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MUSIIKKI PARANEE 
VANHETESSAAN

Viidennet aurore-renessanssiMusiiki-
juhlat ovat käsillä. Peruskonsepti, neljä konserttia Paa-
valinkirkossa, on ennallaan. Tässä katedraalimaisessa 
tilassa soivat urut, soittimet ja äänet tavalla, joka tekee 
oikeutta sille suurenmoiselle vanhalle musiikille, jota 

haluamme tuoda kuultavaksi. Tälläkään kertaa meillä ei ole mitään 
kattavaa teemaa, mutta jokainen konsertti muodostaa eheän kokonai-
suuden, joka kiertyy oman teemansa ympärille.

Aloitamme renessanssin ja barokin rajalta ja pääsemme todista-
maan vallankumousta. Tässä vallankumouksessa kumottiin ajatus 
musiikista luonnon heijastajana ja nostettiin esiin sen asema ihmisen 
tunteiden ilmentäjänä. Suurin piirtein saman ajan musiikkia on esillä 
toisessa konsertissamme, jossa ääneen pääsee jo kauan Aurorelle toi-
vomamme kokoonpano, gambayhtye. Jaye Consort ja sopraano Debi 
Wong tuovat vierailukonsertissaan tuulahduksen melankoliankin ajak-
si nimetyltä Englannin 1500–1600-lukujen taitteelta.

Todella eksoottista on luvassa lauantain konsertissa, jossa esiin as-
tuu arabialainen musiikki sekä tämän kohtaaminen eurooppalaisen 
musiikkiperinteen kanssa. Jos ensimmäisessä kahdessa konsertissa 
olimme renessanssikauden viimeisillä vuosikymmenillä, nyt liikumme 
ajassa, jossa eurooppalainen renessanssi syntyi. Viimeinen konsertti 
vie meidät näiden väliin, aikaan tasan 500 vuotta sitten. Yksi musiik-
kikokoelma saa siinä kertoa niin ajan musiikista kuin valtapelistäkin, 
niin mahtisukujen kuin paavienkin vallasta.

Aurore 2018 tarjoaa siis niin maantieteellisesti kuin ajallisestikin 
laajan kattauksen. Musiikki vuosisatojen päästä ja monesta maankol-
kasta muuttuu oman aikamme ääniksi tässä kauniissa katedraalissa. 
Minusta on aina yhtä suuri ihme, ettemme koe näitä säveliä vain vies-
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tiksi menneisyydestä, vaan eläväksi ja puhuttelevaksi taiteeksi, osaksi 
ihmiskunnan tärkeintä perintöä.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme, joita il-
man näitä juhlia ei olisi. Ja lämmin kiitos sinulle, joka 

olet tullut konserttiin jakamaan tätä suuren-
moista musiikkia kanssamme. Nau-

tinnollisia hetkiä renes-
sanssimusi ikin 

parissa!

kari turunen 
taiteellinen johtaja

sultaani suleiMan suuri. kaiverrus (1562),  
Melchior lorck  (1526–1598).
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GRÄNSMARKER OCH 
HJÄRTLAND

Tiden flyGer iväG när Man har roliGt. 
Alldeles nyss var det som vi satte oss ned för att planera 
en ny festival för renässansmusik i Helsingfors, och nu 
är det redan dags att låta den femte årgången av Aurore 
gå av stapeln. Under de senaste åren har vi försökt att 

lyfta fram varierande synvinklar på renässansen och dess musik för att 
belysa hur rik och mångfacetterad den här perioden i vår historia var. 
Det är med glädje jag kan konstatera att årets upplaga av Aurore är den 
kanske mest kontrastrika hittills. 

Vi presenterar förstås musik från hjärtat av renässanskulturen, mest 
renodlat genom avslutningskonsertens djupdykning i Medici-påven 
Leo X musikaliska självporträtt, stadigt rotat i Rom och det tidiga 
1500-talet. Men därutöver utforskar vi i år också de yttre gränsmarker-
na, renässansens början och slut, i en resa som sträcker sig från kors-
tågstiden på 1100-talet fram till tidigt 1700-tal och hjärtat av barock-

en. För just så här vittfamnande är de ringar som sprider sig på 
den renässansens kulturella vattenyta, och utforskandet av 

dem för oss till tider och platser som vi kanske inte 
genast skulle ha kommit att tänka på.

Jag önskar dig, kära lyssnare, en 
njutbar, spännande och stimu-

lerande Aurore 2018 i vårt 
sällskap. Varmt 

välkom-
men!

Mats lillhannus

Konsert in-
ledningar 

på svenska 
finns på 
sidorna 
72–84.
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david soittaa harPPua saulin edessä. kaiver-
rus (n. 1508), lucas van leyden (1494–1533).
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Teksti: Mats Lillhannus

Svensk 
text på 

sidan 72.

RAKKAUDESSA 
JA SODASSA 

– KAIKKI ON 
SALLITTUA

Renessanssin keskeinen voiManlähde 
ideana ja kulttuurivirtauksena oli kiinnostus klassiseen 
antiikkiin, johon oli saatu lukuisia uusia näkökulmia 
uudelleen löydettyjen lähteiden kautta. Menneisyyden 
kultakauden ihailu määritti yhteiskunnallista kehitystä 

ja se näkyi selvästi myös musiikin alalla. Kreikan antiikin sävellajit oli-
vat (vääristyneessä muodossa) jääneet eloon keskiajan musiikkiteorian 
perustana, mutta 1300- ja 1400-luvuilla löydettyjen lähteiden kautta 
myös muita puolia antiikin musiikista nousi päivänvaloon.

Lähteistä saattoi lukea muun muassa musiikin moraalisesta vai-
kutuksesta ihmiseen. 1500-luvun aikana tehtiin lukuisia yrityksiä sen 
määrittelemiseksi, mitä tarkoitettiin diatonisilla, kromaattisilla ja en-
harmonisilla asteikoilla ja miten nämä vaikuttivat sävellajien olemuk-
seen. Käytännössä tämä tuli ilmi muun muassa kromaattisesti rohkean 
kokeellisissa sävellyksissä, kuten OrlandO di lassOn varhaisessa 
kokoelmassa Prophietiae Sibyllarum.

Kun madrigaali kasvoi Italiassa 1500-luvun jälkipuolella yhä keskei-
semmäksi sävellysmuodoksi, lisääntyi myös kiinnostus rakentaa yhä 
läheisempiä siteitä tekstin ja musiikin välille. Sävelten ei tullut tämän 
ajatuksen mukaan ainoastaan tarjota harmonisesti miellyttävää ke-
hystä runoille, vaan myös ilmaista tekstin tunteita ja tapahtumia niin 
konkreettisesti kuin mahdollista. Tämä oli, oletettavasti, yksi antiikin 
musiikin voiman salaisuuksista. Kromatiikka oli yksi näistä tekniikois-
ta, jota hyödynnettiin äärimmilleen esimerkiksi CarlO GesualdOn 
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myöhmmissä madrigaaleissa, mutta samanlainen pyrkimys oli taus-
talla GiOvanni de’ Bardin kuuluisan Cameratan tapaamisissa Fi-
renzessä, joissa otettiin merkittäviä askeleita kohti barokin säestettyä 
resitatiivityyliä.

Mantovan Gonzaga-hovi oli yksi madrigaalitaiteen tärkeimmistä 
keskuksista 1500-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Siellä toimi tyy-
lilajin merkittäviä säveltäjiä, kuten GiaChes de Wert, BenedettO 
PallaviCinO ja heidän nuorempi kollegansa ClaudiO MOntever-
di. Vanhemmat säveltäjät ottivat radikaaleja askeleita ilmaisuvoiman 
nimessä, mutta suuren yleisön silmissä erityisesti Monteverdi tuli 
edustamaan modernin musiikin olemusta. Näin kävi muun muassa pa-
hamaineisen Artusi-riidan takia, joka oli yksi aikansa tunnetuimmista 
kulttuurikiistoista.

Vuonna 1600 teoreetikko GiOvanni Maria artusi julkaisi kir-
joitelman, jossa hän kritisoi ankarasti nuorempien madrigaalisävel-
täjien kehittämiä harmonisia innovaatioita. Hän käytti esimerkkeinä 
säntöjenvastaisista ratkaisuista nimettömiä ja sanattomia sävellysottei-
ta, jotka kaikki olivat peräisin Monteverdin toistaiseksi julkaisematto-
mista madrigaaleista. Nämä sävellykset julkaistiinkin muutama vuosi 
myöhemmin Monteverdin viidennessä madrigaalikirjassa, jonka esipu-
heessa säveltäjä kävi vastahyökkäykseen ja puolusti ratkaisujaan uuden 
tyylin, seconda pratican, sallituina ja keskeisinä ilmentyminä. Väittely 
jatkui silti ainakin vuoteen 1608 asti osapuolinaan sekä Artusi ja Mon-
teverdi itse että Monteverdin veli GiuliO Cesare MOnteverdi.

Kaikkien näiden ainesten yhteinen vaikutus Italian musiikkielä-
mässä vuoden 1600 tienoilla ei silti johtanut siihen, että »kaikki käy», 
mutta ilmassa oli selvä kollektiivisen kokeilun ja sääntöjen venyttämi-
sen henki. Uusi aika oli saapumassa kenraalibassosäestyksineen, resita-
tiiveineen ja instrumentaalimusiikin uusine kukoistuksineen. Monessa 
mielessä mielenkiintoisimmat musiikilliset piirteet löytyvät kuitenkin 
juuri tältä siirtymäkaudelta, jolla renessanssin vankkaan iskostuneet 
piirteet sekoittuvat uusien ideoiden ja tekniikkojen kanssa.
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TEOKSET
Claudio Monteverdi (1567–1643)

HOR, CHE’L CIEL E LA TERRA (1638)

Claudio Monteverdi teki monta vuotta uraa Mantovan hovissa, mut-
ta vuonna 1613 hänet nimitettiin Venetsian Markuksen kirkon kapel-
limestariksi. Hän toimi tässä asemassa loppuelämänsä ajan. Vuonna 
1638 hän julkaisi kahdeksannen madrigaalikirjansa, Madrigali guerrieri 
ed amorosi (Sotaisat ja rakastavaiset madrigaalit), joka sisältää edellis-
ten kolmen vuosikymmenen aikana sävellettyjä teoksia. Kokoelma ja-
kaantuu kahteen osaan, sotaisaan ja rakastavaiseen. Toinen madrigaali 
ensimmäisessä, sotaisassa osassa, FranCesCO PetrarCan sonettiin 
sävelletty Hor che’l ciel e la terra, näyttää miten kauas madrigaalimuoto 
oli kulkeutunut edellisen vuosisadan neliäänisistä, melankolian täyttä-
mistä ja pienimuotoisista sävellyksistä.

Or che ‘l ciel e la terra 
e ‘l vento tace

Nyt kun taivas, maa ja 
tuulet vaikenevat,

e le fere e gli augelli il 
sonno affrena,

ja uni pysäyttää linnut 
ja villit eläimet,

Notte il carro stellato in giro mena Yö kiertää tähtivaunullaan,
e nel suo letto il mar 

senz’onda giace,
ja merikin makaa tyyne-

nä vuoteessaan,
¶vegghio, penso, ardo, 

piango e chi mi sface
¶minä valvon, palan, 

itken; näen hänet
sempre m’è innanzi per 

mia dolce pena;
joka minut surmaa seiso-

van alati edessäni.
guerra è il mio stato, d’ira 

e di duol piena,
Suloisesti hän satuttaa, minä 

raivoan, olen sodassa,
e sol di lei pensando ho 

qualche pace.
ja rauhaa ajatukseni löy-

tää vain hänen luona.
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Giovanni Battista Fontana (1589–1630)
SONATA SECONDA (1641)

GiOvanni Battista FOntana on selvästi vähemmän tunnettu sä-
veltäjä, joka näyttää toimineen eri Pohjois-Italian kaupungeissa, kuten 
Bresciassa, Venetsiassa ja Padovassa. Yksi ainoa nuottijulkaisu on säi-
lynyt nykypäiviin asti, ja sekin oli julkaistu postuumisti yli kymmenen 
vuotta säveltäjän kuoleman jälkeen. Emme tiedä, miten tarkasti ko-
koelman 18 sonaattia edustavat Fontanan sävellystyyliä, mutta ne hei-
jastelevat yhtä kaikki hyvin varhaisen sonaatin kehitysvaiheita 1600-lu-
vun ensimmäisinä vuosikymmeninä.

Sigismondo d’India (n. 1582–1629)
DISPIETATA PIETATE (1615)

siGisMOndO d’india oli sisilialaista syntyperää mutta vietti suuren 
osan musiikkiurastaan Pohjois-Italiassa, muun muassa useita vuosia 
Savoijin herttuan hovissa Torinossa. Hän oli erinomaisen hyvin pe-
rehtynyt sekä perinteisiin renessanssimuotoihin, että uusiin, kokeel-
lisempiin madrigaalitaiteen suuntauksiin. Tämä käy ilmi esimerkiksi 

¶Così sol d’una chiara fonte viva ¶Näin yhdestä ainoasta 
lähteestä tulee

move il dolce e l’amaro 
ond’io mi pasco;

kipu ja ravinto joilla minä elän,

una man sola mi risana e punge. yksi käsi vain minut ran-
kaisee ja lohduttaa.

¶E perché il mio martir 
non giunga a riva,

¶Ja koska kipuni ei koskaan 
saavuta rantaa,

mille volte il dì moro e mille nasco: minä kuolen ja synnyn tu-
hannesti päivässä,

tanto dalla salute mia son lunge. niin kaukana pelastuksesta olen.
Petrarca: Il Canzoniere 164
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vertailemalla hänen sakraaliteoksiaan kuuteen säilyneeseen madrigaa-
likirjaan. Dispietata pietate, joka avaa d’Indian kolmannen madrigaa-
likirjan, rakentaa epätoivon tunnetta hellittämättömän riipaisevilla 
pidätysriitasoinnuilla.

Claudio Monteverdi
COME DOLCE OGGI L’AURETTA SPIRA (1651 [1630])

Vuonna 1630 Monteverdi sävelsi oopperan Proserpina rapita (Proser-
pinan raiskaus), jota esitettiin Venetsian Mocenigo-palatsissa ja myö-
hemmin Teatro San Moiséssa. GiuliO strOzzin libretto on säilynyt 
mutta itse musiikki on hukassa, lukuunottamata viehättävää Come dolce 
oggi l’auretta spira. Tämä pieni kappale julkaistiin Monteverdin kuole-
man jälkeen hänen yhdeksännessä madrigaalikirjassaan vuonna 1651.

Dispietata pietate Totisesti vailla
fu la tua veramente, o 

Dafne, allora
armoa oli armosi, oi Dafne,

che ritenesti il dardo: kun pidätit nuolesi:
però che'l mio morire ja kuolemani, niin pitkitetty,
più amaro sarà quanto più tardo. on sitäkin katkerampi.
Ed or perché m'avvolgi Miksi annat minun vaeltaa
per sì diverse strade e per sì vari niin montaa polkua pitkin,
ragionamenti invano? Di che temi? niin monen turhan ajatuksen läpi?
Temi ch'io non m'uccida? Mitä sinä pelkäät?
Temi del mio bene. Pelkäätkö rakkauttani?
Deh, lasciami morire in tante pene. Voi, anna minun kuol-

la näissä tuskissa.

Come dolce hoggi l’auretta Niin mieto on tuuli tänään,
Lusinga spira, spira e vien niin pehmeä sen tuoksuva henki,
A baciarmi lascivetta, niin viehättävästi se suutelee,
A baciarmi le guancie’l sen. suutelee poskiani ja rintaani.
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Claudio Monteverdi
PRESSO UN FIUME TRANQUILLO (1614)

Rakastavaisten vuoropuhelu madrigaalissa Presso un fiume tranquillo, 
GiaMBatista MarinOn tekstiin julkaistiin puolestaan Monteverdin 
kuudennen madrigaalikirjan päätöskappaleena. Tekstin rakenne tarjo-
si säveltäjälle oivallisen tilaisuuden yhdistellä moniäänisen madrigaalin 
sävelkieltä moderniin, säestettyyn resitatiiviin.

Presso un fiume tranquillo Tyynen joen rannalla
Disse a Filena Eurillo: Eurillo sanoi Filenalle:
»Quante son queste arene, »Niin lukuisat kuin 

nämä hiekanjyvät
Tante son le mie pene ! ovat kärsimykseni;
E quante son quelle onde, niin monet kuin joen aallot
Tante ho per te nel cor 

piaghe profonde !»
ovat sydämeeni piirtämäsi haavat.»

