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AUROREN ESIINTYJÄT

I Dodici

Linnéa Sundfær Casserly • Elisa Huovinen – sopraano
Sirkku Rintamäki • David Hackston – altto
Mats Lillhannus • Juho Punkeri – tenori
Valter Maasalo • George Parris – baritoni
Sampo Haapaniemi • Antti Vahtola – basso
Kari Turunen – musiikinjohto

Heinavanker, Viro

Ester-Silva Erikson – sopraano
Kadri Hunt – altto
Anto Õnnis – tenori
Tõnis Kaumann – baritoni
Taniel Kirikal – basso
Margo Kõlar – tenori ja taiteellinen johtaja

Ensemble Kaleidos

David Hackston – kontratenori
Aino Peltomaa – sopraano
Eira Karlson – altto
Antti Kataja– tenori
William Häggblom – baritoni
Timo Peedu – luuttu
Ville Voipio • Maija Lampela – gamba
Petros Paukkunen – basso ja urut
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Vuo Ensemble

Olga Heikkilä – sopraano
Katariina Heikkilä – altto
Mats Lillhannus – tenori
Martti Anttila – tenori
Elja Puukko – baritoni
Jussi Merikanto – basso

Instrumentalistit
Mikko Ikäheimo – luuttu
Petros Paukkunen – urut
Timo Peedu – luuttu

Israhel van Meckenem nuorempi: luutunsoittaja ja harpisti. Gravuuri, n. 1490.
Esiintyjien tarkemmat esittelyt Auroren verkkosivuilla
renessanssimusiikkijuhlat.fi/esiintyjat/
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Elisabet I kuvattuna T. Geminuksen Anatomiaa
käsittelevän kirjan kansilehdellä, 1559.
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ENGLANTI!

P

ian sen jälkeen, kun 100-vuotinen sota

Ranskaa vastaan päättyi Englannin tappioon vuonna 1453,
maa vajosi sekasortoon, jossa Plantagenet-suvun kaksi eri
haaraa taisteli kruunusta. Maanpaossa ollut Henry Tudor (Henrik VII) nousi lopulta valtaan vuonna 1485 sukuhaarojen käytännössä eliminoitua toistensa miespuoliset perilliset.
Tudor-suvun valta siis melko alkoi rauhattomissa merkeissä, mutta ei
Englannin seuraava vuosisatakaan ollut erityisen levollinen. 1500-luvulla kiistat keskittyivät ennen kaikkea uskontoon ja niskan päällä olivat vuoroin katoliset ja protestanttiset voimat. Viimeisen Tudor-ruhtinaan, kuningatar Elisabet I:n pitkän valtakauden (1558–1603) aikana
maa kuitenkin menestyi sotatantereella, onnistui rauhoittumaan sisäisesti ja uusi siirtomaa Yhdysvalloissakin alkoi tuottaa vaurautta. Pääkaupunki Lontoo olikin vuoteen 1600 tultaessa Euroopan suurin kaupunki. Läpi koko tämän 150 vuoden mittaisen kauden, englantilainen
kulttuurielämä oli äärimmäisen rikasta ja erityisesti Elisabetin kautta
pidetään englantilaisen kulttuurin kulta-aikana.
Valtaosa näiden seitsemänsien Aurore – Helsingin Renessanssimusiikkijuhlien musiikista on peräisin Tudorien kaudelta. On tosin
tärkeä huomata, ettei Tudorien valtakausi ole millään tavalla yhtenäinen kulttuurisesti tai sosiaalisesti. Vuoden 1500 paikkeilla Englanti oli
katolinen kuningaskunta, jossa kuningas ja kirkko olivat molemmat
voimakkaita. Sata vuotta myöhemmin valta oli tukevasti kuningashuoneen käsissä, luostarilaitos purettu ja sen rikkaudet siirretty yläluokalle,
paavin valta vain muisto ja maan hallitsija oli myös anglikaanisen kirkon päämies. Tämä siirtymä ei voi olla kuulumatta myöskään musiikissa, jossa katolisen kauden komplisoidusta, jopa hieman esoteerisesta
musiikista oli siirrytty selkeämpään, usein kansankieliseen tyyliin.

Vanhan musiikin sarja Helsingissä | kevät 2020

su 19.1. klo 16 | Musiikkitalo
Bach, Couperin
Aapo Häkkinen, cembalo

su 2.2. klo 16 | Ritarihuone
Beethoven – Wienin valloittaja
Minna Pensola, viulu | Atte Kilpeläinen, alttoviulu
Tomas Djupsjöbacka, sello
Paavali Jumppanen, fortepiano

su 22.3. klo 16 | Musiikkitalo
Bach, Linike, Telemann
Anne Freitag, traverso
Domen Marinčič, viola da gamba
Tomaž Sevšek, cembalo

pe 10.4. klo 18 | Musiikkitalo
Pergolesi, Vivaldi
Stabat Mater
Liliya Gaysina, sopraano
Helsingin Barokkiorkesteri
Dmitry Sinkovsky, viulu, kontratenori & johtaja

Sarjaliput
myynnissä
19.1.2020
saakka!

su 10.5. klo 16 | Vanha kirkko
Machaut: Messe de Nostre Dame
Tuuli Lindeberg, Anna-Maaria Oramo,
Mats Lillhannus, Juho Punkeri
Helsingin Barokkiorkesterin yhtye

