitu. Lutherin väitetään todenneen: Nuotit tekevät niin kuin 
Josquin haluaa, muille nuotit määräävät tien. Rakkaus on hyvin saatta-
nut syttyä Roomassa, jossa Luther vieraili vuonna 1511. Josquin oli ollut 
paavin kuoron palveluksessa 1484–98 ja hänen musiikkinsa dominoi 
kuoron, ja melko varmasti myös muiden Rooman kappelikuorojen 
ohjelmistoa 1500-luvun alkupuoliskolla. Vaikka Lutherin käsitys Roo-
masta kaikkena muuna kuin pyhänä kaupunkina oli muuten melko 
murskaava, sen musiikin laatua hän ei koskaan aliarvioinut.

Lutherin myrskykokemus ja sen otteessa annettu lupaus munkiksi 
ryhtymisestä vuonna 1505 muuttivat nuoren miehen elämän suunnan. 
Oikeustieteen maisteri irrottautui yliopistomaailmasta ja liittyi Erfur-
tin augustinolaisluostarin munkkien riveihin. Epätavallisen oppinut 
munkki saatettiin toki vähitellen takaisin opintojen pariin ja Luther 
valmistuikin teologian tohtoriksi vuonna 1512. Hänestä tuli Erfurtin 
yliopiston teologian professori samana vuonna.

Munkkiprofessorin elämä mullistui vuoden 1517 keskustelunavauk-
seksi tarkoitettujen teesien myötä. Teesit sisälsivät varsin viihdyttävään 
ja pisteliääseen tapaan kirjoitettua kritiikkiä aggressiivista anekauppaa 
vastaan. Luther ei sinänsä tyrmää aneita, joiden juuret olivat jo ensim-
mäisellä vuosituhannella. Niiden ydin oli se, että ihminen saattoi sovit-
taa synninpäästössä määrätyn maallisen rangaistuksen rahalla (tai toi-
minnalla). Synteihin maksu ei ulottunut, sillä niistä oli suotu vapautus 
jo synninpäästössä. Vähitellen aneet alkoivat ulottua myös synteihin ja 
erityisesti kiirastulessa olevien synteihin. Tilanne kärjistyi 1510-luvulla 
kun paavi Leo X otti anekaupan uuden Pietarinkirkon rahoitusväli-
neeksi. Tämän toiminnan perusteisiin Luther siis puuttuu teeseillään. 
Hän ei suoraan kritisoi paavia, vaan esittää muiden toimivan väärin 
hänen nimissään. Teesien lopussa olevissa esimerkeissä Lutherin ote 
tosin kiristyy niin, että on vaikea ymmärtää niitä muuna kuin suorana 
kritiikkinä kirkon johtoa kohtaan.
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Paavi Leo X edusti kaikessa kunniassaan sitä, mitä on myöhem-
min luonnehdittu paaviuden rappiotilaksi. Vaikka hänen suuhunsa 
sovitettu virke, »Nyt kun Jumala on tehnyt meistä paavin, nauttikaam-
me siitä», on ilmeisesti myöhempien aikojen tuotos, on vaikea keksiä 
paremmin Medici-mahtisuvun vesan paaviutta kuvaavaa lausetta. Leo 
oli enemmän maallinen ruhtinas kuin hengellinen johtaja ja hallit-
si Keski-Italiaa samalla otteella kuin hänen isänsä Lorenzo Firenzeä. 
Leo suosi taiteita, rakennutti Pietarinkirkon, harrasti metsästystä 

– eikä selvästi ymmärtänyt lainkaan Lutherin luomaa uhkaa kirkolle. 
1510-luvun lopussa pohjoisen liikehdinnän olisi voinut vielä rauhoittaa 
joko kompromisseilla, uudistuksilla tai jopa hussilaisuuden aikanaan 
päättäneellä väkivallalla, mutta kun Leo lopulta tuomitsi Lutherin bul-
lassaan 1520, juna oli jo mennyt. Kun vielä niin kansa kuin ruhtinaat 
pohjoisessa näkivät reformaatiossa mahdollisuuden myös poliittiseen 
mullistukseen, uudistusliike oli jo karannut katolisen kirkon käsistä. Ja 
niin kuin sanotaan, the rest is history.

Luther työtovereineen oli joka tapauksessa jo 1520-luvun alussa ti-
lanteessa, jossa heillä oli käsissään uusi kirkko, jolle tarvittiin uusi kirk-
kojärjestys. Ja syntyihän sitä.

 — Uusi testamentti saksaksi 1522
 — Formula missae et communionis 1523 (latinankielinen 

messujärjestys, saarna ja virret saksaksi)
 — Etliche Christlich lider 1524 (ensimmäinen virsien kokoelma)
 — Enchyridion 1525 (25 virttä)
 — Wittenberger Gesangbüchlein 1525 ( Johann Walterin sovituksia 

virsistä kuorolle)
 — Deutsche Messe 1526 (saksankielinen messu)
 — Katekismus 1529 (pedagoginen opin selvitys)
 — Geistliche lieder 1529; 1539; 1543; 1545
 — Augsburgin tunnustus 1530 (opin tiivistelmä)
 — koko Raamattu saksaksi 1534
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Liturgisessa uudistustyössä avainasemassa oli kansankieli ja virsilaulu. 
Katolisessa messussa seurakuntalainen oli passiivisemmassa roolissa 
kun kieli oli vieras ja musiikista vastasi pääosin kuoro. Saksankielinen 
messu mahdollisti uudella tavalla opin välittämisen niin saarnassa kuin 
virsissäkin. Luther ei kuitenkaan ollut millään lailla ehdoton latinan-
kielisen messun kieltäjä. Itse asiassa ensimmäisessä hänen messujärjes-
tyksessään (1523) kielenä oli edelleen latina ja vielä Saksalaisen messun 
alkupuheessa Luther kehottaa viettämään molempia.

Virret olivat kuitenkin alusta alkaen kansankielisiä. Saksankielisiä 
sekä latinaa ja saksaa yhdisteleviä hengellisiä lauluja oli toki jo ollut 
ennen Lutheria, mutta liturginen musiikki oli latinankielistä, joko gre-
gorianiikkaa tai moniäänistä kuoromusiikkia. Kansankielisiin virsiin 
siirtymisen radikaaliutta on ehkä vaikea enää hahmottaa, mutta toivot-
tavasti osallistumisen ja tekstin ymmärtämisen kokemus välittyy tässä 
konsertissa siinä vaiheessa kun kaikki yhdymme Jumala ompi linnam-
me -virteen.

Koska virsi oli uusi laji, koko ohjelmisto täytyi luoda tyhjästä. Tai 
siinä määrin tyhjästä kuin tyhjästä ylipäätään on mahdollista mitään 
luoda. Luther ja mm. PauL sPeratus virtaviivaistivat gregoriaanisia 
melodioita, käyttivät kansankielisiä hengellisiä lauluja ja muokkasivat 
tutuista melodioista virsiä. Niinpä esimerkiksi Nun komm, der Heiden 
Heiland (virsi 16, Jeesus Kristus meille nyt) perustuu Veni redemptor gen
tium -hymniin; Christ lag in Todesbanden (virsi 96, Kuoleman kahleet 
murtanut) gregoriaaniseen Victimae paschali laudes -sekvenssiin sekä 
saksankieliseen hengelliseen lauluun Christ ist erstanden; ja In dulci ju
bilo (virsi 18, Nyt ilovirttä veisaten) on suoraa lainaa latinaa ja saksaa 
yhdistelevästä 1300-luvun laulusta. Esimerkki maallisen laulun käyt-
tämisestä melodiana on taas kuuluisa Von himmel hoch -virsi (Enkeli 
taivaan lausui näin, virsi 21), joka perustuu lauluun Ich kumm aus frem
bden Landen her. Ja osa virsistä oli ilmeisesti myös aivan uutta perua, 
myös melodian osalta.

Vaikka työ eteni aluksi hitaanpuoleisesti, vauhti oli kiihtyvää. En-
simmäisessä virsikirjassa Etliche Christliche lider 1524, oli kahdeksan 
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Lutherin ja Speratuksen virttä. Samana vuonna ilmestyi myös Enchi
ridion, jossa oli jo 25 virttä ja Johann WaLterin kuorolle sovittamia 
virsiä sisältävä Wittenberger Gesangbüchlein vuodelta 1525 sisälsi 31 virt-
tä. Tämän jälkeen kokoelmia ilmestyi tiuhaan tahtiin, ja esimerkiksi 
Lutherin omana virsikirjanaan pitämässä vuoden 1545 Geistliche lieder 

-kokoelmassa oli 129 virttä 97 eri melodiaan.
Luterilainen jumalanpalveluskäytäntö vaihteli alkuvuosina paljon. 

Suurten kaupunkien pääkirkoissa messu toimitettiin valtaosin lati-
naksi ja kuoro lauloi lähinnä perinteistä latinankielistä ohjelmistoa. 
Pienemmissä kirkoissa ja maaseudulla kansankieli ja seurakuntavirsi 
olivat vahvassa asemassa. Vaikuttaa selvältä, että urkuja käytettiin lau-
lun tukemiseen silloin kuin se oli mahdollista. Kuoron moniäänisissä 
teoksissa oli jo ennen reformaatiota käytetty soittimia tukemaan ääniä 
eikä ole mitään syytä olettaa tämän käytännön kadonneen uuden käy-
tännön myötä.

Ylipäätään on tärkeä ymmärtää, että luterilaisuudelle oli tyypillistä 
pragmaattisuus. Luther oli itse asiassa messukäytännön suhteen mel-
ko konservatiivinen ja säilytti pitkälti katolisen messun muodon, myös 
saksankielisessä messujärjestyksessään. Sama konservatiivisuus ja käy-
tännöllisyys leimasi uudistuksia myös Suomessa. Ruotsin kuningas 
Kustaa Vaasa saneli siirtymisen luterilaisuuteen vuonna 1527 lähinnä 
poliittisista syistä, ja valtakunta itäistä osaansa myöten sai seurata. 
Aluksi muutos otettiin vastaan ilmeisen vastentahtoisesti, mutta kun 
1530-luvulla Wittenbergissä Lutherin ja Melanchtonin johdolla opis-
kellut nuori papisto Mikael Agricola kärjessään pääsi vauhtiin, uudis-
tusten vauhti kiihtyi.

Aluksi Suomessa toimittiin samoin kuin luterilaisuuden alkuläh-
teillä eli siirryttiin vähitellen vanhasta messujärjestyksestä kohti uudis-
tettuja muotoja. Latinankielisiä tekstejä editoitiin sopimaan reformaa-
tion ajatuksiin, gregoriaanisiin melodioihin laadittiin suomennoksia 
ja virsiä alettiin jo pian kääntää suomeksi. Agricolan messujärjestys-
tä (1549) ennen todennäköisesti käytettiin ruotsalaisen Olaus Petrin 
messujärjestystä. Ensimmäinen virsikirja on vuodelta 1583, mutta esi-
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merkiksi Westhin koodeksi 1540-luvulta sisältää suomennettuja 
gregoriaanisia sävelmiä. Merkittävä suomentaja on Maskun PiisPa 
heMMinki, jonka virsikirja vuodelta 1606 ja Piae Cantiones -suo-
mennos vuodelta 1616 ovat hienoja dokumentteja nuoren kirjakielen 
käytöstä.

Säilyneestä musiikista on helppo nähdä, että muutkin kirkkomuu-
sikot kuin Walter näkivät mahdollisuuden luoda moniäänistä mu-
siikkia virsien pohjalta. Siinä, missä Walterin kokoelman musiikki on 
perinteistä renessanssipolyfoniaa, jossa melodia on tenorissa, 1500-lop-
puun mennessä melodia esiteltiin ylimmässä äänessä, joka toi sille ai-
van erilaisen dominanssin tekstuurissa. Samalla moniäänisyyden malli 
siirtyi puhtaasta esimerkiksi Walterin suosimasta perinteisestä renes-
sanssipolyfoniasta soinnullisempaan suuntaan.

Meille niin tuttu kanttorin virka muotoutui luterilaisuuteen vai-
heittain 1500–1600-lukujen aikana. Aluksi kanttorin tehtävä oli ennen 
kaikkea opetuksellinen ja työn keskipisteessä olivat koulut. Vuoden 
1550 paikkeilla tehtävä oli useimmiten yhdistelmä opetustyötä kouluis-
sa (moniäänisen laulun, musiikin teorian opetus ja latinan opetusta) 
sekä messun kuoromusiikin valmistamista ja toteuttamista. Tehtävän 
katsottiin yleensä edellyttävän yliopisto-opintoja. Tämän oppineen 
joukon rinnalle nousi vähitellen toinen kirkkomuusikkoryhmä, urkurit, 
jotka olivat yleensä enemmän käytännön muusikkoja (poikakuorojen 
kasvatit) ja yleensä myös avoimempia uusille vaikutteille. 1600-luvulla 
käytännön muusikot, osittain urkumusiikin merkityksen kasvun myö-
tä, alkoivat saada yhä suuremman roolin seurakunnissa. Siinä vaiheessa, 
kun kaupungin palkkalistoilla olevat muusikot yhä enenevässä määrin 
osallistuivat myös jumalanpalvelusmusiikkiin, sai kanttori kokonais-
vastuun musiikinjohdossa ja rooli alkoi näyttää pitkälti siltä opetus- ja 
musiikinjohtoviralta, minä tunnemme sen esimerkiksi Johann Sebas-
tian Bachin tehtävien kautta.

Varhaisten luterilaisten kirkkomuusikkopolvien näkyvimmät edus-
tajat vahvistavat tämän kaavan. Johann Walter (tai Walther) sai koulu- 
ja yliopistokasvatuksen ennen siirtymistään Fredrik Viisaan hovin sä-
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veltäjäksi ja laulajaksi. Kun Fredrikin seuraaja lakkautti kapellin, Walter 
etsiytyi yhteistyöhön Lutherin kanssa ja myöhemmin vastasi Torgaun 
kaupungin koulun musiikkiopetuksesta ja jumalanpalvelusmusiikista 
Mariankirkossa. Walterin ikätoveri Martin agriCoLa, joka oli il-
meisesti muusikkona itseoppinut, oli koulukanttori Magdeburgissa.

1570–90 -luvuilla syntyneet MiChaeL Praetorius, Johann 
herMann sChein, saMueL sCheidt, heinriCh sChütz ja Jo-
hann Crüger elivät hyvin erilaisessa luterilaisessa maailmassa kuin 
vuosisataa aiemmin syntyneet Walter ja Agricola. Praetorius oli lute-
rilaisen papin poika, jonka isä oli ollut Walterin oppilas Torgaun kou-
lussa. Praetorius kävi samaa koulua kuin isänsä ja sai ilmeisesti siellä 
musiikillisen peruskoulutuksensa. Opiskeltuaan teologiaa yliopistos-
sa, Praetorius toimi Lüneburgissa ruhtinaan urkurina ja sihteerinä ja 
myöhemmin kohosi tämän kapellin johtoon. Praetorius toimi tämän 
jälkeen useammankin hovikapellin johdossa.

Schein puolestaan sai perusteellisen musikaalisen koulutuksen 
Dresdenissä Saksin vaaliruhtinaan hovin kapellissa poikasopraano-
na. Schein on pitkälti yhdistelmä käytännön muusikkoa ja oppinutta 
cantoria. Hänen tiensä vei poikakuoron kautta yliopistoon ja työura 
puolestaan Weimarin Kapellmeisterista Leipzigin Tuomas-koulun 
cantoriksi. Samuel Scheidt on tämän konsertin esittelemästä säveltä-
joukosta kaikkein lähinnä käytännön koulutuksen saanutta urkuripol-
vea. Scheidt opiskeli kotikaupungissaan Hallessa apu-urkuriksi ja sen 
jälkeen aikansa kuuluisimman urkurin, Jan Pieterszoon Sweelinckin 
johdolla Amsterdamissa. Scheidtin työura vei hoviurkuriksi Halleen, 
missä hän oli Praetoriuksen työtoverina, ja sittemmin toimi saman 
kaupungin kolmen kirkon musiikinjohtajana. Joukon nuorin, 1600-lu-
vun tärkein virsisäveltäjä, Johann Crüger, kulki myös pitkän koulutus-
polun aina teologian opintoihin Wittenbergin yliopistossa. Hän toimi 
Berliinissä Zum grauen Kloster -koulun opettajana ja Nikolaikirchen 
kanttorina.

