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MUSTIA LAMPAITA JA 
TAIVAALLISIA SOINTEJA

Kuudes Aurore on käsillä. Peruskon-
septi, neljä konserttia Paavalinkirkossa, 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 kokonaisuuden, joka kiertyy oman tee-
mansa ympärille.

Aloitamme sydän-renessanssista. Avauskonsertissa kuullaan 
Mats Lillhannuksen suunnittelema kokonaisuus, joka kiertyy 
1400–1500-lukujen taitteessa eläneen Margareta Itävaltalaisen 
traagisen elämän ympärille ja esittelee Margaretan lempimusiikkia. 
Vierailukonsertin on puolestaan suunnitellut Anna-Maaria Oramo, 
jonka yhtye sekin pureutuu 1500-luvun alun musiikkiin. Tällä kertaa 
kokoavana hahmona on yksi koko paaviuden historian mustimmista 
lampaista, espanjalainen Rodrigo-suvun vesa Aleksanteri VI.

Kaksi viimeistä konserttia kattavat renessanssimusiikkia 1400-lu-
vun lopulta aina 1600-luvun alkuun. Lauantain konsertissa yhdistävä-
nä tekijänä ovat säveltäjien elämät ja niiden mustat tahrat. Tässä Kari 
Turusen suunnittelemassa konsertissa kuullaan upouutta I Dodici 
-yhtyettä. Viimeinen Petros Paukkusen suunnittelema konsertti 
taas vie meidät renessanssimusiikin ylellisen sointihurmion pariin ja 
päättää juhlat suurieleisesti. Mukana on yksi koko juhlien historian 
suurimmista laulaja- ja soittajajoukoista.

Aurore 2019 tarjoaa siis edelleen niin maantieteellisesti, ajallisestikin 
kuin tyylillisestikin laajan kattauksen. Musiikki vuosisatojen päästä ja 
monesta maankolkasta muuttuu oman aikamme ääniksi tässä kauniis-
sa katedraalissa. Minusta on aina yhtä suuri ihme, ettemme koe näitä 
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säveliä vain viestiksi 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

Margareta Itävaltalainen. Öljyväri, Bernard 
van Orleyn mukaan (n. 1491/92–1542).
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UR RENÄSSANSENS 
YMNIGHETSHORN

För sjätte året i följd är det dags att, i 
den mörkaste vintertid, samlas under Pauluskyrkans valv 
och lyssna till musik som talar till oss över seklernas av-
grund. Vi som sammanställt årets program har, som alltid, 
tampats med en musikalisk överflödsproblematik: vad ska 

vi sälja att lyfta fram ur den väldiga skatt som 1400- och 1500-talets 
tonsättare lämnat åt oss? Det här är ändå ett rätt så inspirerande di-
lemma, eftersom vi får rota och gräva, lyssna och pröva och ständigt 
hitta nya skatter att lyfta fram, om inte i år så nästa, eller därpå följande.

Helsingfors Renässansmusikfestival Aurore 2019 bjuder in åhöra-
ren till de mest storslagna hovkretsarna under 1500-talet, bland annat 
det nog så världsligt inriktade påvehovet i Rom under Alexander VI. 
Vi stiftar också bekantskap med Margareta av Österrike, som – 
två gånger änka före 20 års ålder – uppskattade den mest melankoliska 
musik man kunde tänka sig. Men vi vänder också på några av de 

grannaste stenarna och ser efter vad som finns under, i kon-
serten Skandal! Det visar sig att både en och annan av 

de stora tonsättarmästarna gick och bar på stoff 
som kunde få biktfaderns öron att rodna.

Fyra dagar, fyra festliga konser-
ter med renässansens finas-

te pärlor. Varmt väl-
komna ska ni 

vara!

Mats Lillhannus

Konsert in ledningar på svenska finns på sidorna 80–108.
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Juopunutta maajussia työnnetään sikolät-
tiin, 1568. Kaiverrus, Johan Wierix (1549–n. 1618), 

Pieter Brueghel vanhemman mukaan.
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To 24.1.2019 klo 19

SURUMIELINEN 
RUHTINATAR

Musiikkia Margareta 
Itävaltalaisen laulukirjasta

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.

Lauluyhtye
The Cipriano Project

Luuttu
Mikko Ikäheimo

Viola da gamba
Maija Lampela



Tuntematon
Danse de cleves (basse danse)

Alexander Agricola (n. 1445–1506)
En attendant la grace

Heinrich Isaac (n. 1450–1517)
Insbruch, ich muss dich lassen

Josquin Desprez (n. 1450–1521)
Bergerette savoyene

Tuntematon
Soubz ce tumbel  
(Epitaphe de l’amant vert)

Josquin Desprez
Plus nulz regretz

Luys de Narvaez (?–1549)
Fantasia del quarto tono — 

Mille regres ”La canción del emperador”

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 14.

9



Loyset Compère (n. 1445–1518)
Venez, regretz

Pierre de la Rue (n. 1452–1518)
Autant en emporte le vent

Pierre de la Rue
Pour ung jamais

Jacob Obrecht? (n. 1457–1505)
Rompeltier

Alexander Agricola
Revenez tous, regretz

Antoine Brumel (n. 1460–1513)
Tous les regretz

Josquin Desprez
Plaine de duel
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Teksti: Mats Lillhannus

Svensk 
text på 
sidan 80.

DAME DE DEUIL

Margareta Itävaltalainen (1480–1530) 
toimii oppaanamme suoraan varhaisen 1500-luvun 
Euroopan suurvaltapolitiikan keskiöön ja erityises-
ti Burgundin herttuakunnan käänteisiin. Hänen 
kohtalokseen oli syntymässä määrätty olla nappula 

tässä pelissä, mutta harva arvasi, miten aktiivinen ja itsenäinen toimija 
hänestä oli tuleva. Kuninkaallisten ja aatelisten tyttölapsien oletettu 
rooli oli toimia passiivisina poliittisina työkaluina: sovittujen avioliit-
tojen avulla voitiin muodostaa valtioiden välisiä liittoja ja vaikuttaa nii-
den keskinäiseen valtatasapainoon.

Tästä oli tulla myös Margaretan kohtalo. Kahden vuoden ikäise-
nä hänet naitettiin kymmenen vuotta vanhemmalle Ranskan prins-
si Kaarlelle, tulevalle kuningas Kaarle VIII:lle, mutta vuonna 1491 
tämä purki liiton vihoissaan erimielisyydestä Margaretan isän, herttua 
Maximilianin, kanssa, joka koski Bretagnen herttuakunnan tule-
vaisuutta. Tällöin 11-vuotias Margareta oli kuluneina vuosina saanut 
Ranskan hovissa varsin perusteellisen ja monipuolisen koulutuksen.

Maximilianin seuraavaksi Margaretalle neuvottelema liitto osoit-
tautui poliittisesti merkittävämmäksi. Margareta ja hänen kaksi vuotta 
vanhempi veljensä Filip avioituvat Espanjan kuningas Ferdinand 
II:n lasten Juanin ja Johannan kanssa. Huhtikuussa 1497 vietet-
tiin Margaretan ja Juanin häitä Burgosissa, mutta jo saman vuoden 
lokakuussa Juan kuoli äkillisesti. Muutamaa kuukautta myöhemmin 
Margareta synnytti keskosena tyttölapsen, joka menehtyi heti synty-
män jälkeen.

Tämän järkytyksen jälkeen kesti neljä vuotta ennen, kuin Margare-
talle löytyi uusi sopiva liitto. Vuonna 1501 hän avioitui Savoijin nuoren 
herttuan, Filibert II:n, kanssa. Filibert tunnettiin yleisesti lisänimel-
lä ”komea”, ja hän vietti aikansa mieluummin urheilun ja viihteen kuin 
tylsän politiikan parissa. Jälkimmäiset velvollisuudet hän oli suosiolla 
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jättänyt velipuolelleen Renélle. Margareta, joka oli tähän mennessä 
ehtinyt oppia yhtä ja toista hovien peleistä, ei kuitenkaan hyväksynyt 
tätä vaan karkoitti Renén hovista ja otti itse poliittiset ohjakset käsiinsä. 
Margaretan tunteet miestään kohtaan kehittyivät ilmeisen lämpimik-
si, sillä Filibertin kuollessa kolmea vuotta myöhemmin hän heittäytyi 
surussaan ikkunasta. Margareta kuitenkin selvisi putouksesta ja joutui 
hyväksymään jo toisen kerran jääneensä leskeksi. Tämäkin avioliitto jäi 
lapsettomaksi.

Seuraavat surut odottivat jo kulman takana. Vain kaksi vuotta 
myöhemmin vuonna 1506 Margaretan veli Filip kuoli. Hänen lesken-
sä Johanna (liikanimeltään Mielipuoli) ei ollut kykenevä hallitsemaan, 
ja heidän poikansa Kaarle oli vielä alaikäinen. Maximilian, josta oli 
tällä välin tullut Pyhän saksalaisen-roomalaisen keisarikunnan hallit-
sija, antoi Kaarlelle kuuluvat maat – Espanjan ja Burgundin – kyvyk-
kääksi osoittautuneen Margaretan hallittavaksi. Hän asettui nykyises-
sä Belgiassa sijaitsevaan Mecheleniin ja hänestä muodustui tunnettu 
ja pidetty hallitsija. Kun Kaarle (V) vuonna 1519 seurasi isoisäänsä 
Maximilinia keisarinistuimelle ja peri valtakunnan, joka ulottui aina 
itäisestä Euroopasta Espanjaan, hän uskoi Burgundin edelleen Marga-
retan hallittavaksi, missä asemassa hän pysyi kuolemaansa asti.

Filibertin kuoleman jälkeen Margareta kieltäytyi sitkeästi harkitse-
masta uusia aviosuunnitelmia ja pukeutui yleensä surupukuun. Hän 
valitsi motokseen ”Fortune infortune fort une” (Kohtalo tekee onnetto-
maksi) ja teki näin surustaan keskeisen osan julkikuvaansa. Runoilija 
Jean Lemaire, joka toimi hänen hovihistorioitsijanaan, kiteytti tämän 
Margaretan omasta näkökulmasta runossa La Couronne Margaritique:

Ain dis et vueil, selon ma destinée Olkoon siis, kohtaloni mukaan,
Que mon nom soit Minun nimeni
La dame infortunée, Epäonninen nainen,
Dame de deuil, tousjours 

triste ett marrie.
Kärsimysten nainen, iäti 

sureva ja katkera.

12 Surumielinen ruhtinatar



Läpi Margaretan elämän hänen katkeamaton rakkautensa kohdistui 
oppineisuuteen ja kulttuuriin. Kun hän muutti Savoijista Mecheleniin, 
hän toi mukanaan suuren määrän kirjoja, jotka loivat pohjan kirjastol-
le, joka oli lukeutuva aikansa hienoimpiin Euroopassa ja sisälsi satoja 
tiedettä ja taidetta käsitteleviä niteitä. Hän oli myös suuri musiikin 
ystävä ja ylläpiti hovissaan muusikkitoimintaa, joka niin ikään oli ta-
soltaan alueen parhaita. Filipin kuoleman ja sitä seuranneen Espanjan 
Habsburg-hovin sekasorron myötä moni siellä vaikuttanut muusikko 
siirtyi Margaretan palvelukseen. Erityisen hedelmällinen kiinnitys oli 
säveltäjä Pierre de la Rue, mutta monet muutkin ajan johtavista 
säveltäjistä olivat jossakin vaiheessa kytköksissä Mechelenin hoviin.

Yksi syy, minkä takia tiedämme kaiken tämän, on että Margareta 
paitsi keräili musiikkikäsikirjoituksia myös teetti uusia sellaisia. Aika-
kauden kenties kuuluisin käsikirjoitusten laatija Petrus Alamire oli 
hänen palkkalistoillaan vuodesta 1516 lähtien.

Margaretan musiikillinen perintö kiteytyy erityisesti kahteen chan-
son-kokoelmaan, jotka siis sisältävät pääosin ranskankielisiä maallisia 
lauluja. Molempia säilytetään nykyään Brysselin kuninkaallisessa kir-
jastossa. Näistä vanhempi, Ms. 11239, oli todennäköisesti niiden kirjo-
jen joukossa, jotka Margareta toi Savoijista, missä selvästi laajempi Ms. 
228 laadittiin hänen käskystään Mechelenissä. Jälkimmäisestä käsikir-
joituksesta löytyy runsaasti viittauksia Margaretan elämään ja jopa hä-
nen itse kirjoittamiaan laulujen sanoituksia.

Kuvaukset hänen kuolemastaan eroavat toisistaan yksityiskohdis-
sa, mutta yhden version mukaan hän oli astunut lasinsirpaleen päälle, 
mistä seurasi niin vaikea tulehdus, että lääkärien oli amputoitava jal-
ka. Leikkauksen valmistauduttaessa Margaretalle annettiin kuitenkin 
liian suuri annos oopiumia kivun lievittämiseksi, mihin epäonninen 
ruhtinatar menehtyi.

Margareta haudattiin myöhemmän puolisonsa viereen loisteliaa-
seen luostarikirkkoon Bourg-en-Bressen lähellä Broussa. Hän oli ra-
kennuttanut kirkon Filibertin muistoksi, mutta ei koskaan itse saanut 
nähdä valmiina. Hänen hautamonumenttinsa on yhä nähtävissä siellä.
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TEOKSET
Tuntematon

DANSE DE CLEVES (basse danse)
Musisointi Margaretan hovissa käsitti runsaasti eri lajeja, suurimuo-
toisesta kirkkomusiikista yksinkertaiseen pöytäviihteeseen. Tanssi oli 
niin ikään keskeisessä osassa hovin seremonioissa, erityisesti ylevä bas-
se danse, eräänlainen pavane-tanssin esimuoto. Niin kutsuttu Marga-
reta Itävaltalaisen tanssikirja on yksi varhaisimmista käsikirjoituksista, 
jotka sisältävät sekä tanssien melodioita että niiden askelohjeita. Käsi-
kirjoitus on toteutettu loisteliaasti kultakirjaimin mustaksi värjätylle 
pergamentille.

Alexander Agricola (n. 1445–1506)
EN ATTENDANT LA GRACE

Alexander Agricola oli yksi Ockeghemia seuranneen sukupol-
ven johtavista säveltäjistä ja, kuten moni ammattitovereistaan, palveli 
hänkin ainakin kausittain Burgundin hoveissa. Hänen viimeinen tun-
nettu asemapaikkansa oli Margaretan veljen, Filipin, hovi Burgosissa, 
missä hän nähtävästi menehtyi ruttoon vuonna 1506. Vaikka musiikis-
ta Margaretan ja Filibertin hovissa Savoijissa on säilynyt harmillisen 
vähän tietoa, voimme luottavaisin mielin olettaa myös Agricolan sävel-
lysten soineen siellä.

En attendant la grace de ma dame Rouvaani palvelevat
Le al seray de corps et de ame sekä sieluni että ruumiini
Et pour ce tant que j’ay vivray eivätkä ketään toista,
Ja nulle autre ne serviray niin kauan kuin elän.
Se dieu plaist ja ne n’auray blasme Jumala suokoon, ettei mi-

nua siitä moitita.
— En attendant… — Rouvaani palvelevat…
¶Ne pense personne ne ame ¶Älköön kukaan kuvitelko,

14 Surumielinen ruhtinatar



Heinrich Isaac (n. 1450–1517)
INSBRUCH, ICH MUSS DICH LASSEN

Heinrich Isaacin yksinkertaisesta sävelmästä lähtemisen tuskasta 
tuli varsinainen superhitti ympäri Eurooppaa, ja Lutherin myös ai-
koinaan teki siitä kirkollisen version sanoituksella ”O Welt, ich muss 
dich lassen”. Illan konsertissa kappale toimii yhdyssiteenä Margaretan 
isään, Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan hallitsija Maximi-
lianiin. Tämä Habsburg-suvun edustaja piti hallituskautenaan hovia 
Itävallan Innsbruckissa.

Isbruck ich muß dich lassen Innsbruck, joudun sinut jättämään
ich far dahin mein strassen sillä matkustan tietä
in frembde landt dahin vieraaseen maahan.
mein freud ist mir genomen Siellä vailla iloa
die ich nit weiß bekommen ja tietämättä, miten päästä takaisin,
wo ich im elend bin. tulen kärsimään.
Groß leid muß ich yetz tragen Syvä suru minua painaa,
das ich allein thu klagen josta voin päästä vain
dem liebsten bulen mein, rakkaimpani avulla.
ach lieb nun laß mich Armen Rakkaani, älä kiellä minulta
im hertzen dein erbarmen sydämesi myötätuntoa,
das ich von dann muß sein! kun sinusta joudun eroamaan.

Que je change celle que j’ame että koskaan luopui-
sin rakkaudestani

Ne ja le vouloir n’en auray tai että koskaan sellaista toivoisin.
— En attendant… — Rouvaani palvelevat…
¶Si prenement je diz je l’ame ¶Julistan rakkauttani
Car j’entens bien que sans diffame ja kunniani kautta
Aucy cela je deffendray puolustan sitä
Jusqu’au morir et mantiendray kuolemaan asti.
Que mon cueur souvent la reclame. Sydämeni ylistää häntä ikuisesti.
— En attendant… — Rouvaani palvelevat…
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Josquin Desprez (n. 1450–1521)
BERGERETTE SAVOYENE

Toisen tuulahduksen Italian ja Etelä-Ranskan hovien eloisasta musiik-
kielämästä tuo Josquin Desprez’n versio alunperin yksiäänisestä 
chansonista. Tämä on säilynyt – tekstittömänä – musiikkikustantaja 
Ottaviano Petruccin mullistavassa julkaisussa Harmonice Mu-
sices Odhecaton A vuodelta 1501. Tämä oli ensimmäinen nuotti, joka 
hyödynsi Petruccin uutta, yksittäisiä kirjakkeita käyttävää menetelmää.

Tuntematon
SOUBZ CE TUMBEL  

(Epitaphe de l’amant vert)
Traagiseen sävyyn kirjoitettu ”muistokirjoitus vihreälle rakastajalle” on 
itse asiassa hieman kepeämpi kuin antaisi ymmärtää. Vihreä rakasta-
ja, jonka asuun hovirunoilija Lemaire pukeutuu laajassa runoteokses-
sa Épîtres de l’Amant Vert ruhtinatartaan ylistääkseen, on Margaretan 
lempieläin, vihreä papukaija. Linnun traagisen poismenon syynä oli – 
runon mukaan – Margaretan lähtö pitkälle matkalle ilman papukaijan 
seuraa. Lintu heittäytyi lohduttomana hovin koirien kitoihin.

Meyn trost ob allen  
weyben

Lohtuni yli kaikkien mui-
den naisten,

dein thu ich ewig pleyben sinun pysyn ainiaan,
stet trew der eren frumm aina uskollisena, kunnioittaen.
nun muß dich Gott bewaren Ja nyt Jumala sinua kaitsekoon,
in aller thugent sparen hyveen suojassa,
biß das ich wider kumm! kunnes palaan.

Soubz ce tumbel, qui est 
ung dure conclave

Tässä haudassa, ankarassa sellissä,

Gist l’amant vert et le 
tres noble esclave

lepää vihreä rakastaja ja jalo orja,

Dont le franc cueur de vray 
amour pure yvre

jonka sydän, toden ja puh-
taan rakkauden täyttämä,
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Josquin Desprez
PLUS NULZ REGRETZ

Jean Lemaire on myös tämän tekstin takana, mutta olosuhteet ovat 
varsin toisenlaiset. Joulukuun 21. päivänä vuonna 1507 allekirjoitettiin 
Calais’ssa sopimus, jolla syvennettiin Englannin ja Burgundin välistä 
kauppaliittoa. Sopimuksessa sovittiin myös, että nuori Kaarle-hert-
tua menisi naimisiin Henrik VII:n tyttären, Maria Tudorin, 
kanssa. Sen sijaan Margareta itse kieltäytyi neuvotteluissa edes har-
kitsemasta avioliittoa Henrikin kanssa. Jean Lemairen juhlaruno sai 
upean ilmiasun, kun itse Josquin Desprez sävelsi Italiasta palattuaan 
sen pohjalta laajan chansonin. Plus nulz regretz esitettiin sopimuksen 
julistuksen yhteydessä 1. tammikuuta 1508, ja se on myös ainoa 58 
teoksesta käsikirjoituksessa Ms. 228, jonka säveltäjän nimi mainitaan 
erikseen.

Plus nulz regretz, grans, 
moyens ne menuz,

Unohtukoot kaikki su-
rut, suuret ja pienet,

De joye nudz ne soyent 
ditz n'escriptz.

lausutut tai kirjoitetut,  
sillä

Ores revient le bon temps  
Saturnus

nyt palaa Saturnuksen kul-
tainen aikakausi,

Ou peu cognuz furent 
plaintifs et cris,

Jolloin itkut ja valitukset oli-
vat tuntemattomia.

Long temps nous ont tous 
malheurs infiniz

Kauan on epäonni meitä  
piinannut,

Batuz, pugniz, et fais 
povres maigretz

köyhiä ja  
kurjia,

Mais maintenant d'espoir 
sommes garniz;

mutta nyt meitä vahvistaa  
toivo;

Joinctz et unis n'ayons Yhteen liittyneinä 
plus nulz regretz. murheemme katoavat.

Ne peult souffrir perder 
sa dame et vivre

ei kestänyt elää menetet-
tyään rouvaansa.
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Luys de Narvaez (?–1549)
FANTASIA DEL QUARTO TONO — 

MILLE REGRES ”LA CANCIÓN DEL EMPERADOR”
Espanjalainen luutisti Luys de Narvaez sovitti soittimelleen tämän 
alunperin neliäänisen chansonin, jonka säveltäjäksi on perinteisesti 
arvailtu Josquinia mutta jota on nykytiedon mukaan pidettävä tunte-
mattoman säveltäjän luomuksena. Narvaez oli oletettavasti tutustunut 
kappaleeseen Espanjan Trastamarojen ja Habsburgien hallitsijasuku-
jen yhdistyessä. Mille regrets oli eräiden lähteiden mukaan myös Kaarle 
V:n lempikappale, mihin viitataan lisänimellä La canción del emperador, 
Keisarin laulu.