Helanderin säätiö

Yksittäisliput palvelumaksuineen 16–48 €
Sarjaliput palvelumaksuineen 80–120 €

www.hebo.fi

Englanti!
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Saarivaltio-Englanti kulki musiikissaan koko ajan aavistuksen toisia polkuja kuin mannermaan kehitys. Samalla vaikutteet kuitenkin
kulkivat alati molempiin suuntiin. 1400-luvun puolivälin paikkeilla
vaikutteet kulkivat ennen kaikkea Englannista mannermaalle, kun
Englannin 1500-lopun madrigaalibuumi taas ammensi suoraan Italiasta. Itsenäinen, itsepäinen, ksenofobinen ja samalla eurooppalainen
Englanti ei suinkaan ole 2010-luvun keksintö.
Auroren muoto on ennallaan: neljä konserttia neljänä iltana. Kolmen sisällöstä vastaa juhlamme taiteellinen johtotroikka ja neljännessä ääneen pääsee hieno virolaisyhtye Heinavanker. Jokaista konserttia
edeltää taiteilijatapaaminen, jossa konserttien esiintyjät valottavat
teoksia sekä esittelevät kulttuurikontekstia ja illan esiintyjiä.
Tämänkertainen Aurore jäänee minulle nykyisenä Kanadan asukkina ainakin joksikin ajaksi viimeiseksi. Kiitän lämpimästi niitä ihmisiä, joiden kanssa olen saanut olla mukana luomassa tätä keskitalven
keidasta, erityisesti Matsia, Petrosta, Sanna-Maaritia, Kallea ja Jaria.
Kiitän lisäksi myös Paavalin seurakuntaa jatkuvasta tuesta ja
Alfred Kordelinin säätiötä sekä Musiikin edistämissää
tiötä tämänkertaisen juhlan tukemisesta. Ja ennen
muuta kiitän niitä ihmisiä, jotka ovat istuneet uskollisesti konserteissamme
vuosien aikana. Ilman teitä
kaikkia, tätä juhlaa ei
olisi.
❦

Kari Turunen

taiteellisen työryhmän jäsen

L u m o ava
Brug ge
1 7. - 2 5 . 7. 2 0 2 0

Liput 3.2.2020 alkaen

www.sastamalagregoriana.ﬁ
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BRENÄSSANSENS
PÄRLOR

”D

e är inte kloka, de där britterna”,

konstaterade Obelix efter att ha bjudits på ljummen öl. De brittiska öarna har alltid befunnit sig
nära kontinenten i kulturellt hänseende (i en nära
forntid var det rentav fast landförbindelse), men
ändå har Engelska kanalen varit, om inte en spärr, så åtminstone ett
filter. Kulturella drag har sipprat över från kontinenten och vice versa,
men förändrats litet på vägen. Ofta så pass att det orsakat missförstånd
och lustigheter i bägge riktningar: norr om kanalen har man i sin tur
fnissat åt belgare och fransmän, bland andra. Men det handlar också
om mera djupgående estetiska val och traditioner, som bidragit till att
forma konst, litteratur och musik enligt egna mallar.
När vi nu ägnar den sjunde upplagan av Helsingfors Renässansmusikfestival åt engelsk musik är det för att med glädje och nyfikenhet utforska de drag som gjorde att den engelska musiken även under
renässansen klingade särpräglat annorlunda än längre söderut. Med
början i 1400-talet och den utsirade men harmoniskt behagliga musik
som faktiskt på ett avgörande sätt influerade också den kontinentala
utvecklingen, vandrar vi genom den engelska renässansen fram till decennierna efter drottning Elisabets död. Kunglig och kyrklig prakt,
intriger och politiska omvälvningar, smäktande och lekfulla kärlekssånger, samt djup melankoli kommer att prägla våra fyra dagar tillsammans. Jag hoppas att också du, kära lysnare, kommer att njuta och fascineras av de särdrag som gör den engelska renässansmusiken till det
den är: så bekant, men ändå så annorlunda.
Jag vill den här gången rikta ett särskilt tack till den ena tredjedelen
av vår konstnärliga ledartrojka, Kari Turunen, som i och med denna
festivalomgång tackar för sig och flyttar till Nya världen. Vi kan lugnt

PE

13.3.
KLO 19

TUOMIOKIRKKO
LA

14.3.
KLO 17
LOHJAN
KIRKKO

KE

8.4.
KLO 18
PE

10.4.
KLO 18

TUOMIOKIRKKO

AINUTLAATUINEN ERIKOISESITYS
DRESDENIN KREUZKUORON KANSSA

J. S. Bach: Johannes-passio
Cantores Minores • Dresdenin Kreuzkuoro, Saksa
Tom Nyman • Jyrki Korhonen • Tuuli Lindeberg
Jenny Carlstedt • Jere Martikainen • Aarne Pelkonen
Lohjan kaupunginorkesteri
Hannu Norjanen, johtaja
LIPUT (HELSINKI) KULUINEEN 50/40, 25/15, 15 € • NUMEROIDUT RIVIT
LIPUT (LOHJA) 25/20 € (ENNAKKOMYYNTI, NETTICKET) JA 30 € (OVELTA)

PYSÄHDY SÄVELTEN HISTORIAN
SUURIMMALLE MONUMENTILLE

J. S. Bach: Matteus-passio
Cantores Minores
Tom Nyman • Jyrki Korhonen • Anu Komsi
Teppo Lampela • Niall Chorell • Tuomas Pursio
Suomalainen barokkiorkesteri
Hannu Norjanen, johtaja
LIPUT KULUINEEN 65, 50/40, 30/25, 15 € • NUMEROIDUT RIVIT

LIPUT TICKETMASTER.FI
JA 1H ENNEN OVELTA

ENNAKKO-OSTAJAN ETU
13.3. & 8.4. KONSERTTEIHIN.
VOIMASSA R
 AJOITETUN AJAN

WWW.FACEBOOK.COM/CANTORESMINORES • CANTORESMINORES.FI

JOPA

–10 €

Brenässansens pärlor
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konstatera att utan Karis initiativ och energi hade den här festivalen
inte existerat och vi kommer att sakna honom. Ett stort tack också
till resten av teamet, Petros Paukkunen, Sanna-Maarit Hakkarainen,
Kalle Järvenpää och Jari Saariaho.
En musikfestival är inget utan dess musiker. Vi har strävat efter att
år efter år erbjuda våra lyssnare gräddan av det inhemska kunnandet
inom renässansmusiken, så också nu. I år kompletteras den finländska
kapaciteten med en av den estniska musikvärldens stöttepelare, vokalensemblen Heinavanker, som vi är glada att kunna välkomna.
Paulus församlings understöd och redan det att vi får
vistas i denna underbara kyrkosal är, som alltid,
guld värt. Årets festival får också värdefullt
stöd av Alfred Kordelins stiftelse
och Musiikin edistämissäätiö
MES.
❦

Mats Lillhannus

medlem i konstnärliga arbetsgruppen

Konsertinledningar på svenska finns på sidorna 74–99.