¶Rispose, d'amor piena, ¶Täynnä rakkautta.

¶Gli Amoretti l’aura fanno ¶Cupidot tätä tuulta synnyttävät,
Quando l’ali spiegan al Ciel Lentäen korkealla
Quando vanno taivaallisilla siivillään
Della notte a squarciar il vel. nostaakseen yön verhoa.
¶Ride il bosco, brilla il prato. ¶Metsä hymyilee, lehto hohtaa,
Scherza il fonte, festeggia ‘l mar lähde leikkii ja aallot iloitsevat
Quando un fiato, quando un fiato ensimmäisen hennon 

tuulahduksen
D’aura fresca s’ode spirar. viileästä kosketuksesta.
¶Entri pur nel nostro petto, ¶Kun sinä saavut, oi 

tuoksuva henkäys,
O bell’aura nel tuo venir täyttykööt myös sydämemme
Quel diletto, sillä ilolla, jota tuot
Che fa l’alme tanto gioir. kaikkiin sieluihin.
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Alessandro Piccinini (1566–1638)
TOCCATA VI (1623)

Luutunsoittaja alessandrO PiCCinini toimi Bolognassa ja on sä-
vellystyönsä lisäksi tehnyt myös tärkeitä parannuksia bassoluuttu 
chitarronen rakenteeseen. Vuoden 1623 luuttusävellyskokoelman esi-
puheessa hän väittää lisäksi olevansa arkkiluutun keksijä. Säveltäjänä 

Ad Eurillo Filena: Filena vastasi Eurillolle näin:
»Quante la terro ha foglie »Kuin maan kaikki lehdet
Tante son le mie doglie ! ovat ahdistukseni,
E quante il cielo ha stelle, ja kuin taivaan tähdet 

ovat sytyttämäsi
Tante ho per te nel cor 

vive fiammelle !»
liekit, jotka sydäntäni polttavat.»

¶Dunque con lieto core ¶Silloin iloitsevin sydämin
Soggionse indi il pastore: paimen sanoi:
»Quanti ha l'aria augelletti »lukuisat kuin taivaan linnut
Siano i nostri diletti, olkoot meidän riemumme,
E quant'hai tu bellezze, yhtä monet kuin kauniit piirtesi 

olkoot ne suloiset onnet,
Tante in noi versi Amor 

care dolcezze !»
joilla rakkaus täyttää 

sydämemme».
¶»Si, si», con voglie accese ¶»Kyllä, kyllä», he 

vastasivat toisilleen
L'un e l'altro riprese, liekehtevin tuntein.
»Facciam, concordi amanti, »Tehkäämme, me yhtä lail-

la rakastuneet,
Pari le gioie ai pianti, niin, että ilot vastaavat surujamme,
A le guerre le paci: sovinnot taistelujamme,
Se fur mille i martiri 

sian mille i baci!»
ja parantakoot tuhannet suu-

delmat meidän tuhan-
net kärsimyksemme.»
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hän keskittyi kaikesta päätellen yksinomaan luuttumusiikkiin ja aikan-
sa suosittuihin sävellysmuotoihin kuten toccata, galliarde ja erilaisiin 
variaatioteoksiin.

Sigismondo d’India
GODEA DEL SOL I RAI (1624)

Viimeisessä julkaistussa madrigaalikirjassaan, järjestyksessä kahdek-
sannessa, Sigismondo d’India otti jopa enemmän vapauksia kuin aikai-
semmin. Esimerkiksi riemukkaan ylistävää Godea del sol i raita viidelle 
laulajalle ja continuolle voidaan kuvailla moniääniseksi resitatiiviksi: 
renessanssia ja barokkia yhtaikaa.

Claudio Monteverdi
O CIECHI, CIECHI (1641)

Ikääntyvä Monteverdi kokosi viimeisinä vuosinaan suurimuotoisen 
kokoelman kirkollisia ja moraalis-hengellisiä teoksia julkaisuun Selva 

Godea del Sol i rai, Nauttien Auringon kirk-
kaita säteitä,

La mia Ninfa vezzosa, kaunis nymfini oli
Che parea su'l mattin 

vermiglia Rosa,
kuin kirkkaan punai-

nen ruusu aamulla.
E vistola si bell Ja kun Aurinko hänet 

niin kauniina näki,
disse: S'orna il Ciel di nova Stella, hän sanoi: »Uusi tähti ko-

ristaa taivaankantta.»
Poi canto da lei vinto: Hänen valloittamanaan 

Aurinko lauloi:
O Flora, O bella Flora, »Oi Flora, oi kaunis Flo-

ra, sinä olet Aurinko
Voi sete il Sol io son di voi l'Aurora. ja minä sinulle aamunkoitto.»
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O ciechi, il tanto affaticar, 
che giova?

Oi te sokeat! Miten tämä 
turha työ teitä auttaa?

Tutti tornate alla gran 
madre antica;

Tulette kaikki palaamaan 
muinaisen äitimme luo,

E 'l nome vostro appena si ritrova. ja tuskin teidän nimeännekään 
muistetaan lähtönne jälkeen!

Pur delle mille un'utile fatica, Vaikka tuhannenkin miehen työ 
vaikuttaa aikaansaavalta,

Che non sian tutte vanità palesi! eikö se silti ole aivan turhaa?
Ch' intende i vostri 

studi, sì me l' dica.
Jos joku ymmärtää opintoja-

si, kertokoon minulle.
Che vale a soggiogar tanti paesi, Miksi valloittaa niin monta maata
E tributarie far le genti strane ja vastaanottaa kunnianosoi-

tuksia vierailta kansoilta,
Con gli animi al suo danno 

sempre accesi?
kun heidän mielensä ovat 

alati täynnä intoa sinun 
vahingoittamiseksesi?

Dopo l'imprese perigliose, e vane, Kaikkien vaarallisten ja tur-
hien aikaansaannosten,

E col sangue acquistar 
terra, e tesoro,

maiden ja aarteiden ke-
räämisen jälkeen,

Vie più dolce si trova 
l'acqua, e 'l pane,

on ihanampaa saada leipää ja vettä,

E 'l vetro, e 'l legno, che le 
gemme, e gli ori.

lasia ja puuta, kuin dia-
deemeja ja kultaa.

U' son hor le ricchezze? 
U' son gli honori,

Missä ovat nuo rikkaudet nyt?

E le gemme, e gli scetri, e le corone, Missä kunnia? Missä diadee-
mit, valtikat ja kruunut?

morale e spirituale. Kokoelman avausteos, O Ciechi, perustuu Petrarcan 
ankaraan varoitukseen rikkaille ja mahtaville: maiden ja rikkauksien 
haaliminen on mestarirunoilijan mielestä turhaa ja haihtuvaa.
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In una siepe ombrosa Varjoisessa pensaikossa,
Quand’il Sol cò suoi raggi 

i monti indora
kun aurinko säteillään vuor-

ten huiput kultaa,

Dario Castello (n. 1590–n. 1658)
SONATA 11, LIBRO 2 (1629)

Säveltäjä dariO CastellO ei ole jättänyt juurikaan jälkiä henkilö-
kohtaisesta elämästään lukuunottamatta sitä, mitä hänestä kerrotaan 
kahdessa julkaistussa sonaattikokoelmassa. Hän toimi oletettavasti 
Venetsiassa joko sinkin- tai dulsiaaninsoittajana, ja on hyvin mahdol-
lista, että hän työskenteli Monteverdin johdolla Markuksenkirkossa.

Antonio Lotti (1667–1740)
LA VITA CADUCA (1705)

Samassa kirkossa toimi myöhemmin antOniO lOtti, ensin laulajana 
ja sittemmin urkurina ja kapellimestarina vuosien 1689 ja 1740 välillä. 
Vuonna 1705 hän julkaisi kokoelman madrigaaleja vastauksena keisari 
leOPOld i:n pyyntöön saada tutustuttavakseen lisää Lottin musiikkia. 
Nämä madrigaalit 2–5 lauluäänelle ja continuolle liikkuvat tyylillisesti 
osittain vallitsevan barokin kentällä, mutta etenkin moniäänisemmät 
teokset kertovat selkeästi myös menneisyyden tyylien tuntemuksesta, 
erityisesti myöhäisrenessansin polyfoniasta. Näiden hieman vanhanai-
kaisten piirteiden takia Lotti sai osakseen myös jonkin verran arvoste-
lua – muun muassa hänen entinen oppilansa BenedettO MarCellO 
esitti melkoisen hapanta kritiikkiä – mutta kaiken kaikkiaan kokoelma 
oli silti tärkeä Lottin maineen rakentajana.

E le mitre con purpurei colori? Missä purppuranväriset mitrat?
Miser chi speme in cosa 

mortal pone!
Kurja on se joka luottaa 

häilyviin asioihin!
Petrarca
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Claudio Monteverdi
BEATUS VIR (1641)

Motetti Beatus vir löytyy sekin Monteverdin kokoelmasta Selva morale 
e spirituale vuodelta 1641 ja perustuu Vanhan testamentin psalmin 112 
tekstiin.

Pompa ed onor di Flora 
apre il bel seno

punainen ruusu, kukki-
en ylpeys ja kunnia,

una vermiglia rosa. avaa kauniin rintansa.
¶Mà le foglie odorate e porporine Mutta koristeelliset, purp-

puranväriset lehdet
circondano le spine ovat piikkien ympäröimiä,
e cade in sù lo stelo ja sen varsi katkeaa
con pallide agonie kalpeiden tuskien kera
quando de lumi il Rè 

parte dal Cielo.
kun valon kuningas laskeu-

tuu taivaankannelta.
¶Quindi ben lasso apprendo Siksi ymmärrän surua täynnä,
que terrena beltà simile à un fiore että maallinen kau-

neus kukan lailla
circondata da pene on verhoutunut haihtu-

van elämän suruun;
con effimera vita e langue e more. se kärsii, kuihtuu ja kuolee.

Beatus vir qui timet Dominum: Hyvä on sen osa, joka 
pelkää Herraa

in mandatis ejus volet nimis. ja rakastaa Herran käskyjä.
Potens in terra erit semen ejus; Hänen jälkeläisistään tu-

lee maan mahtavia,
generatio rectorum benedicetur. polvi polvelta saavat oikea-

mieliset siunauksen.
Gloria et divitiae in domo ejus: Vauraus ja rikkaus täyt-

tää hänen kotinsa.
et justitia ejus manet in 

saeculum saeculi.
Hänen vanhurskautensa pysyy.
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Exortum est in tenebris 
lumen rectis:

Pimeydessäkin koittaa oi-
keamieliselle valo.

misericors, et miserator, et justus. Vanhurskas on anteeksi-
antava ja laupias.

Jucundus homo qui miseretur 
et commodat;

Hyvin käy sen, joka on armelias 
ja lainaa omastaan muille,

disponet sermones suos in judicio: sen, joka aina toimii oi-
keuden mukaan.

quia in aeternum non 
commovebitur.

Oikeamielinen ei koskaan horju,

In memoria aeterna erit justus; hänet muistetaan ikuisesti.
ab auditione mala non timebit. Ei hän pelkää pahoja viestejä
Paratum cor ejus sperare 

in Domino,
vaan luottaa vakain mie-

lin Herraan.
confirmatum est cor ejus; Hän on vahva ja roh-

kea, ei hän pelkää,
non commovebitur donec 

despiciat inimicos suos.
ja pian hän katsoo voitta-

jana ahdistajiinsa.
Dispersit, dedit pauperibus; Hän antaa avokätisesti köyhille,
justitia ejus manet in 

saeculum saeculi:
hän toimii aina vanhurskaasti

cornu ejus exaltabitur in gloria. ja kulkee pystyssä päin.
Peccator videbit, et irascetur; Sen nähdessään jumala-

ton vimmastuu,
dentibus suis fremet et tabescet: kiristelee hampaitaan, pa-

kahtuu raivoonsa.
desiderium peccatorum peribit. Tyhjiin raukeavat juma-

lattomien toiveet!
Gloria Patri et Filio et 

Spiritui Sancto
Kunnia Isälle ja Pojalle ja 

Pyhälle Hengelle.
Sicut erat in principio, et 

nunc et semper,
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,

et in saecula saeculorum, amen. iankaikkisesta iankaik-
kiseen. Aamen.

Psalmi 112
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Pe 19.1.2018 klo 19

Yle Radio 1 lähettää konsertin 26.1. Yhtyeiden kokoonpanot ovat 
sivulla 2.

MELANKOLIAN AIKA
john danyel’s sonGs for the 

lute, viol and voices

Gambayhtye
jaye consort helsinki

Mezzospraano
debi WonG

Luutisti
eero Palviainen



William Byrd (1543–1623)
fantasia nro 2

William Byrd
thou Poet's friend

Francis Pilkington (n. 1565–1638)
Music, dear solace to My thouGhts

Tobias Hume
sWeet Musicke

Thomas Campion (1567–1620)
When to her lute corinna sinGs

John Danyel (1564–n. 1626)
like as the lute

Tobias Hume
Musicke's deliGht

John Danyel
What deliGht's can they enjoy

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 28.
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William Byrd
Pavan & Galliard

John Danyel
can doleful notes

William Byrd
in noMine nro 2

William Corkine (1600-luvun alku)
beauty sat bathinG by a streaM

William Byrd
fantasia nro 1

Thomas Campion
to Music bent is My retired Mind

William Byrd
ye sacred Muses

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 28.
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MELANKOLIAN AIKA 
— JOHN DANYEL’S 

SONGS FOR THE LUTE, 
VIOL AND VOICES

EnGlantilaisen renessanssin Melanko-
lia oli enemmän kuin pelkkä mielentila tai mieliala: sillä 
viitattiin yhtä lailla tyyliin, käyttäytymiseen, näkökulmaan 
ja tapaan hahmottaa maailmaa. Sitä kuvattiin niin runou-
dessa, proosassa, kuvataiteissa, teatterissa kuin musiikis-

sakin. Vaikka emme voi nykyisin ymmärtää englantilaisen melankolian 
ilmiöitä sen kaikessa laajudessaan, voimme silti kokea joitakin sen as-
pekteja renessanssitaiteilijoiden teosten kautta.

Konsertin ohjelma keskittyy englantilaiseen melankoliaan 1500-lu-
vun ja 1600-luvun alun luuttu- ja consortlauluissa. Valitsimme nämä 
kappaleet, koska niissä teksti ja musiikki ovat erityisessä vuorovaikutuk-
sessa. Teksti toimii usein eräänlaisena muusana musiikille, jonka »kro-
maattiset sävelet» ja »murheelliset nuotit» antavat ilmauksensa tekstissä 
kirskuvalle, väistämättömälle surulle. Toisaalta konserttiohjelmassamme 
musiikista haetaan myös lohtua, ja musiikin toivotaan pelastavan ihmis-
polon päivittäisestä taistelustaan melankolisten ajatusten kanssa. Tämä 
näkemys esitetään WilliaM Byrdin (n. 1540–1623) Thou Poet's Friend 

-kappaleessa, jossa teksti pyytää lyyransoiton muusaa Clioa laulamaan 
»ylistystä musiikille, joka tyynnyttää huokaavaa sydäntä».

Ohjelman keskiössä ovat JOhn danyelin (1564–n. 1626) laulut 
kokoelmasta Songs For the Lute, Voice and Viols (1606). Danyelin ko-
koelmasta löytyy juhlallisia tekstejä ja taidokasta kontrapunktia sekä 
madrigalismeja (musiikin kulku kuvastaa suoraan sanan merkitystä). 
Kolmen laulun sarjassa Can Doleful Notes, ääni ja laulu toimivat rin-

Teksti: Debi Wong & Markus Kuikka

Svensk 
text på 
sidan 76.
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nakkain esimerkkinä siitä, kuinka kromaattisuus ja laskevat musiikilli-
set eleet voivat saada aikaan melankolian levotonta tunnelmaa. Like the 
lute -kappaleen lauluosuuteen Danyel luo vaikertavaa sävelmää (wai-
ling descant), joka voihkii luutun ja gamban yläpuolella.

Vaikka madrigalismien käyttö on paljon kehittyneempää Danyelin 
lauluissa, esiintyy sitä näppärässä muodossa myös thOMas CaM-
PiOnin (1567–1620) laulussa When To Her Lute Corinna Sings. Runo 
puhuu musiikin voimasta, joka herättää henkiin luutun hengettömät 
kielet silloin, kun lauletaan nautinnosta, samoin sen yhtä suuresta voi-
masta särkeä hengettömät kielet surusta laulettaessa.