Sur noz preaux et jardinetz herbus Pihoillemme ja puutarhoillemme
Luyra Phebus de ses rais ennobliz; Apollo suo jaloja säteitään
Ainsy croistront noz boutoneaux Ja uudet versot saavat
barbus, Sans nulz abus 

et dangereux
 kasvaa rauhassa vailla  

harmeja 
troubliz. Regretz plus nulz ne nous ja sairautta. Älköön meitä enää 
viennent apres; kohdatko suru:
¶Nostre eure set pres, venant 

des cieulx beniz.
¶Onni laskeutuu 

yllemme taivaasta.
Voisent ailleurs regretz 

plus durs que gretz,
Menkööt vaikeudet ja  

katkeruus
Fiers et aigretz, et charchent 

autres nidz!
etsimään kotia muualta!

¶Se Mars nous tolt la 
blanche fleur de lis,

¶Mars ottaa valkean 
liljankukkamme, 

Sans nuls delictz, sy nous 
donne Venus

mutta Venukselta  
saamme 

Rose vermeille, amoureuse,  
de pris,

hehkuvan punaisen ruusun, 
hellän ja kallisarvoisen,

Dont noz espritz n'auront regretz emmekä enää 
plus nulz. kohtaa surua.
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Loyset Compère (n. 1445–1518)
VENEZ, REGRETZ

Toinen Josquinin sukupolven suurista säveltäjistä oli Loyset Compè-
re. Hän ei tiettävästi koskaan ollut suoranaisesti Margaretan hovin 
palveluksessa, mutta hänen työskennellessään 1480-luvulla Ranskan 
kuninkaan hovissa heidän polkunsa ovat teoriassa voineet kohdata, 
joskin Margareta olisi silloin ollut alle kymmenen. Joka tapauksessa 
Compèren musiikista pidettiin Mechelenissä siinä määrin, että peräti 
viisi hänen sävellystään löysi tiensä käsikirjoitukseen Ms. 228.

Venés, regretz, venés, il en est heure Tulkaa, surut, on aika;
Venés sur moy faire vostre demeure tulkaa asettukaa luokseni,
C’est bein raison qu’à ce 

je vous enhorte
minulla on hyvää syy-

tä kutsua teidät,
Car aujourd’huy toutte 

ma joye c’est morte
sillä tänään kaikki iloni on  

kuollut
Et si ne voy nulluy qui me sequeure ja minä en näe ketään joka pys-

tyisi minua lohduttamaan.
— Venés, regretz… — Tulkaa, surut…
¶A celle fin que mon cueur 

sente et pleure
¶Tästä hyvästä, että sydämeni 

rukoilee ja itkee,
Le mal qu’il a et en quoy il labeure kivussaan joka se tuntee ja kärsii,
Je suis contraint vous ouvrir 

la grant porte
minun on avattava teille  

portit.
— Venés, regretz… — Tulkaa, surut…
¶Mais gardez bien qu’après 

vous ne demeure
¶Mutta älkää viipykö 

suru viitassa,
L’abit de dueil plus noir 

que belle meure
tummempi kuin suloinen  

mulperi,
Plain de larmes affin que je la  

porte
täynnä kyylenelitä joita mi-

nun on kannettava.
Ne tardez plus car mon 

sens se transporte
Älkää enää viivästelkö, sillä 

sieluni on jo lähdössä,
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Pierre de la Rue (n. 1452–1518)
AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Tämän teoksen nimi herättää nykyään enemmänkin mielleyhtymiä 
Yhdysvaltain sisällissotaan, mutta Margareta oli huomattavasti edel-
lä Margaret Mitchelliä pohtiessaan, mitä tuuli onkaan vienyt. 
Tämän pienimuotoisen kappaleen myötä tutustumme myös säveltäjä 
Pierre de la Rueen, joka vastaa ainakin 17 sävellyksestä käsikirjoituk-
sessa Ms. 228. Näihin voi todennäköisesti lisätä ainakin osan niistä 
teoksista, joiden säveltäjästä ei ole saatu varmuutta. Käsikirjoituksen 
muutkin säveltäjät –Josquinia Plus nulz regrets’n osalta lukuunottamat-
ta – ovat selvinneet vasta, kun vastaavat teokset ovat löytyneet muista 
lähteistä nimillä varustettuina.

Pierre de la Rue
POUR UNG JAMAIS

Tämä kolmiääninen chanson on erityisen merkityksellinen käsikirjoi-
tuksen Ms. 228 sävellysten joukossa, sillä sen teksti on oletettavasti 
Margaretan itsensä kirjoittama. Tuntuukin sopivalta, että sen sävellyk-
sestä vastasi Margaretan luottomuusikko Pierre de la Rue.

Si vous voulez me voyr 
ains que je meure

jos haluatte nähdä minua 
ennen kuin kuolen.

— Venés, regretz… — Tulkaa, surut…

Autant en emporte le vent, Täysin tuulen viemä
qu’il n’a qu’un baisier seulement, on suudelma, 
combien qu’il soit donné de bouche, jos yksin huulten antama.
se le cueur ne donne la touche 

ou y met son consentement,
Jos sydän ei suo kosketus-

taan tai suostumustaan,
autant en emporte le vent! se on kuin tuulen viemä.
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Pour ung jamais ung 
regret me demeure

Minussa asuu ainiaan eräs  
suru,

Qui san cesser nuyt et 
jour à toute heure

joka lakkaamatta, päi-
vin ja öin, koko ajan

Tant me tourmente que 
bien vouldroy morir

kiduttaa minua niin paljon, 
että voisin hyvin kuolla,

Car ma vie est fors 
seulement languir

sillä elämäni on erittäin yk-
sinäistä vaikerointia.

Parquoy fauldra en la 
fin que je meure

Siten minun tulee lopulta kuolla.

¶D’en eschapper l’atente 
n’est pas sceure,

¶Ei ole varmaa paeta  
odotuksesta,

Car mon las cueur en 
tristesse labeure

sillä väsynyt sydäme-
ni raataa surussa

Tant que ne puis celle 
douleur souffrir

niin paljon, etten siedä sel-
laista kärsimystä.

Et sy m’est force devant 
gens me couvrir

Ja niin minut on pakotettu 
piiloutumaan ihmisiltä.

Parquoy fauldra en la 
fin que je meure

Siten minun tulee lopulta kuolla.

¶De mes fortunes pensoie 
estre au deseure,

¶Ajattelin kohtaloni 
olevan hallinnassa

Quant ce regret mauldit 
ou je demeure

kunnes tämä kirottu kai-
paus, jossa asun,

Me couru sus pour me faire morir. saavutti minut tappaakseen minut
Delaissee fuz, seule, sans nul  

plaisir,
hylättynä, paenneena, yk-

sin, nautinnotta.
Parquoy fauldra a la fin 

que je meure.
Siten minun tulee lopulta kuolla.
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Jacob Obrecht? (n. 1457–1505)
ROMPELTIER

Myös tämä kappale löytyy kokoelmasta Odhecaton, missä sen kirjoit-
tajaksi ilmoitetaan Jacob Obrecht, Josquinin seuraaja Ferraran 
hovikapellimestarina. Sävelmällä on myös yhteys Suomeen, sillä melo-
dia löytyy Turussa vuonna 1582 kootusta kokoelmasta Piae Cantiones, 
tällä kertaa  joululauluna tekstiin Parvulus nobis nascitur.

Alexander Agricola
REVENEZ TOUS, REGRETZ

Tämä chanson-motetti löytyy sekä käsikirjoituksesta Ms. 11239 että Ms. 
228. Ranskankielinen runo on rondeau-muotoinen: se jakautuu kah-
teen osaan, joissa ensimmäistä säkeistöä kierrätetään toistuvasti erään-
laisena kertosäkeenä. Musiikillisesti tämä ilmenee siten, että sävellys 
esitellään ensin alusta loppuun, minkä jälkeen alkupuoli toistetaan 
kaksi kertaa eri sanoilla ennen, kuin koko sävellys soi vielä kaksi kertaa. 
Rondeau-muoto oli hyvin tehokas tapa saada aikaan muhkea teos ver-
rattain lyhyellä tekstillä ja ytimekkäällä sävellyksellä.

Quis det ut veniat petitio 
mea et quod expecto 
tribuat mihi Dominus!

Oi, jospa minun pyyntöni täyttyisi 
ja Jumala toteuttaisi minun 
toivoni!  ( Job 6:8)

¶Revenez tous, regretz, 
je vous convie

¶Kaikki te surut, kutsun 
teitä jälleen:

Revenez tost j’ay de 
vous veoir envie

Tulkaa takaisin, sillä tah-
don nähdä teidät.

Plus que jamais je veuil 
vostre acointance

Enemmän kuin koskaan 
kaipaan seuraanne;

Car de tous pointz je 
renonce a plaisance

aion luopua kaikesta  
onnesta,

Puis que la mort a ma dame  
ravie

sillä kuolema on vie-
nyt valtiattareni.
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Antoine Brumel (n. 1460–1513)
TOUS LES REGRETZ

Tämä ytimekäs chanson, joka löytyy käsikirjoituksen Ms. 11239 teosten 
joukossa, on tyyliltään eräänlainen anomalia lyhyine ja usein homo-
fonisesti soivine fraaseineen. Brumel seurasi Obrechtia Ferrarassa ja 
hänellä oli uransa aikana myös useita muita pestejä Italian hoveissa. 
Tämä tarjosi hänelle epäilemättä mahdollisuuksia tutustua moniääni-
siin laudoihin – italiankielisiin, kansanomaisiin hengellisiin lauluihin 

– jotka tuntuvat toimineen esikuvina, kun hän sävelsi tämän chansonin.

Tous les regretz quonques 
furent au monde,

Kaikki suru, jota maa 
päällään kantaa,

de Venez a moy Quelque 
part que je soie.

tulkoon luokseni, mis-
sä ikinä olenkin.

— Revenez tous… — Kaikki te surut…
¶Tousjours sera de mes 

souspirs servie
¶Ikuisesti lähetän  

huokaukseni
Aprez sa mort que n’avoit  

deservie
hänen ansaitsemattomal-

le kuolemalleen,
En luy donnant larmes 

habondance
hänelle vuodatan vuo-

laat kyyneleeni.
— Revenez tous… — Kaikki te surut…
¶Je ne fay plus extime de ma vie ¶En enää välitä elää.
Mon povre sens a tous 

coupz se devie
Mieliparkani pakenee 

yhä kauemmas
Entre les gens ne scay 

ma contenance
niistä, jotka eivät tun-

ne kärsimystäni.
De m’espjoyr n’ay jamais esperance Ei ole enää toivoa, että ilo palaisi,
Puis qu’a deul est ma 

personne asservie
sillä suru on minut  

vallannut.
— Revenez tous… — Kaikki te surut…
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Josquin Desprez
PLAINE DE DUEL

Konsertin päättää Josquin Desprez’n viisiääninen mestariteos, jossa 
hän rakentaa täydellisen tasapainoisista ja äärimmäisen pelkistetyistä 
aineksista kontrapunktisen kudelman. Tämä chanson sijaitsee käsikir-
joituksessa Ms. 228 juuri ennen sanoiltaan merkittävää chansonia Pour 
ung jamais, mutta se löytyy myös monista muista aikakauden kokoel-
mista ja oli siis tunnettu kautta Euroopan.

prennez mon cueur En sa 
dolleur, leur par fonde

Kietoutukoon sydämeni  
suruun

et le fendes que madame le voye. ja haljetkoon kahtia, kun näen hänet.

Pleine de dueil et de melancolie, Täynnä kärsimystä ja surua,
Voyant mon mal qui 

toujours multiplie,
nähden että kipuni kas-

vaa lakkaamatta
Et qu’en la fin plus ne le puis porter, ja että lopulta en tule kestämään,
Constrainte suis pour 

me reconforter
minun täytyy, itseäni 

lohduttaen,
Me rendre a toy le 

surplus de ma vie.
omistaa loppuelämäni 

sinulle.
Je te requiers et humblement supplie, Pyydän ja nöyrästi toivon,
Pour les douleurs de quoy 

je suis remplie,
että minua täyttävät 

kivut
Ne me vouloir jamais abandonner, ei koskaan minua jätä
[Bien que ne te puisses 

a moy donner]*
vaikka et pysty sitä mi-

nulle suomaan,
Puisqu’a vous suis la 

reste de ma vie.
sillä olen sinun 

loppuelämäni.
Il ne me chault quy quy 

enpleure ou rie
En välitä nauretaanko vai it-

ketäänkö minun takia.
A vous je suis, besoiung 

n’est que le nie
Olen sinun, sitä en voi  

kieltää:
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Plus n’est possible a moy dissimuler En voi enää piiloutua itseltäni.
Parquoy je dis en parlant 

de cuer cler
Siksi sanon selkeästi, puh-

taalla sydämellä:
Qu’a vous me rens la 

reste de ma vie.
sinulle annan itseni loppu- 

elämäni.
* Runon täydennys: Valter Maasalo
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RODRIGO BORGIA – DE
KADENTTI, RAKASTA

JA, ISÄ, MESENAATTI JA 
KIRKONMIES

Konsertti on eräänlainen henkilö-
kuva paavi Aleksanteri VI:sta, Rodrigo Borgias-
ta. Hänellä on historian paavien keskuudessa erityinen 
maine hillittömänä ja moraalittomana paavina, jonka 
toimet vaikuttivat kirkon rappioon. Huono maine ja 

tarinat paavin hirmuteoista on kuitenkin asetettava kontekstiin. Osa 
huhuista saattaa olla erittäinkin liioiteltuja, sillä Borgia oli jatkuvassa 
konfliktissa roomalaisen ylimystön kanssa, joka ei ollut halukas luo-
pumaan vallastaan paavin hyväksi. Tässä konsertissa tuodaan Rodrigo 
Borgiasta esiin neutraalimpi kuva ja valotetaan hänen persoonansa eri 
puolia: espanjalaisia sukujuuria, intohimoista rakastajaa, omistautu-
nutta isää, taiteen avokätistä mesenaattia ja kirkon johtajaa.

Historiankirjat parjaavat Rodrigo Borgiaa armotta: ”katoliselta 
kannalta katsoen Aleksanteri VI:tta ei voi tuomita riittävän ankarasti” 
(Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters). Onkin tulkittu, 
että historian paavien häpeäpilkkuna tunnetun Borgian häikäilemät-
tömyys ja korruptio olivat merkittäviä osatekijöitä katolisen kirkon 
hengellisten pappien reformaatioon johtaneessa protestissa. Borgia oli 
jatkuvassa rahapulassa. Koska ylellinen elämäntyyli, mittavat poliitti-
sen lahjukset ja sotaretket vaativat paljon rahaa, anekauppa kävi kiivaa-
na. Tuon ajan paavit eivät eläneet kuten hengelliset johtajat vaan kuten 
prinssit ja herttuat, ylellisesti ja vallanhaluisesti. Laajassa kuvassa Paavi 
Borgia näyttäytyy lähinnä ahneena pelinappulana, jolle vallitseva jär-
jestelmä oli sallinut liikaa valtaa.

Teksti: Anna-Maaria Oramo

Svensk 
text på 
sidan 87.
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Rodrigo Borgia syntyi vuonna 1431 huomattavaan sukuun Arago-
niassa, joka kuuluu nykyään Espanjalle. Rodrigon enon, Valencian 
piispan, noustua paaviksi veljenpoika pääsi nepotistisen käytännön an-
siosta nauttimaan kirkon viroista jo nuorella iällä. Hän eteni jo 18-vuo-
tiaana piispaksi, kardinaaliksi ja vieläpä varakansleriksi. Kerrotaan, että 
hän pääsi paavinvirkaan vuonna 1492 lahjomalla kardinaaleja huomat-
tavalla, niin ikään kyseenalaisesti saavutetulla varallisuudella. Borgian 
suvun häikäilemättömyys tunnetaan myös historiankirjoituksessa: 

”[––] meidän on myönnettävä, että tämä paavikausi ei ole kunniaksi 
katoliselle kirkolle. Vaikka Borgian suvun aikalaiset olivatkin tottuneet 
näkemään tällaista, [–– tuon suvun] väärinkäytökset herättivät heissä 
sanoin kuvaamatonta kauhua, jonka jälkimainingit eivät ole laantuneet 
vieläkään, yli neljäsataa vuotta myöhemmin.” (L’Église et la Renaissance, 
1449–1517.)

Paavi Borgian hallituskauden tunnusomaisina piirteinä pidetään 
libertinismiä ja nepotismia. Libertinistit olivat filosofisia vapaa-ajat-
telijoita, joiden maailmankuvaan kuului äärimmäinen hedonismi. Ne-
potistit taas suosivat sukulaisiaan nimittäessään ihmisiä korkeisiin 
virkoihin, eikä tämä käytäntö ollut paaville vieras. Rakastajattarien 
sukulaiset pääsivät etenemään helposti kardinaaleiksi, kuten Borgia it-
sekin aikanaan. Borgia myös tunsi rakkauden salat, eikä häneltä puut-
tunut rakastajattaria. Eräs heistä, aiemmin kolme kertaa naimisissa 
ollut Vannozza dei Cattanei, synnytti Borgialle neljä lasta, joita 
paavi ei aluksi tunnustanut omikseen, vaan teeskenteli setää. Toisten 
naisten kanssa lapsia syntyi vielä viisi muutakin. Suhde Vannozzaan 
hiipui paaviksi kruunaamisen jälkeen, kun nainen vetäytyi yhä enem-
män omiin oloihinsa. Välit kuitenkin säilyivät lämpiminä, ja rakkaus 
Vannozzaan säilyi niin kutsutusti henkisenä. Fyysinen rakkaus kohdis-
tui nyt nuoreen Giulia Farneseen, joka jakoi asumuksen vatikaani-
laisessa palatsissa Borgian ja Vannozzan tyttären, Lucrezian, kanssa.

Borgian ottamat vapaudet tuottivat ehkä häikäilemättömän ja it-
sekeskeisen ihmiselämän, mutta kertoman mukaan paavi oli myös 
perheeseensä kiintynyt isä. Tilaisuuksien järjestäminen lapsilleen piti-
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Aleksanteri VI:tta esittävä pilakuva, 1500-luku.
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kin hänet kiireisenä. Vähintäänkin kyseenalainen oli kuitenkin suhde 
Lucreziaan, jonka Borgia naitti ensimmäistä kertaa vain 13-vuotiaana, 
toisen kerran 18-vuotiaana ja kolmannen kerran 21-vuotiaana. Kolmas 
avioliitto Ferraran herttuan, Alfonso d’Esten, kanssa jäi voimaan. 
Syy paavin ailahtelevuuteen ja jatkuvasti vaihtuviin aviopuolisoihin oli 
tietenkin poliittinen. Kun merkittävää hyötyä ei miehistä ollut enää 
saatavilla, mitätöityivät avioliitot helposti, ja tytär joutui toimimaan 
isänsä vallanhimon välikappaleena.

Aleksanteri VI tunnettiin myös älykkyydestään ja kiintymykses-
tään taiteisiin. Hän toimikin merkittävänä mesenaattina ja mahdollis-
ti Bramantea tukien uuden arkkitehtuurin aikakauden Roomassa. 
Myös muiden muassa Michelangelo, Raphael ja Pinturicchio 
työskentelivät hänen palveluksessaan. Paavin ympärillä soi myös kor-
keatasoinen musiikki. Hänen lähellään vaikuttaneiksi säveltäjiksi voi-
daan tunnistaa erityisesti Heinrich Isaac, Josquin Desprez ja 
Bartolomeo Tromboncino. Isaac on saattanut olla juuri se laulaja, 
jonka Piero de Medici lähetti Firenzestä Rodrigo Borgian paavink-
ruunajaisten juhlallisuuksiin esiintymään. Josquin puolestaan toimi 
laulajana Sikstuksen kappelissa 1490-luvulla, kun Borgia astui paavin-
virkaan. Desprez’n kaivertama nimikirjoitus on edelleen nähtävissä ja 
luettavissa Sikstuksen kappelin kuorolehterillä. Tromboncinon tiede-
tään olleen Lucrezia Borgian hovin palveluksessa Ferrarassa vuodesta 
1502. Paavi Borgian kiintymys taiteisiin oli kenties periytyvää, sillä tiet-
tävästi hänen tyttärentyttärensä, Lucrezian tytär Leonora, on sävel-
tänyt kirkonmenoihin tarkoitetun musiikkikokoelman Musica quinque 
vocum motetta materna lingua vocata. Leonora d’Este menetti vanhem-
pansa ollessaan vasta neljävuotias ja kasvoi Ferraran Corpus Domini 

-luostarissa, jossa hän myös eli elämänsä nunnana.
Konsertissamme kuultavista sävellystyyleistä erittäin keskeisessä 

asemassa on frottola, maallinen laulutyyppi, yleinen 1500-luvun vaih-
teen Italiassa. Ajan merkittävä musiikkikustantaja Ottavio Petruc-
ci julkaisi frottoloita kaikkiaan 11 kirjaa. Frottolat viihdyttivät usein 
ylhäistä syntyperää olevia kuulijoitaan kepein aihein ja musiikillisin 

32 Loistava  dekadenssi



keinoin. Frottolan teksti usein käsittelee kepeällä tavalla rakkautta, har-
mistusta tai arkisia asioita. Sen yleisväri on viihdyttävä ja joskus me-
lankolinenkin, mutta siinä ei pyritä ilmaisemaan voimakkaita, yleviä 
tai vakavamielisiä tunnetiloja. Frottola voi olla myös sävelletty hengelli-
seen runoon. Tällöin on kyseessä erityinen frottola-tyyppi, josta käyte-
tään yleisnimitystä lauda. Frottoloiden lisäksi ohjelmassamme kuullaan 
kaksi varsinaisesti kirkolliseen käyttöön sävellettyä motettia. Lisäksi 
esitämme chansoneja ja instrumentaalimusiikkia, joka on pääasiassa 
julkaistu paavi Borgian hallituskauden aikana. Osa kappaleista on pe-
räisin Petruccin ensijulkaisusta Odhecaton vuodelta 1501.