To 23.1.2020 klo 19

PLOTS
AND INTRIGUES
Hovi- ja kirkkomusiikkia
Tudorien ajalta
Laulu- ja soitinyhtye

Ensemble Kaleidos

Yle Radio 1 lähettää
konsertin.

Yhtyeiden kokoonpanot
ovat sivulla 2.
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William Byrd (1540–1623)

A Fancie

Petros Paukkunen, urut
Henrik VIII (1491–1547)

Though some saith
William Byrd

Ah silly soule
Thomas Tallis (1505–1523)

O sacrum convivium
John Dowland (1563–1626)

Mr. Dowlands Midnight
Fortune my foe
Timo Peedu, luuttu
John Dowland

Lasso vita mia
William Byrd

Fantasia in A

Petros Paukkunen, urut

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 16.
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William Byrd

O Lord, make thy servant Elizabeth
John Bull (1562–1628)

In nomine

Petros Paukkunen, urut
Thomas Tallis

In jejunio et fletu
John Dowland

Orlando sleepeth
Mistris Winters jumpe
Timo Peedu, luuttu
John Dowland

Can she excuse my wrongs
William Byrd

Ye sacred muses
William Byrd

Fantasia in G

Petros Paukkunen, urut

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 16.
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VALLANPITÄJIÄ JA
VEHKEILIJÖITÄ

T

udorien dynastia alkoi vuonna 1485

Svensk
kun Henry Tudor nousi valtaistuimelle lyötyään tais- text på
telussa Rikhard III:n joukot. Lancasterin sukuun kuu- sidan 74.
lunut Henry otti vaimokseen Yorkin suvun Elisabetin
ja hänet kruunattiin Henrik VII:ksi. Näin päättyi pitkä
ja verinen Ruusujen sota, ja vuosikymmeniä taistelleet valtasuvut yhdistyivät saman vaakunan alle.
Henrik VII vaikuttaisi olleen hallitsijana suhteellisen rauhanomainen mies. Hän keskittyi laajentumisvimmaisen sotimisen sijaan
vaurauden keräämisen veronkantoa tehostamalla, solmimalla kauppasuhteita ja rauhansopimuksia mannermaisten valtioiden kanssa. Valtakunnan talous oli vahvoissa kantimissa, kun hänen poikansa Henrik
VIII peri kruunun vuonna 1509.
Jos Henrik VII onnistui lujittamaan valtiota edistämällä rauhaa ja
keräämällä varoja, hänen seuraajansa oli toista maata. Henrik VIII oli
äkkipikainen mies, joka nautti taistelusta, metsästyksestä ja urheilusta,
ja oli taipuvainen suurieleiseen tuhlailuun. Toisaalta hän oli myös humanistisesti korkeasti koulutettu, taisi ranskan sekä latinan kielet ja sai
paavi Leo X:ltä jopa arvonimen ”uskon puolustaja” (protector fidei) kirjoittamastaan palmfletistaan Seitsemän sakramentin puolustus (Assertio
Septem Sacramentorum). Onkin hiukan ironista, että katolinen kirkko
julisti myöhemmin samaisen Henrikin kirkonkiroukseen tämän käynnistettyä Englannin uskonpuhdistuksen.
Uskonpuhdistus ja Englannin kirkon synnyttäminen olikin eittämättä Henrik VIII:n merkittävin aikaansaannos kuninkaana, eivätkä
hänen motiivinsa olleet liioin teologiset. Alkuperäinen syy katolisesta
kirkosta irtautumiseen oli Henrikin peräänantamaton halu mitätöidä
avioliitto vaimonsa Katariina Aragonialaisen kanssa, jotta voisi
Teksti: Petros Paukkunen
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naida Pembroken markiisittaren, Anna Boleynin. Merkittävimmät
seuraukset olivat kuitenkin taloudelliset ja poliittiset: asettamalla kuninkaan vallan kirkon yläpuolelle Henrik otti haltuunsa kirkon valtavat varat ja pönkitti mahtiaan entisestään.
Humanismin nousun, poliittisten uudistusten ja kulttuurisen kasvun myötä Tudorien valtakausi johdatti Englannin uudelle ajalle. Oikeusjärjestelmä ja veronkantojärjestelmä uudistettiin, anglikaaninen
kirkko luotiin ja hallinto siirrettiin aatelissukujen paikallisesta feodaalivallasta kuninkaan keskusvallan alle. Etenkin Henrik VIII:n tyttären
Elisabet I:n aika 1558–1603, joka muuten käsitti melkein puolet koko
Tudoreiden yli satavuotisesta dynastiasta, nähdään usein taiteiden,
musiikin ja kirjallisuuden loisteliaana kukoistuskautena.