Ryhmän kuuluisin edustaja on ww, jonka elämän mullisti laulue-
sitys Hessen-Kasselin maakreivi Moritzille. Kreivi houkutteli lah-
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jakkuuden hovikappelinsa 
laulajaksi ja hovikoulunsa 
oppilaaksi. Schütz ehti vielä 
opiskella pari vuotta oikeus-
tiedettä Marburgissa ennen 
kuin lähti Moritzin kustan-
tamana kahdeksi vuodeksi 
Venetsiaan opiskelemaan sä-
vellystä Giovanni Gabrielin 
johdolla. Palattuaan Italiasta, 
Schütz toimi ensin Kasselis-
sa Moritzin hoviurkurina en-
nen siirtymistään Dresdeniin 
hovikapellin apulaiskapelli-
mestariksi. Kapellin johtoon 
Schütz nousi Praetoriuksen 
kuoleman jälkeen ja pysyi 
muutamaa pitkää matkaa 
lukuun ottamatta (mm. Köö-
penhaminaan) Dresdenissä, 
jopa läpi 30-vuotisen sodan.

Näiden säveltäjien hen-
kilöhistoriasta on helppo nähdä luterilaisen kirkkomusiikin avau-
tuminen kansainvälisiin vaikutteisiin. Jo Praetoriuksen oppineista 
kirjoituksista on helppo nähdä, että hän oli erittäin kiinnostunut ja 
tietoinen italialaisen musiikin kehityksestä. Scheidt välitti puolestaan 
Sweelinckin tyylin perusteet Saksaan ja oli luomassa sitä pohjoissaksa-
laista urkumusiikin perinnettä, josta sellaiset nimet kuin Buxtehude ja 
Bach ponnistavat. Schütz taas oli keskeisessä asemassa luomassa siltaa 
uuden italialaisen vokaalimusiikin ja luterilaisen kirkkomusiikin välille. 
Kesti siis vain noin sata vuotta uuden kirkollisen taidemusiikkityylin ja 

-ohjelmiston luomiseen. Mitenhän olisi käynyt jos Luther ei olisi ollut 
niin suuri musiikin ystävä?

heinrich schütz.  chris-
toPh sPetnerin maalaus, 

n. 1650–60.
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TEOKSET

Johann Ulrich Steigleder (1593–1635)
FANTASIA SUPER VATER UNSER IN HIMMELREICH

Johann Ulrich Steigleder toimi urkurina Stuttgartissa ja vuodesta 1627 
alkaen Württenbergin hoviurkurina. Hänen kaksi painettua kokoel-
maansa – Ricercarien kirja vuodelta 1624 ja Vater unser -koraaliin pe-
rustuvien variaatioiden kirja vuodelta 1627 – todistavat omaleimaisesta 
persoonallisuudesta. Hänen tyylissään yhdistyy niin italialainen vaiku-
tus kuin Sweelinckin koulukunnan traditio.

Martin Luther
NON MORIAR SED VIVAM

Tämä pieni motetti, joka on mahdollisesti vuodelta 1530, osoittaa 
Lutherin hallinneen renessanssimotetin säveltämisen perusteet hyvin. 
VIII psalmikaavaa noudattava, aavistuksen koristeltu melodia kulkee 
tenorissa ja muut äänet kulkevat sen ympärillä vapaina. Nuottia kat-
selemalla saa käsityksen, että teos on perinteisen opetuksen mukaan 
sävelletty yksi ääni kerrallaan. Melodiaääntä tenoria on seurannut sop-
raano, joka on usein selvä reaktio melodian käänteisiin. Basso kulkee 
pitkälti käsi kädessä sopraanon kanssa ja viimeisenä on joukkoon mah-
dutettu altto, jonka rooli on täydentää harmonioita. Ei motetti kuiten-
kaan ole lainkaan kehnompi suoritus teologilta!

Non moriar sed vivam En kuole, vaan elän
Et narrabo opera Domini. ja julistan Herran tekoja.

(Ps. 118: 17)
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Josquin des Prez (n. 1450–1521)
INVIOLATA, INTEGRA ET CASTA ES

Ei Luther säveltäjänä tietenkään pärjää ihailemalleen Josquinille. Mut-
ta eipä Josquinille pärjää oikeastaan kukaan muukaan, ainakaan jos hä-
nen aikalaisiinsa on uskominen. Teoriakirjojen esimerkit käytännössä 
1500-luvun loppuun olivat pääosin Josquinia, Josquin dominoi kirjapai-
notaidon mahdollistamia kokoelmia eikä kenenkään muun sävellyksis-
tä tehty sellaista määrää sovituksia eri soittimille. Ja Inviolata, integra 
et casta es oli jopa Josquinin mittakaavassa poikkeuksellisen suosittu 
teos. Kolmiosainen motetti pohjautuu Maria-messun gregoriaaniseen 
sekvenssiin, joka on teoksen rakennusaineksena. Tämä melodia kul-
kee läpi teoksen tenorin ja alton kvinttikaanonina, ja jotain Josquinin 
mestaruudesta kertoo jo se, että tämän kaanonin tiheys on eri motetin 
kolmessa osassa. Ensimmäisessä etäisyys on kuusi iskua, toisessa neljä 
ja viimeisessä kaksi, mikä luo tiivistyvän musiikillisen jännitteen aivan 
kuin itsestään. Kolme vapaata ääntä luovat eloisan pinnan, jossa pieniä 
musiikillisia aineita toistetaan ja varioidaan mestarillisesti.

Inviolata, integra et casta es 
Maria: Quae es effecta fulgida 
caeli porta.

Viaton, eheä ja siveä olet, Maria, 
Sinä, joka olet taivaan loistava 
portti.

O Mater alma Christi carissima: 
Suscipe pia laudum praeconia.

Oi rakkaimman Kristuksen hellä 
äiti; ota vastaan meidät hurs-
kaat ylitysvirtemme.

Te nunc flagitant devota corda et 
ora: Nostra ut pura pectora sint 
et corpora.

Sinun puoleesi huutavat sydä-
memme ja suumme; olkoot sie-
lumme ja ruumiimme puhtaat.

Tua per precata dulcisona: Nobis 
concedas veniam per saecula.

Sulosointiset rukouksemme 
saavuttakoot sinut; anna meille 
syntimme anteeksi ikuisesti.

O benigna! O Regina! O 
Maria! Quae sola inviolata 
permansisti.

Oi myötämielinen! Oi kuninga-
tar! Oi Maria! Sinä, joka yksin 
pysyt viattomana.
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Heinrich Scheidemann (n. 1595–1663)
PRAEAMBULUM IN F

Heinrich Scheidemann on yksi Jan Pieterszoon Sweelinckin oppilas-
katraan tärkeimmistä hahmoista. Paitsi että hän loi koraalipohjaisten 
sävellysmuotojen laajamuotoisia rakenteita, hänen roolinsa vapaiden 
praeambulumien kekseliäänä kehittäjänä on vailla vertaa.

Martin Luther
NUN FREUT EUCH, LIEBEN CHRISTEN G’MEIN

Kokoelmasta Etliche Christliche lieder 1524

Jos Lutherin moniäänisten motettien sävellystekniikassa oli puutteensa, 
miehellä vaikuttaa olleen aivan erinomainen korva melodioille. Olivat-
pa hänen virsiensä melodiat sitten muokattuja, lainattuja tai uusia, ne 
ovat kestäneet aikaa hämmästyttävän hyvin. Nun freut euch (1523) saat-
taa olla ensimmäinen Lutherin omista virsistä ja sen teksti on osittain 
minämuotoinen ja hyvinkin omaelämäkerrallinen kertomus Lutherin 
ahdistuksesta ja armon löytämisestä. Melodia on varhaisille virsille 
tyypillistä AAB-muotoa ja se etenee valtaosin asteittain maustettuna 
parilla isommalla hypyllä. Kun tämän ensimmäiseen luterilaiseen vir-
sikirjaan sisältyneen virren tekstiä peilaa edellä kuullun Josquinin mo-
tetin tekstiin, saa hyvän kuvan, miten radikaali muutos kansankielisiin 
koraaleihin kirkkokansalle olikaan.

Nun freut euch, lieb’n Christen 
g’mein,

Oi iloitkaa, te kristityt,

und lasst uns frölich springen. veisatkaa hartain mielin
Das wir getrost und all in ein, kiitosta Jumalalle nyt
Mit lust und liebe singen. niin sydämin kuin kielin
Was Gott an uns gewendet hat suuresta rakkaudesta,
und seine süsse wunder that, kun antanut hän armonsa
gar theur hat ers erworben. on meille Kristuksessa.
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¶Dem Teufel ich gefangen lag, ¶Voi, kuinka lujaan minua
im Tod war ich verloren, sai pitää kahleissansa
mein Sünd mich quelet Nacht und 

Tag, 
tuo vihollinen, saatana,

darin ich war geboren. ja käyttää orjanansa!
Ich fiel auch immer tiefer drein, Näin syntiin yhä syvemmin
es war kein Guts am Leben mein, ja omantunnon kipuihin
die Sünd hatt' mich besessen. ja ahdistukseen vaivuin.
¶Er sprach zu mir: »Halt dich an 

mich, 
¶Hän lausui: »Luota voimaani,

es soll dir jetzt gelingen; kun sodin puolestasi
ich geb mich selber ganz für dich, ja hyväksesi kaikkeni
da will ich für dich ringen; tein Vapahtajanasi.
denn ich bin dein und du bist mein, Näin ostin sinut kalliisti
und wo ich bleib, da sollst du sein, ja aina kuljen kanssasi,
uns soll der Feind nicht scheiden. ei erottaa voi meitä.
¶Was ich getan hab und gelehrt, ¶Tuo tekoni ja sanani
das sollst du tun und lehren, nyt julki rohkeasti,
damit das Reich Gotts werd 

gemehrt 
näin kasvaa valtakuntani,

zu Lob und seinen Ehren; se kestää ikuisesti.
und hüt dich vor der Menschen 

Satz, 
Vaan karta ihmisoppeja,

davon verdirbt der edle Schatz: ne vievät aarteen sinulta,
Das lass ich dir zur Letze.» vain sanassani pysy».

(Ruots. Olavus Petri 1536. Suom. Jaakko Finno virsi
kirjaan 1583. Uud. Knut Legat Lindström ja 

Elias Lönnrot 1867, virsikomitea 1937.)

38 musiikki karkottaa paholaisen



Johann Walter (1496–1570) • Martin Luther
nun freut euch, lieben christen g’mein

Kokoelmasta Wittenberger Gesangbüchlein (1525)

Johann Walter sävelsi samaan virsitekstiin neliäänisen sävellyksen, joka 
julkaistiin Wittembergische Gesangbuchissa vain vuotta myöhemmin. 
Tämä kolmijakoinen, tanssillinen ja modaalinen teos tuo virteen hyvin 
erilaisen tunnelman ja korostaa ajatusta virren musiikillisen muodon 
merkityksestä tekstin tukijana ja kantajana. Suomentajien lista kään-
nöksen lopussa antaa hyvän kuvan siitä, millainen kulttuurinen aarre 
nämä virsitekstit ovat.

Johann Walter • Paul Speratus (1484–1551)
HILF, GOTT, WIE IST DER MENSCHEN NOT

Kokoelmasta Wittenberger Gesangbüchlein (1525)

Toinen neliääninen virsisovitus Walterin vuoden 1525 kokoelmasta 
osoittaa, että tämä koulujen kuoroille ensisijaisesti suunnattu opus 
sisälsi myös kunnianhimoista renessanssipolyfoniaa. Kiehtova ja vai-
keahko Paul Speratuksen modaalinen melodia on sittemmin jäänyt vä-
hälle käytölle, mutta tässä se on kuultavissa sellaisenaan tenoriäänessä. 
Motetin alussa Walter käyttää sopraanossa pitkää synkooppiketjua ja 
luo sillä raskauden tunteen. Alkupuolen staattisuus vaihtuu vähitellen 
suurempaan lineaarisuuteen ja virtaavuuteen. Kun yksi kuusisäkeistöi-
sen virren säkeistö kestää Walterin sovituksena lähemmäs kolme mi-
nuuttia, vaikuttaa todennäköiseltä, että liturgisessa käytössä kuoro on 
laulanut vain yhden tai kaksi säkeistöä moniäänisesti ja muut säkeistöt 
on laulettu seurakuntavirtenä. Tällä erää saamme tyytyä vain yhteen 
säkeistöön Walterin kynästä.

Hilf Gott, wie ist der Menschen 
Noth so groß:

Auta Jumala, kuinka onkaan suuri 
ihmisen ahdistus,

wer kann es alls erzählen! kuka voisi sen mitata?
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Martin Luther et al.
EIN FESTE BURG

Kahdeksan säkeistöä sekä yhteislaulu

Lutherin Ein feste Burg on niitä virsiä, jotka ovat alkaneet omaa elä-
määnsä ja esiintyneet sellaisissa yhteyksissä, joita Luther tuskin osasi 
arvata. Luther sävelsi virren 1529 paikkeilla monien epävarmuuksien 
keskellä ja otsikoikin sen Lohdutusvirreksi. Sen teksti on meditaatio 
Psalmin 46 pohjalta ( Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme 
hädän hetkellä) ja siihenkin sisältynee omakohtaisia viitteitä. Virren 
runo on vahva ja uskonvarma, mutta ilman jylhää melodiaansa sillä 
tuskin olisi ollut samanlaista suosiota. Melodian alkuperää ei tunneta, 
mutta todennäköisesti kyseessä on Lutherin muokkaama sävelmä jo 
olemassa olevasta melodiasta. Se ei ole aivan vaivaton laulettava, var-
sinkaan alkuperäisessä muodossaan, jossa kaksi- ja kolmijakoiset ryt-
mikuviot vaihtelevat iloisesti. Niinpä se onkin myöhemmissä versioissa 

Ganz todt liegt er, ohn allen Rath, 
weislos;

Kuolema häntä painaa eikä neuvoa 
löydy,

er kennt auch nicht sein Elend. hän ei edes tiedä kuinka kurja 
hänen osansa on.

Herz, Muth und Sinn ist gar 
dahin,

Sydän, rohkeus, mieli eivät auta,

verderbt mit allen Kräften, vaikka touhuaisivat kaikin voimin, 
weiß nicht, wo ers soll heften; kun eivät tiedä mihin niiden pitäi-

si toivonsa laittaa.
kennt nicht das Gut, noch minder 

thut, was Gott gefällt / hat sich 
gestellt

Ne eivät tiedä mikä on oikein, vie-
lä vähemmän tekevät niin kuin 
Jumala on määrännyt,

wider allen Gottes Willen: ne ovat asettuneet Jumalan tahtoa 
vastaan.

o Herre Gott, hilf uns diesen 
jammer stillen.

Oi Herra Jumala, auta meitä voit-
tamaan tämä onneton tila.
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laitettu usein siistimpään metriseen hahmoon, kuten vaikkapa omassa 
virsikirjassamme.

Virsi muuntui vähitellen lohdutusvirrestä taisteluvirrestä. Sen 
käännöshistoriassa ovat taas niin Finnon kuin Lönnrotinkin näpit 
pelissä ja se on muuntunut Lutherin omakohtaisesta lohdutusvirres-
tä kollektiiviseksi taisteluvirreksi, jossa viholliseksi käy hyvin muukin 
kuin sielunvihollinen. Niinpä sitä on laulettu suomeksi 30-vuotisessa 
sodassa, Aleksanteri II:n patsaalla sortotoimien aikaan, suurlakon ai-
kaan Tampereen torilla ja Paasikiveä Moskovan junaan saatettaessa 
talvisodan aattona.

Virren ei kuitenkaan tarvinnut odottaa suosiota satoja vuosia. Sii-
hen perustuvien moniäänisten sävellysten perusteella on helppo nähdä 
virren olleen monien huulilla jo 1500-luvun aikana. Johann Walterin 
jo tutuksi tulleessa vuoden 1525 kokoelmassa melodia kulkee tenorissa 
ja kolme vapaata ääntä kehystää sitä liikkuvammin kuvioin. Michael 
Praetoriuksen kolmiäänisessä sovituksessa melodia on aluksi bassossa 
ja siirtyy sitten ylimpään ääneen. Praetorius vaihtelee tässä 1600-lu-
vun alkupuolelta olevassa sovituksessa kiinnostavalla tavalla melodian 
etenemisvauhtia. Neliääninen sovitus kokoelmasta Polyhymnia ca-
duceatrix (1619) taas perustuu kaanoneihin, duettoasetelmiin ja jopa 
kaksoiskuoroajatukseen, johon Praetorius viittaa itse teoksen esitysoh-
jeissaan. Hän suosittelee toisen laulajaparin sijoittamista lähelle urkua 
tai regaalia ja toisen sijoittamista kauemmaksi, jotta äänet erottuisivat 
paremmin.