Rodrigo Borgia oli kaikesta huolimatta myös kirkonmies. Hänen 
viimeiset päivänsä kuluivat epäselvissä merkeissä. Kardinaali Castelle-
sin kanssa 6. elokuuta 1503 nautitun illallisen jälkeen molemmat ruokai-
lijat sairastuivat. Tästä muutaman päivän sisällä Borgialle nousi kuume, 
joka ei enää laskenut. Paavin kuolinsyistä on esitetty eri teorioita, jois-
ta yksi ehdottaa tapaturmaista myrkytyskuolemaa. Borgian kerrotaan 
keskittyneen katumukseen viimeisinä päivinään. Hänen uskotaan tun-
nustaneen syntinsä vilpittömästi ja kyynelsilmin rippi-isälleen ennen 
ehtoollisen ja sairaiden voitelun sakramenttien vastaanottamista. Ker-
toman mukaan edesmenneen paavin ruumis muuttui muodottomak-
si ja pahanhajuiseksi poikkeuksellisen nopeassa ajassa. Koska hyvin 
säilyneen ruumiin uskottiin todistavan henkilön pyhyydestä ja sielun 
taivaaseen pääsystä, paavin ruumiin nopea maatumisprosessi tulkittiin 
helvetin vaikutukseksi. — Requiescat in pace.

TEOKSET
Espanjalainen

Konsertissa esitetään paavi Borgian persoonan eri puolia kuvaavia kap-
palesikermiä. Lähes kaikki kuultava musiikki on soinut paavin elinai-
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kana, ja säveltäjät liittyvät jollain tavalla häneen. Konsertin ensimmäi-
nen osio valottaa paavi Borgian espanjalaisia sukujuuria. Saksalaisen 
urkuri-säveltäjä Hans Kotterin (1480–1541) Kochersberger Spanieler 
välittää arkaaisia tunnelmia, jotka luovat mielikuvia Borgia-suvun 
julkeasta maineesta. Francesco Patavinon (1487–1556) Un cavalier di 
Spagna on kepeä frottola-tyyppinen sävellys. Josquinin lämmin ja tum-
mansävyinen La Spagna soi urkujen ja kahden gamban voimin.

Hans Kotter (1480–1541)
KOCHERSBERGER SPANIELER

Francesco Patavino (1487–1556)
UN CAVALIER DI SPAGNA

Un cavalier di Spagna Espanjalainen ritari
cavalca per la via, dal pe 

d'una montagna,
ratsastaa tietä pitkin vuo-

ren juurelle
cantando per amor d'una fantina: laulaen rakkaudesta neidolle:

"Voltate in qua do bella donzellina käänny tänne, kaunis neitokaiseni,
voltate un poco a me per cortesia, suo minulle pieni katse, ole kiltti, 
dolce speranza mia ch'io 

moro per amor
suloinen toivoni, kuo-

len rakkaudesta,
bella fantina i t'ho donato il cor." kaunis neito, olen anta-

nut sydämeni sinulle 
¶Appresso una fontana ¶Hän tuli lähteen vierelle,
Vidi sentar la bella, soletta 

in terra piana
jossa kaunis neito istui yk-

sinään maassa
Con una ghirlanda di 

fresca herbecina.
tuoreen kukkaseppeleen kanssa

"Voltate in qua do bella donzellina Käänny tänne, kaunis neitokaiseni,
Voltate un poco a me lucente stella. suo minulle pieni katse, 
Deh non m'esser ribella, loistava tähti, 
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Tuntematon
LA SPAGNA (Odhecaton, 1501)

Rakastaja

Toisen sikermän teema on paavi häikäilemättömänä rakastajana, joka 
tiettävästi osasi rakkauden viillot ja salat. Bartolomeo Tromboncinon 
ja Heinrich Isaacin frottola-rakkauslaulujen luonne on samaan aikaan 
tyypillisen melankolinen ja kepeä. Bartolomeo Tromboncinon kevyt-
kenkäisten Ostinato v’o seguire ja Poiche volse la mia stella -lemmenlau-
lujen taustalla on kuitenkin raaka mies, jonka nimiin on luettu useita 
rikoksia, esimerkiksi mustasukkaisuuteen perustunut vaimon murha. 

”A la guerra” -frottolassa todistetaan rakkauden kiusaava rauhattomuus, 
kun taas Fammi un gratia amoressa ihastunut nuorukainen kertoo tun-
temuksistaan neitoa kohtaan lempeyttä anellen.

Bartolomeo Tromboncino (1470–1535)
OSTINATO V’O SEGUIRE

Ostinato vo’ seguire Tavoittelen jääräpäisesti
La magnanima mia impresa: suurta ja jaloa päämäärääni.
Fame, Amor, qual voi offesa, Amor, tehkää minulle se, 

mikä loukkaa teitä
S’io dovesse ben morire, Vaikka minun olisi kuoltava,
Ostinato vo’ seguire tavoittelen jääräpäisesti
La magnanima mia impresa. suurta ja jaloa päämäärääni
¶Fame, Ciel, fame, Fortuna, ¶Oi taivas, oi Fortuna, tuo minulle

Chè moro per tuo amor. voi, älä kainostele, kuo-
len rakkaudesta,

Bella fantina i t'ho donato il cor." kaunis neito, olen anta-
nut sydämeni sinulle

(Käännös: Tuuli Korte)
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Bartolomeo Tromboncino
POI CHE VOLSE LA MIA STELLA

Bene o male como a te piace: hyvää tai pahaa tahtosi mukaan
Né piacer né ingiuria alcuna Ei ilo eikä epäoikeudenmukaisuus
Per avilirmi o far più audace: minua masenna tai rohkaise.
Che de l’un non son capace, Koska toiseen en pysty,
L’altro più non po’ fuggire. ja toista en voi paeta,
Ostinato vo’ seguire tavoittelen jääräpäisesti
La magnanima mia impresa. suurta ja jaloa päämäärääni
¶Vinca o perda, io non l’attendo ¶Voitto tai häviö, mitään muuta en 
De mia impresa altro che onore: tavoitellultani odota kuin 

kunnioitusta
Sopra il ciel beato ascendo sitä, että nousemme tai-

vaan nautintoihin,
S’io ne resto vincitore; jos olen se, joka hänet saa.
S’io la perdo, alfin gran core Jos hänet menetän, näy-

tän koko sydämestäni
Mostrarà l’alto desire. hänelle suuren haluni.
Ostinato vo’ seguire Tavoittelen jääräpäisesti
La magnanima mia impresa suurta ja jaloa päämäärääni.

(Käännös: Anna-Maaria Oramo)

Poi che volse la mia stella Siitä lähtien kun onneni kääntyi,
Per mirar l’altra beltade kun aloin ihastella vuoren 
D’un’ alpestra villanella neidon kauneutta
Che perdese libertade, ja menetin vapauteni hänelle
Cantar voglio mille fiade olen halunnut laulaa tuhat laulua
Per sfogar il cieco ardore: sammuttaakseni so-

kean palvontani:
Che fa la ramacina caro amor Mitä rakkaani tekee, 
Deh che fa la che non ven? voi, mitä hän tekee kun hän ei tule? 
¶Vaga e bella in sé racolta ¶Ensikerran ihailin 
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Bartolomeo Tromboncino
A LA GUERRA

A la guerra, a la guerra, Sotaan, sotaan,
che amor non vol piu pace koska rakkaus ei enää 

halua rauhaa,
ma sempre e piu tenace mutta on aina vain sinnikkäämpi
A la guerra… Sotaan…
¶Questa guerra è mortale ¶Tämä sota on kohtalokas,
Per un ardente strale koska polttava nuoli,
Cagion d’ogni mio male kaiken kipuni syy, 
Per farme sempre guerra. saa minut alati sotimaan 
Alla guerra... Sotaan…
¶Io non trovo arma forte ¶En löydä voimallista asetta, 

Io la vidi in un chiar fonte hänen kauniita kasvojaan,
A lavar la prima volta hämärinä ja kaunii-

na peseytymässä
Ch’io mirai sua bella fronte kirkkaiden vuoristovirtojen vesissä
Tal che ognhor per piani e monte Siitä lähtien, kulkien vuor-

ten ja tasankojen yli, 
Vo cantando a tutte l’hore: olen laulanut lakkaamatta:
Che fa la ramacina caro amor… Mitä rakkaani tekee, voi, mitä 

hän tekee kun hän ei tule? 
¶Mentre per le ombrose valli ¶Kun varjoisilla laaksoilla
Gli occelletti cantaranno lintuset vielä laulavat,
Mentri i liquidi cristalli kun kristallivirrat 
Giù dai monti scenderanno laskevat vuoria pitkin, 
Mai mei spirti non seranno koskaan ei henkeni väsy 
Stanchi de cantar col core: laulamaan sydämestäni:
Che fa la ramacina caro amor… Mitä rakkaani tekee, voi, mitä 

hän tekee kun hän ei tule? 
(Käännös: Tuuli Korte)
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Heinrich Isaac (1450–1517)
FAMMI UNA GRATIA AMORE

Fammi una gratia, Amore, 
i te ne pregho.

Tee minulle palvelus, Amor,

Di a madonna mia pyydän sinulta, kerro naiselleni,
Che di servirla el cor brama e disia. että sydämeni hala-

jaa häntä palvella.
¶Dille con tue amorose parole ¶Kerro hänelle rakastavin sanoin,
Ch’a su ardenti rai mio cor si face että sydämeni sulaa kuin 

lumi auringossa
Come neve al sole e 

po’ ch’i gli mirai
hänen palavan katseen-

sa alla. Ihailen häntä,
La nocte e’l giorno altro 

non bramo mai;
enkä muuta toivo öin ja päivin.

¶Dille che di mirarla i’ non ardisco ¶Sano hänelle, että en 
ilkeä häntä katsella,

Che vetar possa notte joka voisi estää kuoleman, 
Invan batto alle porte turhaan taistelen porteilla,
non di pace ma di guerra. en rauhasta vaan sodasta
Alla guerra… Sotaan...
¶Hora son vinto in tutto ¶Nyt olen voittanut kaiken,
Preso, arso e distrutto ottanut, polttanut ja tuhonnut
Questo è d’amore il fructo Tämä on rakkauden hedelmä,
Che sempre me fa guerra. joka saa minut aina sotimaan
Alla guerra... Sotaan…
¶Ma la cagion vo’  

dire
¶Mutta nyt kun minun 

täytyy kuolla
Poi ch’io deggio morire haluan sanoa siihen syyn,
È un secreto scoprire joka on löytää salaisuus,
Cagion di tanta guerra. syy niin paljoon sotaan
Alla guerra... Sotaan...

(Käännös: Tuuli Korte)
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Isähahmo

Paavi Borgian isyyteen keskittyvän sikermän keskiössä kuullaan Bor-
gian tyttärentyttären Leonora d’Esten (Lucrezia di Borgian tyttären) 
sävellys Salve sponsa Dei kokoelmasta Musica quinque vocum motetta 
materna lingua vocata. Kokoelma sisältää moniäänisiä hengellisiä sä-
velmiä, ja sen yhteys Leonora d’Esteen säveltäjänä on epävarma mutta 
todennäköinen. Teosta reunustavat kaksi hengellistä frottolaa, Barto-
lomeo Tromboncinon Petrarcan tekstiin säveltämä äidillinen Vergine 
bella ja Josquinin lauda ”In te Domine speravi”.

Bartolomeo Tromboncino
VERGINE BELLA

Vergine bella, che di  
sol vestita,

Kaunis neitsyt, aurin-
koon pukeutunut,

coronata di stelle,  
al sommo sole

tähdillä kruunattu: itse 
korkea Aurinko

piacesti sí, che 'n te  
Sua luce ascose

mieltyi sinuun niin, että 
kätki oman valonsa.

Et s’ella vi pon cura ja kun hän huomaa minut,
Vedra si come i tremo e’npalidisco. tärisen ja kalpenen
Et de morte ho paura ja pelkään kuollakseni.
Ma un suo dolce sguardo 

m’assicura.
Mutta hellä katse hänel-

tä vahvistaa minua.
¶Pregala adunque et di: 

Donna amorosa
¶Pyydä häneltä sanoen: 

ihana Nainen,
Tu vedi in quanto foco Egli ade. näethän kuinka hän palaa vuoksesi. 
A te sta bene esser pietosa. Nyt voisit olla lempeä.
Fa, che ti parli un poco Anna hänen puhua sinulle vähän,
E leggi tu, madonna, el 

tempo e’l loco.
valitse, kaunotar, aika ja paikka.

(Käännös: Anna-Maaria Oramo)
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amor mi spinge a dir  
di te parole;

Rakkaus kehottaa minua 
puhumaan sinusta,

ma non so 'n cominciar 
senza tu' aita,

mutta en voi aloittaa il-
man sinun apuasi,

e di Colui ch'amando  
in te si pose:

sekä Hänen, joka rakas-
taen asettui sinuun.

Invoco lei che ben  
sempre rispose,

Kutsun häntä, joka aina 
vastaa ystävällisesti

chi la chiamò con fede. niille, jotka häntä uskol-
lisesti kutsuvat.

Vergine, s'a mercede Neitsyt, jos armossasi
miseria estrema  

de l'umane cose
poistamaan ihmisten ää-

rimmäisen kurjuuden
già mai ti volse, al mio 

prego t'inchina;
aina olet valmis, kuule  

rukoukseni:
soccorri a la mia  

guerra,
auta minua taistelussa-

ni, vaikka olenkin 
ben ch'i' sia terra, tu  

del ciel regina.
maan päällä, ja sinä tai-

vaan kuningatar.
¶Vergine saggia et del 

bel numero una
¶Viisas neitsyt, joka olet 

pyhien naisten 
delle beate vergini prudenti joukossa ensimmäinen,
anzi la prima et con piu 

chiara lampa
Oi parhain ja kirkkain  

valo, joka 
o saldo scudo de  

l’afflite genti 
surun täyttämien kanso-

jen vaelluksella
contra colpi di morte  

e di fortuna
kuoleman ja epäonnen 

kolhuja vastaan,
sotto’l qual si triompha 

non pur scampa
hallitset etkä pakene  

kuolemaa,
refrigerio al cieco ardor 

che avvampa
joka jäähdytät riehuvat  

tulenlieskat 
qui fra mortali  

sciochhi 
täällä typerien kuolevais-

ten keskuudessa.
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Leonora d’Este (1490–1570)
SALVE SPONSA DEI

Josquin Desprez (1440/55–1521)
IN TE DOMINE SPERAVI

Vergine che begli  
occhi 

Neitsyt, kuinka kau-
niit ovat silmäsi,

che vider tristi la spietata  
stampa 

joilla surullisena katse-
let julmia jälkiä

ne dolci membri de tuo caro figlio rakkaan poikasi kauniissa jäsenissä.
volgi al mio dubbio stato Käänny kohti minun kurjaa tilaani, 
che sconsigliato a caro figlio.  

Amen.
kun kysyn neuvoa rakkaal-

ta pojaltasi. Amen.
(Käännös: Anna-Maaria Oramo)

Salve, sponsa Dei Terve, Jumalan morsian
virgo sacra planta minorum, pyhä neitsyt, vähäisimpien kasvi,
tu vas munditie, tu previa 

forma sororum,
sinä puhtauden malja, sinä 

sisarten esikuva,
Clara, tuis precibus Clara, rukoustesi saattelemana
duc nos ad regna polorum johdata meidät taivaalli-

seen valtakuntaan
(Käännös: Anna-Maaria Oramo)

In te Domine speravi Sinuun minä turvasin, Herra,
Per trovar pietà in eterno. löytääkseni ikuisen lohdutuksen.
Ma in un tristo e obscuro  

inferno
Mutta surullisesta ja pi-

meästä helvetistä
Fui et frustra laboravi. itseni löysin, turhaan kärsien.
¶Rotto e al vento ogni speranza ¶Tuuleen tuikattu, rikki on toivo,
Veggio il ciel voltarmi in pianto. näen taivaan kääntävän 

kyynelin selkänsä
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Mesenaatti

Borgiaa mesenaattina tarkastelevassa osiossa kuullaan Isaacin ja Jos-
quinin frottoloita. La Morran esitämme instrumentaalisena versiona. 
La Scaramella ja El grillo ovat Josquinin ainoat italiankieliset laulelmat, 
jotka osoittavat säveltäjän tyylitietoisuuden ja taidokkuuden frotto-
la-tyylin soveltamisessa. Josquinin sävellysten tekstit ovat useimmiten 
ranskankielisiä, ja nämä kaksi kappaletta ovatkin tuotannossa pirteä 
poikkeus. Adieu mes amours sinetöi mesenaattiaiheen sarkastisin jää-
hyväisin. Tässä kappaleessa Josquin ei hyvästele rakastettuaan vaan 
mesenaattinsa, jonka rahahanat sulkeutuivat. 

Heinrich Isaac
LA MORRA (Odhecaton)

Josquin Desprez
SCARAMELLA

Suspir lacrime  
m'avanza

Vain huokaukset ja kyy-
neleet jäävät

Del mio tristo sperar  
tanto.

jäljelle surustani ja suu-
resta toivostani 

¶Fui ferito, se non quanto ¶Haavoituin, mutta
Tribulando ad te clamavi. surussani huusin sinua.
In te Domine speravi. Sinuun minä turvaan, Herra.

(Käännös: Anna-Maaria Oramo)

Scaramella va alla guerra Scaramella lähtee sotaan
colla lancia et la rotella keihään ja pyörän kanssa
La zombero boro borombetta, La zombero boro borombetta,
La boro borombo La boro borombo
¶Scaramella fa la gala 

colla scharpa
¶Scaramella lähtee juominkeihin
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Josquin Desprez
EL GRILLO

Josquin Desprez
ADIEU MES AMOURS

Adieu, mes amours,  
m'atent.

Hyvästi rakkaani, minua 
odotetaan toisaalla;

Ma boursse n'enffle ne n'etend, Kukkaroni ei paisu eikä veny,
Et brief, je suis en desarroy ja suoraan sanottuna olen pulassa
Jusquez a ce qu'il plaise au roy kunnes kuningas suvaitsee
Me faire avancer du content. lahjoittaa minulle [rahaa].
Qant je voy que nul ne  

m'entent
Kun näen ettei kukaan 

ojenna käteeni
Ung seul blanc en main,  

il s'entent
ainuttakaan [suositus]kir-

jettä, se tarkoittaa
Qu'il fault dire sans faire  

effroy
että minun on pelotto-

masti sanottava:

El grillo è buon cantore Heinäsirkka on hyvä laulaja,
Che tiene longo verso. se laulaa pitkiä säkeitä,
Dalle beve grillo canta. laulaa koko ajan.
Ma non fa come gli altri uccelli Mutta ei niin kuin muut linnut
Come li han cantato un poco, jotka vain vähän laulelevat
Van de fatto in altro loco ja sitten menevät jonnekin muualle.
Sempre el grillo sta pur saldo, Vain heinäsirkka jää paikalleen
Quando la maggior el caldo kun kuumuus yltyy suureksi.
Alhor canta sol per amore. Silloin se laulaa vain rakkaudesta

(Käännös: Anna-Maaria Oramo)

et la stivala kenkien ja saappaiden kanssa
La zombero boro borombetta, La zombero boro borombetta,
La zombero boro borombo La zombero boro borombo
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Kirkonmies

Viimeinen sikermä päättyy kirkonmiehelle omistettuun epilogiin, joka 
olkoon pieni kunnianosoitus halveksitulle paaville. Pavane mille regrets, 
soittimille tehty pavane-versio Josquinin samannimisestä chansonista 
johdattakoon ajatukset tuhansiin katumuksiin. Tromboncinon frotto-
la ”Tu dormi” tuudittakoon rauhalliseen uneen. Viimeiseksi esitetään 
Josquinin De profundis clamavi ad te Domine. Psalmin 130 sanoin anta-
koon Herra kaiken anteeksi. — Requiescat in pace.

Tuntematon
PAVANE MILLE REGRETS  

(Tielman Susato: Danserye 1551)

Bartolomeo Tromboncino
TU DORMI

Adieu mes amours... Hyvästi rakkaani, minua 
odotetaan toisaalla...

¶Ainsi qu'il vient il se  
despent,

¶Yhtä nopeasti kuin [rahaa] 
ansaitsee, sen tuhlaa,

Et puis après on s'en repent, ja jälkikäteen kaduttaa,
N'est-ce pas, cela je le croy. vai mitä – niin uskoisin.
Remede n'y voy quant a moy En näe itselleni muuta vaihtoehtoa
Fors publier ce mot patent. kuin julkaista viestini:
Adieu, mes amours... Hyvästi rakkaani, minua 

odotetaan toisaalla...
(Käännös: Tuuli Lindeberg)

Tu dormi io veglio a la 
tempesta e vento

Sinä nukut, minä vahdin 
myrskyssä ja tuulessa

Su la marmorea petra di tua porta. kylmällä marmorilla ovellasi
¶Tu dormi io veglio e con 

amaro accento
¶Sinä nukut, minä vahdin 

ja aina katkerin äänin 
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Josquin Desprez
DE PROFUNDIS CLAMAVI

De profundis clamavi 
ad te Domine

Syvyydestä minä huu-
dan sinua, Herra.

Domine exaudi vocem meam 
fiant aures tuae

Herra, kuule minun  
ääneni,

intendentes in vocem 
deprecationis meae

tarratkoot sinun kor-
vasi rukoustani.

¶Si iniquitates observabis  
Domine 

¶Jos sinä, Herra, pidät 
mielessäsi synnit, 

Domine quis sustinebit? Herra, kuka silloin kestää?
Quia apud te propitiatio  

est 
Mutta sinun on armo, sinä 

annat anteeksi,
et propter legem tuam että me eläisimme sinun pelossasi.
¶Sustinui te Domine ¶Minä odotan sinua, Herra,
Sustinuit anima mea in  

verbo eius
odotan sinua koko sielustani ja 

panen toivoni sinun sanaasi.
Speravit anima mea in  

Domino
Minä odotan Herraa kuin 

vartijat aamua,
A custodia matutina 

usque ad noctem 
hartaammin kuin vartijat  

aamua.

Ognor chiamo pietà che 
per me è morta.

kutsun armoa, joka mi-
nulle on kuollut

¶Tu dormi io veglio con 
grave tormento

¶Sinä nukut, minä 
vahdin tuskissani

Né trovo al mio penar 
chi mi conforta.

enkä löydä ketään lievittä-
mään kärsimystäni

¶Tu dormi riposata senza affanno ¶Sinä nukut, leväten 
ilman ahdinkoa,

E gli occhi miei serrati 
mai non stanno. 

kun minun silmäni eivät kos-
kaan painu kiinni

(Käännös: Tuuli Korte)
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¶Speret Israel in Domino ¶Israel, pane toivosi Herraan!
quia apud Dominum misericodia Hänen armonsa on runsas,
et copiosa apud eum redemptio hän voi sinut lunastaa.
et ipse redimet Israel ex Hän lunastaa Israelin
omnibus iniquitatibus eius. kaikista sen synneistä.