TEOKSET
William Byrd (1540–1623)

A FANCIE

Petros Paukkunen, urut
Koko Englannin renessanssin säveltäjäkirjosta lienee Thomas Tallisin ohella tunnetuin William Byrd, johtuen kenties poikkeuksellisen monipuolisesta ja laajasta sävellystuotannostaan niin maallisen
kosketin– ja soitinyhtyemusiikin, madrigaalien kuin ylevöidyn kirkkomusiikinkin saralla. Toimittuaan ensin Lincolnin katerdaalin urkurina
kaksikymmenvuotiaana Byrd toimi ilmeisimmin Tallisin oppilaana
Chapel Royalissa, jossa hän sittemmin sai arvonimen gentleman 1572.
Tärkein kosketinsoitin englannissa oli virginaali, jolla laajemmassa
merkityksessä tarkoitettiin kaikkia näppäilykoneistoon perustuvia kosketinsoittimia kuten cembaloja, muselaareja ynnä muita. Sen neitsyeen
viittaavan nimen on ajateltu juontuvan sen hennosta soinnista tai siitä,
että se oli erityisen suosittu soitin nuorten naisten keskuudessa. Toisaalta virginaalilla kunnostautuivat sellaisetkin muusikot kuin esimerkiksi John Bull, jolle neitseellisyys näyttää olleen ylen vieras käsite.
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Henrik Viii harpun kanssa. Initiaalikoriste
Henrik Viii:n psalttarissa (1530–47).
Byrd oli erityisen ansioitunut virginaalisäveltäjä, ja tänään kuulemme hänen tuotannostaan uruilla soitettuna kolme niin kutsuttua fantasiaa tai fancya, jolla tarkoitettiin yleensä suurimuotoisia, omaehtoisia
soitinsävellyksiä jotka eivät perustuneet mihinkään olemassa olevaan
melodiaan vaan olivat nimensä mukaisesti puhdasta mielikuvitusta.
Niissä vuorottelivat usein sikermänomaisesti tanssilliset, kepeät ja vakavat vokaalipolyfoniset jaksot. Rytmien käsittely saattoi ajoin yltyä
hyvinkin monimutkaiseksi ja villiksi. Polyfonisen luonteensa vuoksi
nämä teokset sopivat erityisen hyvin myös uruille.
Henrik VIII (1491–1547)

THOUGH SOME SAITH

Henrik VIII oli myös musikaalinen mies. Hän soitti luuttua, urkuja, virginaaleja, lauloi suoraan nuoteista ja vieläpä sävelsi. Hän oli todellinen renessanssi-ihminen, jonka hovissa taiteet ja musiikki olivat
suuressa arvossa. Toisaalta renessanssin aikana Euroopassa korkeata-
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soinen musiikki oli tärkeä osa minkä tahansa hovin julkisivua. Henrikin hovimusiikista on säilynyt päiviimme nuottikirja, joka tunnetaan
Henrik VIII:n käsikirjoituksena. Kokoelma sisältää 109 teosta joista peräti 33:n tekijäksi ilmoitetaan “the kynge h. VIII”. Ne ovat suurin osin
yksinkertaisia, mutta täysin korrekteja musiikkiteoksia ja lauluja, joissa kuningas itse usein seikkailee pääosassa. Näin on eritoten laulussa
Though some saith, jonka naiviuus ja nuorekkuus antaa sangen elävän
kuvan nuoresta puhdashenkisestä Henrikistä ennen kuin ruhtinas alkoi taipua ajan myötä vainoharhaisuuteen ja masennukseen.
Though some saith that
youth ruleth me,
I trust in age to
tarry.
God and my right and my duty,
From them I shall never vary,
Though some say that
youth ruleth me.
¶Pastimes of youth
sometime among,
None can say but necessary.
I hurt no man, I do no
wrong,
I love true where I did marry,
Though some saith that
youth ruleth me.

Vaikka jotkut sanovat, että
nuoruus hallitsee minua,
luotan siihen, että ikä minut rauhoittaa.
Jumalasta, oikeuksistani tai velvoitteistani,
niissä en koskaan horju,
vaikka jotkut sanovatkin, että
nuoruus hallitsee minua.
¶Nuoruuden ajanvietteiden
joukossa
voi toki olla tarpeettomiakin.
En kuitenkaan satuta ketään, en tee väärin,
olen puolisolleni uskollinen,
vaikka jotkut sanovatkin, että
nuoruus hallitsee minua.

William Byrd

AH SILLY SOULE

Toinen erityisen suosittu hovisoitin virginaalin lisäksi oli gamba, jota
oli useiten viittä eri kokoa kontrabassosta diskanttiin. Melkein kaikki
englantilaiset renessanssisäveltäjät sävelsivät gambayhtyeille, ja usein

19
noihin sävellyksiin liittyi myös laulettu teksti. Ah silly soule on upean
kaihoisa kuudelle äänelle kirjoitettu teos, jossa toisiksi ylin ääni, altto, laulaa tekstin urkujen ja gambojen soittaessa muut äänet. Tämä
hieno kappale on mainio esimerkki englantilaisesta melankolisesta
consort-musiikista.
Ah silly Soule, how are thy
thoughts confounded
betwixt two loves, that
far unlikely are?
Lustes love is blinde, and by
no reason bounded.
Heavens love is cleere, and
faire beyond compare.
No wonder, though this love
light not thy minde,
whilst looking through false
love thine eyes are blinde.

Oi hölmö sielu, miten ovatkaan aatokses kahden
niin toivottoman rakkauden vaivaamia.
Hekumallinen rakkaus on sokea ja vailla järjen häivää,
kun taivaallinen rakkaus taas
niin kirkas ja vertaamaton.
Ei ihmekään, ettei se valaise mieltäsi, sillä silmäsi
ovat valheellisen lemmen sokaisemat.