Martin Agricolan huomattavasti varhaisemmassa sovituksessa me-
lodian yläpuolella liikkuu kaksi soitinääntä ja alapuolella bassolinja. 
Samaan tapaan myös kokonaisuuden päättävässä Johann Crügerin 
sovituksessa vuoden 1649 kokoelmasta Geistliche KirchenMelodien on 
kaksi vapaata soitinääntä, mutta tällä kertaa neliäänisen kuorotekstuu-
rin yläpuolella. Huomionarvoista on, että Lutherin keinuva melodia on 
jo tässä vaiheessa muuntunut meille tutumpaan muotoonsa. Nyt on 
myös aika yleisön yhtyä lauluun ja samalla maistella sitä muutosta, jon-
ka Lutherin aikalaiset kokivat kun laulussa siirryttiin kansankieleen.

41teokset



� �
ja
a

� �
vah
jal

me
me

��
Ju

�
va
la

1.

on

�
om
me

�
pi
ja

ma
miek

�
la
kam

� �
nam
pem

��
lin

�
kil

�

�� � � �
ha

�
Se

�
van

� � �
vai

�
noo

� �
ja,ran,

�
ai
vai

va

� ��
tur
vaa

�
van,
van.

���

he

� � �
java

�
ka
� ��

a,la,

� � �
on

�
kii

�
vas,

� �
kau

�
kui nen

�
kiuk

�

Her

�
net

�
voit

�
ra

�
hä

�
taa.

���
ma,

�
hir

��
mui

� �
jul

��
nen. Vain

�

Ein feste Burg ist unser Gott, Jumala ompi linnamme
ein gute Wehr und Waffen. ja vahva turva aivan,
Er hilft uns frei aus aller Not, on miekkamme ja kilpemme
die uns jetzt hat betroffen. ajalla vaaran, vaivan.
Der alt böse Feind Se vanha vainooja,
mit Ernst er’s jetzt meint, kavala, kauhea,
groß Macht und viel List on kiivas, kiukkuinen
sein grausam Rüstung ist, ja julma, hirmuinen.
auf Erd ist nicht seinsgleichen. Vain Herra hänet voittaa.
¶Mit unsrer Macht ist nichts 

getan,
¶On turha oma voimamme

wir sind gar bald verloren; vääryyden valtaa vastaan.
es streit’ für uns der rechte Mann, Me turman vallat voitamme
den Gott hat selbst erkoren. Herrassa ainoastaan.
Fragst du, wer der ist? Hän, Kristus, kuningas,
Er heißt Jesus Christ, on voitonruhtinas,
der Herr Zebaoth, lyö joukot helvetin,
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Liber ecclesiae Birckala (1596)
ALGUSTA ENSIN INHEMINEN

Kun ylhäältä johdettu reformaatio ehti Suomeen, aluksi jumalanpalve-
lusmuoto jatkui jokseenkin ennallaan. Latinankielisyys ei itse asiassa 
kadonnut messusta kovinkaan nopeasti, varsinkaan koulukaupungeis-
sa, sillä vielä 1600-luvulla julkaistuissa kokoelmissa oli latinankielisiä 
perinteisiä liturgisia lauluja. Tämän rinnalla kuitenkin kulki laaja suo-
mennostoiminta, joka kohdistui myös näihin perinteisiin gregoriaa-

und ist kein andrer Gott, ne tallaa jalkoihin
das Feld muss er behalten. ja voiton meille saattaa.
¶Und wenn die Welt voll Teufel 

wär
¶Jos täyttyisikin maailma

und wollt uns gar verschlingen, nyt valheen enkeleistä,
so fürchten wir uns nicht so sehr, niin pimeys ei voittoa
es soll uns doch gelingen. kuitenkaan saisi meistä.
Der Fürst dieser Welt, Ne olkoot raivoissaan
wie sau’r er sich stellt, ja syöskööt kiukkuaan.
tut er uns doch nicht; Nyt valheen vallat on
das macht, er ist gericht’: jo saaneet tuomion.
ein Wörtlein kann ihn fällen. Ne yksi sana kaataa.
¶Das Wort sie sollen lassen stahn ¶Se sana seisoo vahvana,
und kein’ Dank dazu haben; ne ei voi sitä kestää.
er ist bei uns wohl auf dem Plan Kun kanssamme on Jumala,
mit seinem Geist und Gaben. ken meiltä voiton estää?
Nehmen sie den Leib, Jos veis he henkemme,
Gut, Ehr, Kind und Weib: osamme, onnemme,
lass fahren dahin, ne heidän olkohon,
sie haben’s kein’ Gewinn, vaan meidän iät on
das Reich muss uns doch bleiben. Jumalan valtakunta.

Ruots. 1536. Suom. Jaakko Finno virsikirjaan 1583. 
Uud. Elias Lönnrot 1864. Uud. komitea 1886.
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nisiin sävelmiin. Näihin kuuluu myös 1590-luvulta peräisin olevasta 
Jacob Sigredhsonin käsikirjoituksesta (Liber ecclesiae Birckala) löytyvä 
sekvenssi Algusta ensin Inheminen, joka on siitä kiinnostava, ettei sille 
ole latinankielistä tekstuaalista esikuvaa. VIII moodin melodia on sen 
sijaan tuttu esimerkiksi Lauda Sion Salvatorem -sekvenssistä. Algus-
ta ensin osoittaa miten lyhyeen tilaan saa parhaimmillaan tiivistettyä 
Raamatun ja kristillisen opin ytimen!

Piae Cantiones (1582)
CHRISTE, HERRA HYVÄ – AVE MARIS STELLA

AIN ILOIDCA – JUCUNDARE JUGITER
Suomennos: Hemminki Maskulainen (1616)

Suomalaisen musiikinhistorian helmiin kuuluu Piae Cantiones -ko-
koelma vuodelta 1582. Sen 74 latinankielistä laulua heijastavat sitä 
laulustoa, jota Suomessa oli aktiviisesti laulettu 1500-luvun alkupuo-
lella. Kokoelman toimittaja oli Turun katedraalikoulun rehtori Jaakko 
Finno, ja kirja onkin selvästi suunnattu koulujen käyttöön. Kokoelman 
erikoisuuksiin kuuluu se, että se dokumentoi Maria-palvontaan kiinte-
ästi liittyviä lauluja vailla mitään reformaation edellyttämiä sisällöllisiä 
korjauksia. Ehkä tästäkin syystä virsisuomennoksissakin kunnostau-
tunut Maskun piispa Hemminki koki tarvetta suomentaa kokoelman 
laulut ja samalla saattaa niiden tekstit paremmin uuteen aikaan so-
pivaksi. Niinpä Ave maris stella (Terve, meren tähti) saa nyt muodon 
Christe, Herra hyvä ja rukousten kohde vaihtuu luontevasti. Ain iloidca 
on paljon suoraviivaisempi käännös kolmiäänisestä Jucundare jugiter 

-laulusta, joka on todiste, että suomalaiset koulupojat pystyivät mo-
niääniseen lauluun siinä missä saksalaisetkin.

Samuel Scheidt (1587–1654)
NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND

Kokoelmasta Cantiones Sacrae (1620)
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Lutherin muokkaamalla adventtivirrellä Nun komm, der Heiden 
Heiland on pitkät juuret. Se perustuu kirkkoisä Ambrosiuksen teks-
tiin 300-luvulta ja oli kulkeutunut Lutherin aikaan mennessä satoja 
vuosia gregoriaanisena sävelmänä Veni redemptor gentium. Samuel 
Scheidtin käsittelyssä virren ensimmäisen säkeistön melodia kulkee 
pääosin kahdessa sopraanoäänessä, mutta se pääosin upotettu teks-
tuuriin niin, että melodian katkelmia tai koko melodia nousee esiin 
kuin vaivihkaa. Kaksoiskuorolle kirjoitettu motetti vuodelta 1620 on 
hieno näyte kansainvälisten vaikutusten suodattumisesta luterilaiseen 
kirkkomusiikkiin.

Nun komm, der Heiden Heiland, Tule, jumalattomien vapahtaja,
Der Jungfrauen Kind erkannt, neitsyeen lapseksi tunnustettu;
Daß sich wunder alle Welt, Sitä ihmettelee kaikki maa,
Gott solch Geburt ihm bestellt. että Jumala määräsi hänelle sellai-

sen syntymän.

Giovanni Gabrieli (n. 1556–1612)
CANZON NONI TONI

CANZON SOL SOL LA SOL FA MI

Giovanni Gabrieli toimi Venetsian tärkeimmissä kirkkomuusikon vi-
roissa, mukaan lukien San Marcon urkurin pesti. Hänen johdollaan 
opiskelivat monet Alppien pohjoispuolelta tulleet muusikot, jotka toi-
vat venetsialaisen monikuoroisuuden Saksaan – tunnetuimpana heistä 
Heinrich Schütz.

Johann Hermann Schein (1586–1630)
DIE MIT TRÄNEN SÄEN (SATTB)

Kokoelmasta Israelsbrünnlein (1623)

Jokseenkin samalta ajalta Scheidtin teoksen kanssa on suuren S-kol-
mikon toisen jäsenen, Scheinin, motetti Die mit Tränen säen. Se poh-
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jautuu psalmin 126 kahteen jakeeseen eikä perustu mihinkään valmii-
seen melodiaan. Scheinin ratkaisu on yhdistellä hallitusti kromatiikkaa 
(tuskaisimmat tekstijaksot), kontrapunktia kerronnassa sekä homofo-
nisia jaksoja (erityisesti jaksossa Und kommen mit Freuden), kuitenkin 
pitäen alati tekstin etusijalla. Sata vuotta ensimmäisen virsikirjan jul-
kaisusta luterilainen musiikki on jo jalostanut koraalipohjaisten sävel-
lysten rinnalle toisen sille niin keskeisen sävellysmuodon, vapaan teks-
timotetin, jossa yhdistyvät renessanssin kontrapunktitaito, kansankieli 
ja varhaisbarokin harmoninen kieli.

Die mit Tränen säen, werden mit 
Freuden ernten.

Jotka kyynelin kylvävät, ne riemui-
ten korjaavat.

Sie gehen hin und weinen und 
tragen edlen Samen

Jotka itkien menevät kylvämään 
vakkaansa kantaen, 

und kommen mit Freuden und 
bringen ihre Garben.

ne riemuiten palaavat kotiin lyh-
teet sylissään.

Heinrich Schütz (1585–1672)
GEDENKE DEINEM KNECHTE

Kokoelmasta Opus ultimum (1671)

Dresdenin hovissa sivurooliin joutunut Schütz (se kolmas, ja tunne-
tuin S-kolmikon jäsen) alkoi 1660-luvulla kirjoittaa kokonaisuutta, 
joka olisi jäävä hänen testamentikseen. Hän valitsi tekstiksi Raamatun 
pisimmän psalmin, psalmin 119, jota Luther luonnehti koko Raamatun 
tiivistelmäksi. Lopputulos oli 11 motettia, jotka kattavat koko psalmin 
kaikki 176 (!) jaetta. Jokainen motetti alkaa intonaatiolla ja päättyy 
doxologiaan (Kunnia olkoon…), mikä kertoo, että Schütz suunnit-
teli teoksia jumalanpalveluskäyttöön. Neljäs motetti, Gedenke deinem 
Knechte an dein Wort, kertoo kokonaisuuden tyylin: Schütz yhdistelee 
kaksoiskuorotekstuurin, kontrapunktin ja tekstikeskeisyyden, jossa jo-
kainen lause saa oman musiikillisen muotonsa, barokin harmoniseen 
kieleen.
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Tämä suurenmoinen musiikki oli syntyaikanaan toivottoman van-
hanaikaista, kuin vanhan miehen katse takaisin siihen musiikilliseen 
maailmaan, jossa hän varttui. Teoksen koskettavuutta lisää tieto, että 
sitä ei ilmeisesti koskaan esitetty Schützin aikana, vaan se vaipui un-
holaan ja kaksi stemmavihoista jopa katosi lopullisesti. Kokonaisuus 
julkaistiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 1984 rekonstruoituna 
kahden kadonneen äänen osalta. Ensimmäiset esitykset Schützin jää-
hyväisteoksesta kuultiin siis vasta 300 vuotta teoksen säveltämisen jäl-
keen. Tämän konsertin lopussa kokoelman motetti seisoo kuin veden-
jakajana menneen – luterilaisen musiikin varhaiskauden – ja tulevan, 
buxtehudeja, bacheja ja brahmseja vilisevän musiikillisen maailman 
välillä.

Gedenke deinem Knechte an dein 
Wort, auf welches du mich 
lässest hoffen. 

Muista lupausta, jonka palvelijal-
lesi annoit! Sinun sanasi antoi 
minulle toivon.

Das ist mein Trost in meinem 
Elend; denn dein Wort erquickt 
mich.

Sinun lupauksesi on kurjuudessa 
lohtunani, se virvoittaa minut 
jälleen.

Die Stolzen haben ihren Spott an 
mir; dennoch weiche ich nicht 
von deinem Gesetz. 

Röyhkeät ovat alati minua solvaa-
massa, mutta minä en poikkea 
sinun laistasi.

Herr, wenn ich gedenke, wie du 
von der Welt her gerichtet hast, 
so werde ich getröstet. 

Minä ajattelen ikiaikaisia päätök-
siäsi, Herra, niistä minä saan 
lohdun.

Ich bin entbrannt über die 
Gottlosen, die dein Gesetz 
verlassen. 

Minä joudun suunniltani jumalat-
tomien tähden, jotka hylkäävät 
sinun lakisi.

Deine Rechte sind mein Lied in 
dem Hause meiner Wallfahrt. 

Sinun käskysi ovat riemulauluni, 
kun asun täällä muukalaisena.

Herr, ich gedenke des Nachts an 
deinen Namen und halte dein 
Gesetz. 

Yölläkin minä muistan sinut, Her-
ra, minä tahdon alati noudattaa 
lakiasi.
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Johann Ulrich Steigleder
TOCCATA SUPER VATER 

UNSER IN HIMMEL - 
REICH 

3

Das ist mein Schatz, daß ich deine 
Befehle halte. 

Tämä on minun tehtäväni: elää 
sinun säädöstesi mukaan.

Ich habe gesagt: »Herr, das soll 
mein Erbe sein, daß ich deine 
Worte halte.» 

Herra on minulle kaikki, muuta 
ei minulla ole, hänen sanojaan 
olen luvannut noudattaa.

Ich flehe vor deinem Angesicht von 
ganzem Herzen; sei mir gnädig 
nach deinem Wort. 

Koko sydämestäni minä pyydän 
suosiotasi: armahda minua, tee 
lupauksesi mukaan!

Ich betrachte meine Wege und 
kehre meine Füße zu deinen 
Zeugnissen. 

Minä tutkin vaellustani ja käännän 
askeleeni sinun liittosi tielle.

Ich eile und säume mich nicht, zu 
halten deine Gebote. 

Oikopäätä, viivyttelemättä minä 
aina täytän sinun käskysi.

Der Gottlosen Rotte beraubt 
mich; aber ich vergesse deines 
Gesetzes nicht.

Jumalattomien köydet kiertyvät 
ympärilleni, mutta minä en 
unohda sinun lakiasi.

Zur Mitternacht stehe ich auf, 
dir zu danken für die Rechte 
deiner Gerechtigkeit.

Yösydännäkin nousen kiittämään 
sinua oikeudenmukaisista 
päätöksistäsi.

Ich halte mich zu denen, die dich 
fürchten und deine Befehle 
halten. 

Olen kaikkien niiden ystävä, jotka 
pelkäävät sinua ja noudattavat 
sinun säädöksiäsi.

Herr, die Erde ist voll deiner Güte; 
lehre mich deine Rechte.

Sinun hyvyytesi, Herra, täyttää 
maan. Opeta minut tuntemaan 
käskysi!
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martin luther. tobias steinmannin PuuPiirros  
vuodelta 1603.
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IN HER MAJESTY’S 
SERVICE

hovimusiikkia elisabet i:n ajalta

Sopraano
tuuli lindeberg

Virginaali
matias häkkinen
Renessanssinokkahuilut

Q consort

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.



Giles Farnaby (n. 1563–1640)
daPhne

William Byrd (n. 1540–1623)
ye sacred muses

Muistolaulu säveltäjä Thomas Tallisille, †23.11.1585

John Dowland (1563–1626)
galliard to lachrimae

John Dowland
i saW my lady WeeP

Second Book of Songs or Ayres (1600)

Anthony Holborne (n. 1545–1602)
image of melacholy & my self

Henrik VIII (1491–1547)
tandernaken

Anon.
When daPhne from 

dear Phoebus did fly
Henrik VIII

en vray amour
Anthony Holborne

muy linda
Diminuutiot Petri Arvo

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 58.
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John Dowland
lasso vita mia

A Pilgrimes Solace (1612)

John Dowland
can she excuse my Wrongs?