(Psalmi 130) 
3

Josquin des Prez. Puupiirros, 
1611. kopio hänen elinaika-
naan maalatusta mutta 
sittemmin kadonneesta 

maalauksesta.
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Teksti: Kari Turunen

Svensk 
text på 
sidan 94.

RIKOLLISEN MIELEN 
MESTARITEOKSIA

Missä määrin säveltäjän elämä pi-
tää ottaa huomioon hänen teoksiaan kuunnelles-
saan? Onko sillä merkitystä, että tämä on toiminut 
moraalisesti kyseenalaisesti vai onko musiikki vai 
otettava musiikkina, oli sitten sen tekijä minkälai-

nen hyvänsä? Tämän konsertin säveltäjät eivät olleet mitään puhtaita 
pulmusia, joskin on vaikea ajatella, että heidän kyseenalaiset tekonsa 
tekisivät heistä tyystin kelvottomia ihmisiä.

Lievimmillään tämä tarkoittaa sitä, että on hankala ihminen ja piir-
telee graffiteja Sikstiiniläiskappeliin (Josquin) ja pahimmillaan sitä, 
että raivoissaan tappaa vaimonsa ja tämän rakastajan (Gesualdo). 
Väliin mahtuu aviorikoksia, humalaista sekoilua, väkivaltaa ja jopa 
kuoropojan hyväksikäyttöä. Ja paljon suurenmoista musiikkia, jota on 
vaikea sovittaa yhteen säveltäjien elämäntarinan kanssa.

”Siinä miehessä on enemmän musiikkia kuin kunnollisuutta ja hän 
yhtä ansioitunut neitseiden turmelemisessa kuin urkujen ja virginaa-
lien sormeilussa”, kirjoitti Canteburyn arkkipiispa John Bullista 
1610-luvulla. Bull oli kaikesta päätellen vauhdikas nuori mies, joka ete-
ni nopeasti urallaan. Hänet koulutettiin Chapel Royalissa, hän opiske-
li Oxfordissa, toimi maan ykköspaikalla Chapel Royalissa, tohtoroitui 
ja valittiin professoriksi vähän yli 30-vuotiaana. Hän oli kaikesta pää-
telleen myös kuningatar Elisabetin suosiossa, jopa siinä määrin, että 
hänen on epäilty toimineen tämän vakoojana mannermaalla.

Ansioluettelonsa oheen Bull onnistui kuitenkin luomaan skandaali-
en vanan. Lopulta Bull joutui uuden kuninkaan Jaakon valtakaudella 
pakenemaan maasta ja päätyi Antwerpeniin. Tällä erää syytös oli avio-
rikos. Bull ilmeisesti itse kertoi tapahtuneen johtuneen uskonnollises-
ta vainosta, mutta kuninkaan Alankomaiden asiamies kumosi tämän 
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kertomuksen napakasti: ”[ John] Bull ei jättänyt Teidän Majesteettinne 
palvelusta mistään hänelle tehdystä vääryydestä tai uskontokysymyk-
sestä, vaikka hän esittääkin nyt tällaisia syytöksiä Teidän Majesteettin-
ne oikeudenmukaisuutta kohtaan. Hän karkasi Englannista turmeltu-
neen omantunnon takia, paetakseen sitä rangaistusta, jonka hän olisi 
ansainnut ja jota jo suunniteltiin hänen holtittomuuden, haureuden, 
aviorikosten ja muiden vakavien rikosten takia.” Antwerpenissä Bull 
kuitenkin vaikuttaa pysyneen kaidalla tiellä ja hän elikin loppuelämän-
sä kaupungissa urkurina ja urkujen rakentajana.

Bullin maine lepää hänen kosketinsoitinteostensa varassa. Näis-
tä seitsemän julkaistiin kokoelmassa Parthenia vuonna 1613 ja monet 
muut päätyivät eri kokoelmiin, joista tärkein on Fitzwilliam Virginal 

Yksityiskohta Giovanni Belduccin alttaritau-
lusta Il Perdono di Gesualdo, 1609. Gesualdo on 

vasemmalla alhaalla.
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Book 1610-luvun lopulta. Parthe-
nialla on muuten hämmentävä, 
mutta Bullin maineen kannalta 
varsin osuva alaotsikko: May-
denhead of the First Musicke That 
Ever Was Printed for the Virginalls 
(Ensimmäisen virginaalille kirjoi-
tetun musiikin painetun kokoel-
man immenkalvo).

Bullin maanmies ja nuorem-
pi aikalainen John Weelkes 
jätti hänkin skandaalien vanan 
taakseen. Weelkes vaikuttaa ol-
leen huonotuulinen juoppo: ”Eri 
aikoina ja hyvin usein hän tulee 
sellaisessa kunnossa oluttuvasta kirkkoon, että sitä ei voi kuin surku-
tella, sillä tällä tuulella hän noituu ja kiroilee vallan kamalalla tavalla 
ja niin häpäisee jumalalanpalveluksen”, Weelkesistä valitettiin piispalle 
vuonna 1619.

Weelkesinkin ura alkoi kunniakkaasti ja vauhdikkaasti. Hänestä 
tuli Winchesterin katedraalin urkuri 22-vuotiaana; hän julkaisi kaksi 
madrigaalikokoelmaa jo kaksissakymmenissään; valmistui Oxfordista; 
ja valittiin sen jälkeen Chichesterin katedraalin urkuriksi ja kuoropoi-
kien opettajaksi. Pahemmat ongelmat alkoivatkin juuri Chichesteris-
sä, jossa juopottelu vaikuttaa olleen laajempikin ongelma katedraalien 
muusikkojen joukossa. Weelkes tosin ilmeisesti ylitti muiden ansiot 
tällä alalla ja sai lopulta potkut huudeltuaan hävyttömyyksiä messussa 
ja virtsattuaan urkuparvelta papin päälle. Vaikka Weelkes sai myöhem-
min paikan takaisin, hänen tapansa eivät vaikuta juuri parantuneen.

Weelkes kirjoitti paljon anglikaanista liturgista musiikkia, mutta muis-
tetaan parhaiten madrigaalikokoelmistaan. Englantilainen madrigaali oli 
erikoinen ilmiö, kuin myöhäinen heijastuma italialaisesta 1500-luvun jäl-
kipuoliskon lajista. Se kukoisti 1600-luvun ensimmäisillä vuosikymme-

John Bull. Kaiverrus, 
1592. Tuntematon  

tekijä.
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nillä ja Weelkes kuuluu neljine kokoelmineen lajin suuriin nimiin John 
Wilbyen ja läheisen ystävänsä Thomas Morleyn kanssa.

Giaches de Wert syntyi Alankomaissa, mutta vaikutti koko ikän-
sä Italiassa ja hänen uransa ja elämänsä kietoutui kahden pohjoisita-
lialaisen mahtisuvun, Esten ja Gonzagan, punokseen. Näiden kahden 
suvun suhteet olivat läheiset ja de Wert vaikutti molempien hoveissa 
muun muassa Novellarassa, Milanossa, Mantovassa ja Ferrarassa.

Hänen elämäntarinaansa värittävät kolme kiellettyä rakkautta. En-
simmäinen näistä oli de Wertin aatelista alkuperää olevan vaimon suh-
de de Wertin kollegaan Agostino Bonvicinoon Mantovassa. Suh-
teen paljastuttua de Wertin puoliso ja kuuden lapsen äiti Lucrezia 
Gonzaga pakotettiin lähtemään Mantovasta. Lucrezian kohtalo yltyi 
tästä vain hurjemmaksi, sillä Novellarassa hän solmi suhteen ruhti-
naan aviottoman pojan kanssa ja osallistui tämän kanssa vallankaappa-
usyritykseen. Lucrezia kuoli vankilassa 1584. Kolmas suhde oli (edel-
leen tuolloin naimisissa olevan) de Wertin suhde leskeksi jääneeseen 
hovinaiseen ja laulaja-runoilijaan Tarquinia Molzaan Ferrarassa. 
Suhteen tultua ilmi de Wertin asema kävi mahdottomaksi, sillä vaikka 
hänen ensimmäinen puolisonsa oli ollut aatelinen, de Wert oli valtaapi-
tävien silmissä lähinnä palvelija ja suhdetta pidettiin suurena skandaa-
lina. De Wert vetäytyi Mantovaan ja jatkoi töitään sen hovikappelissa.

De Wert loi sekä hienoa kirkkomusiikkia palvelemiensa kappelien 
käyttöön kuin maallista musiikkia hovisaleihin. Hänen maineensa 
pohjautuu ennen muuta hänen madrigaaleihinsa (203 teosta kuudes-
satoista kokoelmassa viidenkymmenen vuoden ajalta). De Wert onkin 
keskeinen hahmo madrigaalin kehityksessä 1550-luvun polyfonisesta 
laulusta 1600-alun taidemadrigaaliin, jossa teksti on yhä keskeisempi – 
itse asiassa koko lajin kehityksen voi melkeinpä kartoittaa seuraamalla 
de Wertin uraa madrigalistina.

Antoine Busnois (tai Busnoys) eli jokseenkin 100 vuotta de 
Wertiä aiemmin ja nautti jo eläessään mainetta aikansa etevimpiin 
kuuluvana säveltäjänä. Busnois työskenteli ensin Toursissa ja sittem-
min Burgundin mahtavan hovin palveluksessa. Kaarle Rohkean 
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suosikkimuusikkona hän kiersi tämän kanssa ympäri Eurooppaa, 
useimmiten sotimassa.

Väkivalta ei ollut vierasta Busnois’llekaan. Hän nimittäin tunnusti 
paitsi hakanneensa papin katedraalin alueella, myös järjestäneensä viisi 
(saman papin) joukkopahoinpitelyä. Papin pahoinpitely johti kirkko-
lain mukaan automaattisesti kirkonkiroukseen ja Busnois joutui laati-
maan Roomaan armonanomuksen. Paavin hallinto hyväksyi aikanaan 
anomuksen ja Busnois palasi töihin.

Busnois’n kirkkomusiikista suurin osa lienee kadonnut, sillä säilyn-
eitä motetteja on vain kourallinen. Sen sijaan hänen maallisia chanso-
nejaan on kuutisenkymmentä, ja ne ovat Busnois’n tuotannon kestävin 
osa. Monet lauluista olivat niin suosittuja, että niiden pohjalta sävellet-
tiin messuja vielä puoli vuosisataa Busnois’n kuoleman jälkeen.

Josquin des Prez ei oikeastaan ansaitse paikkaansa tässä ohjel-
massa ja hänen roolinsa onkin vain osoittaa, kuinka melodioden kier-
rätys renessanssiajalla kuului normikäytäntöihin. Josquin kyllä tun-
nettiin hankalana ja omapäisenä, joskin loistavana muusikkona, mutta 
hänen pahin tunnettu rikkeensä taitaa olla Sikstiiniläiskappelin kuo-
rosyvennykseen raaputettu graffiti JOSQUINJ. Aikansa tunnetuimman 
säveltäjän musiikkia käytettiin esikuvana uusille säveltäjäpolville ja sel-
laiset säveltäjät kuin di Lasso, Palestrina ja Gombert oppivat tai-
tonsa kuoropoikina suurelta osin kopioimalla ja imitoimalla Josquinin 
musiikkia. He myös lainasivat tämän melodioita ja sävellyksiä omissa 
teoksissaan.

Nicolas Gombert sen sijaan ansaitsee paikkansa säveltäjien mus-
talla listalla liiankin hyvin. Flaami Gombert vaikutti Espanjan kunin-
kaan ja sittemmin Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarin 
Kaarle V:n (Verdin Don Carloksen isoisän) hovissa eri puolilla 
Eurooppaa. Hän nautti suurta arvotusta siinä sukupolvessa, jota on 
joskus kutsuttu menetetyksi sukupolveksi Josquinin ja 1500-loppupuo-
len suurten (di Lasso, Palestrina, Byrd) välissä. Tästä oiva osoitus on 
säveltäjä ja teoreetikko Hermann Finckin luonnehdinta vuodelta 
1551: ”Aikanamme on kuitenkin edelläkävijöitä, joihin kuuluu Nicolas 
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Gombert, edesmenneen Josquinin oppilas, joka näyttää muusikoille 
tien, ei vielä enemmän, hän näyttää juuri sen polun, joka vie ihanteel-
liseen imitaatioon ja hienostuneisuuteen ja hän säveltää täysin toisin 
kuin ennen sävellettiin. Hän välttelee taukoja ja hänen sävellyksensä 
ovat täynnä rikkaita harmonioita ja imitaatioita.”

Gombertin loistava ura katkesi häpeään: hänet tuomittiin 1530-lu-
vun lopulla kaleereille kuoropojan hyväksikäytöstä. Gombert ilmei-
sesti armahdettiin jonkun vuoden jälkeen, mutta hänen uransa loppu 
sujui hiljaisissa merkeissä.

Kukaan renessanssisäveltäjä ei pärjää eteläitalialaisen pienen ruh-
tinaskunnan prinssille Carlo Gesualdolle, kun mitataan rikollisia ai-
kaansaannoksia. Gesualdo sai nuoren aatelismiehen koulutuksen, jo-
hon kuului elimellisesti myös musiikin opiskelu. Don Carlosta tuli 
kruununprinssi vuonna 1584 hänen vanhemman veljensä kuoltua ja 
hän avioitui serkkunsa Maria d’Avalosin kanssa. Joitain vuosia avio-
liiton solmimisen jälkeen Gesualdon puoliso aloitti suhteen napolilai-
sen aatelismiehen Fabrizio Carafan kanssa. Kolmiodraama päättyi 
surkeasti, kun Gesualdo löysi parin itse teosta ja murhasi molemmat 
vimmaisessa verilöylyssä. Koska kyseessä oli kolmen aatelisperheen 
kunnia ja Gesualdolla oli lain edessä oikeus tekoonsa, murhatyö vaiet-
tiin ja Gesualdo vetäytyi linnaansa Venosaan. Vuotta myöhemmin Ge-
sualdosta tuli hänen isänsä kuoleman myötä uusi ruhtinas.

Gesualdo solmi uuden avioliiton vuonna 1594 Ferraran ruhtinas-
suvun Leonora d’Esten kanssa. Se, että tuore aviopari vietti avio-
liiton alussa pitkän ajan Ferrarassa, oli luultavasti Gesualdon säveltä-
jänuran kannalta ratkaiseva tapahtuma. Ferrarassa nimittäin vaikutti 
Luzzascho Luzzaschi, joka tunnettiin sekä Ferraran kolmen nai-
sen yhtyeelle (Concerto delle donne) säveltämistään virtuoosimaisista 
madrigaaleistaan sekä rohkean kromaattisista kokeiluistaan. Molem-
mat piirteet löysivät tiensä Gesualdon sävellyksiin ja olivat muokkaa-
massa tämän ainutlaatuista, väkevää tyyliä.

Kuuluvatko elämän mustat tapahtumat näiden säveltäjien musii-
kissa? Gesualdon kohdalla ehkä, sillä niin aihevalinnat kuin musiikin 
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psykologinen tuskaisuus tuntuvat istuvan tarinaan. Mutta muuten on 
vaikea löytää suoria siteitä. Entä pitääkö kuulijan välittää siitä, että 
mestariteosten tekijät olivat kaikkea muuta kuin puhtaita pulmusia? 
Sen tietenkin päättää jokainen kuulija, mutta en jaksa ajatella niin. 
Harvan ihmisen elämä kestää täysin päivänvaloa, vaikkeivat aikaan-
saannokset olisikaan niin synkkiä kuin osalla tämän konsertin sävel-
täjistä. Jokainen ohjelmamme säveltäjä sai myös kärsiä nahoissaan te-
kojensa seuraamukset, tavalla tai toisella. Meidän onneksemme heidän 
sävellystensä arvo ei ole sidoksissa heidän elämänsä syvimpiin alhoi-
hin ja heidän teoksensa muistuttavat siitä, että ihminen on aina paljon 
enemmän kuin hänen synkimmätkään tekonsa. 

TEOKSET
John Bull (1562/3–1628)

THE KYNGES HUNT  
(Fitzwilliam Virginal Book, n. 1620)

Bullin kosketinsoitintuotannosta merkittävä osa on karakteeriteoksia, 
joilla on usein vielä oiva nimi. Ei ole siis kovin vaikea arvata, mistä kon-
sertin avaava teos kertoo. Jokainen kuulija voi aktivoida mielikuvituk-
sensa ja pohtia, minkälainen oli kuninkaan metsästysonni tällä kertaa.

John Weelkes (1576–1623)
DEATH HATH DEPRIVED ME (1608),  

ELEGY FOR THOMAS MORLEY
Weelkesin teos asettuu tyylillisesti jonnekin hänen madrigaaliensa ja 
anthemiensa (anglikaanisten motettien) välimaastoon. Sen sanamaa-
lailu ja yllättävät kromaattiset käänteet viittaavat Weelkesin madrigaa-
lityyliin, kun taas lineaarisuus ja imitaatio anthem-tyyliin. Teos on sä-
velletty Weelkesin ystävän, vuonna 1602 kuolleen Thomas Morleyn 
muistolle.
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Giaches de Wert (1535–1596)
PECCAVI SUPER NUMERUM (1581)

De Wertin Peccavi julkaistiin kokoelmassa vuonna 1581 eli se on to-
dennäköisesti peräisin 1570–80 -lukujen taitteesta. Katumusmotettiin 
voi toki lukea tekijän henkilökohtaisia tuntoja, mutta viime kädessä 
kyseessä on erinomainen motetti, jossa kiinnittää huomiota ensimmäi-
sen osan alun blokkimainen deklamaatio, taivaalle katsomisen arvotto-
muutta kuvaavan jakson nouseva jännittyneisyys, toisen osan väkevät 
homofoniset blokkisoinnut sekä molemmat osat päättävä Herran vi-
han herättämisen sotaisuus ja pitkät katumuksen synkooppiketjut.

Death hath deprived me of 
my dearest friend,

Kuolema on riistänyt minul-
ta rakkaimman ystäväni,

And laid in grave he rests until 
the world shall end,

Ja haudassa hän makaa kun-
nes maailma päättyy,

as end must all things have. Niin kuin kaiken tulee päättyä.
All things must end that 

Nature wrought,
Kaiken, mitä luonto on teh-

nyt, on päätyttävä
Must unto dust be brought. ja tomuksi tultava.

Peccavi super numerum 
arenae maris

Syntejä, joihin olen syyllis-
tynyt, on enemmän kuin 
meressä hiekanjyviä.

et multiplicata sunt peccata mea. Usein olen rikkonut, hyvin usein,
Et non sum dignus videre 

altitudinem caeli
enkä ole armollinen nosta-

maan silmiäni ja katso-
maan taivaan korkeuteen,

prae multitudine iniquitatis meae, niin paljon olen tehnyt vääriä 
tekoja. (Manassen rukous 1:9)

quoniam irritavi iram tuam Sinun vihasi olen herättänyt.
et malum coram te feci. Olen toiminut vastoin tah-

toasi.  (Ps. 51:6)
¶Quoniam iniquitatem 

meam ego cognosco
¶Minä tunnustan  

syntini
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Giaches de Wert
AH, DOLENTE PARTITA (1595)

Giovanni Batista Guarinin antiikin paimenidylliin sijoittuva tra-
gikomedia Il pastor fido (Uskollinen paimen) julkaistiin vuonna 1590 ja 
siitä tuli välittömästi valtavan suosittu. Näytelmässä kaikki ovat aluk-
si rakastuneita vääriin ihmisiin, mutta lopussa sattuma tulee apuun ja 
kaikki asettuu paikoilleen. Ah, dolente partita on Mirtillon, otsikon us-
kollisen paimenen, repliikki hänen joutuessa jättämään rakastamansa 
Amarilliksen. De Wert ei ollut ainoa madrigalisti, joka innostui näistä 
Mirtillon sanoista, sillä niin Luca Marenzio kuin Claudio Mon-
teverdi sävelsivät saman repliikin. De Wert käyttää pitkälti samoja 
keinoja (pidätykset kuvaamaan eroamista, deklamatoriset jaksot) kuin 
Monteverdi, mutta klassisemmalla, pidättyvämmällä tavalla.

Ah, dolente partita! Oi, tuskaisa ero!
Ah, fin de la mia vita! Oi, elämäni loppu!
Da te parto, e non moro? Sinustako erota kuolematta?
E pur io provo la pena de la morte, Tunnen kuoleman tuskan 
e sento nel martire un 

vivace morire,
ja tunnen erossa elävän  

kuoleman,
che vita da al dolore joka antaa elämän tuskalle,
per far che moia 

immortalmente il core.
joka tappaa ikuisesti  

sydämeni.
(Giovanni Batista Guarini)

et delictum meum contra 
me est semper,

ja pahat tekoni ovat aina  
edessäni.

tibi soli peccavi, Sinua vastaan olen rikkonut,
quoniam irritavi iram tuam sinun vihasi olen herättänyt.
et malum contra te feci. Olen toiminut vastoin tahtoasi.

 (Ps. 51:5–6)
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Antoine Busnois (1430–1492)
FORTUNA DESPERATA

Busnois’n laulu Fortuna desperata oli lähes vuosisadan ajan yksi suo-
situimmista melodioista. Sitä käytettiin lukemattomissa variaatio-
teoksissa, messuissa ja moteteissa. Käyttäjien joukkoon kuuluvat mm. 
Josquin, Heinrich Isaac, Alexander Agricola ja Ludwig Senfl. 
Kolmiäänisen laulun teksti valittaa epätoivoista kohtaloa, jonka an-
siosta viaton nainen on menettänyt hyvän maineensa.

Antoine Busnois
IN HYDRAULIS (1465–67)

Ollessaan laulajana Toursissa Busnois tutustui Johannes Ockeg-
hemiin, joka työskenteli samassa kaupungissa. In hydraulis onkin 
kunnianosoitus Ockeghemille, Busnois’ta edeltävän sukupolven suu-
rimmalle säveltäjälle. Busnois ottaa lähtökohdakseen Pythagoraan 
oivallukset musiikin lukusuhteista ja ylistää Ockeghemia niiden suu-
rimmaksi tulkiksi. Kuin osoittaakseen, ettei ole itsekään eilisen teeren 
poika, Busnois toteuttaa niin mainitut intervallisuhteet (oktaavi, kvint-
ti, kvartti, kokosävelaskel) kuin lukusuhteet rytmisinä proportioina 
(6:4:3:2) teoksensa cantus firmuksessa. Samalla hän tulee tekstin kautta 
paljastaneeksi teoksen syntyajan. Busnois mainitsee nimittäin olevansa 
kreivi Kaarlen muusikko, mikä kertoo, että teos on kirjoitettu huhti-
kuun 1465 ( jolloin Busnois siirtyi Burgundin hovin palvelukseen) ja 
heinäkuun 1467 ( jolloin Kaarlesta tuli hallitsija) välisenä aikana. Kai-
kessa oppineisuudessaankin In hydraulis on virtuoottista ja loisteliasta 
musiikkia.