Konsertti päättyy WilliaM Byrdin kuuluisan consort-lauluun Ye 
Sacred Muses, joka on elegia thOMas tallisille. Tallis oli ensin By-
rdin opettaja ja mentori ja sittemmin hänen kollegansa, jonka kanssa 
hän julkaisi useita musiikkiteoksia. Voimme vain kuvitella Byrdin tun-
temuksiaTallisin kuoltua vuonna 1585, mutta hänen elegiassaan laulaja 
kehottaa muusia laskeutumaan maan päälle ja osallistumaan säveltäjän 
kuoleman suremiseen. Kappale päättyy sanoihin »Tallis on kuollut, ja 
musiikki kuolee».

WilliaM byrd kuului elisabeth i:n kulttuurin 
pioneereihin. Älykkösäveltäjän maineestaan huolimatta hänellä oli 
taito loihtia vaikuttavasti ja syvästi soivia teoksia. Byrd saikin aikalai-
siltaan lempinimen Father of Musick (suom. musiikin isä). Nimen voi 
sanoa tulleen aivan ansaitusti, koska Byrd kehitti uraa uurtavalla taval-
la aikansa olennaisimpia musiikinlajeja. Näistä tärkeimpinä mainitsen 
hengellisen musiikin eli motetit, kosketinsoitinmusiikin eli sävellykset 
virginaalille, consortmusiikin eli teokset gambayhtyeelle sekä consort-
laulut eli teokset lauluyhtyeelle tai yhdelle laulajalle ja gamboille.

Ajalleen tyypillisesti Byrd sovitti usein omista kappaleistaan mo-
nia versioita eri soittimille ja kokoonpanoille. Näistä osa on säilynyt 
ja ehkä suurempi osa kadonnut – ovathan ne sävelletty yli neljäsataa 
vuotta sitten. Tänään kuultavista kappaleista Pavan & Galliard on so-
vitus Lady Nevells Book -kokoelman virginaalisävellyksistä. Fantasias-
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ta nro. 2 on säilynyt vain ensimmäisen tenorin osuus, loput äänet on 
sovitettu klaveeriversiosta. Fantasia nro. 1 ja In Nomine ovat säilyneet 
sävellettyinä neljälle gamballe.

Englantilainen kapteeni tOBias huMe (n. 1569–1645) oli amma-
tiltaan sotilas, mutta muusikkona amatööri vaikkakin hyvin arvonsa 
tunteva. Hän toteaakin sävellyksistään »…jos ne eivät teille kelpaa, 
näyttäkää omanne…». Humen sävellyksensä ovat usein epäsäännöl-
lisen rönsyilyviä, minkä usein oletetaan olevan peräisin musiikillisen 
koulutuksen puutteesta. Toisaalta kelpo kapteenillamme oli pettä-
mätön melodian lahja. Tänään kuultavat teokset Musicke’s Delight ja 

 thoMas tallis ja Wil-
liaM byrd. kaiverrus, 
niccolo francesco 
hayM Gerard van-

derGuchtin Mukaan 
(1700-luku).

kuninGatar elisabet i. 
kaiverrus, delaraM 

(1620-luku).
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Sweet Musicke ovat Humen toisesta julkaistusta kokoelmastaan Poe-
ticall Musicke (1607).

TEOKSET
William Byrd (1543–1623)

FANTASIA NRO 2

William Byrd
THOU POET’S FRIEND

Francis Pilkington (n. 1565–1638)
MUSIC, DEAR SOLACE TO MY THOUGHTS

Music, dear solace to my 
thoughts neglected,

Musiikki, rakas lohtu laimin-
lyödyille ajatuksilleni,

Music, time sporter to 
my most respected,

musiikki, arvostetuin ajankuluni,

Sound on, Sound on, soikoon, soikoon

Thou poet’s friend that 
haunts Parnassus hill,

Sinä runoilijan ystävä, joka har-
hailet Parnasson kukkulalla 

and shroud’s in shade where 
Muses do abide,

ja verhoat varjoosi muu-
sien asumukset.

Bedew’d with tears from 
Helicon’s distal,

Kyynelten kostuttamana He-
liconin kaukaisuudesta,

To skilless hand, fair Clio 
be my guide,

olkoon tietämättömälle 
kaunis Clio oppaani 

And sing with me in praise 
of Music’s art,

ja laula kanssani ylis-
tystä musiikille,

Whose joyful sound doth 
salve the sighing heart.

minkä riemukas sointi tyynnyt-
tää huokailevan sydämen.
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Tobias Hume
SWEET MUSICKE

Thomas Campion (1567–1620)
WHEN TO HER LUTE CORINNA SINGS

Thy golden harmony is such kultainen sointisi on sellainen
That whilst she doth vouchsafe 

her ebon lute to touch.
mikä salliessaan ebenpuisen 

luuttunsa koskettaa,
By descant numbers I do numbly 

climb from love’s secluse,
kiipeän turtana laulun muka-

na rakkauden kätköstä,
Unto his courts, where I, in 

fresh attire, attire my muse.
hänen hoveihinsa, joissa tuorees-

sa asussani puen muusani.
¶I do compare her fingers 

swift resounding,
¶Vertaan hänen vikkeliä 

sormiansa sointuvia,
Unto the heavens spherical 

rebounding:
kilpistyvän taivaan sfääreihin:

Hark, hark, she sings, kuulkaa, kuulkaa, hän laulaa,
No forced but breathing 

sounds I hear
kuulen pakottamattomia 

ja hengittäviä ääniä
And such the concord 

Diapasons she doth rear,
ja sellaisen yhteensoivan sä-

velikön hän kasvattaa,
As when the immortal god of 

nature from his seat above,
kuten silloin, kun luonnon 

kuolematon jumala kor-
kealta istuimeltaan,

First formed words all and 
fairly it combined by love.

muodosti kaikki ensimmäi-
set sanat ja lempeästi rak-
kaudella ne yhdisti.

When to her lute Corinna sings, Kun Corinna laulaa luutulleen,
Her voice revives the leaden strings, hänen äänensä herättää 

hengettömät kielet,
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John Danyel (1564–n. 1626)
LIKE AS THE LUTE

Like as the lute delights, 
or else dislikes,

Kuten luuttu ilahduttaa 
tai muita inhottaa,

As is his art that plays 
upon the same;

niin samoin tekee hänen taitonsa;

So sounds my muse, according 
as she strikes

siltä kuulostaa muusa-
ni, kun hän sillä iskee

On my heart strings, high-
tuned unto her fame.

sydämeni kieliä, jotka on hä-
nen kunniakseen viritetty.

Her touch doth cause the 
warble of the sound,

Hänen kosketuksen-
sa heläyttää äänen,

Which here I yield in 
lamentable wise;

mistä tässä valittavaan ta-
paan hyvitän;

A wailing descant on the 
sweetest ground,

vaikertava sävelmä iha-
nimmalla pohjalla,

And doth in highest notes appear ja näyttää korkeimmissa äänissään
As any challenged echo clear; kirkkaana kuin vajavainen kaiku;
But when she doth of 

mourning speak,
mutta kun hän puhuu surusta,

Ev’n with her sighs the 
strings do break.

jopa kielet hajoavat hä-
nen huokauksillaan.

¶And as her lute doth live or die, ¶Ja kun hänen luuttunsa 
soi tai sammuu

Let by her passion, so must I: tunteensa sallimana, sa-
moin täytyy minun:

For when of pleasure she doth sing, sillä kun hän laulaa ilosta,
My thoughts enjoy a sudden spring, ajatukseni nauttivat yht-

äkkiä keväästä,
But if she doth of sorrow speak, mutta jos hän puhuu surusta,
Ev’n from my heart the 

strings do break.
jopa sydämeni kielet hajottavat.
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Tobias Hume
MUSICKE’S DELIGHT

Whose due reports give 
honour to her eyes.

minkä tosi puheet antavat kun-
niaa hänen silmilleen.

If any pleasing relish here I use, Jos jotain miellyttävää hou-
kutusta tässä käytän,

Then judge, the world, her 
beauty gives the same;

sitten arvioikaatte, hänen kau-
neutensa suo saman;

Else harsh my style, 
untuneable my muse:

toisesta on tyylini vaikea, 
muusani soinniton:

Hoarse sounds the voice that 
praiseth not her name.

käheä ääni sillä, joka ei ylis-
tä hänen nimeään.

For no ground else could 
make the music such,

Mistään muusta syystä ei voi 
tehdä sellaista musiikkia,

Nor other hand could give 
so sweet a touch.

tai toinen käsi antaa niin 
suloista kosketusta.

¶What delight can they enjoy ¶Mitä iloa he voivat nauttia
Whose hearts are not their own, joiden sydämet eivät ole 

heidän omiaan,
But are gone abroad astray vaan ovat menneet har-

hateille ulkomaille
And to others’ bosoms flown? ja rientäneet toisten syleihin?
Silly comforts, silly joy, Tyhmät mukavuudet, typerä ilo,
Which fall and rise as others move jotka katoavat ja nousevat 

kuin muita liikuttaa
Who seldom use to turn our way! jotka harvoin käänty-

vät kohdallemme!
And therefore Chloris will not love, Ja siksi Chloris ei rakasta,
for well I see sillä minä näen hyvin
How false men be, kuinka valheellisia ovat miehet,
And let them pine that lovers prove. ja annan niiden riutua, mikä 

osoittaa rakastavaisen.
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John Danyel
WHAT DELIGHT’S CAN THEY ENJOY

William Byrd
PAVAN & GALLIARD

John Danyel
CAN DOLEFUL NOTES

William Byrd
IN NOMINE NRO 2

Can doleful notes, to 
measured accents set,

Voivatko murheelliset nuotit, ase-
tettuina mitattuihin iskuihin,

Express unmeasured griefs 
which Time forget?

ilmaista mittaamattomat kärsi-
mykset, jotka aika unohti?

¶No, let chromatic tunes, 
harsh without ground,

Ei, anna kromaattisten sä-
velien, syyttä tylyjen,

Be sullen music for a tuneless heart. olla synkkää musiikkia epä-
musikaaliselle sydämelle.

Chromatic tunes most like 
my passions sound,

Tunteeni kuulostavat eniten 
kromaattisilta säveliltä,

As if combined to bear 
their falling part.

ikään kuin yhdistettyinä sietämään 
heidän hajoamisensa palasiksi.

¶Uncertain certain turns, of 
thoughts forecast,

Aikomusten ennustuksissa epä-
varma varman muuttaa,

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

tuo sama takaisin, sitten kuo-
le ja loppu, viimein.
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William Corkine (1600-luvun alku)
BEAUTY SAT BATHING BY A STREAM

William Byrd
FANTASIA NRO 1

Beauty sat bathing by a spring, Kaunotar istui kylpe-
mässä lähteellä,

Where fairest shades did hide her, missä kauneimmat var-
jot peittivät hänet,

The winds blew calm, the 
birds did sing,

tuulet puhalsivat rauhalli-
sesti, linnut lauloivat,

The cool streams ran beside her. hänen vieressään virtasi-
vat viileät vedet.

My wanton thoughts 
enticed mine eye

Leikkisät ajatukseni vie-
koittelivat silmiäni

To see what was forbidden: nähdäkseen mikä oli kiellettyä:
But better memory said Fie; mutta parempi muisto sanoi Fie;
So vain desire was chidden - niinpä turha kaipaus oli nuhdeltu -
Hey nonny nonny, O! Hei noni-noni-o!
Hey nonny, nonny! Hei noni-noni!
¶Into a slumber then I fell, ¶Sitten vaivuin uneen,
and fond imagination ja hellä mielikuvitukseni
Seemed to see, but could not tell, vaikutti näkevän, mut-

ta ei voinut kertoa,
Her feature or her fashion: hänen piirteitään tai tapojaan:
But even as babes in 

dreams do smile,
mutta kuten sylivauvat hy-

myilevät unissaan,
And sometimes fall a-weeping, ja joskus purskahtavat itkuun,
So I awakened as wise that while niin havahduin yhtä viisaana, kuin
As when I fell a-sleeping. uneen vaipuessani.
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Ye sacred Muses, race of Jove, Te pyhät Jupiterin Muusat,
whom Music's lore delighteth, joita musiikki ilahduttaa,

Thomas Campion
TO MUSIC BENT IS MY RETIRED MIND

William Byrd
YE SACRED MUSES

To music bent is my retired mind Erakkoinen mieleni on 
omistettu musiikille

And fain would I some 
song of pleasure sing,

ja haluaisin mielelläni laulaa 
jonkin mieluisen laulun,

But in vain joys no comfort 
now I find;

mutta turhaan, en löydä ilois-
ta itselleni lohtua;

From heavenly thoughts all 
true delight doth spring:

kaikki todellinen ilo virtaa tai-
vaallisista ajatuksista:

They power, O God, Thy 
mercies to record,

ne valtaavat, Jumala, sinun armosi,

Will sweeten every note 
and every word.

sulostuttavat jokaisen ää-
nen ja jokaisen sanan.

¶All earthly pomp or 
beauty to express

¶Kaikki maallinen komeus 
tai kauneus

Is but to carve in snow, in 
waves to write;

on vain veistetty lumeen, kir-
joitettu aaltoihin;

Celestial things, though men 
concave them less,

taivaalliset asiat, vaikka ihmi-
set saavat niitä vähemmän

Yet fullest are they in 
themselves of light:

ovat silti itsessään valoisia:

Such beams they yield as 
know no means to die,

sellaiset säteet, joita ne tuotta-
vat, eivät tiedä keinoa kuolla,

Such heat they cast as 
lifts the spirit high.

sellaisen huuman ne heittävät 
nostaen hengen korkealle.
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Come down from crystal 
heav'ns above

laskeutukaa ylhäältä kirk-
kaasta taivaasta

to earth where sorrow dwelleth, maahan, missä suru vallitsee,
In mourning weeds, with 

tears in eyes:
suruvaatteissa, kyynelsilmin:

Tallis is dead, and Music dies. Tallis on kuollut, ja mu-
siikki kuolee.

J. S. Bach: Matteus-passio
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Teksti: Petros Paukkunen

Svensk 
text på 
sidan 78.

IDÄN  
JA LÄNNEN 

KOHTAAMINEN

IhMiskunnan kulttuurien historiaa ylei-
semmin tarkastellessa tulee usein huomanneeksi sen, miten musta-
valkoinen käsitys meillä helposti on länsimaalaisuudesta ja euroop-
palaisuudesta – ja miten liukuvia nämä käsitteet ovat. Erityisen 
houkuttava ja petollinen on ajatus eurooppalaisen kulttuurin itsei-

sarvoisesta ylivertaisuudesta. Kulttuurillisten ja teknologisten innovaati-
oiden keskuksia on sijainnut aikojen saatossa eri puolilla maapalloa: niin 
Intiassa, Kiinassa, Persiassa, antiikin Kreikassa ja Roomassa, Arabian 
niemimaalla kuin Pohjois-Afrikassakin. Osin renessanssin, humanismin 
ja valistuksen myötä kehityksen painopiste on uudella ajalla näkynyt 
Euroopassa ja aivan viimeksi Amerikan mantereella. Tässä valossa eri 
kansojen välinen kulttuurivaihto opiskelun, kansainvaelluksien, kolonia-
lismin ja valloitusten myötä saa kulttuurihistoriassa uuden merkityksen.

Näin ollen myös itämaisuus ja länsimaisuus alkavat tiukkoina rin-
nakkaiskäsitteinä vaikuttaa melko hatarilta. Monet leimallisesti »län-
simaalaisiksi» mieltämämme kulttuuripiirteet ovat alkujaan yhtälailla 
»itämaisia». Esimerkiksi lähes koko klassisen sinfoniaorkesterin soit-
timisto viuluineen ja oboeineen on itse asiassa arabialaista alkuperää. 
Kristinusko on puolestaan peräisin Lähi-Idästä, jossa siihen on aika-
naan vaikuttanut voimakkaasti juutalaisuus – ja juutalaisuuden kautta 
persialainen zarathustralaisuus. On myös merkittävää, että renessans-
siaikana islamilainen ja kristillinen kulttuuri elivät sovussa rinta rinnan 
pitkään niin maurien Espanjassa kuin ottomaanien valtakunnassakin 
Konstantinopolin kaatumisen jälkeen. Euroopan kulttuuri onkin aina 
hanakasti ottanut vaikutteita muista kulttuureista ja pyrkinyt jatkuvas-
ti uudistumaan eräänlaisena hybridikulttuurina.
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Antiikin uudelleenheräämisessä, renessanssin ja uuden ajan synnyssä, 
on arabialaisella kulttuurilla ollut keskeinen vaikutus. On syytä huomata, 
että myöhäiskeskiajalla arabialais-islamilainen kulttuuri oli olennaisesti 
länsimaista kulttuuria kehittyneempää ja kontaktien luominen oli län-
simaille hyödyllistä erityisesti tieteen edistymisen kannalta. Yliopistoja 
perustettiin arabialaisen lääkintä- ja algebrataidon opettamiseksi. Ara-
bioppineet olivat kunnostautuneet myös antiikin kirjallisuuden – tär-
keimpänä Aristoteleen kirjoitusten – säilyttämisessä ja kääntämisessä, 
minkä ansiosta Länsi-Eurooppaan syntyvillä yliopistoilla oli lähtökohta 
tieteellisen ajattelun kehittämisessä. Näin myös antiikin musiikin teo-
ria palasi Eurooppaan. Länsimaisten yliopistojen esikuvana voidaankin 
pitää Ateenan Akatemian ja vastaavien ohella Marokon Al-Qaraouinen- 
ja Kairon Al-Azhar-kouluja, jotka monissa listauksissa lasketaankin 
maailman vanhimmiksi yliopistoiksi.