First Booke of Songs or Ayres (1597)

Antoine de Févin (n. 1470–1511/1512)
fors seulement (la mort)

Henry Purcell (1659–95)
When i am laid in earth

Didon valitus oopperasta Dido ja Aeneas

Cipriano de Rore (1516–n. 1565)
ancor che col Partire

Anthony Holborne
Paradizo & the sighs

William Byrd
ave verum corPus

Skotlantilainen kansansävelmä
remember me, my deir

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 58.
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Teksti: Sini Vahervuo

Svensk 
text på 
sidan 89.

IN HER MAJESTY’S 
SERV ICE – HOVI-

MUSIIKKIA ELISABET 
I:N AJALTA

 Renessanssinokkahuiluyhtye Q con-
sortin yli kymmenen nokkahuilun vaahterapuinen 
consort on rakennettu Venetsiassa ja Lontoossa vaikut-
taneen Bassano-suvun 1500-luvun soittimien mukaan. 
Elisabet I:n isä, nokkahuiluamatööri kuningas Henrik 

VIII:n (1491–1547) neuvonantaja löysi taiteita kukoistavasta Venet-
siasta muusikkoveljekset, jotka toivat nokkahuilujen lisäksi mukanaan 
myös italialaista versovaa soittotyyliä, jonka ihanteena oli eri sävyillä 
leikkivä, taidokkaasti treenattu ihmisääni. Kuusi veljestä löytyy vuo-
den 1540 palkkalistoilta ja vielä tänäkin päivänä Bassanojen muusik-
kosuku vaikuttaa Lontoossa.

Ennen Lontoon valloitustaan Bassanojen kerrotaan musisoineen 
Venetsiassa virtuoosinokkahuilismin tärkeimmän oppikirjan Opera In
titulata Fontegaran (1535) tekijän Silvestro Ganassin kanssa. Bassanoja 
epäillään olevan ikuistettuna kyseisen kirjan alkulehdillä kuvassa, jossa 
miesseurue musisoi yhdessä: kolme soittaa nokkahuilua ja kaksi laulaa. 
Venetsian 1600-luvun vaihteen sydäntä herisyttävimpiä hittejä, kuten 
1547 julkaistu Ancor che col partire, kantautui viimeistään Bassanojen 
myös Lontooseen, virtuoosisen soittotekniikan lisäksi.

Vuonna 1547 henrik VIII:n omistuksessa oli kirjanpidon mukaan 
jopa 76 nokkahuilua – pienistä sopraanoista kaksimetrisiin subkontra-
bassoihin asti. Henrik VIII oli itse myös oiva amatöörisäveltäjä, mikä 
käy ilmi hänen sovituksestaan suositusta laulusta Tandernaken. Lau-
lussa kerrotaan Andernachin joen varrella itkevästä tytöstä – aihe, joka 
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myös tässä konsertissa toistuu. En vray amour (»rakkaus syttyy») taas 
on hienostunut esimerkki Henrikin ihannoiman ranskalaisen hovin 
tanssiperinteestä, ja ehkä viittaus johonkin tulevista rakastajattaris-
taan tai vaimoistaan…

Elisabet I (1533–1603) oli kiihkeän itsevaltiaan Henrik VIII:n ja tä-
män toisen vaimon Anna Boylen ainoa eloonjäänyt lapsi. Elisabet I:n 
44 vuotta kestänyt huomattavan pitkä ja rauhallinen valtakausi (1558–
1603) oli myös taiteen kukoistamisen aikaa. Neitsytkuningattarenakin 
tunnettu Elisabet asetettiin myös muusan rooliin, ja hänen naimatto-
muutensa sekä uskonsa olivat paitsi valtakunnankysymyksiä myös tai-
teilijoiden inspiraationaiheita Tudorien suvun viimeisenä valtijattarena.

Ovidiuksen Muodonmuutoksissa kerrotaan monia renenssanssin 
taiteilijoita inspiroinut tarina purojen Dafne-nymfistä (Daphne) ja 
Apollo-jumalasta (Phoebus, Febus), jota Cupido (myös Amor tai kreikk. 
Eros) on ampunut nuolellaan kostoksi ampumataitojensa pilkkaami-
sesta. Tarina, jossa Dafne muuttuu lopulta isänsä armosta neidosta laa-
keripuuksi Apollon rajun takaa-ajon päätteeksi, on myös muovannut 
kuvaa itsenäisistä, vahvoista naishenkilöistä, joille sitoutumiskammo 
ja frigiditeetti olisi ikään kuin luonnollista. Valitettavan usein tarinasta 
on unohtunut se seikka, että Cupido ampui kaksi nuolta – sekä Febus 
että Dafne ovat noiduttuja. Kultakärkisen nuolen osuma saa osuessaan 
aikaan hillitsemättömän himon, lyijykärkisen taas inhon ja kuvotuksen.

Säveltäjä giLes Farnabyn (n. 1563–1640) kosketinsoitinsovituk-
sena renessanssisävelmästä Daphne löytyy Fitzwilliam Virginal Bookis
ta. Virginaali oli hyvin suosittu Elisabet I:n ajan kosketinsoitin, se on 
pieni ja suorakulmainen, helppo sijottaa vaikka pöydälle (toisin kuin 
isoveljensä cembalo!). Virginaalin nimi saattaa viitata sen neitseelli-
seen ääneen tai sen suosioon teinityttöjen keskuudessa. Soittipa »neit-
sytkuningatar» itsekin kosketinsoittimia harrastukseksenaan ja hänen 
sisarpuolensa Maria I:n tiedetään soittaneen nimenomaan virginaalia.

1500-luvulla Englantia myllersivät uskonkysymykset. Kuningas 
Henrik VIII:n kuoltua vuonna 1547 hallinto alkoi taas kääntää päätään 
roomalaiskatolista kirkkoa kohti. Protestantiksi kasvatettu isänsä tyt-
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tö Elisabet juoni lopulta itsensä valtaan; hän huijasi kuolinvuoteellaan 
olevan hallitsevan sisarpuolensa Maria I:n uskomaan kääntyneensä 
katolilaisuuteen ja sai hänet vakuutettua jättämään kruunun Elisabe-
tille. Valtaan päästyään Elisabet oli kuitenkin kohtuullisen maltillinen 
uskonkysymyksissä poliittisen rauhan säilyttämiseksi, ja suhtautui su-
vaitsevaisesti (verrattuna muihin vallanpitäjiin) sekä protestanttisiin 
reformoituihin että katolisiin, edustaen itse hillittyä anglikanismia sitä 
vakiinnuttaen Church of Englandia. Hyvänä esimerkkinä tästä suvaitse-
vaisuudesta on kuningattaren palkkalistoilla mm. anglikaaniselle kir-
kolle säveltänyt katolilainen WiLLiaM byrd (n. 1540–1623), joka jou-
tui usein varomaan suututtamasta kuningatarta tällä epäsuhdalla mm. 
kollegansa, myös katolilaisen, säveltäjä Thomas Tallisin (n.1505–1585) 
kanssa. Tallis ja Byrd väärinkäyttivät kuningattaren heille myöntämää 
uskomatonta monopolia musiikin kustannukseen julkaisemalla sel-
keästi katolisia teoksiaan mutta pysyivät silti »kuningattaren suosios-
sa». Byrd on omistanut Ye sacred muses elegian Tallisille. Elisabetin 
kuoltua vuonna 1603 valtaan nousi Jaakko I, jonka katolilaiset toivoivat 
olevan myötämielisempi katolisia kohtaan. Toisin kävi, ja vuonna 1605 
Byrdin selkeästi katolilainen Gradualia I -kokoelma, jossa julkaistiin 
myös Ave verum corpus, on sekin kuitenkin saattanut olla ns. näppejä 
polttavaa kamaa. »Remember, remember the 5th of November...»

Galliard to Lachrimae on John doWLandin (1563–1626) sovitus 
hänen suosituimmasta pavanestaan (myös sanoilla Flow my tears) galli-
ard-muotoon. Dowlandin suosima lachrimae-teema, eli alaspäin valuva 
kvartti, symboloi poskea pitkin vierivää kyyneltä ja olikin renessanssi-
melankolian mestari luutisti John Dowland (tai Jo. Dolandi de Lachri-
mae) tärkein tavaramerkki. Kulku ei toki ollut Dowlandin »keksimä». 
Esimerkiksi kuningas Henrik VIII:n hovissa sitä kuultiin todistetusti 
sata vuotta aiemmin mm. antoine de Févinin (n. 1470–1511/1512) 
säveltämässä kuolemankaipuuta parodioivassa chansonissa Fors seu
lement (la mort, sans nul autre attente). Eräs toinenkin alaspäinen 
kvarttikulku on myös tyypillistä englantilaista melankoliaa; henry 
PurCeLLin (1659–95) sävellyksessä When I am laid in earth (Dido’s 
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Lament) oopperasta Dido&Aeneas. Purcell ponnisti vielä renessanssin 
perinteestä ja sävelsi yhä jopa gambaconsortille. Purcellin käyttämä 
ground-kulku on surua ja ahdistusta kuvaava alaspäinen kromaattinen 
kulku (passus duriusculus). Britanniassa When I am laid in earth kuu-
luu Stokowskin sovituksena myös 1. maailmansodan väkivaltaisuuk-
sien loppumisen muistopäivän Rememberance Dayn viettoon 11.11 klo 11.

Dowland oli katolilainen, mutta ehkä liian julkisesti sillä hän ei 
koskaan päässyt kuningattaren suosioon tai palkkalistoille, toisin kuin 
ihannoimansa anthony hoLborne (n.1545–1602) jolle vuonna 
1600 julkaistu I saw my lady weep on omistettu. Sekä Dowland että 
Holborne omistautuivat maaalliselle musiikille varsinkin luutistei-
na, eikä heillä myöskään ollut kirkkomuusikkojen sävellystekniikkoja 
hallussaan. Dowlandin italiankielinen Lasso vita mia lienee paitsi kun-
nianosoitus italialaisille kollegoilleen myös sävellystekninen vitsi solfa-
nimineen. Dowland reissasi useissa hoveissa ympäri eurooppaa muttei 
lopulta koskaan viihtynyt muilla mailla, vaikka häntä jopa maanpe-
toksesta epäiltiinkin. Epähienoin kuningatar Elisabetiä kohtaan Do-
wlandin kappaleista taitaa olla vuonna 1597 kokoelmassa First Book of 
Songes or Ayres julkaistu luuttulaulu Can she excuse my wrongs?, joka 
julkaistiin kuningattaren kuoltua myös kokoelmassa Lachrimae or Se
ven Tears vuonna 1604 viisiäänisenä consortsovituksena nimellä The 
Earl of Essex Galliard. Laulun sanat saattavat olla kuningattaren suo-
siosta epäsuosioon ja lopulta myös vuonna 1601 teloitetuksi joutuneen 
Essexin jaarlin Robert Devereux’n kynästä.

Kaikki konsertissa kuultavat Holbornen sävellykset ovat kokoel-
masta The Pavans, Galliards, Almains and other short Aeirs, both grave 
and light, in five parts, for Viols, Violins, or other Musicall Winde Instru
ments vuodelta 1599. Niistä modernein on galliarda Muy linda (suom. 
tosi nätti). Pavane Paradizo, joka on julkaistu Holbornen luuttukirjassa 
myös nimellä Countess of Pembroke’s Paradise, viittaa Holbornen tuki-
jaan ja Shakespeareen usein liitetyn kreivitär Mary Sidneyn ympäril-
leen loihtimaan »runoilijoiden paratiisin», Wilton’s Circleen. Mystiikas-
ta ja magiikastakin kiinnostunut Mary Sidney julkaisi ensimmäisenä 
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naisena englanninkielisen näytelmän sekä draamaa (verse drama), toki 
kuningattaren suostumuksella. Hän oli sivistyneempi kuin monet ho-
vin miehistä, lähes kuten Elisabet; osasi kuutta kieltä sujuvasti, ratsas-
ti, metsästi, soitti luuttua ja virginaalia. Sidney oli myös ensimmäinen 
nainen, joka ei enää esipuheessa pyytänyt anteeksi taidokkaitten teos-
tensa julkaisua. Hän mm. sponsoroi teatteriseurueita ja piti isoja juhlia, 
oli läheisissä tekemisissä hovielämän kanssa ja silti uskalsi myös ää-
neen kritisoida hovin teennäistä liehittelyä ja pokkurointia.

Kuningatar Elisabet I oli usein vieraana Mary Sidneyn juhlissa ja 
illanvietoissa. Vaikka kulttuuri kukoisti ja uskonnollisesti kyseenalai-
set taiteilijat ympäröivät Elisabetia, ei valtapelissä todellisuudessa ol-
lut mahdollisuuksia kompromisseille ja teloitukset sekä karkoitukset 
olivat yleisiä. Elisabet pysyi naimattomana koko ikänsä todennäköi-
simmin poliittisista syistä, hän oli »naimisissa valtion» kanssa. Us-
konkysymykset pakottivat lopulta Elisabetin tuomitsemaan serkkunsa 
Skotlannin kuningatar Marian Stuartin teloitettavaksi 1587. Elisabet 
kuitenkin järkyttyi Maria Stuartin todella kuoltua ja syyllisti teosta 
neuvonantajansa – ja lähetti tämän Toweriin. Kuningatar masentui 
toimintakyvyttömäksi kuolinvuonnaan 1603.

gravuuri, 
1500-luku.

elizabeth 
i
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TEOKSET†

Giles Farnaby (n. 1563–1640)
DAPHNE

William Byrd (n. 1540–1623)
YE SACRED MUSES

Muistolaulu säveltäjä Thomas Tallisille, †23.11.1585

Ye sacred muses, race of Jove, Te pyhät muusat, Jupiterin sukua,
Whom Music's lore delighteth, joita Musiikin taru ilahduttaa,
Come down from crystal heavn's 

above
laskeutukaa kristallitaivaista

To earth, where sorrow dwelleth, maan päälle, missä murhe vallitsee,
In mourning weeds with tears in 

eyes:
suruasussa, kyynelsilmin:

Tallis is dead and Music dies. Tallis on kuollut ja musiikki 
kuolee.

John Dowland (1563–1626)
GALLIARD TO LACHRIMAE

John Dowland
I SAW MY LADY WEEP

Second Book of Songs or Ayres (1600)

† Suomennokset :Tuuli Lindeberg

I saw my lady weep, Näin neitoni itkevän,
And Sorrow proud to be advanced 

so,
ja Surun ylpeänä moisesta 

vastaanotosta
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In those fair eyes where all 
perfections keep,

noissa kauniissa silmissä, missä 
täydellisyys asuu.

Her face was full of woe; Hänen kasvonsa olivat täynnä 
tuskaa,

But such a woe (believe me) as 
wins more hearts,

mutta sellainen tuska (usko pois) 
voittaa enemmän sydämiä

Than Mirth can do with her 
enticing parts.

kuin Ilo koskaan houkutuksillaan.

Sorrow was there made fair, Suru tuli kauniiksi
And Passion wise, tears a delightful 

thing,
ja Intohimo viisaaksi, kyyneleet 

ilahduttaviksi,
Silence beyond all speech a wisdom 

rare,
Hiljaisuus puhetta suuremmasi 

viisaudeksi.
She made her sighs to sing, Hän sai huokauksensa laulamaan,
And all things with so sweet a 

sadness move,
kaiken surullisesti liikahtamaan,

As made my heart at once both 
grieve and love.

ja sydämeni yhtä aikaa suremaan 
ja rakastamaan.

O fairer than aught else, Oi sinä, ihastuttavampi kaikkea 
mitä maailma

The world can show, leave off in 
time to grieve,

päällään kantaa: lakkaa joskus 
suremasta, sillä

Enough, enough, your joyful looks 
excels,

tarpeeksi ovat piirteesi jo 
kaunistuneet;

Tears kill the heart. kyyneleet surmaavat sydämen.
O strive not to be excellent in woe, Älä pyri olemaan erinomainen 

suremisessa,
Which only breeds your beauty's 

overthrow.
sillä se vain korostaa kauneutesi 

ylivertaisuutta.