In hydraulis quondam  
Pythagora

Kauan sitten, kun Pyt-
hagoras pohti

Admirante melos phtongitates Vesiurkujen melodioita 
Malleorum secus is equora ja vasaroiden paukkeen ääniä,
Per ponderum inequalitates hän keksi vasaroiden pai-

noerojen avulla
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Adinvenit muse quidditates musiikin perusteet:
Epitritum ast  

hemioliam
Epitritumin (4:3), samoin 

kuin hemiolan (3:2), 
Epogdoum duolam nam  

perducunt
epogdoumin (9:8) ja dup-

len (2:1) suhteet,
Tessaron menthe  

convenientiam
sillä ne johtavat eivät ainoastaan 

diatessaronin (puhtaan kvar-
tin) ja diapenten (puhtaan 
kvintin) harmonioihin,

Nec non phtongum et 
pason adducunt

vaan myös phtongokseen 
(kokosävelaskel) ja dia-
passoniin (oktaaviin),

Monochordi dum genus  
conducunt.

samalla kun ne yhdistävät 
monochordin (yksikie-
lisen soittimen) lajit.

¶Hec Ockeghem cunctis 
qui precinis

¶Sinä, Ockeghem, joka olet 
laulaja yli muiden

Galliarum inregis latria Ranskan kuninkaan palveluksessa,
Practiculum tue  

propaginis
vahvista vielä nuoren ala-

si osaamista
Arma cernens quondam  

per atria
samalla kun tutkit näiden as-

pektien ominaisuuksia
Burgundie ducis in  

patria
Burgundin hovin saleis-

sa, isänmaassasi.
Perme Busnoys illustris  

comitis
Tuokoon vaatimaton muu-

sikko, Busnoys, 
De Chaurolois indignum musicum 

Saluteris tuis pro meritis
joka on Charolais’n maineik-

kaan kreivin palveluksessa,
Tanquam summum 

Cephas tropidicum
täten tervehdyksensä Cephak-

selle (päälle), säveltäjis-
tä ansiokkaimmalle.

Vale verum instar  
Orpheicum!

Ole tervehditty, Orfeuk-
sen ilmentymä!
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John Bull
MY SELFE  

(Fitzwilliam Virginal Book, n. 1620)
Bullin musiikillinen omakuva kulkee Fitzwilliam-kokoelmassa nimellä 
A gigge, Doctor Bull’s My selfe. Nimensä mukaan se on gigue-tanssi ja 
antaa melkoisen ylevän kuvan tohtori Bullista.

Nicolas Gombert (n. 1495–n. 1560)
MEDIA VITA (1539)

Gombertin Media vita perustuu gregoriaaniseen antifoniin, joka tun-
netaan myös nimillä antiphona pro peccatis (antifoni syntisille) tai de 
morte (kuolemasta). Sen jylhä teksti kiehtoi myös Lutheria, joka 
muokkasi siitä virren Mitten wir im Leben sind. Gombertin teos am-
mentaa vahvasti antifonista – imitaatiomateriaali on lähes suoraan gre-
goriaanisesta melodiasta. Kuten Finck luonnehti Gombertin musiikkia, 
siinä ei juuri ole taukoja. Kaikki kuusi ääntä laulavat lähes koko ajan ja 
kun edellinen tekstijakso on vasta kuolemassa viimeisissä äänissä, uusi 
lause alkaa jo sen alta. Kun tähän yhdistetään Gombertin mieltymys 
mataliin moniäänisiin tekstuureihin, saadaan rikas, virtaava ja tumma 
soinnillinen kokonaisuus.

Media vita in morte  
sumus,

Kun elämän keskellä kul-
jemme kuolemassa,

quaem quaerimus adiutorem kenen puoleen kääntyisimme 
nisi te, Domine? paitsi sinun, Herra?
Qui pro peccatis nostris Sillä olemme synneillämme
iuste irasceris. Sinun vihasi herättäneet.
Sancte Deus, Sancte fortis, Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä,
sancte et misericors Salvator noster, pyhä ja armahtava Vapahtajamme,
amarae morti ne tradas nos. älä hylkää meitä kuoleman tuskille.
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Josquin des Prez (n. 1450–1521)
MILLE REGRETZ (ca. 1520)

Josquinin surumielisen kaunis neliääninen chansonin väitetään olleen 
Euroopan 1500-luvun alkupuoliskon mahtavimman miehen, keisari 
Kaarle V:n lempiteos. Eikä Kaarle siinä tapauksessa ollut yksin, sillä 
säveltäjä toisensa jälkeen tarttui teokseen. Näin teki myös Gombert, 
joka käytti Josquinin laulua oman kuusiäänisen chansoninsa materiaa-
lina. Gombert tuntuu venyttävän materiaalia kaikkiin suuntiin säilyt-
täen kuitenkin samalla Josquinin laulun surumielisen tunnelman.

Nicolas Gombert
MILLE REGRETZ (1530-l)

Carlo Gesualdo (1566–1613)
SICUT OVIS (Tenebrae responsoria 1611)

Gesualdo julkaisi vuonna 1611 kokoelman hiljaisen viikon responso-
rioita (Tenebrae responsoria) torstain, perjantain ja launtain tenebrae 
(pimeys) -rukoushetkiin. Nämä lukukappaleiden vastausmusiikiksi 
tarkoitetut tekstit ovat peräisin 300-luvulta ja ne ovat omalaatuinen 
sekoitus psalmitekstejä ja Jeesuksen kärsimyshistoriaa. On helppo 
nähdä, miksi musiikissaan lähes äärimmäiseen ilmaisuun pyrkinyt Ge-
sualdo innostui näistä vahvoista kärsimysteksteistä. Niin sicut ovis kuin 
Aestimatus sum ovat hiljaisen viikon lauantain tekstejä. Gesualdo käyt-
tää niissä koko arsenaaliaan: huoliteltua imitaatiota, äkkinäisiä nopeu-

Mille regretz de vous habandonner Tuhannesti kadun sitä, 
että jätin sinut.

Et deslongier votre fache 
amoureuse

Kasvosi  
jättäneenä,

Jay si grand doeul et 
paine doloreuse

tunnen niin suurta su-
rua ja ahdistusta,

Quon my verra brief 
mes jours definer.

että päiväni pian hiipuvat  
pois.
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denvaihdoksia, sanamaalailua ja hurjaa kromaattisuutta. Samalla hän 
säilyttää responsorioissa jonkinlaisen maagisen tasapainon perinteen 
ja uuden välillä, samoin kuin levollisempien ja kiihkeiden jaksojen vä-
lillä. Kaikki tähtää tekstin tulkitsemiseen, ei kuitenkaan kuvainnolli-
sesti, vaan psykologisesti.

Sicut ovis ad occisionem  
ductus est,

Niin kuin lammas teu-
raalle hänet vietiin,

et dum male tractaretur 
non aperuit os suum;

häntä pahoinpideltiin, mut-
ta hän vaikeni.

Kain tappaa Abelin. Kaiverrus, 1511.  
Albrecht Dürer (1471–1528).
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Carlo Gesualdo
AESTIMATUS SUM

John Bull
FANTASIA CHROMATICA

Bullin kromaattinen fantasia saa paitsi päättää ohjelmamme, myös 
muistuttaa siitä, ettei Gesualdo suinkaan ollut yksin kromaat-

tisissa kokeiluissaan, vaan kyseessä oli aalto, joka 
pyyhkäisi yli Euroopan, vain vaipuakseen 

muiden uutuuksien nousevan 
aallon alle 1600-luvun 

alussa.
3

Aestimatus sum cum 
descendentibus in lacum,

Minut laskettiin syvyyksiin,

factus sum sicut homo sine 
adjutorio, inter mortuos liber.

Totisesti olen kuin ihmi-
nen ilman apua, kuollei-
den joukossa vapaa.

Posuerunt me in lacu inferiori, in 
tenebrosis et in umbra mortis.

He laittoivat minut syvim-
pään järveen, pimeyteen 
ja kuoleman varjoon.

Factus sum sicut homo sine 
adjutorio, inter mortuos liber.

Totisesti olen kuin ihmi-
nen ilman apua, kuollei-
den joukossa vapaa.

traditus est ad mortem ut 
vivificaret populum suum.

Hänet luovutettiin kuolemaan, 
jotta hänen kansansa saisi elää.

Tradidit in mortem 
animam suam, et inter 
iniquos reputatus est.

Hänen sielunsa annettiin kuo-
lemaan ja hänet laskettiin 
pahaintekijöiden joukkoon.

Ut vivificaret populum suum. Jotta hänen kansansa saisi elää.
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Teksti: Petros Paukkunen

Svensk 
text på 
sidan 103.

KIRKON JA VALTION 
JUHLAMUSIIKKIA

Renessanssihoveissa musiikilla ja tai-
teilla oli tärkeä asema. Sen lisäksi, että musiikilla viih-
dytettiin aatelisia ja kuninkaallisia, se symboloi myös 
sivistystä, oppineisuutta, vaurautta ja valtaa. Väkival-
taisimmatkin tyrannit pitivät musiikkia yhtä tärkeänä 

kuin sotimista. Ruhtinaat ja muut vallanpitäjät pönkittivät asemaansa 
hienoilla taiteilla palkaten ajan lahjakkaimpia yksilöitä palvelukseensa, 
eivätkä maallistuneet renessanssipaavitkaan olleet poikkeus. Arvos-
tetuimmat muusikot kuuluivat monesti yhteiskunnan silmäätekevien 
lähipiiriin ja saattoivat joskus jopa toimia valtiollisissa luottotehtävissä. 
Hovisäveltäjä John Bullin tiedetään toimineen Elisabet I:sen va-
koojana Alankomaissa, ja Guillaume Dufay matkusti useisiin kon-
siileihin diplomaatin ominaisuudessa. Luonnollisesti tällaisilta luot-
tosäveltäjiltä tilattiin myös erityisiä teoksia valtiollisiin ja kirkollisiin 
seremonioihin, kruunajaisiin, hautajaisiin huippukokouksiin ja niin 
edelleen.

Tämän konsertin ohjelmaan on koottu renessanssimusiikin merk-
kiteoksia, jotka kaikki liittyvät johonkiin kirkolliseen tai valtiolliseen 
seremoniaan, juhlaan, hallitsijaan, paaviin tai ovat muuten vain juhla-
via. Erityisen aseman saa niin kutsuttu monikuoromusiikki, joka vei 
ajan sävelkieltä ratkaisevasti massiivisempaan ja ”orkestraalisempaan” 
suuntaan varsinkin Venetsiassa, ja sitä kautta myöhemmin koko Eu-
roopassa. Tämä monikuoroperiaate tarkoitti äärimmillään jopa usei-
den kymmenien soittajien ja laulajien ryhmittelyä itsenäisiin kuoroihin, 
jotka sitten musiikissa vuorottelivat keskenään, välillä dialogimaises-
ti keskustellen, toisinaan suuriin voimanpurkauksiin yhdistyen. Kun 
nämä kuorot vielä sijoitettiin erikseen eri puolille kirkkoa, vaikutelma 
oli ennenkuulumattoman immersiivinen. Monikuoromusiikkia voi-
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daankin pitää modernin länsimaisen sinfoniaorkesterin alkuaskeleena 
ja suunnannäyttäjänä.

TEOKSET
Sethus Calvisius (1556–1615)

PRAETER RERUM SERIEM
Joulu, Jeesuksen syntymä, oli ja on edelleen pääsiäisen ja muutamien 
Neitsyt Mariaan liittyvien pyhien ohella katolisen kirkon tärkein 
juhla. Niinpä onkin sopivaa, että illan konsertin avaa Sethus Cal-
visiuksen motetti Praeter rerum seriem, joka on parodia ylistetyn 
Josquinin samannimisestä motetista. Sethus Calvisius, alunperin 
Seth Kalwitz, oli 1500-loppupuoliskon merkittävä säveltäjä, opetta-
ja ja tähtitieteilijä, joka toimi Leipzigissa. ”Parodia” ei tässä yhteydessä 
tarkoita ivallista jäljitelmää vaan kirjallisuuden ja sävellyksen tekniik-
kaa, niin kutsuttua parafraasia, jossa alkuperäisen teoksen motiiveja 
ja tyylipiirteitä sovelletaan uudelleen ja luodaan niistä uusi teos, joka 
yleensä kuitenkin noudattaa originaalin yleismuotoa. Kuten Josquinin 
motetti, Calvisiuksen Praeter rerum seriem luo tumman, mystisen ääni-
maiseman, jossa tiheästi toisiaan imitoivat äänet kulkevat loputtomiin 
kontrapunktisena kudoksena.

Præter rerum seriem Tavallisista tavoista poiketen,
parit deum hominem Jumala ja ihminen syntyy
virgo mater. neitsytäidistä.
Nec vir tangit virginem Hän ei ole miestä tuntenut;
nec prolis originem lapsen alkuperä on 
novit pater. isälle tuntematon.
Virtus sancti spiritus Mutta Pyhän Hengen voima
opus illud cœlitus on tuonut tämä
operatur. taivaallinen tapahtuma todeksi.
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Magister Perotinus (aktiivinen n. 1200, kuoli 1205/25)
BEATA VISCERA

Magister Perotinus, ranskaksi Pérotin, oli 1200-luvun alussa 
elänyt Pariisilainen säveltäjä, niin kutsutun Nôtre-Damen koulukun-
nan edustaja, jota pidetään yhtenä varhaisen kirkkomusiikin merkit-
tävimmistä kehittäjistä. Hänen yksiääninen laulunsa Beata viscera on 
sävelletty maineikkaan runoilija Phillippe le Chacelierin tekstiin 
ja oli todennäköisesti osa Jumalanäidille pyhitettyä juhlamessua.

Beata viscera Siunattu liha
Marie virginis Neitsyt Marian,
cuius ad ubera joka rinnallaan ruokkien
rex magni nominis; suuren nimen kuningasta,
veste sub altera ja pyhän voiman suoman
vim celans numinis lahjan kautta
dictavit federa on sopinut liiton
Dei et hominis. ihmisen ja Jumalan välillä
¶O mira novitas ¶Oi ihmeellinen koskemattomuus
et novum gaudium, ja ennennäkemätön riemu,
matris integrita josta iloitsee tahraton äiti.
post puerperium. synnytyksen jälkeen
¶Populus gentium ¶Ihmisten kansa,
sedens in tenebris joka on asunut pimeydessä,

Initus et exitus Alkua ja loppua
partus tui penitus Sinun syntymäsi
quis scrutatur? kuka voisi tietää?
Dei providentia Jumalan armo,
quæ disponit omnia joka järjestää kaikki
tam suave. niin ihanasti;
Tua puerperia sinun äitiytesi
transfer in mysteria, esittelee meille mysteerin.
mater ave. Terve, oi äiti.
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Gioseffo Guami (1542–1611)
CANZON LA LUCCHESINA

Muun muassa Venetsiassa ja Bolognassa toimineen Gioseffo Gua-
min Canzona la Lucchesina (”Luccalainen”) tarjoaa ensimmäisen mais-
tiasen 1600-luvun lopulla kukoistaneesta monikuorotyylistä. Siinä 
kaksi kuoroa – urut ja puhallinyhtye – vuorottelevat keskenään leik-
kisästi, ajoittain toisiaan imitoiden, ajoittain yhdessä julistaen. Tämä 
teos on Italiassa tuolloin suositun canzona-tyylin arkkityyppi.

Adriano Banchieri (1568–1634)
VERBUM CARO FACTUM EST

Kaksoiskuoroperiaatetta jatkaa eräs Guamin oppilaista, nimeltään 
Adriano Banchieri, joka toimi lähes koko ikänsä Bolognassa ja 
saavutti merkittävän maineen säveltäjänä ja musiikkiteoreetikkona. 
Hänen teoksensa Verbum caro factum est, on vaikuttavan ylevä kiitos-
laulu jumalan syntymän mysteerille.

surgit ad gaudium nyt nousee riemuitsemaan
partus tam celebris: ylen juhlallista syntymää.
Iudea tedium Ja Juudea hautoo varjoissa
fovet in latebris, synkkyyttään, sydämessään
cor gerens conscium tuntien kuolettavan
delicet funebris. rikoksen taakan.
¶O mira novitas ¶Oi ihmeellinen koskemattomuus
et novum gaudium, ja ennennäkemätön riemu,
matris integrita josta tahraton äiti
post puerperium. iloitsee.

Verbum caro factum est Sana tuli lihaksi
Et habitavit in nobis ja asui meissä
plenum gratiae et veritatis; täynnä armoa ja totuutta
de cuius plenitudine omnes 

nos accepimus,
jonka täyttymyksen me kaik-

ki otimme vastaan,
et gratiam pro gratia, alleluia. ja armon armosta, halleluja.
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Jean Mouton (ennen 1459–1522)
CHRISTUS VINCIT

Ranskalainen Jean Mouton oli paitsi Ranskan hovin virallinen sä-
veltäjä, maître de chapelle, myös Medici-paavi Leo X:n suosikki. Hänen 
teoksensa Christus vincit sävellettiinkin juuri kyseisen paavin virkaa-
nastujaisiin. Tänään teos kuullaan uruilla soitettuna, mikä ei olisi ollut 
epätavallista renessanssiaikanakaan.

Heinrich Isaac (n. 1450–1517)
VIRGO PRUDENTISSIMA (1507)

Heinrich Isaac oli niin aikalaistensa kuin jälkipolvenkin arvostus-
ta nauttinut alankomaalainen säveltäjä. Hänen tiedetään toimineen 
urkurina ainakin Firenzessa ja hovimuusikkona Innsbruckissa, jossa 
hän oli pitkään mahtavan Habsburg-keisari Maksimilian I:n palve-
luksessa. Hänen laajasta tuotannostaan olen valinnut poikkeuksellisen 
hienon, juurikin Maksimilianin kruunaukseen sävelletyn juhlamotetin 
Virgo prudentissima. Tässä yli 12 minuuttisessa teoksessa vuorottelevat 
taiten laaditut biciniumit – kaksiääniset imitoivat polyfoniset jaksot – 
sekä kuusiääniset tuttijaksot, jossa Virgo prudentissima -kirkkosävelmä 
kulkee hitaina nuotteina (tenoripasuunalla soitettuna) muiden äänten 
laulaessa ylistystä vastavalitulle keisarille.

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

Kun viisaista viisain Neitsyt, joka 
toi pyhän ilon maailmaan, nou-
si kaikkien sfäärien ylle jättäen 
tähdet loistavien jalkojensa 
alle kirkkaaseen, hehkuvaan 
valoon, silloin hänet ympäröi-
vät yhdeksän piiriä ja ottivat 
vastaan yhdeksän hierarkiaa.

Supremi ante Dei faciem 
steterat, patrona reorum.

Hän, rukoilijoiden ystävä, seisoi 
Jumalan kasvojen edessä.
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Dicite qui colitis splendentia 
culmina Olimpi: Spirituum 
proceres, Anchangeli et Angeli 
et alme Virtutesque Throni 
vos Principum, et agmina 
sancta, vosque Potestates, et 
tu dominatio caeli flammantes 
Cherubin, verbo Seraphinque 
creati, an vos laetitiae 
tantus perfuderit unquam 
sensus, ut aeterni Matrem 
vidisse tonantis consessum.

Te, jotka asutte taivaan sokaise-
vissa valoissa – arkkienkelit, 
henkien johtajat, ja enkelit, ja 
te hyveitä ylläpitävät prins-
sien valtaistuimet, ja te pyhät 
armeijat ja te voimat, ja te 
taivaan valtakunnat, ja te tuliset 
kerubit, ja te serafit, sanasta 
luodut – sanokaa, onko kos-
kaan yhtä suuri ilo vallannut 
teidät kuin silloin, kun näitte 
joukkonne iänkaikkisen äidin.

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

Hän on kuningatar, voimalli-
nen taivaassa, maan päällä 
ja meressä; jokainen henki 
ja ihminen tekee oikein ylis-
täessään ja ihaillessaan hänen 
pyhää majesteetillisuuttaan.

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

Te, Mikael, Gabriel ja Rafael, me 
anomme teitä kuiskaamaan 
hänen pidättyväisiin korviinsa 
meidän rukouksemme ja pyyn-
tömme pyhän valtakunnan ja 
keisari Maksimilianin tähden.

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

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

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

Keisarin esilaulaja ja kapelli-
mestari Georgius uskollisesti 
laatii tämän laulun sinulle.
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Orlando di Lasso (1532–1594)
REQUIEM: SI AMBULEM (1577)

Toinen renessanssimusiikin jättiläinen, Orlando di Lasso, omistaa 
suuren osan tämän konsertin teoksista, eikä vähiten siksi, että hän kun-
nostautui suureellisen monikuoromusiikin säveltäjänä, todennäköises-
ti maineikkaiden Andrea ja Giovanni Gabrielin opettajana, sekä 
musiikillisena vaikuttajana ympäri Eurooppaa, erityisesti Roomassa 
ja Münchenissä. Si ambulem on graduale-osa varhaisesta Requiemista, 
joka on ilmeisesti sävelletty William IV:n, Baijerin herttuan, kuo-
linmessuun. Si ambulavero taas on helluntain juhlamessuun sijoittuva, 
psalmitekstistä johdettu offertoriosävellys.

Orlando di Lasso
SI AMBULAVERO (1556)

Austriacae praesul regionis, sedulus 
omni, se in tua commendat 
studio pia gaudia mater.

Itävallan maakunnan kuvernöö-
ri, alati ahkera, sulkeutuu 
sinun pyhään suosioosi, äiti.

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

Korkein sija kuitenkin kuuluu Hä-
nelle, joka sinut nosti ylös, jotta 
voisit loistaa kauniina kuin 
kuu, täydellisenä kuin aurinko.

Si ambulem in medio 
umbrae mortis,

Vaikka minä kulkisin pi-
meässä laaksossa

non timebo mala, en pelkäisi mitään pahaa
quoniam tu mecum es,Domine. sillä sinä olet minun kanssani.
Virga tua et bacculus tuus Sinä suojelet minua kädelläsi
ipsa me consolata sunt. johdatat paimensauvallasi.