Thomas Tallis (1505–1523)

O SACRUM CONVIVIUM

Toinen merkittävä hahmo Tudoreiden musiikkipiirissä oli Byrdin opettaja ja ystävä Thomas Tallis, joka palveli jopa neljää monarkkia aina Henrik VIII:sta Elisabet I:een. Tudorien valtakautta leimasi voimakkaasti
painopisteen alituinen heilahtelu katolisuuden ja protestanttisuuden välillä kun anglikaaninen kirkko oli vasta syntymässä. Henrik VIII:n seuraaja Edvard VI oli alaikäinen, ja käytännössä valtaa pitivät sekalaiset
asenteet omaavat hovimiehet. Maria I oli taas tiukan katolinen ja käänsi kehityskurssin takaisin kohti Rooman kirkkoa. Lopulta hänen protestanttinen sisarpuolensa Elisabet onnistui juonittelemaan itsensä valtaan
vakuutettuaan Marian kuolinvuoteella kääntyneensä takaisin katoliseksi.
Kirkollisten sympatioiden ailahdellessa hovimuusikoillakin oli täysi
työ pysyä käyrryillä ja varoa suututtamasta työnantajiaan. Siksi onkin
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kiintoisaa, että Tallis joka oli tunnetusti katolinen, onnistui pitämään
pestinsä ja julkaisi jatkuvasti Byrdin kanssa Elisabetin heille myöntämän monopolin turvin katolista, latinankielistä kirkkomusiikkia, aivan
hallitsijansa katseen alla. Tätä ohjelmistoa edustaa myös antifoni O sacrum convivium.
O sacrum convivium, in
quo Christus sumitur;
recolitur memoria passionis ejus;
mens impletur gratia;
et futurae gloriae nobis
pignus datur..

Oi pyhitetyt pidot, jossa
Kristus tulee lihaksi.
Hänen kärsimystänsä muistetaan,
Mieli täyttyy kiitoksesta
Ja tulevan kunnian lupaus
annetaan meille.

John Dowland (1563–1626)

MR. DOWLANDS MIDNIGHT
FORTUNE MY FOE

Timo Peedu, luuttu
Kolmas näkyvä hahmo Tudoreiden hovimusiikin historiassa oli luutisti-säveltäjä John Dowland. Toisin kuin Tallisin ja Byrdin kohdalla,
Dowlandin suhde Elisabet I:een oli epäonninen. Kuningatar oli jo kerran torjunut tämän työhakemuksen, ja myöhemmin säveltäjä ajautui
Italian-matkallaan mukaan (väitetysti tahtomattaan) paavilliseen sala
juoneen Elisabetin syrjäyttämiseksi valtaistuimelta. Hovimuusikon
pestin Dowland sai vasta Jaakko I:n hovissa Elisabetin kuoltua.
Dowland oli monien luutistien tavoin omistautunut maalliselle musiikille ja hänellä ei ollut käytössään kirkkopolyfonisia sävellystekniikoita. Tämä ei suinkaan vähennä hänen sävellystensä arvoa, ja hänen
luuttulaulunsa ovatkin tunnettuja erityisen vahvasta ilmaisustaan, soljuvuudestaan ja melankolisista äänensävyistään. Kuten aina, nämä laulut käsittelivät muodin mukaisesti ylevää kaukorakkautta, jossa kohde
oli tavoittamaton ja lemmen tuska tappava. Lasso vita mia on paitsi
ylistys tälle keskiajalta peräisin olevalle (ja jopa tänä päivänä vaikutta-
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valle) traditiolle, myöskin taidokas sanaleikki, jossa solfanimet la, so, mi,
fa ja re osuvat vastaaville nuoteilleen A, G, E, F ja D.
John Dowland

LASSO VITA MIA
Lasso vita mia, mi fa
morire,
Crudel amor mio cor consume,
Da mille ferite, che mi fa
morir.
Ahi me, deh, che non mi fa morire.
Crudel amor mi fa sofrir
mille martire.

Jätä minut, elämäni, saatat minut kuolemaan,
julma rakkaus riuduttaa sydämeni
tuhansille haavoille, jotka tappavat minut.
Voi minua, joka en saa kuolla!
Julma rakkaus saa minut kärsimään tuhat marttyyrikuolemaa.

William Byrd

FANTASIA IN A

Petros Paukkunen, urut
Kun katolisen kirkkomusiikin eetokseen kuului runsas polyfonia, äänten itsenäisyys ja monimutkaisuus, oli protestanttisten liikkeiden vaatimus taas pyhän tekstin selkeydessä ja soinnin läpikuultavuudessa.
Protestanttiset kirkonmiehet ympäri Euroopan olivat huolissaan, että
musiikilliset hienoudet ottaisivat etusijan Jumalan sanan kustannuksella. Musiikin ja yleensä liturgian yksinkertaisuutta ja koruttomuutta
painotettiin; ylenpalttisuutta, soittimia, etenkin urkuja vieroksuttiin
”paavillisena piruntyönä”.
Byrd ja Tallis olivat molemmat katolisia, mutta Elisabet, joka oli
protestanttisiin uudistuksiin nähden kohtuullismielinen ja kärsivällinen, oli ilmeisesti valmis katsomaan läpi sormien, koska arvosti yli
kaiken musiikillista lahjakkuutta. Hän oli jopa myöntänyt Tallisille
ja Byrdille yhteisen monopolin musiikin julkaisuun Chapel Royalin
kustannuksella, mikä oli ennenkuulumaton suosionosoitus yksittäiselle säveltäjälle. Ja vaikka Byrd ja Tallis sävelsivätkin (ja julkaisivat)
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edelleen katolisia messuja ja motetteja, joita sitten laulettiin salaa aatelisten kodeissa, pitivät he myös valtiattarensa tyytyväisenä edistämällä
uuden, protestanttisen musiikkityylin asemaa. Tästä yksi merkkipaalu
on Elisabetin kruunajaistilaisuuteen sävelletty O lord, make thy servant
Elizabeth.
William Byrd

O LORD, MAKE THY SERVANT ELIZABETH
O Lord, make thy
servant Elizabeth
our Queen to rejoice in
thy strength:
give her her heart’s
desire,
and deny not the request
of her lips;
but prevent her with thine
everlasting blessing,
and give her a long life,
even for ever and ever.
Amen.