Ristiretkien myötä nykyisen Libanonin ja Israelin alueelle syntyi 
ristiretkeläisvaltioita, jotka osaltaan kiihdyttivät idän ja lännen välistä 
kulttuurivaihtoa. Näin syntyi myös niin kutsuttu ritarilyriikka, kun jän-
nittävän kulttuuris-yhteiskunnallisen tilanteen innoittamat muusikko-
runoilijat eli trubaduurit ja truveerit alkoivat luoda kansankielistä laulu-
runoutta. Yhteensä tunnetaan noin 500 ritarilaulajaa ( joista tosin kaikki 
eivät suinkaan olleet aatelisia) ja noin 5000 runoa, joista kolmannek-
seen on olemassa myös melodia. Nämä laulut käsittelivät usein rakkaut-
ta ja sen saavuttamattomuutta. Arabialaisen runouden ja Maria-kultin 
innoittamana hovirunouteen syntyi erityinen käsite »kaukorakkaus», 
jossa keskeisellä sijalla oli usein rahvaan miehen ylhäiseen naiseen koh-
distuva palvonta ja kaipaus. Runoilijalle suuri hyve oli rakastaa, mutta 
kaikkein kauneinta oli suloisenkatkera, vastakaiuton rakkaus. Ei ole sat-
tumaa, että näin myös dante aliGhieri ja FranCesCO PetrarCa 
valitsivat taivaalliset Beatricen ja Lauran »sydämiensä valtiattariksi»!

Tämän konsertin päämääränä on valottaa sitä merkittävää vaikutus-
ta, joka arabialaisella korkeakulttuurilla on aikanaan ollut renessanssin 
syntymiseen ja kehittymiseen, sekä muistuttaa idän ja lännen yhteises-
tä historiasta. Monia konsertin teoksista on vaikea sijoittaa mihinkään 
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tiettyyn hetkeen tai tietylle säveltäjälle, koska lähes kaikki arabialainen 
musiikkitraditio on suullisen perimätiedon varassa. Arabialaisten resi-
taatioiden, gregoriaanisen laulun, ritarirunouden, ristiretkilaulujen ja 
kaukorakkaudesta kertovien runojen kautta voi kuitenkin löytää mo-
nenlaisia suoriakin musiikillisia yhtymäkohtia näiden näennäisesti 
erilaisten traditioiden välillä. Illan musiikki täsmentää sitä, miten hie-
noimmat taiteelliset ja tieteelliset saavutukset ovat usein avarakatseisen 
ja ennakkoluulottoman kulttuurivaihdon ja yhteistyön tulosta maail-
massa, joka on alati muutoksessa ja jossa mikään ei ole ikuisesti pysyvää 
tai varmaa. Tuhat ja yksi yötä on riemulaulu monikulttuurisuudelle!

TEOKSET
Resitaatio

HAEC DIES & ARABIANKIELINEN RESITAATIO

Haec dies on gregoriaaninen laulu Raamatun psalmista 118:24. Sen van-
hin neumikirjoitusversio löytyy jo 800-luvulta St. Gallenin luostarista. 
Tätä osaa on rytmitettynä käytetty usean kolmiäänisen conductus-jak-
son alastemmana. Tähän liitimme arabialaisen improvisaation, jossa 
on perinteiset sanat, mutta melodia täysin improvisoitu hijaz-maqa-
missa. Maqamit ovat niin sanottuja arabialaisia sävellajeja. Koska ara-
bialaisessa musiikissa säveliäkin on huomattavasti enemmän kuin län-
simaisessa 12-säveljärjestelmässä, on niiden yhdistelmiä eli asteikkoja 
olemassa jopa tuhansia.

Haec diez, quam fecit Dóminus Tämä on sen päivä, jon-
ka Herra on tehnyt.

exsultemus et laetémur in ea. Iloitkaamme ja riemuit-
kaamme siitä.

Psalmi 118:24
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Arabialainen kansansävelmä
LAMMA ANNAKHU

Lamma annakhu on mawwal eli runomuotoinen improvisaatio laulaja 
saBah Fakhrin mukaan, jossa on sävellettyjä kohtia ja vapaita jak-
soja. Näitä ei kuitenkaan ikinä nuotinneta. Dramaattinen laulu kuvaa 
rakastetun lähdön tuottamaa tuskaa ja rakastajan epätoivoa hänen sitä 
muistellessaan.

Lamma anaakhu qubaila 
subhi iisahumu

Kamelikaravaani on valmis 
lähtöön ennen auringonnousua, 
selässään rakastettu. Hän luo 
minuun viimeisen jäähyväiskat-
seensa silmät täynnä kyyneliä. 
Silloin toivon vain, että kamelit 
lamaantuisivat eikä rakastettu-
ni pääsisi lähtemään. Jos lähdet 
ikiajoiksi, viimeinen toiveeni on 
sanoa sinulle hyvästi, sillä kun 
olet lähtenyt, omakin elämäni on 
vaakalaudalla. En unohda sinua 
koskaan, ja tulen muistamaan iha-
nat ajat, jotka vietimme yhdessä.

wa hammalooha wa saara 
fid dujal ibilu

fa'arsalat min khilaalis 
sajfi naaziraha

tarnu ilaiyya wa dam'ul 
aini yanhamilu

wa wadda'at bibananin 
aqduhu alamun

nadaitu la hamalat 
rijlaaka ya jamalu

waili minal baini maza 
halla bi wa biha

min nazlil beet, hallal 
bainu war'tahalu

inni 'alal ahdi lam anqud 
mawaddatahum

ya laita shi'ri bitoolid 
dahri ma fa'alu

ya leel ya leel ya leel ya 
leel ya leeli ya leel
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Arabialainen kansansävelmä
SIHTU WAJDAN

Sihtu wajdan on vanha muwaššah-laulu, jonka muoto edeltää keskiajan 
virelai-muotoa. Tämä laulu, kuten edellinenkin, on rast-maqamissa.

Trubaduurilaulu
QUAND LO RIUS DE LA FONTANA

Quand lo rius de la fontana on trubaduuri JauFre rudelin laulu kau-
kaisesta rakkaudesta, joka on pohjana myös kaiJa saariahOn oop-
peralle L’Amour de loin.

Quand lo rius de la fontana Kun kevään purot valuvat
s’esclarzís, si com far sòl, jälleen kirkkaana lähteestä,

Sihtu wajdan ah ya nadaama Olen kaivannut sinua niin kuin 
en koskaan ennen – voisitko 
auttaa minua ja tulla luokseni, 
tai sitten jättää minut koko-
naan rauhaan. Olen vuodatta-
nut kyyneliä, rakastuminen on 
tehnyt minut heikoksi, anon 
apuasi. Jos näet minun tulevan 
hulluksi, anna minulle anteeksi.

Wasilooni ah au'idooni, ya leel ya 
leel wasilooni ah au'idooni

Inni sabbon ah fi hawakum inni 
sabbon ah fi hawakum

Saala dama'ii ah min uyuoni, 
ya leel ya leel saala 
dama'ii ah min uyuoni

Zubtu min shawqi ah 
gharaaman zubtu min 
shawqi ah gharaaman

Farhamooni ah au'dooni, ya leel 
ya leel farhamooni ah au'dooni

In janantul al yauma fiikum, In 
janantul al yauma fiikum

Fa'uzuruuni aah fi jununi, ya 
leel ya leel, fa'uzuruuni 
aah fi jununi
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e par la flors aiglentina kukat kukkii
e’l rossinjolets el ram ja satakieli oksalla esiintyy,
Vòlf e refranh et aplana muuntelee ja pehmentää
son douç chantar et afina kaunista lauluaan, jalostaen sitä,
Dreits es qu’ieu lo mieu refranha. on oikein, että minä myös 

muuntelen lauluani.
¶Amors de terra lonhdana, ¶Kaukaisen maan rakkautta
per vos totz lo cors mi dol; koko sydämeni halajaa;
e no’n puesc trova mezina enkä voi löytää parannusta
si non au vostre reclam ellen kuule rakkauden suloisuuden
ab atraich d’amor doussana värittämää kutsuasi,
dinz vergier o sotz cortina puutarhassa, tai verhojen takana
ab dezirada companha. kaipaamaltani kumppanilta.
¶Pus totz jorns m’en falh aizina, ¶Koska en saa mitään 

mahdollisuutta,
no’m meravilh si’m n’aflam, ei ole ihme että olen kuin tulessa,
quar anc genser crestiana sillä ei ole hyveellisempää kristittyä,
non fo, ni Dieus non o vol, Jumala ei tätä haluaisi,
Juzeva ni Sarrazina; ei juutalaista tai saraseenia;
ben es selh pagutz de mana, se on mannalla ruokittu,
qui ren se s’amor guazanha. joka saa osan hänen rakkaudestaan.
¶De dezir mos cors no fina ¶Sydämeni kaipaa lakkaamatta
vas selha ren qu’ieu pus am; häntä jota rakastan eniten;
e cre que volers m’engua-na ja uskon, että tahtoni pettää minut,
si cobezeza la’m tol; jos himo vie hänet pois minulta;
que pus es ponhes qu’espina paljon pistävämpi kuin piikki
la dolors que per joi sana; on tuskani, jonka vain 

ilo voi parantaa;
don ja non vuelh qu’om 

m’en planha.
enkä halua kenenkään 

säälivän minua.
¶Senes breu de par-guamina ¶Ilman mitään 

pergamenttikirjettä
tramet lo vers, que chantam lähetän tämän runon, 

joka lauletaan
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Trubaduurilaulu
CHANTER VOEL

Chanter voel on tuntemattoman truveerin tekemä hurskas laulu (chan-
son pieuse).

en plana lengua romana, puhtaalla romaanisella kielellä,
a’n Hugo Bru per Filjol; Ugo Bru’lle, Filhol’n kautta;
bo’m sap quar gens Peitavina Iloitsen siitä, että Poi-

tiersin asukkaat,
de Berri e de Guïana Berry ja Guyana
s’esgau per lui e Bretanha. riemuitsevat hänestä, ku-

ten myös Ranskakin.
suom. Uli Kontu-Korhonen

Chanter voel par grant amour Tahdon laulaa suures-
ta rakkaudesta,

une chansonnete humaine, pienen laulun ihmisen.
si chanterai en l’ounour Laulan kunniaksi
de Marie Magdalaine, Maria Magdalenan,
a qui nostre salveour jolle pelastajamme
delaissa par sa douchour antoi lempeydessään anteeksi
les pechiés dont estoit plaine. synnit, joita hän oli täynnä.
¶Le dame dont je vous di ¶Nainen, josta teille kerron
pecca mout ens en s’enfanche, teki nuoruudessaan paljon syntiä,
mais ele s’en repenti, mutta hän katui
se en fist sa penitanche ja sovitti ne,
et si aama cheli ja niin rakasti tätä,
ki puiz ot de li merchi, joka sitten antoi hänelle armon,
car tous ses amis avanche. koska oli paras ystävä.
¶Jhesus mout s’umilia ¶Jeesus on armelias
adont vers les pecheours, syntisiä kohtaan
quant ele ses piés lava kun Maria Magdalena pesi hänen
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Perinteinen sefardisävelmä
ESTA MONTANA D’ENFRENTE

Esta montana d’enfrente on keskiajalta peräisin oleva perinteinen sefar-
dilaulu. Sefardit olivat useimmin Espanjasta ja Portugalista kotoisin 
olevia Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan juutalaisia. 1400-luvun lo-
pulla Espanjan takaisinvaltauksen myötä monet heistä pakenivat itään 
Ottomaanien valtakunnan piiriin.

IMPROVISAATIO
Kai Olander, nay-huilu

Soitinimprovisaatiota kutsutaan nimellä taqasim, lauluimprovisaatiota 
vastaavasti nimellä mawwal. Tässä improvisaatiossa on pohjana rytmi-
kaava rummuille, nimeltään masmudi.

et de lermes et de plours; jalkojaan, kyynelin ja itkuin,
de ses crins les essuia pyyhki hiuksillaan
et douchement les baisa; ja hiljaa suuteli niitä.
mieus l’en sera a tous jours. Tämä teko pyhitti hänet.
¶Mout sevetions estre liés, ¶Meidän tulee olla iloisia,
nous qui sommes pecheours, meidän syntisten,
car Dieus est apparelliés että Jumala on valmis
a nous recevoir tous jours aina vastaanottamaan meidät,
pour que nous soions purgiés jotta tulisimme puhdistetuiksi
de nos maus, de nos pechiés; pahasta ja synneistämme;
mouot en est liés et joious. Hän on hyvin iloinen ja 

riemuitsee siitä.
suom. Susanna Niiranen
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Arabialainen kansansävelmä
SIBOONI YA NAS

Arabialainen kansansävelmä
AL-UZUBIYYA

Eli'zubiyya taalet aalayya Olen elänyt kauan selibaatissa, 
Uumi khutbiili yamaama 

wahdi sabiyya
äiti, etkö voisi löytää mi-

nulle nuorta vaimoa?
Aroosa khat'ba matkoonshi 

mtalbaa
Unelmieni vaimo olisi sellainen, 

Hatil aroosa ya mama 
wi khdili hdiiyya

jota kukaan muu ei ole 
ennen kosinut, 

Min bah'ri fännik tihdiini minnik ja jos tuot hänet luokse-
ni, annan sinulle lahjan.

Sibooni ya nas bihali bihali 
arooh matrah ma rooh

Oi jätä minut rauhaan ja anna 
minun mennä sinne min-
ne sydämeni minut vie.

Da ghazali wafa uzzali o 
khallani liwahdi arooh

Rakkaus on pettänyt ja 
jättänyt minut.

¶O kam ab'atlu taraji wa 
la yi'bal rajaaya

¶Olen rukoillut häntä 
tulemaan, mutta turhaan.

A'amillo wana wana bamil lo o 
fi sirru ma'darshi abboh

Mitä minä teen, olen avuton enkä 
voi paljastaa salaisuuksiamme.

¶Gheeri Ishi' wit t'hanna t'hanna 
wir taah wayyal habiib

¶Toiset saivat rakkautta 
ja saivat elää yhdessä 
rakastettujensa kanssa.

Ya naari mahaddish daar wana 
bihaali asooh wi anooh

Onnettomuudeksi kukaan ei 
tunne sellaista katkeruut-
ta kuin minä, ja se tekee 
elämäni viheliäiseksi.
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IMPROVISAATIO »FOLIAS D’ESPAGNA»
Trio Audi Alteram

Follia (espanjaksi Folias, ranskaksi Folies ja niin edelleen) on renessans-
siajan yksi tunnetuimmista sointukuluista, jonka päälle on historian 
kuluessa sävelletty lukemattomia sävellyksiä. Viimeisimpiä näistä on 
rahManinOvin Corelli-muunnelmat pianolle. Follia on myös lois-
tava pohja improvisaatiolle, mihin sovellamme sitä tässä konsertissa. 
Kyseessä on yleensä aina 16 tahdin pituinen sointukulku, joka toistuu 
uudestaan ja uudestaan erilaisina variaatioina.

Trubaduurilaulu
REMEMBRANCE, QUE M’EST OU CUER ENTREIE

Remembrance, que m’est ou cuer entreie on auBertin d’airainesin 
tekemä hurskas truveerilaulu. Useimpien trubaduurien ja truveerien 
elämästä ei tiedetä juuri mitään, vaikka he olivat ensimmäiset runoilijat, 
jotka kirjoittivat kansankielillä.