Si ambulavero in medio 
tribulationis, 

Vaikka minä kulkisin 

vivificabis me, Domine, kärsimysten keskellä

75Teokset



Josquin Desprez (n. 1450–1521)
NYMPHES DE BOIS (1497)

Josquin Desprez’n ehkä kuuluisin teos, Nymphes de Bois, eli Vali-
tus Ockeghemin kuoleman johdosta, on muistolaulu kunnioitetul-
le oppi-isälle. Siinä säveltäjä kutsuu kollegansa Pierre de la Ruen, 
Compèren ja Brumelin itkemään rakkaan mestarin menetystä. Tämä 
teos on ohjelmassa kolmesta syystä: Ensinnä siksi, että se sisältyy alun-
perin niin kutsuttuun Medici Codexiin, laulukokoelmaan, joka oli paavi 
Leo X:n loistelias häälahja veljenpojalleen, Urbinon kreivi Lorenzo di 
Piero de’ Medicille. Toiseksi siksi että siinä Josquin käyttää taiten 
Requiem aeternam -kirkkosävelmää hitaana cantus firmuksena teoksen 
lomassa, nyt mutatoituna sangen melankoliseen fryygiseen kirkkosävel-
lajiin. Kolmanneksi siksi, että se on lumoavan kaunista musiikkia.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
ASSUMPTA EST MARIA

Neitsyt Marian taivaaseenottamisen juhlaan liittyvä Assumpta est 
Maria on hieno esimerkki Giovanni Pierluigi da Palestrinan 
kuulaasta ja selkeästä polyfonisesta sävellystyylistä. Tässä valoisassa 
teoksessa rikkaasti soljuva tekstuuri vuorottelee ponnekkaan rytmis-
ten sointujen kanssa.

et super iram inimicorum meorum sinä virvoittaisit minut, Herra.
extendes manum tuam. Sinä lyöt vihollisieni vihaa vastaan,
et salvum me fecit dextera tua. ja oikea kätesi on minut pelastava.

Assumpta est Maria in coelum: Maria on otettu taivaaseen,
gaudent angeli, enkelit riemuitsevat
collaudantes benedicunt Dominum, ja yhtyvät siunaten kiit-

tämään Herraa,
¶Gaudete et exsultate ¶Iloitkaa ja riemuitkaa 
omnes recti corde. kaikki vanhurskain sydämin.
Quia hodie Maria virgo 

cum Christo 
Sillä tänään Neitsyt Ma-

ria Kristuksen kanssa
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Orlando di Lasso
AURORA LUCIS RUTILAT (1604)

Pääsiäisen juhlaan liittyvä Orlando di Lasson 10-ääninen Aurora lu-
cis rutilat edustaa sitä pitkälle vietyä kaksoiskuorotekniikkaa, josta 
tuli valtavan suosittu sävellysmuoto varhaisbarokissa Schützillä, 
Scheinilla, Praetoriuksella ja monilla muilla. Tässä teoksessa 
polyfonia alkaa jäädä taka-alalle, ja erilliset kuorot saavat entistä enem-
män blokkimaisen roolin. Pienempää, intiimiä ilmaisua hyödyntävä 
Ego sum resurrectio taas on jopa chanson-mainen sävellys, jossa toisiaan 
imitoivat kolme ääntä luovat ylevästi etenevän mutta ilmaisuvoimaisen 
kudoksen, osoittaen Lasson olevan monipuolisen maineensa veroinen.

Orlando di Lasso
EGO SUM RESURRECTIO (1575)

Ego sum resurrectio et vita. 
Qui credit in me 

Minä olen ylösnousemus ja  
elämä.

etiam si mortuus fuerit,  
vivet.

Joka minuun uskoo, elää 
vaikka olisi kuollut.

regnat in aeternum. hallitsee iankaikkises-
ta iankaikkiseen

¶Quae est ista quae progreditur ¶Kuka on hän joka tulee
quasi aurora consurgens, niinkuin nouseva aamunkoi,
pulchra ut luna, electa  

ut sol, 
kaunis kuin kuu, kir-

kas kuin aurinko,
terribilis ut castrorum 

acies ordinata
kauhistuttava kuin taisteluun 

järjestäytynyt sotajoukko?
¶Gaudete et exsultate ¶Iloitkaa ja riemuitkaatten
omnes recti corde. kaikki vanhurskain sydämin.
Quia hodie Maria virgo 

cum Christo 
Sillä tänään Neitsyt Ma-

ria Kristuksen kanssa
regnat in aeternum. hallitsee iankaikkises-

ta iankaikkiseen
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Pierre de la Rue (1452–1518)
O SALUTARIS HOSTIA

Hieno on Pierre de la Ruen ainutlaatuinen ehtoollishymni O Saluta-
ris Hostia. Flaamilainen de la Rue oli Josquinin aikalaisia ja taiteeltaan 
monin suhtein kollegansa veroinen. Hän useissa Euroopan ruhtinas-
hoveissa säveltäjänä ja laulajana, ja häntä ihailivat muiden muassa Mar-
gareeta Itävaltalainen ja keisari Maximilian I. Tämä lähes täysin homo-
foninen, peräkkäisistä soinnuista koostuva teos luo hetken suvannon 
kaiken polyfonian kompleksisuuden keskellä ja hakee yksinkertaisessa 
kauneudessa vertaistaan.

Giovanni Gabrieli (1557–1612)
DULCIS JESU

Konsertin päättää venetsialaisen mestarin, Giovanni Gabrielin, valta-
va orkesteriteos Dulcis Jesu: Sonata con Voce. Kuuluisan San Marcon 
kirkon kuoromestari ja urkuri Gabrieli hioi italialaisen monikuoro-
tekniikan huippuunsa, ja oli ensimmäisiä säveltäjiä Claudio Mon-
teverdin ohella, jotka nimesivät äänet tietyille soittimille: sinkeille, 
pasuunoille ja gamboille. Yleiseen käytäntöön oli tähän asti kuulunut 
käyttää niitä soittimia, jotka milloinkin olivat saatavilla, mutta vau-

Et omnis qui vivit et credit in me, 
non morietur in aeternum.

Ja jokainen joka elää ja uskoo 
minuun, ei koskaan kuole.

O salutaris hostia Oi pelastava uhri,
quae caeli pandis ostium, joka avaat Taivaan Portit,
bella premunt  

hostilia:
vihamieliset tuovat pääl-

lemme sodan,
da robur, fer auxilium anna voimaa, tuo apua.
¶Uni trinoque Domino ¶Olkoon kolmiyhteiselle 
sit sempiterna gloria, Herralle ikuinen kunnia,
qui vitam sine termino hänelle, joka elämän vailla loppua
nobis donet in patria. meille antaa valtakunnassaan.
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raassa Venetsiassa tällaiseen ylellisyyteen oli varaa. Gabrielin runsas 
oktaavikaksinnusten käyttö ja huolellinen sointivärien ryhmittely 
muistuttaa ajoittain enemmän klassista sinfoniaorkesterimusiikkia 
kuin polyfonista renessanssimotettia. Dulcis Jesu on mitä todennäköi-
simmin sävelletty Venetsian rutosta vapautumisen juhlaan, jota juh-
littiin ylenpalttisin menoin kaupungissa vuosittain aina 1500-luvun 
puolivälistä lähtien.

Teos on suurin osin pitkä alton ja baritonin duetto, jota pasuunat, 
sinkit, gambat, urut ja muut soittimet säestävät. Levollisesti etene-

vä sointukudos vie soololaulajien lyhyitä fraaseja – Dulcis Jesu, 
patris imago – vääjämättä eteenpäin, ja rakentaa teoksen 

jännitettä kärsivällisesti. Lopussa ”suuri kuoro” liit-
tyy mukaan ylistykseen kaikkien soittimien 

kanssa luoden vaikuttavan nostatuksen 
ja päättäen teoksen riemukkaas-

ti pauhaavaan G-duuriin. 
— Taivaan portit 

ovat auenneet!  
3

Dulcis Jesu, patris imago Suloinen Jeesus, Isän kuva
Et salus nostra, Ja meidän pelastuksemme,
Qui morte crucis nos 

omnes redemisti
Joka ristikuolemallaan on mei-

dät kaikki pelastanut
Libera nos, protege nos 

ab omni malo,
Vapauta meidät ja suojele 

meitä kaikelta pahalta
Ut digni reperiamus esse in coeli Niin että meidät katsottaisiin 

taivaspaikan arvoisiksi
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SVENSKA TEXTER
To 24.1. • Den melankoliska furstinnan

DAME DE DUEIL

Med Margareta av Österrike (1480–1530) 
stiger vi rakt in i mittpunkten i den europeiska 
stormaktspolitiken kring sekelskiftet 1500 och i 
synnerhet turerna kring hertigdömet Burgund. 
Hennes liv var, från den dag hon föddes, förutbe-

stämt att bli en bricka i det här spelet, men säkerligen anade få hur 
aktiv och självständig hon skulle bli. Den vanliga, närmast självskrivna 
rollen för kungliga och adliga kvinnor på den här tiden var att fungera 
som passiva politiska redskap: med arrangerade äktenskap för döttrar 
och systrar kunde man bilda allianser eller unioner som konkret skifta-
de maktkonstellationerna länder emellan.

Detta såg också ut att bli Margaretas väg. Vid två års ålder förlova-
des och giftes hon med den tio år äldre prins Karl av Frankrike, 
den blivande kung Karl VIII, men år 1491 bröt Karl äktenskapet i vre-
desmod över vad han upplevde som ett kontraktsbrott involverande 
hertigdömet Bretagne från Margaretas far, hertig Maximilians sida. 
Då var hon elva år gammal och hade under de gångna åren fått en gedi-
gen och mångsidig utbildning vid det franska hovet.

Följande allians framförhandlad av Maximilian blev politiskt mera 
betydelsefull. Margareta och hennes två år äldre bror Filip skulle gifta 
sig med Juan och Juana, barn till de spanska monarkerna Ferdi-
nand II av Aragonien och Isabella av Kastilien. I april 1497 vig-
des Margareta och Juan i Burgos men redan i oktober samma år dog 
Juan plötsligt och ett par månader senare födde Margareta prematurt 
en dotter som dog strax efter födseln.

Efter den här uppskakande händelsen dröjde det fyra år innan ett 

Finsk text 
på sidan 

11.

Översättning: Mats Lillhannus
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nytt lämpligt äktenskap kunde ingås. År 1501 gifte sig Margareta med Fi-
libert II, den unge hertigen av Savojen. Filibert var känd under smek-
namnet ”den stilige” och föredrog sport och nöjen framom slitet med poli-
tiska plikter och hade med glädje överlämnat detta till sin halvbror René. 
Margareta, som vid det här laget hade sett och lärt sig av det politiska 
spelet vid flera olika hov, fann sig inte i detta, utan lät raskt fördriva René 
från hovet och tog istället själv över det praktiska regerandet. Margareta 
utvecklade uppenbarligen äkta och innerliga känslor för sin make, efter-
som hon, när han tre år senare dog, i förtvivlan kastade sig ut genom ett 
fönster. Hon överlevde dock fallet och fick acceptera sin nya tillvaro som 
änka för andra gången. Det här äktenskapet hade också förblivit barnlöst.

Ytterligare sorg stod emellertid och väntade bakom hörnet. Endast 
två år senare, år 1506, dog Margaretas bror Filip. Hans hustru Juana 
var oförmögen att regera och deras son Karl var ännu omyndig. Max-
imilian, som vid det här laget var kejsare över det Tysk-Romerska riket, 
anförtrodde regentskapet över den unge Karls domäner – Spanien och 
Burgund – till den påvisat kapabla Margareta. Hon tog säte i Meche-
len i nuvarande Belgien och gjorde sig både känd och omtyckt som en 
kunnig och inkännande härskare. När Karl år 1519 efterträdde Maxi-
milian på kejsartronen och således kom att styra över ett enormt rike 
som sträckte sig från östra Centraleuropa till Spanien, gav han Mar-
gareta förnyat förtroende och hon regerade över Burgund som hans 
ställföreträdare fram till sin död.

Efter Filiberts död vägrade Margareta konsekvent att överväga nya 
äktenskapsplaner och hon gick under resten av sitt liv vanligen klädd 
i sorgklädsel. Hon tog också som motto ”Fortune infortune fort une” 
(ung. ”Ödet bringar [henne] olycka) och gjorde på så sätt de genomlev-
da tragedierna till centrala delar av hennes livshistoria. Poeten Jean Le-
maire, som var knuten till hennes hov som krönikör, formulerade det-
ta i diktverket La Couronne Margaritique, ur Margaretas egen synvinkel:

Ain dis et vueil, selon ma destinée Sålunda, enligt mitt öde,
Que mon nom soit Må mitt namn vara
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En kärlek som hon odlade genom sitt sorgfyllda liv var kärleken till bild-
ning och kultur. När hon flyttade från Savojen till Mechelen förde hon 
med sig en mängd böcker vika bildade grundstommen till vad som skul-
le bli ett av samtidens förnämsta bibliotek i Europa, med hundratals 
volymer vetenskap och skönlitteratur. Hon var också en vän av musik 
och upprätthöll vid sitt hov ett musikaliskt etablissemang som likale-
des hörde till de mest framstående i regionen. Efter Filips död med det 
påföljande kaos som drabbade det Habsburgska hovet i Spanien, var 
det flera musiker som sökte sig till Margaretas hov. Särskilt fruktsam 
blev tonsättaren Pierre de la Rues tjänst, men också många andra av 
tidens viktigaste tonsättare bidrog till musiklivet vid hovet i Mechelen.

En bidragande orsak till av vi känner till detta är att Margareta, för-
utom att samla volymer av musikhandskrifter, också lät tillverka egna 
sådana. Från och med 1516 var dessutom den kanske mest berömda av 
alla manuskriptskrivare, Petrus Alamire, i tjänst hos henne.

Det musikaliska arvet efter Margareta vilar framför allt på två ma-
nuskript med samlingar av i första hand världsliga chansoner. Det äld-
re av de två manuskripten, vilka båda numera bevaras i Bibliotheque 
Royal i Bryssel, Ms.11239, var antagligen bland de volymer som Marga-
reta förde med sig från Savojen, medan det betydligt mera omfattande 
Ms.228 kom till under hennes överinseende i Mechelen. I detta senare 
manuskript finns rikligt med musikaliska referenser till hennes eget liv 
och till och med sångtexter skrivna av henne själv.

Redogörelserna för hennes död varierar något, men enligt en ver-
sion skall hon ha trampat på ett glassplitter och fått en så svår inftek-
tion i foten att hennes läkare bedömt amputation som enda lösningen. 
I förberedelserna för operationen överdoserade man dock mängden 
opium för smärtlindring, vilket blev fatalt för Margareta.

Hon begravdes vid sidan av sin andra make Filibert i den praktfulla 

La dame infortunée, Den olyckliga,
Dame de deuil, tousjours 

triste ett marrie.
Lidandets kvinna, ständigt 

sörjande och bitter.
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klosterkyrka hon låtit bygga till hans minne – men aldrig själv fick se i 
färdigställt skick – i Brou, nära Bourg-en-Bresse. Där kan man fortfa-
rande idag se hennes gravmonument.

VERKEN
Okänd

DANSE DE CLEVES (basse danse)
Musicerandet vid Margaretas hov omfattade en mångfald genrer, från 
praktfull liturgisk musik till enkel bordsunderhållning. Dans var också 
ett central inslag i hovceremonielet, och i synnerhet den värdiga basse 
danse, ett slags tidig variant av pavane. Den s.k. Margareta av Österri-
kes dansbok är ett av de tidigaste manuskript som inte bara innehåller 
dansmelodier, utan också koreografi-instruktioner. Boken är praktfullt 
utformad med guldskrift på svarttonat pergament.

Alexander Agricola (c. 1445–1506)
EN ATTENDANT LA GRACE

Alexander Agricola var en av de främsta tonsättarna i generatio-
nen efter Ockeghem, och som så många andra tjänstgjorde han åt-
minstone periodvis i de burgundiska hovkretsarna. Hans sista kända 
anställning var hos Margaretas bror Philip vid dennes hov i Burgos, 
där han av allt av döma dukade under för pesten år 1506. Även om det 
finns beklagligt få detaljer bevarade kring musiken vid Margaretas och 
Philiberts hov i Savojen, är det rimligt att anta att även Agricolas kom-
positioner kan ha klingat där.

Heinrich Isaac (c. 1450–1517)
INSBRUCH, ICH MUSS DICH LASSEN

Heinrich Isaacs enkla sång om uppbrott blev en veritabel superhit 
över hela Europa och kom sedermera också att sakraliseras av Luther 
som O Welt, ich muss dich lassen. I kvällens konsertprogram fungerar 
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sången som en kontaktpunkt till Margaretas far, den tysk-romerske 
kejsar Maximilian av huset Habsburg, som etablerade sitt hov just i 
den österrikiska staden Innsbruck.

Josquin Desprez (c. 1450–1521)
BERGERETTE SAVOYENE

Ännu en fläkt från det vibrerande musiklivet vid de sydfranska och ita-
lienska hoven får vi med Josquin Desprez sättning av en ursprung-
ligen enstämmig chanson. Den återfinns – utan sångtext – i musikför-
läggaren Ottaviano Petruccis epokgörande samling Harmonice 
Musices Odhecaton A, från år 1501, den första publikationen tillverkad 
med Petruccis nya, individuellt rörliga typer.

Okänd
SOUBZ CE TUMBEL  

(Epitaphe de l’amant vert)
Den tragiskt klingande tematiken i den här ”minnesskriften över den 
gröna älskaren” har en mera lättsam underton än man kanske först 
skulle tro. Den gröna älskare, i vars ställe hovpoeten Lemaire place-
rar sig själv för att lovprisa sin furstinna – i det omfattande diktver-
ket Épîtres de l’Amant Vert – är i själva verket Margaretas tama, gröna 
papegoja. Dess tragiska död föranleddes, enligt dikten, av att Margare-
ta gav sig ut på en längre resa men lämnade papegojan hemma, varpå 
den i förtvivlan kastade sig i käftarna på hovets glupska hundar.

Josquin Desprez
PLUS NULZ REGRETZ

Jean Lemaire står också för denna text, men här är kontexten helt an-
norlunda. Den 21 december 1507 slöts i Calais ett avtal som befäste den 
engelsk-burgundiska handelsalliansen. I avtalet ingick också att den 
unge hertig Karl skulle gifta sig med Henrik VII:s dotter Maria 
Tudor. Däremot avfärdade Margareta under förhandlingarna bestämt 
tanken att hon själv skulle ingå äktenskap med Henrik. Jean Lemaires 
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hyllningsdikt fick en hedersam inramning i och med tonsättningen av 
ingen mindre än Josquin Desprez, vid det här laget återflyttad från Ita-
lien. Chansonen Plus nulz regretz framfördes vid offentliggörandet av 
Calais-avtalet den 1 januari 1508 och är också det enda stycket av de 
totalt 58 i Ms.228 för vilket tonsättaren är explicit namngiven.

Luys de Narvaez (?–1549)
FANTASIA DEL QUARTO TONO — 

MILLE REGRES ”LA CANCIÓN DEL EMPERADOR”
Den spanske lutenisten Luys de Narvaez står för arrangemanget 
av denna ursprungligen fyrstämmiga chanson, som traditionellt till-
skrivits Josquin, men som enligt nuvarande kunskap nog får betraktas 
som skriven av en okänd upphovsman. Det är med största sannolikhet 
via de burgundiska och Habsburgska kopplingarna till den förenade 
spanska kungatronen som Narvaez blivit bekant med detta och andra 
liknande stycken. Chansonen lär också ha varit ett av Karl V:s favo-
ritstycken, vilket också antyds i tillnamnet La canción del emperador, 
kejsarens sång.

Loyset Compère (c. 1445–1518)
VENEZ, REGRETZ

En annan av de stora tonsättarna i Josquins generation var Loyset 
Compère. Han var veterligen aldrig direkt knuten till Margaretas hov, 
men under några år under 1480-talet kan deras vägar i princip ha kor-
sats vid det franska hovet där Compère arbetade. Hans musik rönte 
hur som helst tillräckligt mycket uppskattning i Mechelen för att hela 
fem av hans kompositioner skulle inkluderas i Ms.228.

Pierre de la Rue (c. 1452–1518)
AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Den här titeln väcker numera associationer till amerikansk förkrigstida 
film, men Margareta var, som synes långt tidigare ute än Margaret 
Mitchell i reflektioner om ting borta med vinden. Med det här små-
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skaliga stycket introducerar vi också tonsättaren Pierre de la Rue, som i 
Ms.228 representeras av hela 17 kompositioner. Till dessa kan sannolikt 
adderas åtminstone en del av de verk vilkas uphovsmän inte kunnat 
identifieras. För samtliga identifierade tonsättare (utom Josquin och 
Plus nulz regretz) gäller alltså att samma verk återfunnits – med namn-
given upphovsman – också i andra källor.

Pierre de la Rue
POUR UNG JAMAIS

Den här trestämmiga chansonen är av särskild betydelse bland kompo-
sitionerna i Ms.228 genom att texten med största sannolikhet är skri-
ven av Margareta själv. Det ter sig lämpligt och naturligt att den skulle 
tonsättas av Margaretas mest förtrogne musiker, Pierre de la Rue.

Jacob Obrecht? (c. 1457–1505)
ROMPELTIER

Det här stycket är också ett utdrag ur samlingen Odhecaton, där det till-
skrivs Jacob Obrecht, Josquins efterträdare på kapellmästarposten i 
Ferrara. Här finner vi faktiskt också en koppling till Finland, eftersom 
melodin återfinns i sångsamlingen Piae Cantiones, sammanställd i Åbo 
år 1582, då som en julsång till texten Parvulus nobis nascitur.