Oi Herra anna palvelijasi Elisabetin,
Meidän kuningattaremme iloita voimastasi.
Suo hänelle hänen sydämensä tahto
Äläkä torju hänen lausumaansa pyyntöä,
Mutta suojele häntä ainaisella siunauksellasi,
Ja anna hänelle pitkä elämä,
Iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

John Bull (1562–1628)

IN NOMINE

Petros Paukkunen, urut
On miltei mahdotonta sivuuttaa John Bullia, kun puhutaan englantilaisesta kosketinsoitinmusiikista. Soittajana ja virginaalisäveltäjänä
hän oli vähintäänkin kollegansa William Byrdin veroinen ja mitä tulee tekniseen haastavuuteen ja kekseliäisyyteen, hänen teoksiaan voi
aikansa puitteissa verrata Chopinin etydeihin tai Lisztin pianoteoksiin. Bull oli omalaatuinen, itsepäinen ja briljantti muusikko, joka
ei suotta välttänyt vaikeuksia. Ennen kuin hän joutui maanpakoon

23
suututettuaan niin kirkon kuin aatelistonkin aviorikoksella ja muilla
rötöksillä, hän myös toimi Elisabet I:n vakoojana mannermaalla, tosin
vain yhtenä monista.
Elisabet I oli itse asiassa ensimmäinen englantilainen monarkki,
joka loi järjestäytyneen salaisen tiedusteluverkoston. Lukuisten vallankaappaus- ja salamurhayrityksien myötä niin kotimaan kuin katolisen kirkon taholta, oli monarkille välttämätöntä pysyä vihollisistaan
askeleen edellä. Elisabetilla tiedetään olleen jopa satoja vakoojia, niin
sanottuja ”valvojia” (watchers), jotka kyttäsivät kuningattaren lähipiirin
ja ulkopiirinkin liikkeitä ja kirjeenvaihtoa. Heidän koulutuksestaan ja
toiminnastaan vastasivat Elisabetin lähiystävät Francis Walsingham sekä astronomi ja mystikko John Dee, joka allekirjoitti kirjeensä
kuningattarelle koodilla 007.
John Bullin In Nomine ei tietääksemme sisällä salakoodeja tai
soittoteknisiä ylettömyyksiä, mutta se on kiintoisa pieni kappale rytminkäsittelynsä vuoksi. Nämä in nominet olivat erääseen suosittuun
gregoriaaniseen sävelmäntynkään in nomine Domini perustuvia instrumentaaliteoksia, ja niitä löytyy läjäpäin lähes kaikilta englantilaisilta
instrumentaalisäveltäjiltä. John Bullin In Nominessa synkopoitu rytmi
ja miltei minimalistinen kirjoitustapa huijaa kuulijaa pitkälle, melkein
teoksen puoliväliin niin, että sen metriä on vaikea käsittää, ennen kuin
sen bassolinja alkaa virrata levollisesti kolmijakoisuutta painottaen.
Tämä teos on oiva esimerkki diivailevan säveltäjän hienostuneesta
omalaatuisuudesta.
Thomas Tallis

IN JEJUNIO ET FLETU

Toinen täysipainoisen protestanttisen kirkkomusiikin merkkiteos on
Tallisin komea responsorio In jejunio et fletu. Se on kirjoitettu poikkeuksellisen matalalle, mikä helposti ohjaa tulkintaa hitaampaan tempoon
ja sisäänpäin kääntyneempään, hiljaiseen sointiin. Teoksen sävellaji ja
modulaatiot ovat myös poikkeuksellisen dramaattisia, menemättä kuitenkaan ylettömän kromatiikan puolelle. On vaikuttavaa miten Tallis
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tuntuu hallitsevan tyylin kuin tyylin, käyttäen soinnillisia tehokeinoja,
mutta pysyen silti selkeässä ilmaisussa ilman kepulikonsteja.
In jejunio et fletu orabant
sacerdotes:
Parce, Domine, parce populo
tuo, et ne des hereditatem
tuam in perditionem.
Inter vestibulum et altare
plorabant sacerdotes,
dicentes: Parce populo tuo.

Paastoten ja itkien rukoilivat
papit:
Säästä, Herra, säästä kansasi
äläkä jätä perintöäsi
kadotukselle.
Alttarin ja vestibulin välissä
papit vaikeroivat:
Säästä kansasi.

John Dowland

ORLANDO SLEEPETH
MISTRIS WINTERS JUMPE

Timo Peedu, luuttu
On vaikea sanoa tarkalleen miksi muusain kuningatar Elisabet ei
huolinut Dowlandia hoviinsa muusikoksi. Kuningatar itse luonnehti
tätä ”itsepäiseksi paavilaiseksi”, ja Dowland tiedetysti valitteli uskonsa
olevan uraeste, mutta katolisia olivat Byrd ja Talliskin, ja onkin mahdollista että kuningatar ei vain yksinkertaisesti pitänyt mielistelevästä miekkosesta, vaikka tämä kelpo muusikko olikin. Ei ole myöskään
poissulettua, etteikö Dowland katkeruudessaan olisi ajautunut hämäriin piireihin, jotka juonittelivat alinomaa hallitsijan syrjäyttämiseksi.
Monet aikalaiskronikoitsijat ovat todenneet Elisabet I:n kauden olleen
todellinen juonittelun ja vehkeilijöiden kulta-aika.
Voimakastahtoinen naismonarkki säilytti itsenäisyytensä pysymällä
naimattomana ja piti valtakuntaa tiukasti otteessa ajaen samalla uudistusmielistä agendaansa, mikä raivostutti monia. Vastustajat kunnioittivat ja pelkäsivät kuningatarta, sillä tämä ei tuhlannut aikaa eikä säästellyt kovia otteita pettureiden kanssa. Kompromisseja ei tehty eikä
riskejä otettu. Teloitukset ja karkoitukset olivat yleisiä ja, mielenkiintoista kyllä, salamurhien ja kidutuskuulustelujen määrän on todettu ol-
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leen juuri Neitsytkuningattaren aikana poikkeuksellisen suuri, vaikka
valtakunta pysyikin sotilaallisesti huomattavan vakaana ja rauhallisena.
Köpelösti kävi myös Essexin jaarli Robert Devereux’lle vuonna
1601 hänen jouduttuaan kuningattaren epäsuosioon syytettynä maanpetoksesta. Can she excuse my wrongs, laulu, jonka instrumentaaliverio
tunnetaan nimellä The Earl of Essex’ Galliard, on tekstiltään peräisin
oletettavasti juuri kyseisen jaarlin kynästä. Tässä mainiossa ja kepeässä
laulussa säveltäjä käyttää teloitetun jaarlin tekstiä omaan tilanteeseensa, ja se onkin lähinnä itsesäälissä rypemistä eikä niinkään uusi liehakointiyritys huomion saamiseksi. Ironista kyllä, kyseessä on ehkäpä
Dowlandin jälkipolville tunnetuimpana jäänyt sävellys.
John Dowland