Wahdi amiira o ya mama 
bi'youn asaliyya

Unelmieni vaimo olisi rus-
keasilmäinen prinsessa.

Remambrance, que m’est 
ou cuer entreie

Muisto, joka on sydämes-
säni Jeesuksesta,

de Jhesu christ, qui por 
nous vous morir,

joka tähtemme halusi kuolla,

Mi fait laixier et guerpir 
lai contreie,

sai minut jättämään tämän paikan,

Si m’en irai mon droi signor servir. ryhtyäkseni oikeaa her-
raani palvomaan.

Lou monde m’estut guerpir, Maailma jäi,
car trop durement m’anoie, koska se ahdisti kovin minua
et pour ceu je lou renoie; ja sen takia kiellän sen.
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sor mai chairoigne di fi, Sanon »hyi» ruumiilleni,
car trop l’ai norri. sillä olen ruokkinut sitä liikaa.
¶Hé ! Jone gens, a cui 

jonesse aigreie,
¶Hei, te keskenkasvuiset, joita 

nuoruus virvoittaa,
vous ne savreis vos cors 

si bien polir
ette saa vartaloitanne 

niin hohtaviksi,
que Mors, que fiert grans 

colz et sens espeie,
etteikö kuolema, joka lyö ko-

vin iskuin ja miekatta,
ne vous faicë en lai terre porrir: pilaannuttaisi teitä ar-

kussa maan alla,
Bien vous en doit souvenir ! se on hyvä muistaa!
Li mondes adés tornoie, Maailma pyörii,
pouc dure solés et jooie; vähän kestää helpotus ja ilo.
pensons au vray crucifi, Ajatelkaamme todellis-

ta ristiinnaulittua,
qui en crex pendi. ristillä roikkunutta.
¶Je si a tous, et c’est choze prouveie, ¶Sanon teille ja se on tosi,
tout ceu que nest, il lou 

couvient morir:
kaiken, mikä syntyy, pitää kuolla:

biauteis, bonteis, orguelz, 
haulte panceie,

kauneus, hyvyys, ylpeys, 
hienot ajatukset,

tout ceu couvient a niant revenir; kaiken pitää tulla olemattomaksi.
mais cil qui vuet Deu servir Mutta se, joka halusi pal-

vella Jumalaa
son tens en boin us emploie. käyttää aikansa hyvin.
Aï foi ! Je ke diroie Tosiaan! Mitä sanoisin
de sa meire ? Mar vesquit hänen äidistään? onnettomasti on
qui sert l’ainemin. elänyt hän, joka palvelee vihollista.
¶Meire Deu, franche 

dame honoreie,
¶Jumalan äiti, jalo, 

kunnioitettu rouva,
per vos pitié me voi 

voiliés consantir
voitteko armollisesti suos-

tua siihen, ettei
m’airme ne soit perie ne dampneie sieluni joudu perikatoon 

eikä tuomioon
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Trubaduurilaulu
SANTA MARIA AMAR

Santa maria amar on aulu numero seitsemän isosta laulukokoelmasta 
nimeltään Cantigas de Santa Maria. Tekijänä pidetään kuningas al-
FOnsO X:tä (1221–84). Kaikki laulut kertovat Neitsyt Marian kuvit-
teellisista ihmeteoista, ja ne on kirjoitettu Galician portugalinkielellä, 
joka ei kuitenkaan ollut sivistyneen kuninkaan äidinkieli.

cant Deus vorrait son 
jugement tenir.

silloin kuin Jumala antaa vii-
meistä tuomiotaan.

Frans estandairs sens faillir, Olkaa upea loppu, ikuises-
ti pystyssä pysyvä,

com pechieres que je soie, synnyntekijöille niin kuin minä.
M’airme vous don et ottoie. Annan ja lahjoitan teille sieluni.
Dame, aieis pitié de mi, Rouva, olkaa minulle armollinen,
de cuer lou vous pri. sydämestäni pyydän sitä.

suom. Susanna Niiranen

Santa Maria amar Meidän tulee rakas-
taa pyhää Mariaa

devemos muit' e rogar ja paljon rukoilla,
que a ssa graça ponna jotta Hän asettaisi ar-

monsa meihin
sobre nos, por que errar niin, että hävytön piru
non nos faça, nen pecar, ei saisi meitä erehtymään
o demo sen vergonna. eikä tekemään syntiä.
¶Porende vos contarey Siksi kerron teille
dun miragre que achei ihmeestä, josta olen kuullut,
que por hûa badessa abbedissasta,
fez a Madre do gran Rei, pyhän Isän palvelijasta,
ca, per com' eu apres' ei, ja siten, kuin sen kuulin,
era-xe sua essa. kerron sen teille.
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Guillaume Dufay (n. 1397–1474)
JE TRIOMPHE DE CRUDEL DUEIL

Gilles BinChOis ja GuillauMe duFay olivat varhaisrenessanssin 
ehkä merkittävimmät säveltäjät. Heidän musiikissaan alkoi ensim-
mäistä kertaa vakiintua niin kutsuttu terssisointuisuus, joka saa mu-
siikin kuulostamaan 2000-luvun kuulijallekin tutulta, harmoniseslta 
ja kauniilta. Nämä kaksi chansonia ovat keskiajan trubaduurilauluista 
johdettuja sävelmiä, kuitenkin nyt moniääniseen eli polyfoniseen muo-
toon sävellettynä.

Gilles Binchois (n. 1400–1460)
TRISTE PLAISIR ET DOULOUREUSE JOIE

Mas o demo enartar- Mutta pirun juonen ansiosta
a foi, por que emprennar- hän tuli raskaaksi
s' ouve dun de Bolonna, bolognalaisesta miehestä,
ome que de recadar joka oli hyvin hallittu
avia e de guardar olemukseltaan ja
seu feit' e sa besonna. käytökseltään.
¶O Bispo lle diss' assi: Piispa sanoi hänelle näin:
»Donna, per quant' aprendi, »Nainen,
mui mal vossa fazenda olen saanut kuulla,
fezestes; e vin aquí että olette tehnyt
por esto, que ante mi ilkeän tempun.
façades end' amenda.» Menkää viipymättä,
Mas a dona sen tardar rukoilemaan Jumalan äitiä.»
a Madre de Deus rogar foi; Ja kuin unessa
e, come quen sonna, pyhä Maria
Santa Maria tirar- otti abbedissasta lapsen
lle fez o fill' e criar- ja lähetti hänet
lo mandou en Sanssonna. kasvatettavaksi Sanssonnaan.

Suom. ositt. Timo Riiho
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Arabialainen kansansävelmä
LAMMA BADA

Lamma bada on hijaz-maqamissa hitaasti 10/4-rytmissä liikkuva lau-
lu. Tämä on yksi tunnetuimmista lauluista arabimaailmassa ja peräisin 
Andalusiasta, Espanjan maurivaltakunnasta, joka oli arabiruhtinaiden 
tärkein istuin Euroopassa renessanssiaikana. 

Lamma baada yatathanna, Kun minun rakkaani tanssi,hä-
nen kauneutensa teki mei-
hin vaikutuksen. Jokin siinä 
sai meidät haltioihinsa.

Kauneutta heti, kun hän 
alkoi tanssia.

Lupaukseni! Voi, hämmennykseni!
Kuka voisikaan helpottaa 

rakkauteni tuskaa, vapaut-
taa minut piinasta? Kuka 
muu kuin kaunokaiseni? 

Voi, armoa, armoa, armoa!

aamaan a maan a maana maan, 
hubby jamaalu fatanna, aamaan 

a maan a maana maan
Wa'di waya hiirati 
Män lii rahiimu shak'wati, fil 

huubbi min lau'ati 
illa maliikul jamaal,  aamaan 

a maan a maana maan
hubby jamaalu fatanna, aamaan 

a maan a maana maan
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Teksti: Kari Turunen

Svensk 
text på 
sidan 80.

VUONNA 1518 
— MEDICI-PAAVIN 

MUSIIKILLINEN 
OMAKUVA

Kun Medici-valtasuvun vesa Giovanni 
de’ MediCi kruunattiin Paavi leO X:ksi, hänen väi-
tetään lausuneen sanat: »Nyt kun Jumala on päättänyt 
tehdä meistä paavin, nauttikaamme siitä.» Firenzen 
ruhtinaan lOrenzO de’ MediCin toinen poika oli 

jo nuoresta korvamerkitty kirkolliselle uralle, ja hänestä tuli apot-
ti 10-vuotiaana ja kardinaali jo 13-vuotiaana. Tämä ei niinkään kerro 
nuoren Giovannin varhaiskypsästä uskonnollisuudesta kuin siitä, että 
mahtisuvuilla oli vahva asema myös kirkon piirissä. Giovanni itse 
asiassa otti pappisvihkimyksen vasta tultuaan valituksi paaviksi vuon-
na 1513, joskin hän sittemmin hoiti aikalaiskertomusten mukaan kaikki 
hengelliset velvollisuutensa moitteetta.

Giovanni oli jo ennen paaviuttaan elänyt ruhtinaan elämää ja oli 
tunnettu taiteiden edistäjänä. Taiteet ja metsästys olivat keskeisiä 
myös Paavi Leolle – jopa siinä määrin, että hänen on epäilty ymmär-
täneen luterilaisuuden haasteen vakavuuden aivan liian myöhään siksi, 
että hänen huomionsa oli valtaosin aivan muissa kuin uskonnollisissa 
kysymyksissä.

Leo X:llä oli kuitenkin myös ansionsa, erityisesti taiteiden ja kou-
lutuksen suojelijana. Leolla oli lisäksi ilmeisen aito pyrkimys rakentaa 
rauhaa, vaikkakin tällä saralla niin käytetyt keinot kuin tuloksetkin oli-
vat kyseenalaisempia. Leon pyrkimyksiin luoda rauhanomaiset suhteet 
Ranskan kanssa liittyy myös Medici Codexina tunnettu kokoelma kir-
kollista polyfoniaa vuodelta 1518.
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Leon veljenpoika lOrenzO de’ MediCi (isoisänsä kaima), jonka 
suku oli juonittelun ja voimankäytön avulla järjestänyt Urbinon hert-
tuaksi, oli oiva välikappale rauhanomaisiin suhteisiin Ranskan kanssa. 
Naittamalla hänet Madelaine de la tOurille, Ranskan kuninkaan 
Frans i:n serkulle, Leo ja Medicit varmistivat hyvät suhteet Ranskan 
kanssa. Vaikka Lorenzo kuolikin syfilikseen pian mentyään naimisiin, 
suunnitelma tuotti tulosta: Lorenzon tyttärestä katariinasta tuli 
myöhemmin Ranskan kuningatar. Hänen avioliittonsa Ranskan ku-
ninkaan henrik ii:n kanssa 1530-luvulla järjesti muuten seuraava (ja 
viimeinen) Medici-paavi, Leon serkku Paavi kleMens vii.

Lorenzon ja Madelainen avioliitto oli suuri tapahtuma, ja vaikka 
Leo ei osallistunutkaan juhlallisuuksiin henkilökohtaisesti, hän selvästi 
halusi olla osallisena tapahtumassa. Tämä onnistui kokoamalla paris-
kunnalle näyttäviä lahjoja. Näihin kuului muun muassa useampi ra-
Faelilta tilattu maalaus sekä näyttävä musiikkikokoelma. Kuuluisin 
tauluista on Leon omakuva kahden läheisen kardinaalin seurassa (Giu-
liO de’ MediCi, tuleva Paavi Klemens VII ja luiGi de rOssi).

Medici Codex -nimen myöhemmin saanut musiikkikokoelma sisäl-
tää 53 motettia. Sen säveltäjät ovat kaikki Leon aikalaisia ja ranskalai-
sella musiikilla on kokoelmassa merkittävä rooli. Jo kokoelman ensim-
mäinen aukeama kertoo tarkoituksen. Vasemmalla on avain: »kaanon, 
ensimmäisissä kirjaimissa on viesti sinulle.» Ja oikealla on sisällysluette-
lo, jonka teosten alkukirjaimista syntyvä akrostikon on tuo viesti: vivat 
seMPer inviCtvs lavrentivs MediCes dvX vrBini (Eläköön 
ikuisesti voittamaton Laurentius [Lorenzo] Medici, Urbinon herttua).

Kokoelma on ajan hienointa käsityötä kauniine alkukirjaimineen. 
Kun ottaa huomioon lahjan arvokkuuden, henkilökohtaisuuden ja ase-
man osana samaa lahjapakettia kuin Rafaelin taulut, on oikeastaan sel-
vää, että myöskään kokoelman sisältö ei voi olla muuta kuin harkittu ja 
huolellisesti valikoitu. Medici Codex oli paitsi lahja, myös Paavi Leon 
musiikillinen omakuva.

Kaksi asiaa kiinnittää huomion jo kokoelman sisällysluetteloa sela-
tessa: ranskalaisen musiikin suuri osuus ja adrian Willaertin nimi. 
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Noin puolet kokoelman teoksista on ranskalaista alkuperää. Tämä on 
luonnollisesti ymmärrettävää ranskalais-italialaisten häiden konteks-
tissa, mutta voi tuskin olla samalla heijastamatta Paavi Leon musiikki-
mieltymyksiä. Yllättävää on myös se, että sellaisten odotettujen nimien 
kuin Jean MOutOnin ja JOsquin des Prez’n joukossa on seitse-

Paavi leo x sekä kardinaalit 
Giulio de’ Medici ja luiGi de’ rossi. öljyMaalaus 

1518, rafael (1483–1520).
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män vasta 28-vuotiaan Adrian Willaertin teosta. Kuva Leon musiikki-
mausta alkaa hahmottua jo sisällysluettelon kautta.

Tarkempi tutustuminen kokoelman säveltäjiin osoittaa, että useam-
malla näistä oli suora kontakti Paavi Leoon. Jo mainittu Willaert oli 
viettänyt aikaa Roomassa vuonna 1515 ja oli sittemmin Ferraran hovin 
palveluksessa. Rooman ajalta on yksi kuuluisimmista ajan säveltäjä-
anekdooteista, joka on peräisin GiOseFFO zarlinOlta (1558). Willa-
ert oli Zarlinon mukaan Roomassa ilokseen kuullut, että paavin kuoro 
laulaa säännöllisesti hänen motettiaan Verbum bonum et suave ja myös 
ilmaissut tästä ilonsa laulajille. Laulajat, jotka olivat kuvitelleet laulavan-
sa Josquinin motettia, hermostuivat tiedosta siinä määrin, että totesivat, 
ettei kyseistä teosta vastedes lauleta heidän kuorossaan.

Anekdootti paljastaa paitsi ajalle tyypillisen Josquin-palvonnan, 
myös Paavi Leon (tai hänen musiikillisten asiantuntijoidensa) ennak-
koluulottomuuden. Willaertista tuli toki myöhemmin yksi aikansa 
tärkeimpiä hahmoja, jonka ansioksi on pitkälti laskettu niin sanotun 
venetsialaisen koulukunnan luominen, mutta vuonna 1518 hän oli vain 
yksi nuori Italiaan pohjoisesta tulleista muusikoista. Kokoelma perus-
teella on kuitenkin helppo ymmärtää Leon ihastus tämän nuoren mie-
hen musiikkiin: Willaertin motetit kuulostavat moderneilta, sulosoin-
tuisilta ja luonnollisesti virtaavilta verrattuna suureen osaan kokoelman 
vanhakantaisemmasta musiikista.

Isossa asemassa on myös Willaertin opettajana pidetty Jean MOu-
tOn (kahdeksan teosta). Mouton oli Ranskan hovin tärkein säveltäjä 
1500-luvun alkuvuosikymmeninä. Mouton oli Leolle selvästi tuttu sävel-
täjä: hän oli säveltänyt Leolle kruunajaismotetin vuonna 1513 ja Leo oli 
myöntänyt Moutonille palkkioviran vuonna 1515. Palkkioviran Mouton 
sai Bolognassa, jossa Ranskan kuningas ja paavi tapasivat Marignanin 
taistelun jälkeen. Tämä tapaaminen tarkoitti myös heidän hoviensa ja 
kuorojensa tapaamista. Kohtaamista onkin pidetty tärkeänä musiikin 
leviämisen kannalta ja voi hyvin olla, että osa Medici Codexin ranskalai-
sesta musiikista löysi tiensä Roomaan juuri tämän tapaamisen myötä.