Alexander Agricola
REVENEZ TOUS, REGRETZ

Den här chanson-motetten återfinns både i Ms.11239 och Ms.228. Den 
franska texten är skriven i traditionell rondeau-form, ett slags tvådelad 
vers med en första hälft som återanvänds flera gånger både med upp-
repad och ny text, och en andra hälft som också återanvänds men inte 
lika extensivt. Musikaliskt speglas formen i uppförandet så, att stycket 
först presenteras helt igenom, därefter upprepas första delen två gånger 
innan hela stycket slutligen åter klingar två gånger. Rondeau-formen 
var således också ett mycket effektivt sätt att med relativt kort text och 
litet noterad musik åstadkomma tämligen omfattande verk.
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Antoine Brumel (c. 1460–1513)
TOUS LES REGRETZ

Den här kortfattade chansonen som ingår i Ms.11239 är något av en 
anomali med sina kortfattade, ofta homofont klingande fraser. Bru-
mel efterträdde Obrecht i Ferrara och innehade också flera andra 
poster vid olika norditalienska hov, vilket torde ha gjort honom väl för-
trogen med de flerstämmiga laude – italienska folkligt andliga sånger 

– vilka verkar ha varit en förebild när han komponerade denna chanson.

Josquin Desprez
PLAINE DE DUEL

Konserten avslutas med Josquin Desprez femstämmiga mästerverk av 
perfekt balanserad men till yttersta måttfullhet nedbantade kontra-
punkt. Den här chansonen kommer i Ms.228 omedelbart före den text-
mässigt signifikanta Pour ung jamais (se ovan), men den återfinns också 
i andra samtida källor och var således bekant på olika håll i Europa.

Fr 25.1. • Storslagen dekadens

RODRIGO BORGIA – 
DEKADENT, ÄLSKARE, 

FADER, MECENAT OCH 
KYRKANS MAN

Konserten är ett slags personpor-
trätt av påven Alexander VI, Rodrigo Borgia. Han 
bär ett rykte som särskilt överdådig och omoralisk bland 
påvar och en bidragande till kyrkans förfall. Det dåliga 
ryktet och historierna om påvens fasliga dåd skall emel-

Finsk text 
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lertid placeras in i en kontext. En del av ryktena kan vara grovt överdriv-
na, eftersom Borgia låg i ständig konflikt med den romerska överklassen, 
som var ovillig att ge upp sin makt till förmån för påven. I den här kon-
serten för vi fram en mera neutral bild av Rodrigo Borgia och belyser 
olika sidor av hans person: från de spanska rötterna till rollerna som pas-
sionerad älskare, hängiven fader, generös konstmecenat och kyrkoledare.

Historieböckerna nagelfar Rodrigo Borgia skoningslöst: ”från ett 
katolskt perspektiv kan man inte döma Alexander VI strängt nog” (Ge-
schichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters). Man har konstate-
rat att Borgia, känd som en skamfläck i påvesätets historia, genom sin 
skrupellöshet och korruption starkt bidrog till de protester bland präs-
terskapet som ledde fram till reformationen. Borgia befann sig i kon-
stant penningknipa. Eftersom den överdådiga livsstilen, de frikostiga 
politiska mutorna och krigstågen krävde mycket pengar, blomstrade 
avlatshandeln. Den här tidens påvar levde inte som andliga ledare utan 
som prinsar och hertigare, i lyx och maktbegär. Den övergripande bild-
en av påven Borgia framställer honom närmast som en girig spelbricka, 
som av det rådande systemet tilldelats alltför stor makt.

Rodrigo Borgia föddes år 1431 i en inflytelserik familj i Aragonien, en 
del av nuvarande Spanien. Rodrigos farbror, biskop av Valencia, valdes 
till påve och brorsonen fick som resultat av den nepotistiska praxisen 
åtnjuta kyrkliga befattningar redan i ung ålder. Som 18-åring blev han 
biskop, kardinal och vicekansler. Det sägs att han nådde påveämbetet 
år 1492 genom att muta kardinaler med sin betydande, på skumma väg-
ar samlade förmögenhet. Släkten Borgias skrupellöshet beskrivs också 
i historieböckerna: ”–– vi måste medge att den här påveperioden inte 
var till heder för den katolska kyrkan. Även om de samtida var vana att 
se sådant, –– väckte [släkten Borgias] missdåd sådan fasa i dem, att ef-
terdyningarna inte lagt sig ännu, mer än fyrahundra år senare.” (L’Église 
et la Renaissance. 1449–1517.)

De kännetecknande dragen för Borgias period som påve anses vara 
libertinism och nepotism. Libertinerna var filosofiska fritänkare till vars 
världsbild hörde en extrem hedonism. Nepotisterna för sin del bäddade 
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för sina släktingar när höga positioner skulle besättas, och den här prax-
isen var alltså inte främmande för påven. Också älskarinnornas släkting-
ar kunde lätt avancera till kardinalsposition, så som Borgia själv i tiden. 
Han kände också kärlekens vindlingar och omgav sig med älskarinnor. 
En av dem, den tidigare tre gånger gifta Vannozza dei Cattanei 
födde honom fyra barn, som påven inledningsvis inte erkände som sina 
egna utan beskrev sig istället som farbroder. Ytterligare fem barn föddes 
av andra kvinnor. Relationen till Vannozza svalnade efter påvekröningen 
och hon drog sig allt mera bort från offentligheten. Banden bibehölls 
dock och påvens kärlek till Vannozza blev, så att säga, andlig. Hans fysis-
ka kärlek riktade sig istället mot den unga Giulia Farnese, som delade 
boning i Vatikanpalatset med Borgias och Vannozzas dotter Lucrezia.

De friheter som Borgia tog sig skapade kanske ett självcentrerat och 
hänslynslöst människoliv, men enligt berättelserna var påven också en 
hängiven fader till sin familj. Skapandet av möjligheter för barnen upp-
tog mycket av hans tid. Tämligen tvivelaktig var emellertid relationen 
till dottern Lucrezia, som han gifte bort för första gången när hon var 
bara 13 år gammal, andra gången när hon var 18 och tredje gången när 
hon var 21 år gammal. Det tredje äktenskapet, med Alfonso d’Este, 
hertig av Ferrara, förblev i kraft. Orsaken till påvens nyckfullhet och de 
ständigt skiftande makarna var givetvis politisk. När ingen nytta längre 
kunde utvinnas av männen var det lätt att ogiltigförklara äktenskapen 
och dottern fick finna sig i att vara ett redskap för hans makthunger.

Alexander VI var också känd för sitt skarpa intellekt och sin kär-
lek till konst. Han var en betydande mecenat och möjliggjorde ge-
nom sitt stöd till Bramante en ny arkitektonisk period i Rom. Också 
Michelangelo, Raphael och Pinturicchio fanns bland dem 
som arbetade i hans tjänst. Bland tonsättare i hans närhet finner vi 
exempelvis Heinrich Isaac, Josquin Desprez och Bartolo-
meo Tromboncino. Isaac kan ha varit den sångare som Piero de’ 
Medici sände från Florens till Borgias påverköningsfestligheter för att 
framträda. Josquin för sin del arbetade som sångare i Sixtinska kapellet 
på 1490-talet då Borgia blev påve. Desprez inristade namntecking kan 
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fortfarande ses på körläktaren i kapellet. Tromboncino tjänstgjorde 
vid Lucrezia Borgias hov i Ferrara år 1502. Påven Borgias kärlek till 
konsten tycks ha gått i arv, för hans dotterdotter, Lucrezias dotter Leo-
nora komponerade en kyrklig musiksamling, Musica quinque vocum 
motetta materna lingua vocata. Lucrezia förlorade sina föräldrar som 
fyraåring och växte upp i klostret Corpus Domini i Ferrara, där hon 
sedan framlevde sitt liv som nunna.

Bland de musikstilar som hörs i vår konsert har frottolan – en 
världslig sånggenre vanlig i Italien kring sekelskiftet 1500 – en helt cen-
tral plats. Den viktiga musikförläggaren Ottaviano Petrucci pu-
blicerade inalles 11 frottolasamlingar. Frottolan underhöll ofta sina för-
näma åhörare med lättviktiga teman och musikaliska medel. Texterna 
beskriver gärna kärlek, förtrytelse eller vardagliga företeelser i lättsam 
ton. Stämningen är underhållande, ibland melankolisk, men utan ambi-
tion att beskriva kraftfulla, upphöjda eller allvarsamma sinnestillstånd. 
Frottolan kunde också vara skriven till en andlig dikt och hörde då till 
en underavdelning som gick under namnet lauda. Förutom frottole hör 
vi i konsertprogrammet två motetter skrivna för egentligt kyrkligt bruk 
och därutöver hörs chansoner och instrumentalmusik huvudsakligen 
publicerade under Borgia regeringstid. En del av styckena är hämtade 
ur Petruccis första publikation Odhecaton från år 1501.

Rodrigo Borgia var trots allt också en kyrkans man. Hans sista da-
gar framlevdes i något oklara tecken. Efter en middag avnjuten i säll-
skap av kardinal Castelles den 6. augusti 1503 insjuknade de båda. 
Ett par dagar senare fick påven en feber som inte lade sig. Olika teorier 
har lagts fram om påvens dödsorsak, en av dem en oavsiktlig förgift-
ning. Borgia sägs ha ägnat sina sista dagar åt botgöring. Han tros ha 
bekänt sina synder, ärligt och tårögt, till sin biktfader före han mottog 
nattvarden och smörjelsens sakrament. Det berättas att den hädan-
gångne påvens kropp exceptionellt snabbt blev missformad och illaluk-
tande. Eftersom en välbevarad kropp antogs visa på personens helighet 
och själens upptagande till himmelriket, tolkades den påvliga kroppens 
snabba förgängelse bero på helvetets inverkan. Requiescat in pace.

90 Svenska



VERKEN
Spanjoren

Vi framför under konserten grupper av stycken som lyfter fram olika 
sidor av påven Borgias person. Så gott som all den musik som framförs 
har klingat under påvens livstid och tonsättarna har haft något slags 
beröringspunkt till honom. Den första avdelningen belyser Borgias 
spanska släktrötter. Den tyska organisten och tonsättaren Hans Kot-
ters (1480–1541) Kochersberger Spanieler förmedlar arkaiska stäm-
ningar vilka kan föra tankarna till släkten Borgias hårdföra renommé. 
Francesco Patavinos (1487–1556) Un cavalier di Spagna är en 
lättsam frottola, medan Josquins varma och lågt klingande La Spagna 
framförs på orgel och två gambor.

Hans Kotter (1480–1541)
KOCHERSBERGER SPANIELER

Francesco Patavino (1487–1556)
UN CAVALIER DI SPAGNA

Okänd
LA SPAGNA (Odhecaton, 1501)

Älskaren

Den andra avdelningens tema är påven som skrupelfri älskare, väl förtro-
gen med kärlekens smärtor och mysterier. Vi framför frottole av Bartolo-
meo Tromboncino och Heinrich Isaac, fyllda av för stilen typisk lättsam 
melankoli. Bakom Tromboncinos älskliga Ostinato v’o seguire och Poiche 
volse la mia stella skymtar vi emellertid en råbarkad man tillskriven flera 
brott, bland annat ett hustrumord förorsakat av svartsjuka. I frottolan A 
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la guerra beskrivs kärlekens pinande oro medan Fammi un gratia amores-
sa förmedlar en förälskad ynglings bönande känslor gentemot sin dam.

Bartolomeo Tromboncino (1470–1535)
OSTINATO V’O SEGUIRE

POI CHE VOLSE LA MIA STELLA
A LA GUERRA

Heinrich Isaac (1450–1517)
FAMMI UNA GRATIA AMORE

Fadersfiguren

I avdelningen om påven Borgias faderskap hör vi som en central del 
dotterdottern Leonora d’Estes komposition Salve sponsa Dei ur sam-
lingen Musica quinque vocum motetta materna lingua vocata. Tillskriv-
ningen av den här samlingen till Leonora är inte bekräftad men san-
nolik. Verket omges av två andliga frottole, Tromboncinos moderliga 
Vergine bella till text av Petrarca och Josquins In te Domine speravi.

Bartolomeo Tromboncino
VERGINE BELLA

Leonora d’Este (1490–1570)
SALVE SPONSA DEI

Josquin Desprez (1440/55–1521)
IN TE DOMINE SPERAVI

Mecenaten

Borgia som mecenat granskas i följande block, via frottole av Isaac och 
Josquin. La Morra framförs här instrumentalt. La Scaramella och El grillo 
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är de enda kända kompositionerna på italienska av Josquin. Han före-
drog franska för sina världsliga verk och de här två styckena är uppfris-
kande undantag i hans verklista. Adieu mes amours avslutar mecenat-av-
delningen med ett sarkastiskt farväl. Josquin tar här inte avsked från sin 
älskade, utan från de mecenater som stängt till sina penningbörsar.

Heinrich Isaac
LA MORRA (Odhecaton)

Josquin Desprez
SCARAMELLA

EL GRILLO
ADIEU MES AMOURS

Kyrkomannen

Den sista gruppen av verk är en epilog tillägnad kyrkomannen, ett slags 
liten hedersbetygelse för en i övrigt föraktad påve. Pavane mille regrets 
är en instrumental version av Josquins chanson med samma namn och 
den kan påminna om påvens botgöring. Tromboncinos frottola Tu 
dormi vaggar in i en stilla sömn, medan Josquins De profundis clamavi 
ad te Domine, till ord ur Psalm 130, ber om Herrens förlåtelse för allt. 
Requiescat in pace.

Okänd
PAVANE MILLE REGRETS  

(Tielman Susato: Danserye 1551)

Bartolomeo Tromboncino
TU DORMI

Josquin Desprez
DE PROFUNDIS CLAMAVI
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Lö 26.1. • Skandal!

KRIMINELLA TON
SÄTTA RES MÄSTERVERK

I hurudan grad bör man ta hänsyn till 
tonsättarens liv när man lyssnar till dennes alster? Spelar det 
någon roll om tonsättaren agerat moraliskt tvivelaktigt eller ska 
musiken tas som en entitet för sig oavsett hurdan dess skapa-
re varit. Upphovsmännen till musiken i denna konsert var inte 

Guds renaste barn, även om det ändå är svårt att utgående från deras 
gärningar döma dem som fullständigt odugliga människor.

I sin lindrigaste form innebär det ovanstående att någon varit en 
knepig personlighet som ristat in graffiti i Sixtinska kapellet (Josqu-
in) och som värst det, att man i vredesmod mördat sin hustru och 
hennes älskare (Gesualdo). Däremellan kommer äktenskapsbrott, 
fylleslag, fysiskt våld och till och med övergrepp mot korgossar. Och 
så mängder av storslagen musik som är svår att förknippa med dessa 
tonsättares solkiga livshistorier.

”Den mannen har mera musik i sig än heder och han är lika flink till 
att förföra jungfrur som han är skicklig på orgel och virginal.”, skrev är-
kebiskopen av Canterbury om John Bull omkring år 1610. Bull var av 
allt att döma en fartfylld ung man som avancerade snabbt i sin karriär. 
Han skolades i Chapel Royal, studerade i Oxford, arbetade på landets 
förnämsta musikaliska post i Chapel Royal, doktorerade och utnämn-
des till professor vid knappt fyllda 30 år. Han åtnjöt synbarligen också 
drottning Elisabets gunst, så till den grad att hon ska ha låtit honom 
spionera för hennes räkning på kontinenten.

Parallellt med sin meritlista lyckades Bull emellertid också skapa 
ett spår av skandaler. Slutligen tvingades han, under den nykrönte 
kung Jakobs regering, att fly landet och bosätta sig i Antwerpen. Den 
här gången var det äktenskapsbrott som var orsaken. Bull själv ska ha 
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hävdat att han drabbats av religiösa förföljelser, men kungens neder-
ländska ombud avfärdade bryskt detta: ”[ John] Bull lämnade inte Ers 
Majestäts tjänst på grund av någon mot honom riktad orätt eller religi-
onsfråga, även om han nu framför sådana anklagelser mot Ers Majes-
täts rättrådighet. Han rymde från England på grund av sitt fördärvade 
samvete, för att fly undan den dom som han förtjänat och som förbe-
retts till följd av hans vårdslöshet, skörlevnad, äktenskapsbrott och an-
dra allvarliga brott begångna av honom.” I Antwerpen tycks Bull ändå 
ha hållit sig på den smala vägen och han levde återstoden av sitt liv där 
som organist och orgelbyggare.

Bulls renommé som tonsättare vilar på hans klaververk. Sju av dessa 
publicerades i samlingen Parthenia år 1613 och många andra spreds via 
andra samlingar, framför allt den berömda Fitzwilliam Virginal Book 
från slutet av 1610-talet. Som underrubrik till Parthenia står för övrigt 
den märkliga, men i Bulls fall tämligen träffande frasen: Maydenhead of 
the First Musicke That Ever Was Printed for the Virginalls (Mödomshin-
na till den första tryckta utgåvan av musik för virginal).

Bulls landsman och yngre samtida John Weelkes följdes också 
v ett pärlband av skandaler. Weelkes verkar ha varit en argsint suput. 

”Han kommer för sent och ofta i sådant skick från ölstugan till kyrkan 
att man inte kan annat än vämjas, och på det här humöret svär han 
och domderar förfärligt och vanhelgar gudstjänsten”, kan man läsa i ett 
klagomål till biskopen daterat år 1619.

Weelkes karriär började med fart och ära. Han blev organist i kate-
dralen i Winchester som 22-åring, publicerade två madrigalsamlingar 
under de närmaste åren, utexaminerades från Oxford och utnämndes 
därefter till organist och lärare för korgossarna i Chichester. Problemen 
började sedan hopa sig just i Chichester, där dryckenskap tycks ha varit 
ett utbrett problem bland katedralens musiker. Weelkes överträffade 
emellertid sina kolleger i det här avseendet och fick slutligen sparken 
efter att under högmässan ha ropat oförskämdheter och urinerat på 
prästen från orgelläktaren. Även om Weelkes efterhand fick sin tjänst 
tillbaka verkar hans sätt inte ha förbättrats nämnvärt.
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Weelkes skrev en stor mängd anglikansk liturgisk musik men han 
koms bäst ihåg för sina madrigalsamlingar. Den engelska madrigalen 
var ett sällsamt fenomen, som en senkommen reflektion av den ita-
lienska 1500-talsgenren. Den blomstrade under 1600-talets första de-
cennier och Weelkes räknas med sina fyra madrigalsamlingar bland 
de största namnen inom genren, tillsammans med John Wilbye och 
hans nära vän Thomas Morley.

Giaches de Wert föddes i Nederländerna men verkade under 
hela sitt yrkesliv i Italien. Hans karriär är knuten till två mäktiga adels-
släkter i Norditalien: Este och Gonzaga. De här släkterna hade nära 
band och Wert arbetade vid bägge släkters hov bl.a. i Novellara, Mila-
no, Mantua och Ferrara.

Hans livshistoria färgas av tre förbjudna kärlekar. Den första av 
dessa var hans adliga hustrus affär med Werts kollega Agostino Bon-
vicino i Mantua. När den här relationen avslöjades tvingades Werts 
hustru och mor till sex barn Lucrezia Gonzaga att lämna staden. 
Lucrezias öde blev bara mer dramatiskt efter detta: i Novellara inledde 
hon ett förhållande med furstens illegitima son och deltog med honom 
i ett kuppförsök. Lucrezia dog i fängelse år 1584. Den tredje förbjudna 
kärleken var (den fortfarande gifte) Werts förhållande med änkan och 
sångar-poeten Tarquinia Molza i Ferrara. När den här relationen 
avslöjades blev Werts position ohållbar, för trots att hans första hustru 
var adlig, var han själv i makthavarnas ögön närmast en betjänt och re-
lationen ansågs vara en stor skandal. Wert drog sig tillbaka till Mantua 
och fortsatte sitt arbete i hertigens hovkapell.

Wert skapade både sakral musik för de kapell vid vilka han tjänst-
gjorde och världsliga verk för hovsalarna. Hans berömmelse vilar främst 
på hans madrigaler (203 kompositioner i 16 publicerade samlingar un-
der 50 år). Han var en central gestalt i genrens utveckling från polyfon 
1500-talssång till det tidiga 100-talets textcentrerade konstmadrigal – i 
själva verket kan hela genrens utveckling i det närmaste kartläggas ge-
nom att följa Werts karriär som madrigalist.

Antoine Busnois (eller Busnoys) levde ungefär 100 tidigare än 
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Wer och åtnjöt under sin livstid ett rykte som en av sin tids främsta 
tonsättare. Busnois arbetade först i Tours och sedan vid det mäktiga 
burgundiska hovet. Som Karl den djärves favoritmusiker reste han i 
dennes entourage runt Europa, oftast på krigståg.

Våld var inte heller främmande för Busnois själv. Han bekände 
nämligen att han inte bara misshandlat en präst inne på katedralom-
rådet, utan också arrangerat hela fem gruppmisshandlar (av samma 
präst). Att misshandla en präst ledde enligt kanonisk lag till exkom-
munikation och Busnois blev tvungen att sända en benådningsansökan 
till Rom. Påvens administration godkände sedermera denna ansökan 
och Busnois kunde återvända till sitt arbete.

En stor del av Busnois sakrala verk torde ha gått förlorade, eftersom 
endast en handfull motetter har bevarats. Däremot har ett sextiotal 
världsliga chansoner bevarats och dessa bildar alltså stommen i hans 
musikaliska arv. Många av sångerna blev så populära att det skrevs mä-
sor på basen av dem ännu ett halvt sekel efter Busnois död.

Josquin des Prez förtjänar egentligen inte en plats i detta konsertpro-
gram och hans roll är närmast att visa hur återandvändning av melodier 
hörde till normen under renässansen. Josquin gjorde sig förvisso känd som 
en besvärlig och egenartad personlighet, utöver sitt briljanta musikerskap, 
men hans värsta kända brott torde vara ett inristat graffiti på Sixtinska 
kapellets körläktare: JOSQUINJ. Som sin tids mest berömda tonsättare 
skrev han musik som fungerade som förebild för nya tonsättargeneratio-
ner och figurer som di Lasso, Palestrina och Gombert lärde sig till 
en betydande del sina hantverk genom att som korgossar sjunga, kopiera 
och imitera hans musik. De lånade också hans melodier till egna verk.

Nicolas Gombert däremot har gjort sig mer än väl förtjänt av sin 
plats i kvällens konsert. Den flamländske Gombert verkade vid den 
spanske kungen och sedermera tysk-romerske kejsaren Karl V:s (Far-
far till Verdis Don Carlos) hov på olika håll i Europa. Han åtnjöt 
stor respekt i sin generation, ofta betecknad som förlorad mellan före-
gångaren Josquin och det sena 1500-talets mästare (di Lasso, Palestrina, 
Byrd). En fingervisning får vi via tonsättaren och teoretikern Her-
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mann Fincks beskrivning från år 1551: ”I vår tid finns det emeller-
tid föregångare, såsom Nicolas Gombert, elev till den hädangångnde 
Josquin, som visar vägen för musiker, nej, rentav än mer, han visar just 
den stig som leder till fulländad imitation och finess och han kompo-
nerar helt annorlunda än man gjorde tidigare. Han undviker pauser 
och hans alster är fulla av rika harmonier och imitation.”