Anthony Holborne (n. 1545–1602)
IMAGE OF MELACHOLY & MY SELF
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Henrik VIII (1491–1547)
TANDERNAKEN

Anon.
WHEN DAPHNE FROM 

DEAR PHOEBUS DID FLY

When Daphne from fair Phoebus 
did fly,

Kun Dafne pakeni [Auringon 
jumala] Febusta,

The west wind most sweetly did 
blow in her face.

länsituuli kävi suloisesti hänen 
kasvoilleen.

Her silken scarf scarce shadow’d 
her eyes;

Hänen silkkihuivinsa vain niukasti 
varjosti hänen silmiään.

The god cried: O pity, and held her 
in chase.

Jumala huudahti: »Anna armoa!» 
ja jatkoi takaa-ajoaan.

Stay nymph, stay nymph, cries 
Apollo,

»Pysähdy, neito!» huusi hän,

Tarry and turn thee, sweet nymph, 
stay!

»seisahda, käänny, suloinen neito, 
pysähdy!

Lion nor tiger doth thee follow, Ei leijona eikä tiikeri sinua jahtaa,
Turn thy fair eyes and look this 

way.
käännä suloiset silmäsi tähän 

suuntaan.
O turn, O pretty sweet, Käänny, oi sievä ja suloinen,
And let our red lips meet, anna punaisten huultemme yhtyä,
Pity, O Daphne, pity, me. sääli, oi Dafne, sääli minua!»
Away like Venus dove she flies, Venuksen kyyhkysen lailla hän 

liitää karkuun,
The red blood her buskins did run 

all adown.
veri valuen sandaaleille.

His plaitiff love she now denies Apollon/Febuksen anelevasta 
rakkaudesta hän kieltäytyy,
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Crying: Help, help, Diana, and 
save my renown.

huutaen: »Auta, Diana, pelasta 
maineeni,

Wanton, wanton lust is near me, säädytön himo on perässäni!
Cold and chaste Diana, aid, Viileä ja siveä Diana, auta,
Let the earth a virgin bear me: anna minun säilyttää neitsyyteni,
or devour me quick a maid.» vaikka maan niellä minut.»
Diana heard her pray, Diana kuuli Dafnen pyynnön
and turned her into a bay. ja muutti hänet laakeripuuksi.
Pity, O Daphne, pity, me. »Sääli Dafnea, sääli minua!»
Amazed stood Apollo then, Hämmentyneenä seisahtui 

Apollo/Febus
While he beheld Daphne turn’d as 

she desired:
nähdessään Dafnen muuttavan 

ulkomuotoaan.
Accurst I am above Gods and men, »Minut on kirottu jumalten ja 

ihmisten yläpuolelle,
With grief and laments my senses 

are tired.
aistini ovat murheesta ja valituk-

sesta väsyneet.
Farewell, false Daphne most 

unkind,
Hyvästi, petollinen Dafne,

My love is buried in this grave, tähän hautaan on kuopattu 
rakkauteni;

Long have i sought love, yet love 
could not find.

kauan sitä etsin, vaan en löytänyt.

Therefore is this my epitaph Siispä tämä olkoon 
hauta kirjoitukseni:

this tree doth Daphne cover, Tämä puu kätkee suojiinsa Dafnen,
that never pitied lover. joka ei säälinyt rakastajaa.
Farewell, false Daphne, that would 

not pity me,
Hyvästi, petollinen Dafne, joka et 

minua säälinyt;
though not my love, yet art thou 

my tree.
vaikka et koskaan ollut rakkaani, 

olet silti minun puuni.»
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Henrik VIII
EN VRAY AMOUR

Anthony Holborne
MUY LINDA

Diminuutiot Petri Arvo

John Dowland
LASSO VITA MIA

A Pilgrimes Solace (1612)

Lasso vita mia, mi fa morire, Jätä minut, elämäni, saatat minut 
kuolemaan,

Crudel amor mio cor consume, julma rakkaus riuduttaa sydämeni
Da mille ferite, che mi fa morir. tuhansille haavoille, jotka tappavat 

minut.
Ahi me, deh, che non mi fa morire. Voi minua, joka en saa kuolla!
Crudel amor mi fa sofrir mille 

martire.
Julma rakkaus saa minut kärsi-

mään tuhansia tuskia.

John Dowland
CAN SHE EXCUSE MY WRONGS?

First Booke of Songs or Ayres (1597)

Can she excuse my wrongs with 
Virtue's cloak?

Voiko hän kohdella minua huo-
nosti Hyveen varjolla?

Shall I call her good when she 
proves unkind?

Pidänkö häntä arvossa, vaikka hän 
on minulle penseä?

Are those clear fires which vanish 
into smoke?

Noinko kirkkaat liekit peittyvät 
savuun?
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Must I praise the leaves where no 
fruit I find?

Tyydynkö pelkkiin lehtiin, kun 
puu ei kanna hedelmää?

No no: where shadows do for 
bodies stand,

Ei suinkaan, sillä missä kaikki on 
kuin varjoa,

Thou may'st be abus'd if thy sight 
be dim.

saatat erehtyä, jos näkösi on 
sumentunut.

Cold love is like to words written 
on sand,

Kylmä rakkaus on kuin sanoja, 
jotka on kirjoitettu hiekalle,

Or to bubbles which on the water 
swim.

tai veden pinnalla uiskenteleville 
kuplille.

Wilt thou be thus abused still, Tahdotko yhä pettää itseäsi,
Seeing that she will right thee 

never?
vaikka näet että hän ei koskaan 

sinua ota?
If thou canst not o'ercome her will Jos et pysty hänen tahtoaan 

voittamaan,
The love will be thus fruitless ever. rakkaus jää ikuisesti syttymättä.
Was I so base, that I might not 

aspire
Olenko niin saamaton, etten saisi 

tavoitella
Unto those high joys which she 

holds from me?
korkeita iloja, jotka hän pitää pois 

ulottuviltani?
As they are high, so high is my 

desire:
Korkea on myös haluni: jos hän 

tämän minulta
If she this deny, what can granted 

be?
kieltää, mitä tavoiteltavaa on 

jäljellä?
If she will yield to that which 

reason is,
Jos hän myöntyy järkiratkaisuun, 

on Järjen tahto,
It is Reason's will that Love should 

be just.
että Rakkaus on 

oikeudenmukaista.
Dear make me happy still be 

granting this,
Rakas, ilahduta minua suomalla se 

minulle,
Or cut off delays if that die I must. tai hylkää viivyttelemättä, jos 

minun on kuoltava.
Better a thousand times to die, On parempi tuhat kertaa kuolla,
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Than for to live thus still 
tormented:

kuin näin elää jatkuvassa tuskassa:

Dear, but remember it was I Rakkaani, muistathan sitten, että 
minä

Who for thy sake did die 
contended.

kuolin tyytyväisenä puolestasi.

Antoine de Févin (n. 1470–1511/1512)
FORS SEULEMENT (LA MORT)

Henry Purcell (1659–95)
WHEN I AM LAID IN EARTH
Didon valitus oopperasta Dido ja Aeneas

When I am laid, am laid in earth, Kun minut on laskettu hautaan,
May my wrongs create älköön väärät tekoni
No trouble in thy breast; vaivatko rinnassasi;
Remember me, but ah! forget my 

fate.
muista minut, mutta ah, unohda 

kohtaloni.

Cipriano de Rore (1516–n. 1565)
ANCOR CHE COL PARTIRE

Ancor che col partire Kun lähden luotasi,
io mi sento morire, tunnen kuolevani.
partir vorrei ogn' hor, ogni 

momento:
Eroaisin sinusta vaikka joka tunti, 

joka hetki,
tant' il piacer ch'io sento sillä tunnen niin suurta mielihyvää
de la vita ch'acquisto nel ritorno: kun palatessani virkoan jälleen 

elämään:
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Remember me, my deir, Muista minua, rakkaani,
I humbly you requeir pyydän sinua nöyrästi vastaanotta-

maan pyyntöni,
For my request that loves you best sillä rakastan sinua
With faithfull hart inteir läpikotaisin uskollisin sydämin.
My hart sall rest within your breist. Sydämeni levätköön sinun 

rinnassasi.
Remember me my deir. Muista minua, rakkaani.
Remember me, alace, Muista minua, oi,
And lat all rigour pass anna kaiken raivokkuuden väistyä,

Anthony Holborne
PARADIZO & THE SIGHS

William Byrd
AVE VERUM CORPUS

et cosi mill' e mille volt' il giorno niinpä tahtoisin tuhat kertaa 
päivässä

partir da voi vorrei: sinusta erota,
tanto son dolci gli ritorni miei. ja niin suloisesti jälleen kohdata.

Ave verum corpus, Terve, tosi ruumis,
natum de Maria virgine, Neitsyt Mariasta syntynyt,
Vere passum immolatum joka kärsit ja uhrauduit
In cruce pro homine, ristillä ihmisen puolesta,
Cujus latus perforatum jonka lävistetty kylki
Fluxit aqua et sanguine, vuosi vettä ja verta,
Esto nobis praegustatum ole meille esimakuna
In mortis examine. kuoleman koettelemuksista.

Skotlantilainen kansansävelmä
REMEMBER ME, MY DEIR
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That I may prove in you some love jotta saisin tuntea rakkautesi
To my joy and solace. ilokseni ja lohdukseni.
True love to move I most behove; Tosi rakkautta eniten tarvitsen;
Remember me, alace. muista minua, oi.
Remember me in pain Muista minua tuskassa,
With unkindness neir slain. epäystävällisyyden lannistamana,
That through delay of cruel wae jotta julmia tekoja,
That in you dois remain joita mielessäsi liikkuu,
Remit, I say; alas, alway hillitsisit; pyydän: oi, aina
Remember me in pain. muista minua tuskassa.
Remember me, deir hart Muista minua, rakas sydän,
That of pains hes my part. kärsimyksistä olen saanut osani.
Your words unkind sinks in my 

mind,
Pahat sanasi uppoavat mieleeni

And dois increase my smart; ja kasvattavat tuskaani,
Yet shall ye find me true and kind! mutta silti kohtelen sinua aina 

uskollisesti ja lempeästi!
Remember me, deir hart. Muista minua, rakas sydän.
Remember me in thrall Muista minua, orjuutettu sydän,
Ready whan I do call. valmiina toimimaan kun kutsun.
With true intent I do consent Vilpittömästi pyrin pysymään
Hart, mind, body and all sydämessäni, mielessäni ja 

ruumiissani
Ne’er to repent, bot stand content. tyytyväisenä, vailla katumusta.
Remember me in thrall. Muista minua, orjuutettu sydän.
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26.2. / 8.3. / 25.3. ja 24.5.2017 
LINNUNLAULUN TAIDESALONGIT 
Taidetta ja tunnelmia moneen makuun tarjoilevat mm. 
Annimaria Rinne, Petri Krzywacki, Matti Tegelman, Roman Schatz, 
Ensemble Dagda, Ulla Aartomaa, Pentti Hildén, Pauliina Fred, 
Markus Pelli, Risto Nordell, Amsterdam Piano Duo
Salonkiemäntä: Lea Pekkala

Ohjelma ja liput: encanto.fi/salongit

Helsinki

Kauniainen24.5.–28.5.2017 
ENCANTO FESTIVAL
Elämänmakuisten konserttikokemusten festivaalin teemana on 
riita ja sopu, sota ja rauha sekä matka konfliktista sovintoon. 
Kodeissa, kammareissa, kirkossa ja Uuden Paviljongin mainiossa 
salissa musiikki saa seurakseen näyttämöllisiä elementtejä. Tila 
saa monia merkityksiä laajentuessaan yhteisölliseksi mielentilaksi 
monikulttuuristen arvojen juhlassa. Kymmenkuntaa kansallisuutta 
edustava taiteilijakaarti tarjoaa paljon barokkimusiikkia, mutta 
myös romanttinen ohjelma sekä entis- että nykyaikojen kaduilta 
poimitut tunnelmat kertovat tärkeää tarinaansa. 

Yhtyeitä: Nico and the Navigators -musiikkiteatteriryhmä 
(Berliini), Amsterdam Piano Duo, Urban Strings (Berliini), 
Encanto House Band (monikulttuurinen), Bachs Erben 
-nuorisobarokkiorkesteri (Saksa) / Ohjaaja: Nicola Hümpel 
Koreografi : Heike Henning / Hyviä juttuja: Roman Schatz jne.

Taiteellinen johtaja: Georg Kallweit

Ohjelma ja liput: encanto.fi/festival
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Luca Marenzio (1553–1599)
zefiro torna

Francis Cutting (n. 1550–1595) 
mrs. anne markham’s Pavan & galliard

Alexander Agricola (1446–1506)
si congie Prens

Anon (n. 1500)
j’ay mis mon cueur

Vincenzo Ruffo (n. 1508–1587)
fiere silvestre

John Dowland (n. 1563–1626)
sir john smith, his almain

floW, my tears
Thomas Tallis (n. 1505–1585)

When shall my sorroWful 
sighing slack

Philippe Verdelot (n. 1480–n. 1532)
con l’angelico riso 

Philippe Verdelot
sì lieta e grata morte

John Danyel (1564–1626)
can doleful notes

John Dowland
forlorne hoPe fancy
Andrea Gabrieli (n. 1532–1585)

giovane donna
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LACRIME – ILON JA 
SURUN KYYNELEET

 Kategoriassa musiikin 
ja taiteen ikuiset teemat ykkös-
paikan vie epäilemättä rakkaus, 
mutta heti perään seuraavat 
suru ja kyyneleet, niin kuin toi-

sinaan tosielämässäkin. Kautta aikojen, ru-
noilijat ja muut taiteilijat ovat ammentaneet 
inspiraatiota surun eri vivahteista, traagisia ja 
ylväitä, mutta myös banaaleja ja teennäisiä.

Yksi tapa lähestyä ja ymmärtää renessans-
sikauden suurta kiinnostusta melankoliaan ja 
suruun on aloittaa jo muutamaa vuosisataa 
aikaisemmin keskiaikaisesta trubaduuri- ja 
trouvère-runoudesta. Siinä rakkauden kohdetta kohotetaan ja kunnioi-
tetaan etäisyydeltä usein vailla saavuttamisen toivoa. 1300-luvun jälki-
puoliskolla suuri Francesco Petrarca päivitti tätä ihannetta monissa ru-
noissaan kauniille Lauralle. Petrarca näki tämän nuoren kauniin naisen 
messussa Avignonin kaupungissa ja rakastui heti. Laura oli kuitenkin jo 
naimisissa, joten Petrarcan kohtaloksi jäi vuodattaa tunteitaan runoi-
hin. Vielä traagisemmaksi tilanne kääntyi, kun Laura muutama vuosi 
myöhemmin kuoli mustan surman pyyhkiessä Euroopan yli. Petrarcan 
tunnetuin runokokoelma, Il Canzoniere, jaetaan usein kahteen osaan, 
ennen ja jälkeen Lauran kuoleman. Kaipaus, haikeus ja suru käyvät 
punaisena lankana läpi kokoelman ensimmäisestä mestarillisesti puno-
tusta sonetista viimeiseen, pyhälle neitsyeelle omistettuun canzonaan. 
Petrarcan runoista tuli 1500-luvulla tärkein malli ja esikuva Italiassa ja 
muualla Euroopassa kirjoitetulle lyriikalle, ja näin ollen tuntuukin sove-
liaalta aloittaa ja lopettaa päivän konsertti hänen teksteillään.