Muita kokoelman säveltäjiä, joilla oli suora kontakti Leoon, ovat 
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Jean riChaFOrt, andreas de silva ja COnstanzO Festa. Rans-
kalainen Richafort sai paavilta palkkioviran 1515 tai 1516 ja oli mahdolli-
sesti Roomassa Leon kruunajaisisten aikaan. Espanjalainen Andreas de 
Silva kirjoitti motetin vastavalitulle Leolle ja toimi 1519–20 niin paavin 
kuorossa kuin paavin henkilökohtaisessa muusikkojoukossa. Italialai-
nen Constanzo Festa tuli puolestaan paavin kuoron palvelukseen vuon-
na 1517 ja toimi siinä kuolemaansa asti 1540-luvulla.

Vaikuttaa siis selvältä, että monet kokoelman säveltäjät olivat Leol-
le tuttuja ja että kokoelman musiikki vastasi Leon musiikillista makua. 
Tämän lisäksi teosten aiheet ovat kaikkea muuta kuin sattumanvaraisia. 
Monesta teoksesta löytyy viittaus joko Johannes Kastajaan tai apostoli 
Johannekseen (joka perimätiedossa yhdistettiin evankelista Johannek-
seen). Syy näihin on selvä: Johannes Kastaja oli Firenzen, ja siten myös 
Medicien, suojelupyhimys ja Leon kasteessa saama nimi oli Giovanni 
( Johannes italiaksi). Johannes-aiheisten teosten tarkoitus on siis selvästi 
viitata kokoelman lahjoittajaan.

Melko odotetusti kokoelman teosten teksteistä löytyy paljon viit-
tauksia rauhaan, häihin ja rakkauteen. Kiinnostavaa on myös se, miten 
vahvoja ranskalaisia vaikutteita kokoelmaan sisältyy paitsi musiikillises-
ti, myös tekstuaalisesti: mukana on ylistysteoksia Ranskan kuninkaal-
lisille, surumotetteja menehtyneille kruunupäille ja jopa riemumotetti 
Ranskan sotavoitolle paavin tukemista sveitsiläisistä joukoista Marig-
nanissa 1515. Tyylikkäästi kokoelman kahteen motettiin on saatu jopa 
päännyökkäys morsiamelle Madelaine de la Tourille (torni), sillä näissä 
viitataan torniin.

Medici Codex antaa värikkään kuvan Paavi Leo X:n musiikillisesta 
mausta ja sivistyksestä. Vaikka Leo tuskin kokosi kokoelmaa itse, sen 
sisältö on niin harkittu ja henkilökohtainen, että on vaikea kuvitella 
Leon olleen vain passiivinen sivustaseuraaja sen kokoamisessa. Mies, 
jonka paavius oli hengellisesti, poliittisesti ja taloudellisesti melkoinen 
katastrofi, jätti jälkipolville dokumentin, joka tallensi 1500-luvun alun 
musiikin hienoimpia aikaansaannoksia – ja kertoi samalla paljon tämän 
Medici-paavin sivistyksestä ja mausta.
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TEOKSET
PRELUDI

Ilpo Laspas, urut

Adrian Williaert (1490–1562)
VIRGO GLORIOSA CHRISTI, MARGARETA

Willaertin Virgo gloriosa ei ollut kokoelman alkuperäinen avausteos, 
vaan sillä paikalla oli BOyleaun In principio erat verbum, joka sisältää 
viittauksen niin alkuun (in principio) kuin Paavi Leon kutsumanimeen 
(Giovanni; teksti on Johanneksen evankeliumin alusta). Todennäköisin 
syy lisäykselle on se, että Leo oli saanut tietää Madelainen raskaudes-
ta ja suorastaan solmi lahjansa viittaamalla ensimmäisessä motetissa 
raskaina olevien naisten suojeluspyhimykseen, Margaretaan. Se tuskin 
haittasi, että kuningas Fransin sisko oli MarGareta navarralai-
nen. Pienen motetin silmiinpistävin piirre on sen äänijako: tenori ja 
kolme bassostemmaa. Lopputulos on tumma ja kauniisti soljuva.

Virgo gloriosa Christi Margareta, Loistava Kristuksen neit-
syt, Margareta,

preciosa virtute supernorum clara, jonka hyveellisyys tunne-
taan korkeuksissa,

audi preces nostras, coram te fusas, kuule rukouksem-
me, eteesi lasketut,

fac nos iungi eternali choro, ja anna meidän myöhemmin yhtyä
precibus ergo tuis. rukouksissamme ikuiseen kuoroon.
Adesto calamitatibus nostris, Ole jo täällä vierellämme 

vastoinkäymisissämme,
Quibus undique premimur, jotka meitä niin painavat.
undique premimur. Amen. Aamen.
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Constanzo Festa (1485/90–1545)
ANGELUS AD PASTORES

Constanzo Festa tuli Leon palvelukseen vuonna 1517 ja lauloi sen jäl-
keen lähes 30 vuoden ajan paavin kuorossa (Cappella Sistina). Festa 
oli ensimmäisiä merkittäviä italialaisia 1500-luvun säveltäjiä ja hänen 
teoksensa olivat merkittävässä roolissa kuoron ohjelmistossa aina 
1570-luvulle asti. Myös Angelus ad pastores sisältää päännyökkäyksen 
Leon syntymänimen suuntaan, sillä Luukkaan joulukertomuksesta 
muokattuun tekstiin on uitettu myös sanan tuleminen lihaksi ( Jo-
hanneksen evankeliumin). Festan tyyli on vanhahtavan jylhä, mitä ko-
rostaa ylöspäisen kvintin asema heti ensimmäisessä fraasissa ja ylä- ja 
alaäänten duetot. Festa pysähtyy seimen ääreen saapuvien paimenten 
kanssa ihmettelemään pyhää perhettä.

Angelus ad pastores ait: Enkeli sanoi paimenille:
Annuntio vobis gaudium magnum, Ilmoitan teille suuren ilon,
quia natus est nobis 

Salvator mundi.
sillä syntynyt on maail-

man Vapahtaja.
Alleluia. Halleluja.
Pastores loqubantur ad invistores: Paimenet sanoivat toisilleen:
Transeamus usque in Betlehem Lähtekäämme siis Betlehemiin
et videamus hoc verbum ja menkäämme katsomaan viesti,
quod annuntiatum fuit 

nobis angelo.
jonka enkeli meille ilmoitti.

Et venerunt festinantes He menivät kiirehtien
et invenerunt Mariam et Joseph ja näkivät Marian ja Joosefin
et infantem natum ja vastasyntyneen lapsen
et adoraverunt eum dicentes: ja palvoivat heitä sanoen:
Verbum caro factum est Sana on tullut lihaksi
de virgine Maria. Puer 

natus est nobis
neitsyt Mariasta. Poika 

on meille syntynyt
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IMPROVISAATIO
Ilpo Laspas, urut

Jean Mouton (n. 1459–1522)
NESCIENS MATER

Medici Codexin 1960-luvulla julkaissut edWard lOWinski kiinnit-
ti huomiota ranskalaisen musiikin suureen osuuteen kokoelmassa ja 
päätyi melko ymmärrettävästi oletukseen, että kyseessä oli ranskalai-
nen lahja hääparille. Lowinski myös päätteli Jean Moutonin aseman 
ja teosten määrän (10/53) perusteella, että Mouton saattoi hyvinkin 
olla kokoelman toimittaja. Vaikka myöhempi tutkimus on osoittanut 
olettamukset virheelliseksi, Moutonin merkitys ranskalaisessa 1500-lu-
vun alkupuolen musiikkielämässä on kiistaton. Nesciens mater on häm-
mentävä yhdistelmä teknistä taituruutta ja ilmaisun rikkautta: kahdek-
sanääninen teos on kahden kuoron kaanon, jossa toinen kuoro imitoi 
ensimmäistä kuoroa neljän iskun ja puhtaan kvintin etäisyydellä. Kuu-
lokuva on kuitenkin kaikkea muuta kuin oppineen kuiva ja Mouton 
tavoittaa hienosti sen »taivaan täyteyden», josta teksti kertoo.

Nesciens mater virgo virum Ei tiennyt neitsytäiti miehestä,
peperit sine dolore ja synnytti ilman kipua
salvatorem saeculorum. aikain vapahtajan.
Ipsum regem angelorum Itse enkelien kuningasta 
sola virgo lactabat, yksin Neitsyt imetti,
ubere de caelo pleno. rinnoin taivaan täyttämin.

de virgine Maria, in 
hoc anni circulo

neitsyt Mariasta. Tä-
hän vuodenaikaan

vita datur populo, elämä annettiin kansalle.
natus in presepio de virgine Maria. Se syntyi seimeen Neit-

syt Mariasta.
Alleluia. Halleluja.
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Jean Mouton
SALVA NOS, DOMINE

Salva nos, Domine, on tyypillisempää Moutonia. Kuusiääninen, levol-
linen ja tummapintainen motetti perustuu gregoriaaniseen antifoniin, 
joka kuullaan kahdessa keskiäänessä tiheänä kaanonina. Tämän tekni-
sen kehyksen puitteissa Mouton luo levollisen, virtaavan kokonaisuu-
den, joka välittää hienosti iltarukouksen.

Andreas De Silva (1475–1530)
INTONUIT DE CAELO

Jos Mouton oli aikansa supertähtiä, espanjalaisesta Andreas de Silvasta 
tiedetään huomattavasti vähemmän. Se, että peräti viisi hänen motet-
tiaan päätyi Medici Codexiin, selittynee sillä, että tämä oli tullut Leon 
tietoisuuteen 1510-luvun alkupuolella. De Silva toimi myöhemmin niin 
paavin kuoron laulajana kuin Leon henkilökohtaisten muusikkojen 
joukossa. Intonuit de celo on raikas neliääninen motetti, jonka kolme 
jaksoa päättää samana toistuva Halleluja.

Intonuit de caelo Dominus Herran ääni kuului taivaasta
et altissimus dedit vocem suam ja korkein antoi äänensä kulua
et apparuerunt fontes aquarum. ja ilmestyi kuin veden lähteenä.
Alleluya. Halleluja.
Dextera Domini fecit virtutem, Herran oikea käsi näytti voimansa,
dextera Domini exaltavit me. Herran oikea käsi kohotti minut.
Alleluya. Halleluja.

Salva nos, Domine, vigilantes, Pelasta meidät, Herra, valvo meitä,
custodi nos dormientes ut 

vigilemus cum Christo
suojele meitä kun nukum-

me, jotta voisimme val-
voa Kristuksen kanssa

et requiemus in pace. ja levätä rauhassa.
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FANTASIA SOPRA 
IN OMNI TRIBULATIONE (Jean Mouton)

Ilpo Laspas, urut

Yksi renessanssiurkureiden ammattitaidon peruskiviä oli moniäänisten 
vokaaliteosten sovittaminen uruille. Tässä fantasiassa, joka perustuu 
Moutonin motettiin Medici Codexista, ilPO lasPas esittelee paitsi so-
vitustaitoaan, myös toista ajalle ominaista urkureiden ylpeyden aihetta, 
improvisaatiokykyä.

Pierre Moulu (n. 1484–1550)
FIERE ATROPOS

Myös Pierre MOulusta tiedetään aika vähän. Hän toimi varmuudel-
la Meaux’n katedraalin laulajana, ja hänen tunnetuin teoksensa on tämä 
motetti vuodelta 1514. Motetti on sävelletty kuningatar anna BretaG-
nelaisen muistolle. Anna oli naimisissa peräti kolmen kuninkaan 
kanssa ja hänen tyttärensä oli Ranskan kuninkaan Frans I:n puoliso. 
Fiere atropos on kirjoitettu miesäänille, ja sen läpi kulkee gregoriaaninen 
antifoni Anxiatus est, motetin toisessa osassa kvartin korkeammalta kuin 
ensimmäisessä. Motetti on jylhä ja vakava, kuten aiheeseen sopiikin.

Hec dies quam fecit Dominus, Tänä päivänä, jonka Her-
ra on tehnyt,

exultemus et letemur in ea. ylistäkäämme ja iloit-
kaamme Hänessä.

Alleluya. Halleluja.

Fiere atropos, mauldicte 
et inhumaine,

Julma kuolema, kirottu 
ja epäinhimillinen,

grant ennemye de toute vie humaine, kaiken ihmiselon suuri vihollinen,
tu nous as mis en grant perplecité, sinä olet meidät kaikki laitta-

nut suureen ahdinkoon,
quant per envye as en tes pletz kun silkasta inhosta olet 

kutsunut hoviisi
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Adrian Willaert
BEATUS JOHANNES

Willaertin Beatus Johannes kuuluu kokoelman selkeimpiin viittauksiin 
Paavi Leon Giovanni-nimeen. Kaksiosainen motetti on eräänlainen 
evankelista Johanneksen pienoiselämäkerta. Motettia kuunnellessa on 
helppo ymmärtää Leon mieltymys nuoren Willaertin musiikkiin: siinä 
on sellaista sujuvuutta, sointuvuutta ja soljuvuutta, joka viittaa enem-
män 1500-jälkipuoliskoon kirkkomusiikkiin kuin vuoteen 1518.

Beatus Johannes apostolus 
et evangelista

Siunattu Johannes, apos-
toli ja evankelista,

de nupciis vocatus et virgo 
electus a domino.

Mies Herran kutsuma.

Atque inter ceteros magis dilectus 
valde honorandus est

Suurten miesten joukos-
ta hän sai kunnian

qui supra peccatus Domini 
in cena recubuit.

Herran viimeisellä aterialla 
tämän rintaan nojata.

¶Ipse est qui evangelii fluenta 
de ipso sacro dominici

¶Hän on se, joka vuodatti suoraan 
pyhästä Herran rinnasta,

pectoris fonte cum potasset quasi 
unus de paradisi fluminibus

kuin suoraan paratiisin vir-
rasta, evankeliumin, Her-
ran pyhän sanan

maistresse et dame souveraine. emäntämme ja kuningattaremme.
¶Que te nuysoit en se 

siecle et demaine
¶Miten hän sinua vaivasi 

menneisyydessä tai tulevassa,
La noble dame dont France 

grant deul maine
ylhäinen rouva, jota Rans-

ka nyt suree
comme privé de sa felicité. kuin kaikesta onnes-

taan ryövättynä.
Fiere atropos! Julma kuolema!
¶Anxiatus est in me spiritus meus; 

in me turbatum est cor meum.
¶Levoton on sieluni; 

rauhaton on sydämeni.
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Pierre Moulu
MATER FLOREAT

Moulun Mater floreatin maine perustuu siihen, että Moulu luettelee 
siinä aikansa tärkeimpiä säveltäjiä aina 1400-luvu loppupuolen suu-
ruuksista hänen oman aikansa muusikkoihin. Motetin ensimmäises-
sä osassa valokeilassa ovat esikuvat Dufaysta verrattomaan Josquiniin, 
kun taas toisessa osassa saamme pienen pilkahduksen Moulun omiin 
säveltäjäkollegoihin. Samalla mielikuvat muuttuvat arkisemmiksi ja 
teosta onkin epäilty sisäpiirin vitsiksi, jossa saatetaan viitata vaikkapa 
huvittavaan hilariukseen. Modernien säveltäjien lista alkaa an-
tOine de lOnGuevalilla, joka oli 1510-luvulla Pariisin Chapelle 
Royalin maestro, mutta sittemmin pitkälti unholaan vaipunut säveltä-
jä. Se, että De Longuevalille omistetaan pisin jakso musiikkia, kertoo 
ainakin siitä, että aikalaiset eivät välttämättä osaa ennustaa kenen mu-
siikki jää elämään jälkipolville.

verbi Dei gratiam in toto 
terrarum orbe diffudit.

ympäri koko maapallon.

Sancte Johannes, ora pro nobis 
ad Dominum. Amen.

Pyhä Johannes, rukoile puoles-
tamme Herraa. Aamen.

Mater floreat florescat modulata 
musicorum melodia

Äiti kukoistakoon ja inspi-
roikoon muusikkoja 
luomaan melodioita.

Celebris Dufay, cadentia 
prosperetur preclaris,

Juhlittu [Guillaume] Dufay, 
loistavien lahjojen antaja.

Regis, Busnois, Baziron, 
subtiles glorientur.

[ Johannes] Regis, [Antoine] 
Busnois, [Philippe] Basi-
ron, hienosti ylistäkää.

Triumphet Alexander magnificus, 
congaudeat Obreth,

Alexander [Agricola], voit-
taja, iloitse yhdessä [ Ja-
cob] Obrechtin kanssa,
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Jean Richafort (1480–1547)
VENI SPONSA CHRISTI

Jean Richafort oli todennäköisesti Moulun mainitseman »verratto-
man Josquinin» oppilas. Hän toimi luultavasti niin Anna bretagnelai-
sen kuin Chapelle Royalin muusikkonakin. Viisiääninen Veni sponsa 
Christi perustuu gregoriaaniseen antifoniin, joka kuullaan kokonai-
suudessaan pitkinä nuottiarvoina altto-äänessä. Motetti on valoisa ja 

Compere, Eloy, Hayne, la 
Rue memorabiles.