CAN SHE EXCUSE MY WRONGS
Can she excuse my wrongs
with Virtue’s cloak?
Shall I call her good when
she proves unkind?
Are those clear fires which
vanish into smoke?
Must I praise the leaves
where no fruit I find?
¶No no: where shadows
do for bodies stand,
Thou may’st be abus’d if
thy sight be dim.
Cold love is like to words
written on sand,
Or to bubbles which on
the water swim.
¶Wilt thou be thus abused still,
Seeing that she will right
thee never?

Voiko hän kohdella minua huonosti Hyveen varjolla?
Pidänkö häntä arvossa, vaikka
hän on minulle penseä?
Noinko kirkkaat liekit
peittyvät savuun?
Tyydynkö pelkkiin lehtiin, kun
puu ei kanna hedelmää?
¶Ei suinkaan, sillä missä
kaikki on kuin varjoa,
saatat erehtyä, jos näkösi on sumentunut.
Kylmä rakkaus on kuin sanoja,
jotka on kirjoitettu hiekalle,
tai veden pinnalla uiskenteleville kuplille.
¶Tahdotko yhä pettää itseäsi,
vaikka näet että hän ei koskaan sinua ota?
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If thou canst not o’ercome her
will
The love will be thus fruitless ever.
¶Was I so base, that I
might not aspire
Unto those high joys which
she holds from me?
As they are high, so high
is my desire:
If she this deny, what
can granted be?
¶If she will yield to that
which reason is,
It is Reason’s will that
Love should be just.
Dear make me happy still
be granting this,
Or cut off delays if that die
I must.
¶Better a thousand times to die,
Than for to live thus
still tormented:
Dear, but remember it
was I
Who for thy sake did
die contended.

Jos et pysty hänen tahtoaan voittamaan,
rakkaus jää ikuisesti syttymättä.
¶Olenko niin saamaton,
etten saisi tavoitella
korkeita iloja, jotka hän pitää pois ulottuviltani?
Korkea on myös haluni: jos
hän tämän minulta
kieltää, mitä tavoiteltavaa on jäljellä?
¶Jos hän myöntyy järkiratkaisuun,
on Järjen tahto,
että Rakkaus on
oikeudenmukaista.
Rakas, ilahduta minua suomalla se minulle,
tai hylkää viivyttelemättä, jos
minun on kuoltava.
¶On parempi tuhat kertaa kuolla,
kuin näin elää jatkuvassa
tuskassa:
Rakkaani, muistathan sitten, että minä
kuolin tyytyväisenä
puolestasi.

William Byrd

YE SACRED MUSES

Jotain Thomas Talliksen valtavasta arvostuksesta kertoo Byrdin viisiääninen muistolaulu Ye sacred muses, jossa säveltäjä runoilee ”Tallis
on kuollut, ja musiikki nukkuu pois…” Tässä poikkeuksellisen kauniissa laulussa aika tuntuu kuin olevan venytetty ajattomaksi. Melodian
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kaaret ovat erityisen pitkiä ja haikeita. Kadenssit eivät koskaan tunnu johtavan päätökseen. Levollisen alakuloinen puolinuottipoljento
tuo mieleen surumarssin, kun taas edestakaisin ylös ja alas liikehtivät
terssihypyt imitoivat lohduttavasti toinen toistaan eri äänissä, ikään
kuin kehtoa verkkaan keinuttaen.
Ye sacred muses, race of Jove,
Whom Music’s lore delighteth,
Come down from
crystal heavn’s above
To earth, where sorrow dwelleth,
In mourning weeds
with tears in eyes:
Tallis is dead
and Music dies.

Te pyhät muusat, Jupiterin sukua,
joita Musiikin taru ilahduttaa,
laskeutukaa
kristallitaivaista
maan päälle, missä murhe vallitsee,
suruasussa,
kyynelsilmin:
Tallis on kuollut
ja musiikki kuolee.