Petrarca.
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Teksti: Mats Lillhannus

Zefiro torna, e’l bel tempo rimena, Zefyros palaa kauniin sään kera,
e i fiori et l’erbe, sua dolce famiglia, ruoho ja kauniit kukat häntä 

seuraavat,
et garrir Progne et pianger 

Filomena,
sekä Procnen huudahdukset ja 

Filomenan itku,
et primavera candida et vermiglia. ja kevät, valkoiseen ja punaiseen 

pukeutunut.
Ridono i prati, e’l ciel si rasserena; Niityt hymyilevät ja taivaan pilvet 

katoavat.
Giove s’allegra di mirar sua figlia; Jupiter iloitsee tyttärensä loistosta;
l’aria et l’acqua et la terra è d’amor 

piena;
ilma, maa ja vesi paljastavat hänen 

valtansa:
ogni animal d’amar si riconsiglia. koko luomakunta hohtaa uuden 

rakkauden syttyessä.
¶Ma per me, lasso, tornano i più 

gravi
¶Mutta minun kurjaan sydämeeni 

palaa

TEOKSET
Luca Marenzio (1553–1599)

ZEFIRO TORNA

Luca Marenzio oli kansainvälisesti menestynein madrigaalisäveltä-
jä 1500-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Hänen viisiääniset, usein 
melko kevyet madrigaalinsa levisivät Euroopan jokaiseen nurkkaan ja 
toimivat esimerkiksi tärkeänä esikuvana, kun englantilaiset säveltäjät, 
kuten John Wilbye ja Thomas Morley, loivat elisabetiaanisen madri-
gaalin uudet piirteet. Marenzion neliääniset madrigaalit ovat kuiten-
kin valtaosin vakavampimielisiä, kuten vaikkapa vuonna 1585 julkaistu 
Zefiro torna osoittaa. Tämän jälkeen pysähdytään matkalla hetkeksi 
Lontooseen, jossa yksi varhaisimmista englantilaisista luuttusäveltäjis-
tä, Francis Cutting, toimi aatelisperhe Howardin hovimuusikkona.
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Francis Cutting (n. 1550–1595) 
MRS. ANNE MARKHAM’S PAVAN & GALLIARD

Alexander Agricola (1446–1506)
SI CONGIE PRENS

Melkein sata vuotta aikaisemmin Alexander Agricola oli yksi monista 
flaamilaissäveltäjistä, jotka hakivat menestystä Italian hedelmällisiltä 
musiikkimarkkinoilta. Hän vietti aikaa Milanossa ja Firenzessä ennen, 
kuin sai työtä Burgundin herttuan Filip Kauniin hovissa. Tämä pesti 
koittui lopulta hänen kohtalokseen, sillä hovin oleskellessa Valladolidin 
kaupungissa elokuussa 1506, Agricola sairastui kaupungin yli pyyhkivän 
ruttoepidemian aikana ja menehtyi. Si congie prens on anonyymi runo, 
johon moni sen aikainen säveltäjä tarttui, muun muassa Josquin Desprez.

sospiri, che del cor profondo tragge raskaat huokaukset jotka minulle 
toi hän,

quella, ch’al ciel se ne portò le 
chiavi;

joka sen avaimet vei mukanaan 
taivaaseen;

et cantar augelletti, et fiorir piagge, ja kukkivat niityt, lintujen iloinen 
laulu,

e’n belle donne honeste atti soavi jalot, kauniit ja kunniakkaat naiset
sono un deserto, et fere aspre et 

selvagge.
ovat minulle kuin autiomaa, kuin 

villit eläimet.

Si congie prens de mes belles 
amours

Jos jätän rakkaastani jäähyväiset,

vray amoureulx ne men vueiller 
blasmer

oi rakastavaiset, älkää syyttäkö 
minua siitä.

ien ay souffert de plus griefves 
douleurs

Olen kärsinyt raskaita tuskia,

quell ne font ceulx qui naigent en 
la mer

raskaammat kuin merten korkeis-
sa aalloissa uinti.
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Anon. (n. 1500)
J’AY MIS MON CUEUR

J’ay mis mon cueur on nimettömän säveltäjän teos joka on säilynyt Mar-
gareta Itävaltalaisen chanson-kokoelmissa. Tämä herttuatar jäi kahdes-
ti leskeksi ja toimi elämänsä viimeisinä vuosikymmeninä Alankomai-
den hallitsijana. Hänen loisteliaasti koristetut musiikkikokoelmansa 
olivat täynnä ajan säveltäjämestarien melankolisia teoksia.

J’ay mis mon cueur en ung lieu 
seulement

Olen antanut sydämeni yhdelle 
ainoalle

Si tres avant qu’il ne s’en peult 
sortir.

ja siellä se on jäänyt siitä lähtien.

Tant plus y pense, et plus ay de 
soussy.

Mitä enemmän sitä ajattelen, sitä 
vaikeammaksi minun kipuni 
kasvaa,

Las je ne puis jouyr a mon plaisir. Oi, en pysty enää iloitsemaan 
ilostani. 

Vincenzo Ruffo (n. 1508–1587)
FIERE SILVESTRE

Kuten sanottu, italialainen madrigaali sai kepeämmän ulottuvuuden 
1500-luvun jälkipuoliskolla, mutta sen aikaisemmat vaiheet olivat pää-

car tant laymer mest tousiour tant 
amer

Tämä rakkaus tuo minulle edel-
leen katkeruutta,

qu'avoir ne puis delle ung tout seul 
regard

sillä hän ei edes katso minuun 
päin,

fors que rigueur pour mon cueur 
entamer

ja siksi jätän nyt jäähyväiseni,

si prens congie avant quil soit plus 
tard

ennen kuin on liian myöhäistä.
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osin vakavampimielisen ilmaisun muovaamia. Näissä teoksissa Pet-
rarcan perintö on selkeästi aistittavissa, myös silloin kun kirjallinen 
laatu ei kohoa aivan samoihin korkeuksiin. Sekä Vincenzo Ruffon 
madrigaali Fiere silvestre, että Philippe Verdelot’n Si lieta e grata morte 
kytkeytyvät tähän perinteeseen. Verdelot, joka oli yksi vastasyntyneen 
madrigaalityylin uranuurtajista, tarttui tietysti myös itse Petrarcan 
teksteihin, kuten Con l’angelico riso, jota tänään kuullaan Venetsiassa 
toimineen säveltäjämestarin Adrian Willaertin sovituksessa luutulle ja 
sooloäänelle.

Fiere silvestre che perlati campi Metsän pedot, jotka laajoilla 
pelloilla

vagand’ errate e per acuti fassi ja terävillä kivillä vaeltaen kuljette,
udisti mai si dolorosi rime oletteko koskaan kuulleet niin 

kivuliaita säkeitä?
dite ‘l perdio udist’in alcun giorno Sanokaa herran tähden, kuulitteko 

minään päivänä
O pur in quest’over in altra valle joko tässä tai jossain toisessa 

laaksossa
con si caldi sospir, sospir si longo 

pianto.
niin kuumia huokauksia, niin 

pitkiä nyyhkytyksiä?

Philippe Verdelot (n. 1480–n. 1532)
SÌ LIETA E GRATA MORTE

Sì lieta e grata morte, Ihanan ja odotetun kuoleman
Da gli occhi di madonna al cor mi 

viene,
Saan rakkaani katseesta,

Che dolce me il morir, dolce le 
pene;

Sillä suloista on sellainen kärsimys.

Perche qual hor la miro, Kun vain katseeni osuu häneen,
Volgersi in si benigno e lieto giro,
Subito per dolcezza il cor si more, Sydän sykähtää, 
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Philippe Verdelot
CON L’ANGELICO RISO 

Con l'angelico riso Enkelimäisesti hymyillen
a me negasti i dolci basci santi kielsit minulta ihanat suudelmat
Et co i penosi pianti Ja vain murheen kyyneleet
benignamente mi basciast'il viso, lohduttaen hyväilivät kasvojani.
Sol il cor lieta di pietà diviso Mutta sydämesi ei tunne sääliä.
Havet' a vostra voglia et sola pia, Kaihon sijaan
Sete nell' aspra noia, katkera tyhjyys,
Di le lagrime gioia, ilon sijaan kyyneleet;
Hebbi dal riso acerba pena ria, Hymystäsi koitui vain tuskaa.
O lassi amanti insieme prema, Te rakkaudessa pettyneet,
Sempr'a voi il cor hoime speranza 

et tema. 
aina kuitenkin sydämenne toivoo 

ja pelkää.

Thomas Tallis (n. 1505–1585)
WHEN SHALL MY SORROWFUL 

SIGHING SLACK

La lingua muta tace, sanat katoavat ja
Ogni spirito giace Henki salpautuu
Attento per sentire  
Un si dolce morire; Suloista kuolemaa odottaen;
Ma tanto del morir gioisce il core, Ja niin riemuitsee sydämeni
Che poi non sente noia: Ettei tunne tuskaa, 
Anzi la morte si convert'in gioiga. Ja kuolema muuttuu iloksi.
Dunque se la mia donna e di tal 

sorte,
Jos siis rakastettuni 

Che sentir fammi morte si gradita, antaa minulle tällaisen kuoleman,
Che saria poi se ella mi desse vita. millaista olisikaan saada häneltä 

elämä. 
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Thomas Tallis oli 1500-luvun puolivälin johtava säveltäjä Englannissa. 
Hän oli varsinainen kameleontti, joka pystyi sopeutumaan reformaa-
tiovuosien myllerryksiin. When shall my sorrowful sighing slack on to-
dennäköisesti varhainen teos Tallisin aikaisilta vuosilta Lontoon Tu-
dor-hovissa. Tekstin kirjoittaja on Henry Howard, Surreyn jaarli ja 
yksi englantilaisen renessanssirunouden varhaisimmista keulakuvista. 
Howard teloitettiin Henrik VIII:n määräyksestä vuonna 1547 epäil-
tynä suunnitelmista puuttua kuninkaalliseen perintölinjaan Henrikin 
poikaa Edwardia vastaan.

When shall my sorrowful sighing 
slake,

Milloin suruiset huokaukseni 
hellivät,

When shall my woeful wailing 
cease,

milloin valitukseni päättyy,

When shall my tears and 
mourning make

milloin kyyneleeni ja itkuni 
saisivat

Mercy and pity me to release? toivon ja myötätunnon minut 
vapauttamaan?

When shall the pensive heart find 
peace,

Milloin levoton sydämeni saa 
rauhaa,

When shall the mind find quiet 
rest,

milloin mieli löytää hiljaista lepoa,

That hath been long with thought 
oppressed?

jota ajatukset niin kauan ovat 
painaneet.

¶How long shall I in woe lament, ¶Kuinka kauan kärsien laulan 
valitustani,

How long shall I in care complain, kuinka kauan huolissani valittaisin,
How long shall danger me torment, kuinka kauan vaarat minut 

vainoavat,
Augmenting still my deadly pain? ja vahvistavat kuolettavia kipujani?
Till hope and dread between them 

twain
Kunnes toivo ja pelko keskenään

Agree that hope have her request, sopivat että toivo saisi tahtonsa 
läpi,
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John Dowland (n. 1563–1626)
SIR JOHN SMITH, HIS ALMAIN

Melankolian todellinen mestari oli englantilainen luutisti ja säveltäjä 
John Dowland, jota pidettiin aikalaistensa keskuudessa parhaana mut-
ta joka turhaan tavoitteli haluttua paikkaa kuningatar Elisabetin hovi-
luutistina. Sen sijaan hän toimi mm. Tanskan kuninkaan Kristian IV:n 
hovissa. Hänen kenties tunnetuin luuttulaulunsa Flow my tears syntyi 
alunperin instrumentaalikappaleena nimellä Lachrymae Pavan ja teki 
laulun avaavan neljän laskevan sävelen ja nousevan pienen sekstin su-
ruaiheen erittäin tunnetuksi. Yhtä emotionaalisesti latautunut mutta 
kromaattisemmalla tavalla on Dowlandin luuttusävellys Forlorne Hope 
Fancy. Tässä surua, suorastaan epätoivoa, ilmaisee laskeutuva puolisä-
velsarja, musiikillinen kuva, jota käytettiin ahkerasti ympäri Euroop-
paa ainakin seuraavan puolentoista vuosisadan aikana.

John Dowland
FLOW, MY TEARS

Till then live I with thought 
oppressed.

siihen asti elän ajatuksistani 
sorrettuna.

Flow, my tears, fall from your 
springs!

Juoskaa kyyneleeni, pudotkaa 
lähteistänne!

Exiled for ever, let me mourn; Ikuisesti karkotettuna antakaa 
minun surra;

Where night's black bird her sad 
infamy sings,

Missä yön musta lintu epäonneaan 
laulaa,

There let me live forlorn. siellä antakaa minun kadotettuna 
elää.

¶Down vain lights, shine you no 
more!

¶Häivy, turhamainen valo, äläkä 
enää loista!

No nights are dark enough for 
those

Mikään yö ei ole kyllin musta 
heille
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That in despair their lost fortunes 
deplore.

jotka epätoivossaan menetettyä 
onnea surevat.

Light doth but shame disclose. Valo paljastaa ainoastaan häpeää.
¶Never may my woes be relieved, ¶Koskaan ei minun surujani 

lievitetään,
Since pity is fled; sillä armo on paennut;
And tears and sighs and groans my 

weary days
ja kyyneleet ja huokaukset ja kipu 

ovat vieneet
Of all joys have deprived. päivistäni kaiken ilon.
¶From the highest spire of 

contentment
¶Kylläisyyden korkeimmasta 

tornista
My fortune is thrown; on onneni syöstetty;
And fear and grief and pain for my 

deserts
ja pelko ja suru ja kipu ovat 

karkotuksessani
Are my hopes, since hope is gone. ainoa toivoni, toivon lähdettyä.
¶Hark! you shadows that in 

darkness dwell,
¶Kuulkaa! Te varjot jotka 

pimeydessä asutte,
Learn to condemn light oppikaa vihaamaan valoa.
Happy, happy they that in hell Onnellisia ovat he jotka helvetissä
Feel not the world's despite. välttyvät maailman ivalta.

John Danyel (1564–1626)
CAN DOLEFUL NOTES

Kromaattisesti jännitteinen on myös Dowlandin aikalaisen John Da-
nyelin laulusarja Can doleful notes to measur’d accents set, joka on erään-
lainen meditaatio musiikin voimasta ilmaista melankolian olemusta 
sekä hillityissä harmoinioissa että riipivissä dissonanseissa.

Can doleful notes, to measured 
accents set,

Voivatko sopusuhtaisesti järjeste-
tyt, surulliset sävelet

Express unmeasured griefs which 
Time forget?

ilmaista suunnatonta surua jota 
aika itse unohtaa?
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No, let chromatic tunes, harsh 
without ground,

Ei, antakaa kromaattiset laulut, 
karut ja levottomat,

Be sullen music for a tuneless heart. olla mykän sydämen synkkää 
musiikkia.

Chromatic tunes most like my 
passions sound,

Kromaattiset sävelmät ovat lähin-
nä omia tunteitani,

As if combined to bear their falling 
part.

kuin kantaisivat samalla lailla 
raskaita aiheitaan.

Uncertain certain turns, of 
thoughts forecast,

Odotetut odottamattomat kään-
teet, ajatuksin ennustetut,

Bring back the same, then die, and 
dying, last.

tuovat tämän taas mieleen, sitten 
kuolevat, ja kuollen jäävät.

John Dowland
FORLORNE HOPE FANCY

Andrea Gabrieli (n. 1532–1585)
GIOVANE DONNA

Giovane Donna on sestina-muotoinen runo, jonka säkeissä toistuvat 
rivien päätössanat vaihtavat paikkaa keskenään. Se on myös yksi Pet-
rarcan nk. vuosijuhlarunoista, joissa hän huomioi sitä päivää kun hän 
ensimmäisen kerran näki rakastetun Lauransa. Tässä runossa Petrarca 
mainitsee, että, ellei hän väärin muista, tämä tapahtui seitsemän vuot-
ta aikaisemmin. Venetsialainen säveltäjä Andrea Gabrieli on antanut 
runoon enimmäkseen hillityn ja haikean asun, jossa vain hetkittäin 
pilkahtaa esiin kiihkeämpää tunteiden purkausta. Ikääntyvän runoi-
lijan kyyneleet putoavat hiljaa paperille hänen edessä ja jäävät runon 
muodossa eläämään jälkimaailmalle pohdittavaksi, tekstisäkeiden ja 
edelleen säveltäjän melodioiden kautta.

Giovane donna sotto un verde 
lauro

Vehreän laakeripuun alla näin nuo-
ren tytön,
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vidi più biancha et piú fredda che 
neve

Luntakin kylmemmän ja 
valkeamman,

non percossa dal sol molti et 
molt'anni;

Vuosiin ei ollut aurinko häntä 
koskettanut.

e 'l suo parlare, e 'l bel viso, et le 
chiome

Ja hänen äänensä, kauniit kasvonsa 
ja hiuksensa

mi piacquen sí ch'i' l'ò dinanzi agli 
occhi,

 

ed avrò sempre, ov'io sia, in poggio 
o 'n riva.

Muistan ikuisesti, mihin ikinä 
joudunkin.

¶Allor saranno i miei pensier a riva ¶Niin kauan ajattelen häntä
che foglia verde non si trovi in 

lauro;
Kunnes laakeripuun lehdet eivät 

enää viherrä,
quando avrò queto il core, asciutti 

gli occhi,
Sydämeni rauhoittuu ja kyyneleeni 

kuivuvat
vedrem ghiacciare il foco, arder la 

neve:
Vasta kun tuli jäätyy ja lumi syttyy 

liekkeihin.
non ò tanti capelli in queste chiome Vaikka siihen menisi enemmän 

vuosia
quanti vorrei quel giorno attender 

anni.
Kuin on hiuksia päässäni.