Ikimuistoiset [Loyset] Compére, 
Eloy [d’Amerval], Hayne [van 
Ghiseghem], [Pierre de] la Rue.

Josquin incomparabilis 
bravium accipiat.

Verrattoman Josquinin [des 
Prez] lahja ota vastaan.

¶Rutilet delphicus De Longueval, 
tamquam sol inter stellas.

¶Kirkastukoon oraakkeli 
[Antoine] de Longueval kuin 
aurinko tähtien keskellä.

Lourdault prioris amenus, nec 
absint decori fratres De Fevin,

Samoin Lourdault [ Jean Bra-
connier], ystävällinen prio-
ri, unohtamatta koristeltua 
veljeä [Antoine] De Feviniä

Hilaire hilaris, divitis felix, 
Brumel, Isaac, Nynot, 
Mathurin Forestier,

sekä huvittavaa Hilariusta, on-
nellista rikasta [De Riche?], 
[Antoine] Brumeliä, [Hein-
rich] Isaacia, Ninot’ta [Le 
Petit], Mathurin Forestieria,

Bruhier facundi. Mouton 
cum vellere aureo,

[Antoine] Bruhieria, koko vel-
jeskuntaa. [ Jean] Moutonin 
kanssa kultakangasta kutokaa,

date gloriam Regi et regine 
in cordis et organo.

antakaa kunnia kuninkaallem-
me ja kuningattarellemme 
soinnuin ja soittimin.
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energinen. Tekstin viittaus Kristuksen morsiameen varmasti vetosi ko-
koelman toimittajiin.

Gregoriaaninen sekvenssi
INVIOLATA, INTEGRA ET CASTA ES, MARIA

Josquin des Prez (1450/55–1521)
INVIOLATA, INTEGRA ET CASTA ES, MARIA

Verraton Josquin todella oli verraton. Kaikki musiikinteoreettiset 
kirjoitukset aina 1500-luvun lopulle ottivat esimerkkinsä Josquinin 
sävellyksistä. Josquinin teokset dominoivat 1500-luvun alkupuolen 
nuottijulkaisuja, eikä kenenkään muun nimiin ei laitettu niin monta 
sävellystä kuin suuren Josquinin (nimi takasi myynnin). Inviolata, in-
tegra et casta es, Maria on näyte mestarin taidoista. Läpi teoksen kul-
kee gregoriaaninen sekvenssi kahden äänen välisenä kvinttikaanonina. 
Ensimmäisessä osassa kaanonin välillä on kuusi iskua, toisessa neljä ja 
kolmannessa vain kaksi. Kolmen vapaan äänen melodinen materiaali 
on pääosin sekvenssistä, ja Josquin käyttää niissä jokseenkin kaikkia 
käytössä olevia tekniikoita. Lopputulos on kaikesta teknisestä taidosta 
huolimatta tekstiä kuvaavaa, luonnollisesti virtaavaa musiikkia.

Veni sponsa Christi, 
accipe coronam

Tule Kristuksen morsian, 
ota vastaan kruunu,

quam tibi Dominus 
preparavit in eternum.

joka sinulle on valmis-
tettu iäisyydessä 

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

Viaton, eheä ja siveä olet, Ma-
ria, Sinä, joka olet tai-
vaan loistava portti.

O Mater alma Christi carissima: 
Suscipe pia laudum praeconia.

Oi rakkaimman Kristuksen 
hellä äiti; ota vastaan meidät 
hurskaat ylitysvirtemme.
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Postludi
Ilpo Laspas, urut

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 kunin-
gatar! Oi Maria! Sinä, joka 
yksin pysyt viattomana.

neitsyt Maria ja laPsi sekä aPina. kaiverrus 
(1498),  albrecht dürer (1471–1528).

71teoKset



SVENSKA TEXTER

I KÄRLEK OCH KRIG  
— ALLT ÄR TILLÅTET

En av de centrala drivkrafterna bak-
om renässansen som idé och kulturell riktning var in-
tresset för den klassiska antiken, som ånyo blivit aktuell 
genom talrika återfunna källor. En stor beundran för den 
svunna glanstiden genomsyrade den samhälleliga utveck-

lingen och den gjorde tydliga avtryck också på musikens område. Den 
grekiska antikens tonarter hade (i förvrängd form) överlevt och bild-
ade grundvalarna i den medeltida musikteorin, men i och med åter-
upptäckterna på 1300- och 1400-talen kom även andra aspekter av den 
antika musiken i dagen.

I de antika källorna kunde man bland annat läsa om musikens mo-
raliska inverkan på människan. Under 1500-talets lopp gjordes talrika 
försök att teoretiskt definiera vad som kan ha menats med diatoniska, 
kromatiska enharmoniska skalor och vad detta inneburit för de antika 
tonarterna. I det praktiska musikskapandet tog det här sig först ut-
tryck i experiment med kromatiskt äventyrliga lösningar, till exempel i 
OrlandO di lassOs tidiga verk Prophetiae Sibyllarum.

Allteftersom madrigalkonsten växte sig starkare och mera central 
i Italien under det senare 1500-talet blev också intresset för att knyta 
ett tätare band mellan text och musik allt större. Musiken skulle enligt 
det här synsättet inte bara bilda en harmoniskt angenäm inramning för 
den sjungna texten, utan så konkret som möjligt uttrycka de känslor 
texten behandlade. Det här var, tänkte man sig, hemligheten bakom 
den antika musikens märkliga kraft. Kromatiken var ett redskap som 
togs i bruk för det här ändamålet, i sin extremaste form kanske i CarlO 

Finsk text 
på sidan 

10.

Översättning: Mats Lillhannus
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GesualdOs senare madrigaler, men samma strävan drev också de för-
sök som gjordes vid GiOvanni de’ Bardis berömda Camerata-sam-
mankomster i Florens, där avgörande steg i riktning mot barockens 
ackompanjerade recitativstil togs.

Gonzaga-hovet i Mantua var en av de viktigaste smältdeglarna för 
madrigalkonsten under 1500-talets sista decennier, med tonsättare 
som GiaChes de Wert och BenedettO PallaviCinO, samt de-
ras yngre kollega ClaudiO MOnteverdi som centralgestalter. De två 
äldre tonsättarna tog radikala steg i expressivitetens namn, men det 
var framför allt Monteverdi som kom att stå som sinnebild för den 
moderna musiken i den stora allmänhetens ögon. Så blev det inte 
minst tack vare en av tidens mest (ö)kända kulturkontroverser, den s.k. 
Artusidebatten.

År 1600 publicerade teoretikern GiOvanni Maria artusi en 
skrift, i vilken han förkastade de harmoniska innovationer som yngre 
madrigalister presenterat i sina verk. Han illustrerade sina teser om 
regelvidriga lösningar med anonyma och textlösa notexempel, vilka alla 
plockats ur dittills outgivna madrigaler skrivna av Monteverdi. Dessa 
publicerades – i oförändrad form – några år senare, i Monteverdis 
femte madrigalbok, beledsagade av ett företal i vilket Monteverdi pre-
senterade tanken om en ny stil i vilken de av Artusi utpekade dragen 
är centrala och tillåtna: seconda pratica. Debatten fortsatte ändå fram 
till år 1608 med nya inlägg både av Artusi, Monteverdi och hans bror 
GiuliO Cesare MOnteverdi.

Den sammantagna effekten av allt det här i det musikaliska livet i 
Italien kring sekelskiftet 1600 var trots allt inte att »vad som helst» är 
tillåtet, men en kollektiv anda av dristigt experimenterande och friskt 
tänjande av de teoretiska regelverken är ändå uppenbar. En ny tid var i 
antågande, med generalbas-ackompanjemang, fria recitativ och större 
fokus på instrumentalmusik. Men i många avseenden är det framför 
allt just i den här brytningsperioden som vi finner de allra mest spän-
nande musikaliska uttrycken, då renässansens stadigt etablerade drag 
blandas samman med nya idéer och tekniker.
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claudio Monteverdi blev, efter MånGa år i Man-
tua, utnämnd till kapellmästare vid den ansedda Markuskyrkan i Vene-
dig och ansvarade under återstoden av sin karriär för musiken i kyrkan. 
År 1638 publicerade han sin åttonde samling madrigaler, »Madriga-
li guerrieri ed amorosi» (Krigiska och kärleksfulla madrigaler), som 
innehåller verk komponerade under de tre föregående decennierna. 
Boken är indelad i två halvor, en krigisk och en kärleksbetonad. Sätt-
ningen av FranCesCO PetrarCas sonett, nummer två i den krigiska 
avdelningen, visar hur långt madrigalgenren vandrat från de melankol-
iska och fyrstämmiga tidiga dagarna i mitten av föregående sekel.

GiOvanni Battista FOntana är en betydligt mera obskyr figur, 
som torde ha varit verksam i olika städer i norra Italien, inklusive Bres-
cia, Venedig och Padua. En enda publikation av hans verk har åter-
funnits och den är också postum, utgiven mer än tio år efter hans död. 
Vi vet inte huruvida de 18 sonaterna i samlingen är representativa för 
Fontanas komponerande, men de reflekterar inte desto mindre instru-
mentalgenrens utveckling under 1600-talets tidiga decennier.

siGisMondo d’india var av siciliansk härkoMst, 
men han tillbringade en stor del av sin musikerkarriär i norra Italien, 
bland annat under flera år vid hertigen av Savoyens hov i Turin. Han 
var väl hemmastadd både i de traditionella renässansformerna och i 
de mera experimentella, nyare trenderna inom madrigalkonsten, vil-
ket kan illustreras genom att jämföra hans sakrala verk med alstren i 
hans sex bevarade madrigalböcker. Dispietata pietate, som inleder hans 
tredje bok, bygger upp en förtvivlad stämning genom ett överflöd av 
dissonerande förhållningar.

År 1630 skrev Monteverdi operan Proserpina rapita (Persefones 
våldtäkt) för framförande i Mocenigo-palatset i Venedig och seder-
mera i Teatro San Moisé. Librettot av GiuliO strOzzi finns bevarat, 
men musiken till operan har dessvärre gått förlorad, bortsett från den 
charmerande trion Come dolce oggi l’auretta spira. Den publicerades 
postumt i den nionde madrigalboken år 1651.
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Den kärleksfulla dialogen (signerad GiaMBattista MarinO) i 
Presso un fiume tranquillo, som avslutar Monteverdis sjätte madrigal-
bok, erbjöd tonsättaren ett förträffligt tillfälle att kombinera den fler-
stämmiga madrigalens tonspråk med det moderna ackompanjerade 
recitativet.

lutenisten alessandro Piccinini var verksaM i 
Bologna och skall utöver sitt komponerande ha gjort viktiga förbätt-
ringar i chitarronens (basluta) konstruktion. I företalet till samlingen 
med lutkompositioner utgiven år 1623 hävdar han sig även vara ärkel-
utans uppfinnare. Som tonsättare fokuserade han veterligen uttryckli-
gen på sitt eget instrument och de samtida instrumentalsoloformerna, 
som toccata, galliarde och olika variationsverk.

I sin sista utgivna madrigalbok, den åttonde i ordningen, tog Sigis-
mondo d’India ut svängarna mer än någonsin. Exempelvis Godea del 
sol i rai, för fem röster och continuo, är en sprudlande lovprisning och 
stilistiskt sett närmast ett flerstämmigt recitativ. Renässans och barock 
på samma gång.

På sin ålders höst samlade Monteverdi ihop en stor mängd av sa-
krala och moralisk/andliga verk från tidigare decennier i publikationen 
Selva morale e spirituale. O Ciechi, som inleder samlingen, förmedlar 
Petrarcas stränga åthutning till rika och mäktiga som hänsynslöst hå-
var in land och rikedomar. Flyktigt och fåfängt är det enligt mästerpo-
etens ord.

tonsättaren dario castello har inte efter-
lämnat många biografiska spår, utan vad vi vet om honom härstammar 
så gott som uteslutande från de två samlingarna sonater han lät public-
era. Han torde ha varit verksam i Venedig med dulcian eller sinka som 
huvudinstrument och det är möjligt att han arbetat i Markuskyrkan 
med Monteverdi som kapellmästare.

I Markuskyrkan arbetade senare också antOniO lOtti, först som 
sångare och sedermera som organist och kapellmästare mellan åren 
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1689 och 1740. Han publicerade år 1705 en samling madrigaler som 
svar på kejsar leOPOld i:s önskan att få ta del av flera av Lottis verk. 
Dessa madrigaler, för två till fem röster och continuo, rör sig delvis 
inom den rådande högbarockens stilistiska fält, men i synnerhet de 
flerstämmiga verken, som den avslutande La vita caduca, vittnar också 
om en klar och levande medvetenhet om den vid det här laget historis-
ka renässanstraditionen. Madrigalsamlingen fick sig också en del kritik 
till livs för de konservativa dragen, bland annat av Lottis tidigare elev 
BenedettO MarCellO, men bidrog ändå starkt till Lottis renommé 
som tonsättare.

Motetten Beatus vir är också hämtad ur Monteverdis samling Selva 
morale e spirituale från år 1641 och är en sättning av psalm 112 ur Gamla 
testamentet.

MELANKOLINS TID — JOHN 
DANYEL’S SONGS FOR THE 

LUTE, VIOL AND VOICES

Melankoli var under den enGelska 
renässansen mer än bara ett sinnestillstånd eller 
humör: den hänvisade också till en stil, ett upp-
förande, ett synsätt och en gestaltning av världen. 
Melankolin beskrevs i poesi, prosa, bildkonst, te-

ater och musik. Även om vi inte idag kan omfamna den fulla bredden 
av den engelska melankolin, kan vi ändå uppleva aspekter av den via 
renässanstida konstnärers verk.

Det här programmet fokuserar på melankolin i lut- och consorts-
ånger under 1600- och det tidiga 1700-talet. Vi valde dessa sånger ef-
tersom text och musik här samverkar på ett speciellt sätt. Texten fung-
erar ofta som ett slags musa för musiken, vars »kromatiska toner» och 

Finsk text 
på sidan 

25.
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»sorgfulla noter» uttrycker textens skärande och obevekliga sorg. Å 
andra sidan finns också tröst att söka i musiken, som ger lindring åt de 
arma människor som dagligen kämpar med sina melankiliska tankar. 
Den här synvinkeln presenteras i WilliaM Byrds sång Thou Poet’s 
Friend, som ber lyrans musa Clio att sjunga sin »lovsång till musiken, 
som stillar suckande hjärtan».

I centrum för vårt program finns sånger JOhn danyels samling 
Songs for tye Lute, Voice and Viols (1606). I Danyels samling finner man 
både högstämda texter och konstfull kontrapunkt likaväl som madri-
galismer (musikaliska illustrationer av texten). Den tredelade Can Do-
leful Notes förevisar hur text och musik fungerar sida vid sida och hur 
kromatik och sjunkande musikaliska gester frammanar en rastlöst me-
lankolisk stämning. I sången Like the lute utformar Danyel sångstäm-
man som en klagande melodi (wailing descant), som jämrar sig ovanom 
lut- och gambastämmor.

Även om madrigalismerna är mycket mera sofistikerade i Danyels 
sånger, förekommer en finurlig användning också i thOMas CaMPi-
Ons sång When to her lute Corinna sings. Texten talar om musiken 
kraft, som väcker lutans stumma strängar till liv när man sjunger om 
glädje, och som kan få strängarna att brista av sorg.

Konserten avslutas med WilliaM Byrds berömda consort-sång 
Ye sacred muses, som är en elegi för thOMas tallis. Tallis var Byrds 
lärare och mentor och senare dennes kollega. De publicerade gemen-
samt flera musiksamlingar. Vi kan bara gissa oss till Byrd känslor när 
Tallis dog år 1585, men i hans elegi ber sångaren musorna att stiga ner 
till jorden och delta i sorgen över den alvidna tonsättaren. Sången av-
slutas med orden »Tallis är död, och musiken dör».

WilliaM byrd hörde till de kulturella Pionjä-
rerna under elisaBeth i:s tid. Trots ryktet som intellektuell tonsät-
tare var han kapabel att skapa verk med stort känslosamt djup. Byrd 
fick också smeknamnet Father of Musick av sina samtida. Det här 
smeknamnet förtjänade han väl, eftersom han var en banbrytande ut-
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vecklare av sin tids centrala musikgenrer, såsom motetter, klavermusik, 
instrumentala consortverk och consortsånger, dvs. verk för gamba-en-
semble och sång.