Gomberts framgångsrika karriär slutade i skam: han dömdes i slutet 
av 1530-talet till galärtjänstgöring för att ha förgripit sig på en korgosse. 
Gombert benådades uppenbarligen efter något år, men återstoden av 
hans karriär förflöt i tystnad.

Ingen renässanstonsättare kan emellertid mäta sig med prinsen 
över ett litet italienskt furstendöme, Carlo Geualdo, när det handlar 
om brottsliga tilltag. Gesualdo fick en ung adelsmans utbildning, till 
vilken hörde grundliga studier i musik. Don Carlo blev kronprins år 
1584 sedan hans äldre bror dött och han gifte sig med sin kusin Maria 
d’Avalos. Några år in i äktenskapet inledde hon en kärleksaffär med 
den neapolitanska adelsmannen Fabrizio Carafa. Triangeldramat 
fick ett tragiskt slut då Gesualdo ertappade det älskande paret på bar 
gärning och mördade dem båda i ett vildsint blodsdåd. Eftersom det 
handlade om tre adelsfamiljers heder hade Gesualdo enligt rådande lag 
rätten på sin sida. Morden tystades ner och Gesualdo drog sig undan i 
sitt slott i Venosa. Ett år senare blev Gesualdo furste efter sin fars död.

Gesualdo slöt ett nytt äktenskap år 1594, med Leonora d’Este, 
av den berömda furstesläkten från Ferrara. Det, att det nygifta paret 
spenderade en lång period i Ferrara hade troligen en djup inverkan 
på Gesualdos utveckling som tonsättare. I Ferrara verkade nämligen 
Luzzasco Luzzaschi, som var känd för sina virtuosa madrigaler 
komponerade för den av tre kvinnor bestående ensemblen Concerto del-
le donne och för sina djärvt kromatiska experiment. Bägge dessa drag 
fann sin väg in i Gesualdos egna alster och bidrog till att forma hans 
unika, starka kompositionsstil.

Kan man höra livets svarta händelser i dessa tonsättares musik? 
I Gesualdos fall är svaret kanske ja, för både hans val av texter och 
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musikens psykologiska smärtsamhet verkar att passa in i bilden av 
honom. Men i övrigt är det svårt att finna direkta band. Borde då 
lyssnare ta hänsyn till att personerna bakom mästerverken varit allt 
annat än vita lamm? Det är förstås upp till var och en, men jag för 
min del har svårt att tänka så. Få människors liv tål alltigenom da-
gens ljus, även om gärningarna kanske inte varit så förkastliga som 
hos vissa av kvällens tonsättare. Alla dessa tonsättare fick också ta 
konsekvenserna för sina gärningar, på sätt eller annat. Till vår lycka är 
värdet i deras kompositioner inte knutet till dessa dystra händelser i 
deras liv och påminner oss om att de som människor var mycket mer 
än bara sina alster.

VERKEN
John Bull (1562/3–1628)

THE KYNGES HUNT  
(Fitzwilliam Virginal Book, c. 1620)

En betydande del av Bulls klaververk är karaktärsstycken, ofta med ett 
beskrivande namn. Det är således inte svårt att gissa vad konsertens 
öppningsnummer handlar om. Lyssnaren får aktivera sin fantasi och 
bedöma hurudan kungens jaktlycka var den här gången.

John Weelkes (1576–1623)
DEATH HATH DEPRIVED ME (1608),  

ELEGY FOR THOMAS MORLEY
Weelkes stycke placerar sig stilistiskt någonstans i terrängen mellan 
hans madrigaler och anthems (anglikanska motetter). Tonmåleriet 
och de överraskande kromatiska vändningarna hänvisar till madrigal-
världen, medan det linjära skrivandet och imitationen återfinns i ant-
hem-stilen. Stycket skrevs till minnet av Weelks gode vän, Thomas 
Morley, som dog år 1602.
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Giaches de Wert (1535–1596)
PECCAVI SUPER NUMERUM (1581)

De Werts Peccavi publicerades i en notsamling år 1581, vilket placerar 
des sannolika tillkomst period omkring 1580. Man kan förstås, om man 
vill, försöka läsa in Werts personliga känslor i den här botmotetten, 
men det väsentliga är ändå att det rör sig om förstklassig musik, från 
inledningens block-artade deklamation, via spänningen i det hopplösa 
blickandet mot himlen och Herrens krigiskt klingande vrede till slutet 
långa, ångerfulla synkopkedjor.

Giaches de Wert
AH, DOLENTE PARTITA (1595)

Giovanni Batista Guarinis tragikomedi Il pastor fido (Den trogne 
herden), förlagd till en antik herdeidyll, publicerades år 1590 och blev 
omedelbart en enorm succé. I skådespelet är alla inledningsvis föräls-
kade i fel personer, men mot slutet spelar slumpen in och allt faller på 
plats. Ah, dolente partita är den trogne herden Mirtillos replik då han 
blir tvungen att lämna sin älskade Amarilli. De Wert var inte den enda 
madrigalisten som inspirerades av dessa ord; både Luca Marenzio 
och Claudio Monteverdi skrev egna versioner till texten. De Wert 
använder sig av ungefär samma knep som Monteverdi (förhållningar 
för att illustrera avsked, deklamation osv.), men inom ett mera klassiskt, 
återhållsammare idiom.

Antoine Busnois (1430–1492)
FORTUNA DESPERATA

Busnois sång Fortuna desperata var under närmare ett sekel en av de 
mest populära melodierna. Den användes i oräkneliga variationsverk, 
mässor och motetter. Bland dem som tog upp sången kan nämnas 
Josquin, Heinrich Isaac, Alexander Agricola och Ludwig 
Senfl. Den trestämmiga sångens text klagar över det obarmhärtiga 
öde enligt vilket en oskyldig kvinna mist sitt goda namn.
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Antoine Busnois
IN HYDRAULIS (1465–67)

Som sångare i Tours blev Busnois bekant med Johannes Ockeg-
hem, som arbetade i samma stad. In hydraulis är en hedersbetygelse 
till Ockeghem, sin generations största tonsättare. Busnois utgår från 
Pythagoras insikter om musikens proportioner och hyllar Ockeghem 
som den förnämsta uttolkaren av deras budskap. Som för att visa att 
han inte heller själv är någon duvunge, förverkligar Busnois både de 
nämnda intervallförhållandena (oktav, kvint, kvart och heltonsteg) 
och de rytmiska proportionerna (6:4:3:2) i styckets cantus firmus. Han 
avslöjar också via texten styckets tillkomstperiod då han beskriver sig 
som greve Karls musiker. In hydraulis är således komponerat mellan 
april 1465 (då Busnois tog tjänst vid det burgundiska hovet) och juli 
1467 (då Karl beträdde tronen). I all sin lärda finess är In hydraulis 
ändå ett virtuosmässigt och glansfullt verk.

John Bull
MY SELFE  

(Fitzwilliam Virginal Book, n. 1620)
Bulls musikaliska självporträtt går i Fitzilliam-samlingen under nam-
net A gigge, Doctor Bull’s My selfe. Som namnet avslöjar handlar det om 
en gigue-dans som målar ett tämligen upphöjt porträtt av doktor Bull.

Nicolas Gombert (c. 1495–n. 1560)
MEDIA VITA (1539)

Gomberts Media vita bygger på en gregoriansk antifon som också är 
känd under namnen Antiphona pro peccatis (antifon för syndarna) el-
ler de morte (om döden). Dess strama text inspirerade också Luther 
som modifierade den till psalmen Mitten wir im Leben sind. Gom-
berts verk vilar starkt på antifonen – det imitativa materialet kommer 
nästan rakt från den gregorianska melodin. Precis som Finck beskrev 
Gomberts musik, så finns här knappt några pauser. Alla sex stämmor 
klingar nästan oavbrutet och när föregående fras avslutas i den sista 
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stämman har nästa fras redan börjat i de övriga. Detta i kombination 
med Gomberts förkärlek för lågt stämda polyfona strukturer resulterar 
i en rik, flödande och mörk klanglig helhet.

Josquin des Prez (c. 1450–1521)
MILLE REGRETZ (ca. 1520)

Josquins melankoliskt vackra fyrstämmiga chanson lär ha varit ett 
favoritstycke för det tidiga 1500-talets mäktigaste man, kejsar Karl V. 
Kejsaren var förvisso inte ensam om omdömet, för den ena tonsättaren 
efter den andra använde sig av stycket som grundmaterial. Så gjorde 
också Gombert, som på Josquins grund byggde en sexstämmig chan-
son. Gombert verkar att sträcka ut materialet i alla riktningar, samti-
digt som stämningen från den ursprungliga chansonen bibehålls.

Nicolas Gombert
MILLE REGRETZ (1530-l)

Carlo Gesualdo (1566–1613)
SICUT OVIS (Tenebrae responsoria 1611)

Gesualdo publicerade år 1611 en samling responsorier för stilla veck-
an (Tenebrae-responsorier), för tenebrae-andakterna på torsdag, fredag 
och lördag. De här texterna, avsedda som svarsmusik till andakternas 
läsestycken, har sitt ursprung på 300-talet och är en säregen blandning 
av psaltartexter och redogörelser för Jesu lidande. Det är lätt att förstå 
att Gesualdo, som i sin musik strävat efter de mest extrema uttryck, 
lockades av de här starka texterna. Både Sicut ovis och Aestimatus sum 
återfinns i lördagens liturgi. Gesualdo använder i dessa nästan hela sin 
arsenal: omsorgsfull imitation, plötsliga temposkiften, tonmåleri och 
vådlig kromatik. Samtidigt bevarar han i responsorierna ett slags ma-
gisk balans mellan tradition och innovation, likaväl som mellan perio-
der av vila och intensitet. Allt detta tjänar textens uttolkning, psykolo-
giskt i högre grad än bildligt.
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Carlo Gesualdo
AESTIMATUS SUM

John Bull
FANTASIA CHROMATICA

Bulls kromatiska fantasi avslutar konsertprogrammet och påminner 
också om att Gesualdo inte alls var ensam i sina kromatiska experi-
ment, utan han var delaktig i en våg som svepte över Europa och över-
skuggades av andra trender först i början av 1600-talet.

Sö 27.1. • Vid Himlens portar

FESTMUSIK FÖR 
KYRKA OCH STAT

Vid renässanshoven hade musiken 
och konsten en viktig position. Utöver att musiken skul-
le underhålla adeln och de kungliga, symboliserade den 
också bildning, lärdom, förmögenhet och makt. Även 
de våldsammaste tyranner fann musiken lika viktig som 

krigandet. Furstar och andra makthavande underbyggde sina positio-
ner genom att anlita tidens mest begåvade konstnärer – och de för-
världsligade renässanspåvarna var inget undantag. De mest erkända 
musikerna kunde höra till de mäktigas innersta kretsar och fick rentav 
sköta statliga förtroendeuppdrag. Hovtonsättaren John Bull skall ha 
fungerat som Elisabet I:s spion i Nederländerna och Guillaume 
Dufay reste ofta till koncilier i diplomatiska uppdrag. Givetvis fick 
dessa tonsättare också i uppdrag att skriva musik för viktiga statliga 
och kyrkliga ceremonier, kröningar, begravningar, toppmöten osv.

Den här konsertens program består av renässansverk som på nå-
got sätt anknyter till en kyrklig eller statlig ceremoni, en festlighet, re-
gent eller påve, eller som i övrigt åkallar en festlig atmosfär. En särskild 

Finsk text 
på sidan 
69.
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tyngd viks åt den flerköriga musik som förde tidens tonspråk i en mera 
massiv och orkestral riktning särskilt i Venedig, men efterhand över 
hela Europa. Den här kompositionstekniken kunde som mest medföra 
tiotals sångare och instrumentalister grupperade i separata körer som 
alternerade med varann, ibland i dialog och ibland förenade i grandios 
samklang. När dessa körer dessutom spreds ut på olika platser i kyr-
kan blev upplevelsen enastående immersiv. Den flerköriga musiken kan 
mycket väl betraktas som den moderna västerländska symfoniorkes-
terns ursprung och riktgivare.

Sethus Calvisius (1556–1615)
PRAETER RERUM SERIEM

Julen, Jesu födelsefest, var och är fortfarande, jämsides med påsken 
och några högtider för Jungfru Maria, den katolska kyrkans vik-
tigaste högtid. Det är därför passande att kvällens konsert inleds med 
Sethus Calvisius motett Praeter rerum seriem, en parodi på Josqu-
ins berömda motett med samma namn. Sethus Calvisius, ursprungli-
gen Seth Kalwitz, var en betydande tonsättare, lärare och astronom 
som verkade i Leipzig under slutet av 1500-talet. Termen “parodi” bety-
der i det här sammanhanget inget förringande eller förlöjligande, utan 
är en teknik inom litteratur och komposition där man parafraserar en 
modell genom att låna vissa karakteristiska teman och stildrag som 
stomme för ett nytt verk, vanligen följande ursprungsverkets huvud-
form. Som Josquins motett målar också Calvisius Praeter rerum seriem 
ett dunkelt och mystiskt ljudlandskap i vilket tätt imiterande stämmor 
flödar i en obruten kontrapunktisk väv.

Magister Perotinus (aktiv c. 1200, dött 1205/25)
BEATA VISCERA

Magister Perotinus, på franska Pérotin, levde i början av 
1200-talet i Paris och var en representant för den s.k. Notre Dame-sko-
lan. Han räknas som en av de mest betydande figurerna inom kyrko-
musikens tidiga utveckling. Hans enstämmiga Beata viscera är skriven 
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till poeten Philippe le Chancelliers text och var sannolikt en del 
av en festmässa för Guds Moder.

Gioseffo Guami (1542–1611)
CANZON LA LUCCHESINA

Gioseffo Guami, verksam i bl.a. Venedig och Bologna, bjuder med 
Canzona la Lucchesina den första smakbiten av flerkörig musik. Här 
alternerar två körer – orgel och blåsensemble – lekfullt, ibland imi-
terande och ibland i förenat jubilerande. Kompositionen följer den i 
Italien så populära canzona-stilen.

Adriano Banchieri (1568–1634)
VERBUM CARO FACTUM EST

Dubbelkörsprincipen förs vidare av en av Guamis elever, Adriano 
Banchieri, som under nästan hela sitt liv var verksam i Bologna 
och vann namn om sig som en skicklig tonsättare och musikteoreti-
ker. Hans Verbum caro factum est är en högstämd tacksägelse till Guds 
födelsemysterium.

Jean Mouton (ennen 1459–1522)
NESCIENS MATER (1534)

Fransmannen Jean Mouton var, utöver maître de chapelle – hov-
kapellmästare vid det franska kungahovet – också påven Leo X favo-
rit. Mouton skrev motetten Christus vincit till dennes kröning. Ikväll 
får vi höra verket framfört på orgel, något som inte var ovanligt under 
renässansen.

Heinrich Isaac (c. 1450–1517)
VIRGO PRUDENTISSIMA (1507)

Den nederländska tonsättaren Heinrich Isaac åtnjöt anseende 
både bland sina samtida och i efterföljande generationer. Vi vet att han 
verkade som organist åtminstone i Florens och som hovmusiker i In-
nsbruck, där han under lång tid var i den mäktige Habsburg-kejsaren 
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Maximilian I:s tjänst. Ur hans digra produktion har jag valt den ex-
ceptionellt fina festmotetten Virgo prudentissima, komponerad just till 
Maximilians kröningsfestligheter. I det här mere än 12 minuter långa 
verket alterneras konstfulla bicinia – tvåstämmiga imiterande avsnitt 

– med sexstämmiga tuttipartier, i vilka den gregorianska sången Virgo 
prudentissima går som en långsamt flödande röd tråd medan de övriga 
stämmorna lovsjunger den nykrönta kejsaren.

Orlando di Lasso (1532–1594)
REQUIEM: SI AMBULEM (1577)

En annan jätte inom renässansmusiken, Orlando di Lasso, står 
bakom en stor del av den här konsertens musik, inte minst för att han 
utmärkte sig inom den grandiosa flerköriga musiken och sannolikt ver-
kade som lärare för både Andrea och Giovanni Gabrieli. Hans 
inflytande märktes över hela Europa, särskilt i Rom och München. Si 
ambulem är en graduale-sats ur en Requiem-mässa antagligen kompone-
rad för hertigen av Bajern, Wilhelm IV:s begravning. Si ambulavero å 
sin sida hör till pingstdagens liturgi, med text från dagens offertorium.

Orlando di Lasso
SI AMBULAVERO (1556)

Josquin Desprez (c. 1450–1521)
NYMPHES DE BOIS (1497)

Josquin Desprez kanske mest kända verk Nymphes de Bois är en 
elegi över den högaktade läromästaren Ockeghems död. Här kallar 
tonsättaren sina kolleger Pierre de la Rue, Compère och Brumel 
att gråta över förlusten av den kära mästaren. Verket har inkluderats 
i konsertprogrammet av tre orsaker: För det första, för att det ingår i 
sångsamlingen Medici Codex, som var påven Leo X ståtliga bröllops-
gåva till brosonen, greven av Urbino Lorenzo di Piero de’ Medici. 
För det andra, eftersom Josquin skickligt använder den gregorianska 
sången Requiem aeternam som en långsam cantus firmus, modifierad för 
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att passa i kompositionens frygiska tonart och, för det tredje, för att det 
är förtrollande vacker musik.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
ASSUMPTA EST MARIA

Assumpta est Maria, för Marie himmelfart är ett fint exempel på Gi-
ovanni Pierluigi da Palestrinas skira och klara polyfoni. I det 
här ljusa verket växlar stämningen mellan en rikt flödande textur och 
friskt rytmiska ackordpassager.

Orlando di Lasso
AURORA LUCIS RUTILAT (1604)

Orlando di Lassos 10-stämmiga Aurora lucis rutilat, ämnad för påskens 
festligheter, representerar den långt förädlade flerkörighetsteknik som 
blev en populär kompositionsform under tidigbarocken via tonsättare 
som Schütz, Schein och Praetorius mfl. I det här verket börjar 
polyfonin träda tillbaka och de separata körerna får mera blockartad 
karaktär. Den mera småskaliga och intima Ego sum resurrectio å sin sida 
är en rentav chanson-artad komposition i vilken tre imiterande stäm-
mor skapar en högstämd men uttrycksfull väv och tillsammans med 
det tidigare verket visar att Lasso var värd sitt rykte som mångsidig 
tonsättare.

Orlando di Lasso
EGO SUM RESURRECTIO (1575)

Pierre de la Rue (1452–1518)
O SALUTARIS HOSTIA

Stilig är också Pierre de la Rues nattvardshymn O salutaris hostia. 
Flamländaren de la Rue var samtida med Josquin och i många avseen-
den lika framstående som sin kollega. Han verkade vid flera europeiska 
hov som tonsättare och sångare och han beundrades av bland andra 
Margareta av Österrike och kejsar Maximilian I. Det här nästan helt 
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homofona, ackordbaserade verket för med sig en stund av stillhet bland 
all den komplexa polyfonin och är enastående i sin enkla skönhet.

Giovanni Gabrieli (1557–1612)
DULCIS JESU

Konserten avslutas med den venetianske mästaren Giovanni Gabrielis 
massiva orkesterverk Dulcis Jesu: Sonata con voce. Den berömda Mar-
kuskyrkans körmästare och organist Gabrieli finslipade den italien-
ska flerkörstekniken till fulländning och var, jämsides med Claudio 
Monteverdi bland de första tonsättarna som började ange specifika 
instrument för stämmor: sinkor, basuner och gambor. Den allmän-
na praxisen hade dittills varit, att man använde de instrument som 
fanns tillgängliga, men i det välmående Venedig hade man råd med 
den här lyxen. Gabrielis flitiga användande av oktaverande stämmor 
och omsorgsfulla grupperande av klangfärger påminner stundvis mera 
om klassisk symfoniorkestermusik än om en polyfon renässansmotett. 
Dulcis Jesu är sannolikt skriven för festligheterna efter att Venedig kom-
mit över en pestepidemi, en fest som firats sedan medlet av 1500-talet.

Verket är till stora delar en lång duett mellan alt och baryton, 
ackompanjerad av sinkor, gambor, orgel och övriga instru-

ment. Den vilsamt framskridande harmonin för so-
losångarnas korta fraser – Dulcis Jesus, Patris ima-

go – obönhörligt framåt och bygger tålmodigt 
opp spänningen i verket. I slutet kommer 

“den stora kören” med i lovsången och 
skapar en imponerande kulmina-

tion som avslutar verket i ett 
triumferande G-durac-

kord. Himlens por-
tar har öppnats! 

3
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KONSERTTEJA PAAVALISSA 
KEVÄÄLLÄ 2019

La 9.2. klo 19
Suomen kuoronjohtajayhdistyksen  koulu-
tuspäivien konsertti. CandoMini • Kamarikuoro Addictio • 

Kaari Ensemble. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.

To 21.2. klo 18
Korsuhartaus.  Ässä-rykmentin muistokonsertti. Kor-

suorkesteri, joht. Pepe Kovanen. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.

To 7.3. klo 18
Gabriel Fauré: Requiem.  Paavalinkirkon kuoro, joht. 

Seppo Välimäki. Vapaa pääsy.

Su 10.3. noin klo 12
Canticum-Aamulaulu.  Cantabile -kuoro, joht. 

Dominik Vogt. Mm. Johansson • Duruflé • Rheinberger. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €.

Pe 19.4. klo 15
Mozart: Requiem.  Messu. Solisteja • Graduale-kuoro 
ja -orkesteri, joht. Seppo Välimäki. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Su 19.5. klo 19
Canticum -Iltalaulu.  Cantabile -kuoro, joht. Dominik 
Vogt. Mm. Mendelssohn • Johansson • Rheinberger. Liput 15/12 €.

Su 9.6. klo 20
Yhteiskonsertti.  Kamarikuoro Värinä • saksalainen 
Kammerchor Vocantare Berlin. Kuorot esittävät konsertissa 
kilpailuohjelmistonsa Tampereen Säveleen ja Anton Bruck-

ner -kilpailuun Itävallassa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali.html
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