¶Ma perché vola il tempo, et 
fuggon gli anni,

¶Mutta aika rientää ja vuodet 
kuluvat

sí ch'a la morte in un punto s'arriva, Ja kuolema kohtaa meidät, 
o colle brune o colle bianche chiome, Ehdimmepä harmaantua tai emme,
seguirò l'ombra di quel dolce lauro Joten seuraan tuon laakeripuun varjoa
per lo piú ardente sole et per la 

neve,
Paahtavaan aurinkoon ja kylmään 

lumeen,
fin che l'ultimo dí chiuda 

quest'occhi.
Kunnes päivieni lopussa suljen 

silmäni viimeisen kerran.
¶Non fur già mai veduti sí begli 

occhi
¶Niin ihania silmiä kuin hänen ei 

ole nähty 
o ne la nostra etade o ne' 

prim'anni,
Meidän aikanamme eikä aiemmin,
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che mi struggon cosí come 'l sol 
neve;

Ja niiden katse sulattaa minut kuin 
aurinko lumen

onde procede lagrimosa riva Ja saa silmäni vuotamaan kyyneleitä.
ch'Amor conduce a pie' del duro 

lauro
Ne virtaavat tuon laakeripuun 

juurelle,
ch'à i rami di diamante, et d'òr le 

chiome.
Jonka oksat ovat terästä ja kutrit 

kultaa.
¶I' temo di cangiar pria volto et 

chiome
¶Kasvoni rapistuvat ja hiukseni 

harmaantuvat
che con vera pietà mi mostri gli 

occhi
Ennen kuin saan myötätuntoa 

rakastetultani,
l'idolo mio, scolpito in vivo lauro: Sillä hän on taipumaton kuin 

laakeripuu:
ché s'al contar non erro, oggi à 

sett'anni
Jos muistan oikein, jo seitsemän 

vuotta
che sospirando vo di riva in riva Olen häntä kaivaten huokaillut 

rannalta rannalle,
la notte e 'l giorno, al caldo ed a la 

neve.
Päivin ja öin, paahtavassa auringos-

sa ja lumessa.
¶Dentro pur foco, et for candida 

neve,
¶Tuli sisällä, vaikka ulkona lunta;

sol con questi pensier', con altre 
chiome,

Yksin ajatuksissani, 
harmaantuneena

sempre piangendo andrò per ogni 
riva,

Vaellan kyynelehtien 

per far forse pietà venir negli occhi rannalta rannalle
di tal che nascerà dopo mill'anni, Odottaen vaikka tuhat vuotta;
se tanto viver pò ben cólto lauro. Ehkä myöhemmät sukupolvet mi-

nua säälivät.
¶[L’auro e i topacii al sol sopra la 

neve
¶[Kuin laakerinlehvät ja lumella 

välkkyvät topaasit
vincon le bionde chiome presso agli 

occhi
Ovat hänen silmilleen valuvat 

hiuskiehkurat,
che menan gli anni miei sí tosto a 

riva]
Niiden muisto ohjaa 

loppuelämääni.]
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SVENSKA TEXTER

AMOR Y MUERTE – SÅNGER OM 
KÄRLEKEN OCH DÖDEN

 Det finns säkert inget mera PoPulärt 
ämne i den renässanstida poesin än kärleken och dess 
plågsamma ouppnåelighet. När man bläddrar i Dante 
Alighieris, Francesco Petrarcas och oräkneliga andra 
poeters passionerade sonettsamlingar, är det en sak 

som framträder ovanom alla andra: Kvinnan. Ojämförligt skön, dygdig 
och ren, rättfärdig och obefläckad. Till den här kvinnan (ofta en existe-
rande person) ägnade poeten sitt hjärta och sitt sinne. Att älska henne 
rent och uppriktigt nog var den största dygden – att förbli utan gensvar 
eller att inte kunna nå henne var ett ljuvt martyrlidande.

Rötterna till allt detta kan spåras åtminstone till korstågen i början 
av det andra millenniet. Det är viktigt att komma ihåg att den arabis-
ka kulturen då var rejält mera utvecklad än den europeiska. Arabiska 
lärda var ledande i matematik och medicin. De var också måna om 
att bevara och översätta antikens litterära källor. Samtidigt som eu-
ropeiska makter strävade efter att expandera sitt politisk-ekonomiska 
inflytande till Mellanöstern, etablerades universitet för att sprida den 
arabiska vetenskapen. Via dessa kom antikens teori, retorik och poetik 
åter till Europa. Det är infen slump att det numeriska system vi använ-
der är arabiskt till sitt ursprung, eller att de flesta av våra symfonior-
kestrars instrument utvecklats från arabiska förlagor. Inspirerad av den 
arabiska poesin och litteraturen, men också av Maria-kulten, utveck-
lades begreppet fin’ amor eller Hohe Liebe – hövisk kärlek, som i sin 
mittpunkt placerade kvinnan (domina, donna, dame) för en dyrkande 
och längtande kärlek från fjärran (amour de loin).

Finsk text 
på sidan 

11.

Översättning: Mats Lillhannus
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Dessa dikter och sånger skrevs och framfördes av senmedeltidens 
trouvèrer och trubadurer. De var till en början sysslolösa adelsmän, 
men efterhand blev poesin den välbärgade medelklassens intresse. Tru-
badurerna och trouvèrerna inspirerade i sin tur senare renässanspoeter 
med sitt frossande i känslor och sin melankoliska kvinnodyrkan – och 
därmed valde också Dante och Petrarca de »himmelska» Beatrice och 
Laura till sina hjärtans härskarinnor.

Kärleksförklaringarna vävdes ofta samman med en dödslängtan. 
Via martyrdöden och längtans och trohetens skärseld skulle de renade 
själarna slutligen få varandra i den himmelska klarheten. Det här bit-
terljuva frälsningstemat går sedan vidare genom den europeiska kon-
sten ända till nutida operor. Dido och Aeneas, Romeo och Julia, Den 
flygande holländaren – you name it.

MUSIKEN FÖRDRIVER DEN 
ONDE – VID DEN LUTHERSKA 

KYRKOMUSIKENS KÄLLOR

 Det är ett lustigt sammanträffan-
de att Luthers släktnamn hänvisar till en lutenist. För 
oss arvtagare till den lutherska traditionen är det ett 
ännu mer betydelsefullt sammanträffande att Martin 
Luther förutom en lysande teolog oh inspirerande för-

nyare också var en duktig musikant.
Alla nya kyrkor som kom till genom reformationen måste definiera 

en ny lära åt sig. Men man tänker kanske inte genast på att de ock-
så måste skapa åt sig en ny liturgisk praxis och i samband med detta 
måste man ofrånkomligen också ta ställning till musikens roll i kyrkan 
och gudstjänsten. Just på grund av detta var Luthers personliga förhål-
lande till musiken så viktigt för efterkommande generationer. Där de 

Finsk text 
på sidan 
27.
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reformerta och kalvinistiska förnyarna förhöll sig reserverat till mu-
sik i gudstjänsten såg Luther och hans medarbetare musiken som en 
oundgänglig del av liturgin. Luthers musikaliska teologi är både robust 
och konsekvent: Musiken är Guds gåva; Musiken fördriver den onde; 
Tonerna gör texten levande, förkunnade han.

Orsaken till att den från anspråkslösa förhållanden sprungne augus-
tinermunken förstod sig så väl på musik står att finna i hans bildning. 
Luthers föräldrar närde en dröm om att pojken skulle bli ämbetsman, 
vilket skulle lyfta hela familjens samhälleliga position. Därför satsade 
den gruvarbetande fadern på sonens utbildning. Pojken gick i skolor 
allt längre hemifrån och kom slutligen att studera juridik vid univer-
sitetet i Erfurt. I enlighet med tidens läroplaner innehöll läsordningen 
också mycket musik, vilket kan ses i det att Luther inte bara lämnade 
efter sig otaliga koralmelodier, utan också en alldeles kompetent skri-
ven, kort renässansmotett.

Luthers kärlek till josquin des Prez musik är väldokumenterad. Han 
sägs ha konstaterat: Tonerna gör som Josquin vill, andra måste göra 
som tonerna vill. Den här uppskattningen kan mycket väl ha fått sin 
början i Rom, som Luther besökte år 1511. Josquin hade varit anställd 
i påvens kör 1494–98 och hans musik dominerade körens, och säker-
ligen också övriga romerska kapells repertoarer i början av 1500-talet. 
Även om Luthers omdöme om Rom som kyrkans högsäte i övriga av-
seenden var tämligen förkrossande, så nedvärderade han aldrig stadens 
musik.

Luthers upplevelse av en åskstorm, vilken fick honom att lova att 
bli munk år 1505, ändrade den unge mannens liv. Han anslöt sig till 
ett augustinerkloster i Erfurt, men drogs ändå efterhand tillbaka till 
universitetsvärlden. Han blev teologie doktor år 1512 och professor i 
teologi vid universitetet i Erfurt samma år.

Munkprofessorns liv vändes upp och ned i och med teserna år 1517, 
vilka närmast hade varit avsedda som en diskussionsöppning. Teserna 
innehåller kritik, tämligen underhållande och bitande formulerad, av 
kyrkans agressiva avlatshandel. Luther förkastar i och för sig inte av-
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laten som idé, men nog det systematiska friköpandet av synder som 
drogs till sin spets på 1510-talet då påven Leo X tog avlatshandeln som 
finansieringsmodell för den nya Peterskyrkan i Rom.

Leo X stod för allt det som senare setts som påveinstitutionens 
förnedring. Han var mera en världslig furste än kyrkligt överhuvud. 
Han älskade konster, lät bygga den nuvarande Peterskyrkan och deltog 
gärna i jakt – och han såg uppenbarligen inte vilket hot Luthers teser 
innebar. I slutet av 1500-talet kunde oron i norr ännu ha stillats med 
kompromisser, förnyelser eller, som i fallet med hussiterna, våld. När 
Leo slutligen fördömde Luther i bullan år 1720 hade tåget redan gått. 
Folk och furstar i norr såg dessutom i reformationsrörelsen möjligheter 
till politisk omvälvning och situationen hade därmed glidit ur kyrkans 
händer. The rest is history, som man säger.

Luther och hans kolleger var i vilket fall som helst i början av 
1520-talet i den situationen att de hade en helt ny kyrka i sina händer 
och den behövde en ny ordning. En sådan kom också raskt till.

 — Nya testamentet på tyska 1522
 — Formula missae ett communionis 1523 (latinsk mässordning 

med predikan och psalmer på tyska)
 — Etliche Christlich lider 1524 (första psalmsamlingen)
 — Enchyridion 1525 (25 psalmer)
 — Wittenberger Gesangbüchlein 1525 ( Johann Walters psalmsätt-

ningar för kör)
 — Deutsche Messe 1526 (mässan på tyska)
 — Katekesen 1529 (en pedagogisk utredning över läran)
 — Geistliche lieder 1529; 1539; 1543; 1545
 — Den Augsburgska bekännelsen 1530 (sammanfattning av läran)
 — Hela Bibeln på tyska 1534

I det liturgiska förnyelsearbetet var folkspråket och psalmsången i 
nyckelposition. I den katolska mässan hade församlingsmedlemmen 
en mera passiv roll eftersom språket var främmande och en särskild kör 
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stod för musiken. Den tyskspråkiga mässan möjliggjorde förkunnelse 
på ett nytt sätt då både predikan och församlingens psalmsång skedde 
på tyska. Luther var ändå inte kategoriskt emot bruket av latin. I hans 
första mässordning 1523 var språket fortfarande latin och i förordet till 
den Tyska mässan uppmanar Luther församlingarna at använda bägge. 
Det är kanske svårt att ur ett nutida perspektiv föreställa sig hur ra-
dikalt det vara att församlingen fick delta, och ännu på sitt eget språk, 
men förhoppningsvis ger denna konsert en glimt, då vi alla stämmer in 
i Vår Gud är oss en väldig borg.

Eftersom den lutherska psalmen var en ny genre måste en hel reper-
toar skapas ur intet. Luther och andra förenklade gregorianska melodi-
er, använde folkliga andliga sånger och försåg bekanta melodier med ny 
text. Exempelvis Nun komm, der Heiden Heiland baserar sig på den 
gregorianska hymnen Veni redemptor gentium; Christ lag in Todes-
banden kommer från sekvensen Victimae paschali laudes; och In dulci 
jubilo är ett direkt lån av en tysk/latinsk sång från 1300-talet. Psalmen 
Vom Himmel hoch (Av himmels höjd) fick sin melodi från en världslig 
visa, Ich kumm aus frembden Landen her. Det komponerades förstås 
också helt nya melodier.

Överlag är det viktigt att förstå att lutheranismen präglades av prag-
matism. Luther själv var tämligen konservativ i sin syn på mässpraxis 
och höll i det mesta kvar den katolska ordningen också i den tyskspråki-
ga mässan. Samma konservatism och pragmatism präglade förnyelserna 
i Finland. Konung Gustav Vasa genomdrev en övergång till lutheranism 
år 1527, främst av politiska orsaker, och hela riket fick lov att följa med. 
Inledningsvis gick arbetet trögt, men när en yngre prästgeneration som 
med Mikael Agricola i spetsen hade studerat i Wittenberg under Luth-
ers och Melanchtons ledning tog över, började arbetet framskrida raska-
re. Mässans komponenter anpassades efterhand till luthersk praxis, gre-
gorianska sångtexter översattes och psalmer publicerades på finska och 
svenska. En betydelsefull översättare var biskop Hemming från Masko, 
vars psalmbok år 1606 och Piae Cantiones-översättning år 1616 är fina 
exempel på det unga skriftspråket i användning.
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Den bevarade musiken visar hur även andra kyrkomusiker än Wal-
ter såg möjligheterna att skapa flerstämmig musik utgående från psal-
merna. Där Walters kompositioner var ren renässanspolyfoni med me-
lodin i tenorstämman, började melodin under 1500-talets gång placeras 
i den översta stämman, vilket gav den en ny dominans i helhetsklangen. 
Samtidigt företogs ett skifte från polyfoni till mera ackordbaserad form.

Den för oss välbekanta yrkeskategorin kantor tog så småningom 
form inom den lutherska kyrkan under 1500- och 1600-talen. Kan-
torns huvuduppgift var inledningsvis framför allt pedagogisk och med 
fokus på skolorna. Omkring år 1550 bestod arbetet av undervisning 
i skolor (flerstämmig sång, musikteori och latin) samt förberendande 
och förverkligande av mässmusik. Uppdraget ansågs allmänt förutsätta 
universitetsstudier. Vid sidan av denna lärda yrkesgrupp skapades så 
småningom en annan musikerkategori, organisten, som ofta var mera 
av en praktisk musiker.

De synligaste representanterna för de tidigaste generationerna luth-
erska kyrkomusiker passar väl in i den här mallen. Johann Walter fick 
universitetsutbildning innan han blev hovmusiker och sångare hos 
Fredrik den Vise. När Fredrisk efterträdare lade ner hovkapellet sökte 
sig Walter istället till ett samarbete med Luther och ansvarade senare 
för musikundervisningen i Torgau och för mässmusiken i Mariakyrkan 
i samma stad. Walters kollega Martin Agricola, som uppenbarligen var 
självlärd som musiker, verkade som skolkantor i Magdeburg.

De på 1570–90-talen födda Michael Praetorius, Johann Hermann 
Schein, Samuel Scheidt, Heinrich Schütz och Johann Crügerj levde 
i en mycket annorlunda luthersk värld än de ett sekel tidigare födda 
Walter och Agricola. Praetorius var son till en luthersk präst, vars fader 
hade varit Walters elev i Torgau. Efter universitetsstudier i teologi blev 
Praetorius hovorganist och sekreterare i Lüneburg och senare kapell-
mästare vid samma hov. Praetorius skulle sedermera gå vidare till flera 
andra hovkapellmästarposter.

Schein för sin del fick en grundlig musikalisk bildning som gosso-
pran vid hovet i Dresden. Hans profil är en kombination av praktisk 
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musiker och lärd kantor. Hans bana förde honom från gosskören till 
universitetet och från en kapellmästarpost i Weimar till positionen 
som kantor vid Thomas-skolan i Leipzig. Samuel Scheidt är den av 
tonsättarna i dagens konsert som är närmast den praktiska organisten 
i arbetsprofil. Han studerade i hemstaden Halle till assisterande orga-
nist och senare som elev till tidens mest berömda organist, Jan Pieters-
zoon Sweelinck i Amsterdam. Han blev senare hovorganist i Halle, där 
han var kollega till Praetorius, och sedermera som musikalisk ledare 
för tre av stadens kyrkor. Den yngste representanten, 1600-talets vik-
tigaste psalmkompositör Johann Crüger gick också en lång utbildning 
som kulminerade med teologistudier vid universitetet i Wittenberg. 
Han verkade som lärare i Zum grauen Kloster-skolan i Berlin och som 
kantor i Nikolaikirche.