I enlighet med tidens sedvänjor arrangerade Byrd ofta sina verk i 
versioner för olika instrument och uppsättningar. En del av dessa har 
bevarats och en del, kanske majoriteten, har gått förlorade – de kom 
ändå till för mer än 400 år sedan. Av de stycken som framförs idag 
är Pavan & Galliard ett arrangemang av ett klaverstycke ur samlingen 
Lady Nevells Book. Av Fantasia nr.2 har bara förstatenorstämman över-
levt, medan de övriga stämmorna senare rekonstruerats utifrån klaver-
versionen. Fantasia nr.1 och In Nomine har bevarats i versioner för fyra 
gambor.

Den engelska kaptenen tOBias huMe var till yrket militär men vid 
sidan om var han också amatörmusiker, och som sådan mycket själv-
medveten. Han konstaterar angående sina verk »… om de inte duger 
för er, visa mig då era egna…» Humes kompositioner är ofta oregel-
mässigt spretiga, något som ofta antas vara resultatet av hans bristfälli-
ga musikaliska utbildning. Å andra sidan hade vår kapten ett osvikligt 
öra för melodier. Verken Musicke’s Delight och Sweet Musicke publicer-
ades i Humes andra verksamling, Poeticall Musicke (1607)

TUSEN OCH EN NATT — MÖTET 
MELLAN ÖST OCH VÄST

När Man Granskar de MänskliGa kul-
turernas historia mera allmänt märker man ofta hur 
svartvit vår bild av västerlandet och det europeiska 
lätt blir – och hur flytande dessa begrepp i själva ver-
ket är. Särskilt frestande och bedräglig är tanken på 

den europeiska kulturens självskrivna överlägsenhet. Kulturellt och 
teknologiskt innovativa centra har funnits på olika håll världen över ge-

Finsk text 
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nom tiderna: Indien, Kina, Persien, antikens Grekland och Rom, den 
Arabiska halvön och Nordafrika. Delvis tack vare renässansen, huma-
nismen och upplysningstiden har tyngdpunkten i modern tid flyttats 
till Europa och nu senast till den amerikanska kontinenten. I det här 
ljuset får kulturutbytet genom studier, folkvandringar, kolonialism och 
erövringar en ny betydelse.

Därigenom börjar också österländskhet och västerländskhet som 
vattentätt åtskilda begrepp framstå som tämligen ohållbara. Många av 
de kulturella drag som vi betraktar som genuint västerländska har sina 
ursprung i Orienten. Exempelvis har så gott som hela den klassiska 
symfoniorkesterns instrumentuppsättning med violiner och oboer ara-
biska rötter. Kristendomen föddes i mellanöstern där den starkt influe-
rades av judendomen (och via judendomen av den persiska zoroastris-
men). Det skall också noteras att under renässansen levde den islamska 
och den kristna kulturen sida vid sida under lång tid både i morernas 
Spanien och i det ottomanska riket efter Konstantinopels fall.

Den arabiska kulturen hade en betydande roll i återuppväckandet av 
antiken, renässansen och den nya tidens födelse. Det är skäl att komma 
ihåg att under senmedeltiden var den arabisk-islamska kulturen betyd-
ligt högre utvecklad än den västerländska och framför allt vetenskapen 
i Europa drog nytta av kontakterna österut. Universitet grundades för 
att lära ut arabisk kunskap om medicin och algebra. Arabiska lärda 
hade också gjort en viktig insats genom bevarandet och översättandet 
av den antika litteraturen – i synnerhet aristOteles skrifter – vilket 
gav de nygrundade europeiska universiteten ett fundament för det ve-
tenskapliga tänkandet. På de här vägarna återvände också den antika 
musikteorin till Europa. De tidigaste förebilderna för Europas univer-
sitet var, vid sidan av den Athenska Akademin, skolorna Al-Qaraouine 
i Marocko och Al-Azhar i Kairo; dessa två listas ofta som de äldsta 
universiteten i världen.

I samband med korstågen grundades i nuvarande Libanon och Is-
rael korsfararstater, i vilka det kulturella utbytet mellan öst och väst 
tog fart. Under den här tiden föddes också riddarlyriken med sina tru-
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badurer och trouvérer, då det spännande kulturellt-samhälleliga läget 
inspirerade musikpoeter till verk på folkspråket.

Omkring 500 riddarpoeter (inte alla av adlig börd) och omkring 
5000 dikter är kända, en tredjedel också med tillhörande melodier be-
varade. De här sångerna behandlade ofta kärleken och dess ouppnåelig-
het. Den arabiska poesin och Mariakulten fungerade som inspiration 
när »den höviska kärleken» blev ett centralt tema, vilket ofta känne-
tecknades av en enkel mans beundran och längtan efter en upphöjd, 
avlägsen dam. Poetens dygd var att älska, men finast av allt var den 
bitterljuva, obesvarade kärleken. Det är ingen slump att också dante 
aliGhieri och FranCesCO PetrarCa valde de himmelska Beatrice 
och Laura som »sina hjärtans härskarinnor»!

Avsikten med den här konserten är att belysa det betydande in-
flytande som den arabiska högkulturen hade på renässansens födelse 
och utveckling, samt att påminna om den gemensamma historien. Via 
arabisk recitation, gregoriansk sång, riddarpoesi, korsfararsånger och 
dikter om hövisk kärlek kan man hitta en mångfald av direkta kontakt-
punkter, också musikaliska, mellan dessa till synes separata traditioner. 
Jag anser att den här musiken sätter fingret på hur de finaste konst-
närliga och vetenskapliga bedrifterna ofta är ett resultat av vidsynt och 
fördomsfritt kulturutbyte och samarbete i en föränderlig värld i vilket 
inget är bestående eller fastslaget. Tusen och en natt är mångkulturens 
jubelsång!

ÅR 1518 — EN MEDICI-PÅVES 
MUSIKALISKA SJÄLVPORTRÄTT

När Giovanni de’ Medici, av den be-
römda florentinska furstesläkten, kröntes till påve 
som leO X, skall han ha sagt: »När nu Gud beslutat 
att göra oss till påve, låt oss då njuta av det.» Som 
andra son till ämbetsmannen och de facto härska-
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ren över Florens, lOrenzO de’ MediCi, hade Giovanni redan sedan 
barnsben varit ägnad åt en kyrklig karriär. Han utsågs till abbot som 
tioåring och kardinal tre år senare. Det här berättar förstås inte så 
mycket om Giovannis tidigt utvecklade religiositet som om maktsläk-
tens starka inflytande också över kyrkan. I själva verket vigdes Giovan-
ni till präst först sedan han valts till påve år 1513, även om han enligt 
samtida vittnesmål skötte alla sina andliga uppgifter klanderfritt även 
dessförinnan.

Giovanni hade redan före påveutnämningen levt en furstes liv och 
var känd som en konstens förkämpe. Konst och jakt var också centrala 
för påven Leo, rentav till den grad att man misstänker att han förstått 
den lutherska utmaningens allvar alldeles försent på grund av att hans 
uppmärksamhet till stor del riktades mot andra än religiösa och kyrk-
liga frågor.

Leo X hade trots det sina förtjänster, i synnerhet som beskyddare 
av konst och bildning. Han närde också en uppenbar strävan att byg-
ga fred, även om både medlen och resultaten på det här området kan 
betraktas som tvivelaktiga. Ett resultat av strävandena efter fredliga re-
lationer med Frankrike är den stora samlingsvolym av sakral polyfoni 
som sammanställdes år 1518 och som går under namnet Medici Codex.

Leos brorson lOrenzO de’ MediCi, vars familj genom intriger och 
krafttag gjort honom till hertig av Urbino, var ett lämpligt redskap i 
fredstrevarna gentemot Frankrike. Genom att arrangera ett äktenskap 
mellan honom och kusinen till kung Frans i, Madelaine de la 
tOur, skulle Leo och Medici-släkten säkra goda relationer till stor-
makten i norr. Även om Lorenzo avled i syfilis kort efter giftermålet bar 
planen frukt: Lorenzos dotter katarina blev sedermera drottning av 
Frankrike. Hennes äktenskap med kung henrik ii på 1530-talet ar-
rangerades för övrigt av följande Medici-påve, den sista i ordningen: 
Leos kusin CleMens vii.

Lorenzos och Madelaines bröllop var en stor händelse och även om 
Leo inte personligen deltog i festligheterna ville han uppenbart vara 
delaktig i händelsen. Detta gjorde han genom att bestå brudparet med 
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praktfulla gåvor. Bland dessa fanns flera målningar beställda av raFael, 
samt en praktfull musiksamling. Den mest berömda av tavlorna är ett 
porträtt av Leo själv tillsammans med två närstående kardinaler (GiuliO 
de’ MediCi, den blivande påven Clemens VII och luiGi de rOssi).

Musiksamligen sedermera känd som Medici Codex innehåller 53 
motetter skrivna av tonsättare som alla arbetade under Leo och med 
ett starkt inslag av fransk musik. Redan volymens första uppslag av-
slöjar ändamålet. Till vänster finns en kodnyckel: »kanon, de första 
bokstäverna är ett budskap till dig.» Och till höger finns innehålls-
förteckningen för motetterna som genom det akrostikon deras första 
bokstäver sammantaget bildar kan utläsas: vivat seMPer inviCtvs 
lavrentivs MediCes dvX vrBini (Leve den oövervinnelige Lau-
rentius Medici, hertig av Urbino, för evigt).

Samlingen representerar tidens finaste hantverk med praktfulla 
anfang (dekorerade inledningsbokstäver). När man beaktar volymens 
värde, personliga karaktär och kombinationen med Rafaels tavlor, 
framstår det som klart att också samlingens innehåll måste vara noga 
övervägt. Medici Codex var, förutom en gåva, också påven Leos musi-
kaliska självporträtt.

Två saker som slår en redan vid innehållsförteckningen är den fran-
ska musikens stora andel och namnet adrian Willaert. Ungefär 
hälften av kompositionerna är av franskt ursprung. Det här skall na-
turligtvis förstå i kontexten av det fransk-italienska äktenskapet, men 
kan nog också ses reflektera påvens musikaliska smak. Överraskande 
är däremot att man bland bekanta och väntade tonsättarnamn som 
Jean MOutOn och JOsquin des Prez också finner inte mindre än 
sju verk av den blott 28-årige Adrian Willaert.

En närmare granskning av samlingens tonsättare visar att många av 
dem hade direkta kontakter till Leo. Den ovan nämnda Willaert hade 
vistats i Rom år 1515 och tjänstgjorde sedermera vid hovet i Ferrara. En 
av tidens mest berömda musikanekdoter härstammar från Willaerts 
besök i Rom och återberättas av GiOseFFO zarlinO (1558). Willaert 
hade enligt denne till sin glädje hört att påvens kör regelbundet sjunger 
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hans motett Verbum bonum et suave och också uttryckt denna glädje till 
sångarna. Dessa hade emellertid trott att verket var skrivet av Josquin 
och blev så upprörda att de vägrade att hädanefter sjunga motetten.

Anekdoten avslöjar utöver tidens Josquin-dyrkan också Leos (el-
ler hans musikaliska rådgivares) fördomsfrihet. Willaert blev förvisso 
senare en av samtidens viktigaste figurer, bl.a. ansedd som grundare 
av den s.k. venetianska skolan, men år 1518 var han bara en av många 
unga musiker som anlänt till Italien norrifrån. På basen av motetterna 
i samlingen är det emellertid lätt att förstå Leos förtjusning över den 
unga mannens musik: Willaerts motetter klingar modernt, harmo-
niskt och naturligt flödande jämfört med en stor del av de äldre verken 
i samlingen.

En central roll innehar också Jean MOutOn, som man antagit vara 
Willaerts lärare (åtta verk). Mouton var den främsta tonsättaren vid 
det franska hovet under 1500-talets tidiga år. Mouton var välbekant för 
Leo: han hade komponerat en kröningsmotett för den nya påven år 1513 
och Leo hade beviljat honom en avlönad post år 1515. Den här posten 
mottog Mouton i Bologna, där påven och den franske kungen träffades 
efter slaget vid Marignan. Det här toppmötet innebar också att hoven 
och deras musiker möttes. Det här musikaliska mötet har också an-
setts viktigt med tanke på musikens spridning och det kan mycket väl 
hända att en del av den franska musiken i Medici Codex fann sin väg till 
Italien just genom detta.

Andra tonsättare i samlingen som hade direktanknytning till Leo 
var Jean riChaFOrt, andreas de silva och COstanzO Festa. 
Fransmannen Richafort anställdes av påven år 1515 eller 1516 och var 
möjligen i Rom redan vid tiden för Leos kröning. Spanjoren Andre-
as de Silva skrev en motett för den nyvalde påven och verkade åren 
1519–20 både i påvens kör och i påvens personliga krets av musiker. 
Italienaren Costanzo Festa å sin sida trädde i påvens tjänst år 1517 och 
fortsatte fram till sin död på 1540-talet.

Det verkar alltså klart att många av tonsättarna i samlingen var be-
kanta för Leo och att deras musik motsvarade Leos smak. Dessutom är 
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de ämnen som motetterna behandlar allt annat än slumpmässiga. Flera 
verk hänvisar till Johannes döparen eller aposteln Johannes. Orsaken 
till detta är klar: Johannes döparen var staden Florens skyddshelgon, 
och därmed också släkten Medicis. Vidare var ju Leos dopnamn Gi-
ovanni ( Johannes på italienska).

Tämligen väntade är de talrika referenserna till fred, bröllop och 
kärlek. Intressant är också de franska influenserna, som inte bara in-
skränker sig till det rent musikaliska, utan också syns i texterna: hyll-
ningar till franska kungligheter, sorgemotetter till avlidna sådana och 
till och med en triumfmotett för den franska krigssegern över de av 
påven stödda schweiziska styrkorna vid Marignan år 1515. I två av mo-
tetterna har man också stiligt fått till stånd en bugning mot bruden, 
Madelaine de la Tour, genom att deras texter hänvisar till torn.

Medici Codex ger en färgstark bild av påven Leo X musikaliska smak 
och bildning. Även om Leo knappast själv sammanställde samlingen är 

dess innehåll mycket genomtänkt och personligt, så till den grad 
att det är svårt att föreställa sig att Leo skulle ha varit en pas-

siv åskådare i processen. Sålunda lämnade Leo, en påve 
vars regeringsperiod i mycket var en katastrof både 

andligt, politiskt och ekonomiskt, efter sig ett 
konstnärligt dokument som bevarade det 

tidiga 1500-talets finaste musika-
liska bragder – samtidigt som 

det alltså berättar myck-
et om påven själv och 

hans musikalis-
ka smak och 

bildning.
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KONSERTTEJA PAAVALISSA 
KEVÄÄLLÄ 2018

Su 28.1. klo 15
belle, bonne, fuMée  -levynjulkistamiskonsertti. Kes-

kiaika-renessanssiyhtye Sufira. Liput 5 €.

Su 8.4. klo 18
Medici codex  – Musiikkia Paavi Leo X:n  lahjakirjasta v. 
1518. Ensemble Petraloysio, joht. Kari Turunen. Liput 20/15 €.

To 8.3. klo 18
G.fauré: requieM.  Paavalinkirkon kuoro, johtaa Seppo 

Välimäki. Vapaa pääsy.

Su 11.3. klo 18
Pianokonsertti.  Pianotaiteilija Risto Lauriala.

Pe 30.3. klo 15
j. s. bach: johannes-Passio.  Solistit, Graduale-kuoro 

ja -orkesteri, joht. Seppo Välimäki. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

La 21.4. klo 17
sibelius-akateMian kaMariorkesteri.  Joht. 
Tero Latvala, solistina Ödön Racz, kontrabasso. EJ. Rautavaara, 

G. Bottesini & I. Stravinsky. Liput 15/10/5 €. 

Ke 25.4. klo 18.30
kevätrientoja.  Keski-Helsingin musiikkiopiston ko-

koonpanot matkatunnelmissa. Vapaa pääsy.

La 28.4. klo 19
soMniuM enseMblen ja Mieskuoro euGan 
yhteiskonsertti. Kaksi Suomen kärkikuoroa ensi ker-
taa yhdessä Paavalinkirkossa, joht. Riku Laurikka. Vapaa pääsy.

www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali.html
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..–..


Koittaa jälleen 
24.–27.1.2019

Väliaikana seuraa Auroren verkkosivuja
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Tilaa myös Auroren uutiskirje, niin kuulet ensimmäisenä  
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