Den mest berömda representanten för denna grupp är Heinrich 
Schütz, vars liv omdefinierades via ett sångframträdande inför mark-
greve Moritz av Hessen-Kassel. Greven övertalade den unga begåv-
ningen att ta tjänst i hans hovkapell och bli elev i hovskolan. Schütz 
hann studera juridik i Marburg ett par år, innan han finansierad av Mo-
ritz fick spendera två år i Venedig som kompositionselev hos Giovanni 
Gabrieli. Tillbaka i Tyskland verkade Schütz först som hovorganist i 
Kassel och senare som assisterande kapellmästare i hovet i Dresden. 
Huvudkapellmästare i Dresden blev han efter Praetorius död.

Det är lätt att via dessa musikers biografier skapa sig en bild av hur 
den lutherska kyrkomusiken öppnade sig för internationella influen-
ser. Redan i Praetorius skrivelser kan man konstatera hans stora in-
tresse för och medvetenhet om utvecklingen i den italienska musiken. 
Scheidt för sin del förmedlade grunderna i Sweelincks stil till Tyskland 
och bildade därmed språngbräda för senare storheter som Buxtehude 
och Bach. Schütz var i en nyckelposition när kontakten mellan den nya 
italienska vokalmusiken och den lutherska kyrkomusiken knöts.

Det tog således bar ungefär 100 år för en helt ny kyrkomusiktra-
dition och -repertoar att växa fram. Hur skulle det månne ha gått om 
Luther inte hade varit en så stor muskvän?

88 svenska



IN HER MAJESTY’S SERVICE – 
HOVMUSIK FRÅN ELISABET I:S 

TID

 Renässansblockflöjtsensemblen Q 
Consorts drygt tio instrument stora blockflöjtsfamilj i 
lönn har framställts enligt modell från de instrument 
som musikersläkten Bassano använde i Venedig och 
London under 1500-talet. Elisabet I:s fader, amatör-

blockflöjtisten Henrik VIII lät sin rådgivare kalla bröderna Bassano 
från Venedig till sitt hov, och de hämtade, förutom sina instrument, 
med sig den sprudlande italienska spelstilen vars ideal var att efterlikna 
en vältränad och nyanserad människoröst. Sex bröder Bassano åter-
finns i Henriks lönelistor år 1540 och ännu idag verkar släkten Bassano 
i London. Många italienska hittar, exempelvis den 1547 publicerade 
Ancor che col partire, färdades med bröderna Bassano till London.

År 1547 hade Henrik VIII i sin ägo åtminstone 76 blockflöjter – 
från små sopranflöjter till två meter långa subkontrabasar. Henrik själv 
var också en kompetent amatörtonsättare, vilket kan höras i hans ar-
rangemang av den populära sången Tandernaken. I sången berättas om 
en flicka som sitter vid floden Andernach och gråter. En vray amour å 
sin sida är ett sofistikerat exempel på Henriks beundran av den franska 
hovdanstraditionen.

Elisabet I (1533–1603) var den hetsige envåldshärskaren Henriks 
och hans andra hustru Anne Boleyns enda överlevande barn. Elisabets 
44 år långa regeringstid var övervägande fredlig och en blomstringspe-
riod för konsterna. Jungfrudrottningen betraktades ofta som en musa 
och både hennes tro och det faktum att hon förblev ogift inspirerade 
många konstnärer.

I Ovidius Metamorfoser berättas bland annat historien om flod-
nymfen Dafne, som efter Eros träffsäkra pilskott jagas av Apollon ända 

Finsk text 
på sidan 
53.
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tills hon undkommer genom att av sin fader förvandlas till ett pilträd. 
Tonsättaren Giles Farnabys klaverarrangemang av sången Daphne åter-
finns i samlingen Fitzwilliam Virginal Book. Virginalen var ett omtyckt 
klaverinstrument under Elisabets tid. Den var liten och rätvinklig och 
kunde placeras exempelvis på ett bord, till skillnad från sin storebror 
cembalon. Också Elisabet trakterade detta instrument.

I 1500-talets England var religionen ett hett och känsligt ämne. Ef-
ter Henrik VIII:s död hade hovet åter börjat närma sig den katolska 
kyrkan, men efter att Elisabet med list blivit tronarvinge (hon över-
tygade den döende styvsystern Maria I att hon konverterat till kato-
licismen) kom hon att representera den anglikanska protestantismen, 
som institutionaliserades i Church of England. Hon var emellertid en 
moderat regent i trosfrågor, i en strävan att bevara samhällsfreden. Ett 
gott exempel på den här politiken var att den katolske tonsättaren Wil-
liam Byrd fanns på drottningens lönelistor. Han och hans äldre kollega, 
den likaledes katolske Thomas Tallis fick lov att gå en känslig balans-
gång för att inte reta drottningen. Byrds sång Ye sacred muses är en 
elegi över den hädangångne kollegan Tallis. Ave verum corpus å sin 
sida publicerades i den klart katolska samlingen Gradualia I år 1605, då 
tronen redan tagits över av Jakob I.

Galliard to Lachrimae är John Dowlands arrangemang i galli-
ard-form av hans mest populära pavan (med ord känd även som Flow 
my tears). Lachrumae-temat, de fyra fallande tonerna, symboliserade 
en tår som rinner nerför kinden och blev Dowlands viktigaste varu-
märke, men det var förstås inte uppfunnet av honom. I Henriks hov 
hade det exempelvis hörts i den hundra år äldre chansonen Fors seule-
ment, komponerad av Antoine de Fevin.

Henry Purcell komponerade ännu i slutet av 1600-talet med ut-
gångspunkt i renässansens traditioner, bland annat för gambaconsort. 
I hans When I am laid in earth (Dido’s lament) ur operan Dido & 
Aeneas hörs en annan sjunkande tonföljd i form av den kromatiska 
ground-baslinje som signalerade sorg och ångest (passus duriusculus).

Dowland var katolik, men kanske för öppet, eftersom han aldrig 
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fick den hett eftertraktade positionen som drottningens hovmusiker, 
till skillnad från Anthony Holborne, som han beundrade storligen. 
Dowlands sång I saw my lady weep är tillägnad denne Holborne. Lasso 
vita mia är, förutom en hedersbetygelse till de italienska tonsättarmäs-
tarna, en ordlek med tonernas solfege-namn. Mest ofin gentemot Eli-
sabet av Dowlands sånger är kanske Can she excuse my wrongs, med 
entext som kan vara skriven av Earlen av Essex, som råkade i drottning-
ens onåd och avrättades.

Alla verk av Holborne som framförs vid denna konsert återfinns i 
samlingen The Pavans, Galliards, Almains and other short Aeirs, both 
grave and light, in five parts, for Viols, Violins, or other Musicall Wind 
Instruments från år 1599. Modernast av dem torde galliarden Muy lin-
da vara. Pavane Paradizo, som också bär namnet Countess of Pembro-
ke’s Paradise, hänvisar till grevinnan Mary Sidney, som omgav sig med 
»poeternas paradis», Wilton’s Circle. Sidney var den första kvinnan 
i England som publicerade ett skådespel och drama på vers, förvisso 
med drottningens lov. Hon var, liksom drottningen, mera bildad än 
många männen i hennes omgivning.

LACRIME – SORGENS OCH 
GLÄDJENS TÅRAR

 I kategorin eviga teman i musiken och kon-
sten torde förstaplatsen innehas av kärleken, men hack i häl 
kommer säkerligen sorgen och tårarna. Så som det ibland är i 
verkliga livet också. Genom tiderna har poeter och andra konst-
närer inspirerats av sorgens olika aspekter, från de tragiska och 

sublima till mera banala och tillgjorda varianter.
Ett sätt att nalkas och förstå den renässanstida diktkonstens fasci-

nation för melankoli och sorg är att gå ytterligare några sekler bakåt 
i tiden, till den högmedeltida trubadur- och trouvérelyriken med sitt 
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fokus på den höviska kärleken, ofta ouppnåelig och alltid med tyngd-
punkt på längtan och avstånd. Under senare hälften av 1300-talet gjor-
de så den store Francesco Petrarca ett slags uppdatering av den här 
tankegången i de många dikterna till den sköna Laura. Hon var en ung 
kvinna som han fick syn på under en högmässa i Avignon och som 
han förälskade sig i. Hon var dessvärre redan gift och därmed var han 
för all framtid hänvisad till att utgjuta sina känslor i vers. Ännu mer 
tragisk blev situationen när Laura några år senare dog i samband med 
digerdödens framfart över Europa. Petrarcas idag mest kända diktsam-
ling Il Canzoniere kan indelas i två delar, före och efter Lauras död. 
Saknad, längtan och tårar går som en röd tråd från den första, utsökt 
välformulerade sonetten till den sista canzonan Vergine bella, tillägnad 
den heliga jungfrun. Petrarcas dikter kom att framstå som den vikti-
gaste mallen och förebilden för mycket av den poesi som skrevs i Italien 
och på andra håll i Europa under 1500-talet. Det ter sig därför mycket 
lämpligt att dagens konsert inleds och avslutas med musik till Petrar-
cas texter.

Luca Marenzio var den internationellt mest framgångsrika madri-
galtonsättaren under 1500-talets sista decennier. Framför allt hans 
femstämiga och ofta tämligen lättsamma madrigaler spreds över hela 
kontinenten och var ett viktigt mönster då den engelska senrenässans-
madrigalen tog form hos tonsättare som John Wilbye och Thomas 
Morley. Marenzios fyrstämmiga madrigaler är ofta skrivna i en mera 
allvarsam ton, så också Zefiro torna, som publicerades för första gång-
en år 1585.

Följande anhalt på resan är London och en av de tidigaste vid namn 
kända mästarlutenisterna i England, Francis Cutting. Han tjänstgjor-
de som musiker hos adelsfamiljen Howard och har efterlämnat ett fyr-
tiotal identifierade kompositioner.

Nästan ett sekel tidigare var Alexander Agricola en av många flam-
ländska tonsättare som sökte sig en karriär i Italien. Han vistades både 
i Milano och Florens som hovmusiker, innan han fick anställning hos 
den burgundiske hertigen Filip den sköne, som också var kung över 
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Kastilien. Den här anställningen kom också att bli hans död, eftersom 
han under en vistelse i Valladolid år 1506 dukade under i ett pestut-
brott i staden. Si congie prens är en anonym text, som användes av flera 
samtida tonsättare, inklusive Josquin Desprez. J’ay mis mon cueur är 
för sin del en anonym samtida komposition som finns unikt bevarad i 
de berömda chanson-samlingarna för hertiginnan Margareta av Öster-
rike. Hon blev änka två gånger och var under sin senare livstid regent 
över Nederländerna. De praktfulla chanson-samlingarna är fyllda med 
melankoliska verk komponerade av tidens mest framstående tonsättare.

Som redan antyddes ovan kom den italienska madrigalen under det 
senare 1500-talet att få en lättare sida, men dess tidigare historia är 
övervägande seriös och allvarstyngd. Här är arvet efter Petrarca stän-
digt närvarande, även i de fall där den litterära kvaliteten inte är fullt så 
hög. Både Vincenzo Ruffos madrigal Fiere silvester och Philippe Ver-
delots Si lieta e grata morte knyter i högsta grad an till den här seriösa 
traditionen. Verdelot, som var en av pionjärerna bakom den nya madri-
galstilen under 150-talets första decennier, tog sig naturligtvis även an 
Petrarca, exempelvis i Con l’angelico riso. Den sist nämnda hörs idag i 
ett arrangemang för soloröst och luta gjort av den i Venedig verksam-
me mästaren Adrian Willaert.

Thomas Tallis var den främsta engelska tonsättaren under medlet av 
1500-talet, en veritabel kameleont som klarade sig väl i de turbulenta ti-
der som följde på den engelska reformationen. When shall my sorrow-
ful sighing slack är sannolikt verk som härstammar från Tallis tidiga år 
vid Tudor-hovet i London. Texten är skriven av Henry Howard, Earlen 
av Surrey, en av den engelska renässanspoesins tidiga förgrundsfigurer. 
Han avrättades på befallning av Henrik VIII år 1547, eftersom den åld-
rande kungen misstänkte honom för planer att avsätta sonen Edward 
när det blev dags för tronskifte.

En verklig melankolins mästare var sedan den engelske lutenisten 
och tonsättaren John Dowland, som allmänt betraktades som den 
främsta bland sina gelikar, men som förgäves eftersträvade den åtråvär-
da positionen som hovlutenist hos drottning Elizabeth. Istället gjorde 
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han karriär bland annat vid den danske kung Kristian IV:s hov. Hans 
kanske mest kända lutsång, Flow my tears, kom ursprungligen till som 
instrumentalstycke för luta under namnet Lachrymae Pavan, och bi-
drog starkt till att göra det inledande motivet med fyra fallande toner 
följt av en liten sext blev en vida bekant synonym för sorg i musikalisk 
skepnad. Lika emotionellt laddad, men med harmonisk kromatik som 
medel, är Dowlands lutstycke Forlorne Hope Fancy. Här är det de fal-
lande halvtonstegen som uttrycker sorgen och förtvivlan, en musikalsik 
symbol som skulle odlas flitigt över hela kontinenten i åtminstone ett 
och ett halvt sekel framöver.

Kromatiskt laddad är också Dowlands samtida John Danyels sång-
cykel Can doleful notes to measur’d accents set, en introvert meditation 
över musikens makt att fånga och uttrycka melankolins väsen både i 
stillsamma harmonier och skärande dissonans.

Giovane Donna är en sestina, en dikt i flera strofer, som strukturellt 
bygger på återkommande ord i slutet på textraderna, ord som arrang-
eras om från vers till vers. Den är också en av de så kallade årsdagsdik-
terna, i vilka Petrarca högtidlighåller den dag då han första gången fick 

se sin älskade Laura. I Giovane Donna nämner poeten att det, om 
han inte missminner sig, nu är sju år sedan. Den venetianska 

tonsättaren Andrea Gabrieli har gett sestinan en mesta-
dels stillsam och vemodig skepnad, som bara vid en-

staka tillfällen hettar till i mera intensivt käns-
losamma episoder. Den åldrande poetens 

tårar faller stilla på pappret framför 
honom och bevaras i diktens form 

för eftervärlden att kontemp-
lera och beröras av ge-

nom vers och vidare 
genom tonsät-

tarens me-
lodier.
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KONSERTTEJA PAAVALISSA 
KEVÄÄLLÄ 2017

Su 19.2. klo 15
Puhallinorkesterikonsertti 

R. Strauss: Serenadi Es-duuri. Alban Berg: Kamarikonsertto 
viululle, pianolle ja 13 puhaltajalle johtaa Henriikka Teerikan-

gas. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvastuulle.

Su 5.3. klo 15
urkukonsertti 

J.S. Bach, César Franck Jukka Ahokas, urut Vapaa pääsy, oh-
jelma 5 € Yhteisvastuulle

Pe 31.3. klo 18 
»koska valaissee kointähtönen» 
– hengellisen musiikin aarteita 

Jukka Pietilä, baritoni Kalevi Kiviniemi, urut Ohjelma 10 €

Pitkäperjantai 14.4. klo 15 
bach: messu h-molli 

Mia Heikkinen sopraano, Erica Back mezzosopraano, Simo 
Mäkinen tenori ja Johann Tilli basso. Graduale-orkesteri, 
Graduale-kuoro joht. Seppo Välimäki. Vapaa pääsy. Ohj. 

suomennoksineen ja esiintyjäesittelyineen 10 €. Puolet ohjel-
matuotosta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

La 20.5. klo 15 
bach: messu h-molli 

Sama kuin 14.4., mutta mezzosopraanona Monica Groop ja 
tenorinaTuomas Katajala.

www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali.html
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Wanhan Musiikin Päivät 21.–28.7.2017

TUHANSIA TARINOITA
SATOJA SÄVELIÄ



Renessanssimusiikkijuhlat
Paavalinkirkossa

..–..


Koittaa jälleen 
18.–21.1.2018

Väliaikana seuraa Auroren verkkosivuja
www. renessanssimusiikkijuhlat.fi

ja Facebookia 
www.facebook.com/ 

renessanssimusiikkijuhlat

http://www. renessanssimusiikkijuhlat.fi
http://www.facebook.com/renessanssimusiikkijuhlat
http://www.facebook.com/renessanssimusiikkijuhlat
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