William Byrd

FANTASIA IN G

Petros Paukkunen, urut
❦
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ton College, joka nykyään tunnetaan

poliitikkoja kasvattavana eliittikouluna, perustettiin
vuonna 1440 köyhien nuorten miesten väyläksi pappisuralle. Kuningas Henrik VI, jonka hurskaus vaikuttaa
ylittäneen hänen poliittiset kykynsä perusti ei vain koulun
vaan myös köyhäintalon ja liturgisen laitoksen, jonka tehtävänä oli
tuottaa niin päivittäiset seitsemän messua kuin koko rukoushetkien
päivittäinen kierto. Henrik määritteli Etonin kokoonpanon: hengellinen johtaja (provost), kymmenen pappia, neljä klerkkiä (clerks), kuusi
kuoropoikaa, 25 köyhää opiskelijaa, koulumestari sekä 25 köyhää ja
sairasta miestä.
1400-luvun poliittisissa kuohuissa Eton koki niin ylä- kuin ala
mäkiäkin ja muuttui vähitellen yhä enemmän kouluksi. Tätä vahvisti
myös side Henrikin perustamaan sisaropinahjoon, Cambridgen King’s
Collegeen. Eton pysyi toki edelleen liturgisena laitoksena, sillä uuden
kappelin henkilökunta oli jo 1460-luvulla kasvanut 10 kappalaiseen, 10
klerkkiin ja 16 kuoropoikaan, jotka vastasivat päivittäisistä rukoushetkistä ja messuista. Rehtorin johtama opetushenkilökunta (fellows) oli
puolestaan kasvanut sekin 10 hengen vahvuiseksi. Oppilaiden ja köyhäinavun varassa olevien suhde oli sen sijaan kellahtanut vahvasti opiskelijoiden kannalle (70–13).
Kaikkien oppilaiden elämää rytmittivät rukoushetket ja messut,
mutta vastuu niiden toteuttamisesta kappelissa kuului kuoropojille.
Kuoropojat (choristers) olivat hekin koulun oppilaita, mutta selvästi muista opiskelijoista (scholars) poikkeava ryhmä, osa liturgista koneistoa. Kun opiskelijoille pakollisia kappelivierailuja olivat ilmeisesti
vain pikainen vierailu päivän pääämessussa, sunnuntaipalvelukset sekä
suurten juhlapyhien palvelukset, kuoropoikien vastuulla olivat päivitTeksti: Kari Turunen
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täiset Neitsyt Maria -rukoushetket, jotka kulkivat rinnan varsinaisten
rukoushetkien kanssa (näistä puolestaan vastasi papisto), sekä Maria-palvelukset päivän päätteeksi. Vaikuttaa siltä, että kuoropoikien
koulun käyntiä pyrittiin tosin tukemaan antamalla arkipäivien palvelukset valtaosin ammattilaulajien (singing clerks) vastuulle. Kuoropojat
olivat vankasti kiinni liturgisessa koneistossa vain sunnuntaisin, juhlapyhinä sekä jokapäiväisessä Neitsyt Marialle omistetussa lyhyessä
iltapalveluksessa. Nämä ovat myös ne hetket, jolloin Etonin kappelissa
kuultiin moniäänistä laulua gregorianiikan lisäksi.
Juuri iltapalvelus, joka vietettiin completorium-rukoushetken jälkeen,
oli englantilaisen liturgisen kalenterin tärkeimpiä hetkiä. Sen huipennus oli Maria-aiheinen, polyfoninen Votive Anthem eli palvontamotetti.
Tässä iltapalveluksessa olivat velvoitettuna paikalla ainoastaan kuoropojat ja ammattilaulajat. Ainoastaan paastonaikana ja suurten pyhien
aikana koko koulu osallistui palvelukseen.
Tämä kaikki on tärkeää Auroren kannalta vain yhdestä syystä: Etonin kappelin kuorokirja, Eton Choirbook, on yksi tärkein englantilaisen musiikin lähde. Kirja koostui alun perin 224 lehdestä ja se sisälsi
91 teosta, joista valtaosa on juuri votiivipalveluksen Maria-motetteja.
Vaikka kirja selvisi reformaation katolisten kirkkoesineiden tuhovimmasta, osa kirjasta on kadonnut. Jäljelle jääneillä sivuilla on 54 motettia,
yhdeksän magnificatia (Marian kiitosvirttä) ja yksi passio. Kirja dokumentoi katolisen kauden musiikillista aikaa ja samalla sen ohjelmiston,
jota Etonin kuoro lauloi votiivipalveluksissa.
Kirja on uusimman tiedon perusteella koottu vuosien 1500 ja 1505
välillä ja sen oletetaan sisältävän ohjelmistoa, jota oli Etonissa laulettu
ja joka oli siellä hyväksi todettua. Tällaisen kuorokirjan kokoaminen
oli väistämättä melkoinen investointi eikä niihin kannattanut koota sellaista musiikkia, jolla ei olisi jatkuvaa käyttöä. Jokainen sivu oli
kooltaan noin 60 × 40 cm, eli kokonainen aukeama oli niin iso, että
siitä pystyi laulamaan suurempi joukko tarkkanäköisiä laulajia. Näitä
oli 1400-luvun lopulla 14 poikaa ja kuusi mieslaulajaa, ja kun kuoroa
saatettiin suurimpina juhlapäivinä hyvin vahvistaa esimerkiksi opis-
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kelijoilla, jotka olivat aiemmin olleet kuoropoikia, saattoi laulajia olla
hyvin yli kaksikymmentä.
Kokoelman teokset ovat sellaisten säveltäjien käsialaa, joilla voi
ajatella olleen siteitä Etoniin. Etonilaiset muusikot muodostavat tärkeän ryhmän (Robert Wylkynson oli Etonissa ensin kuoropoikana,
sitten klerkkinä ja lopulta kuoromestarina; Walter Lambe ja John
Browne olivat molemmat koulun entisiä oppilaita), mutta luonnollisia yhteyksiä olivat myös lähistöllä sijainnut Windsorin St. George
College (Walter Lambe), lähellä ollut Lontoo (Robert Fayrfax,
William Cornysh) ja Oxford (Richard Davy), josta suurin osa
koulun opettajista tuli.
Etonin kuorokirjan suurin anti on kuitenkin sen sisältämä musiikki.
Suurta osaa sen teoksista ei ole löydetty muista lähteistä. Kun ottaa
huomioon, että Eton oli kuitenkin vain pienehkö liturginen laitos, kokoelman sisältämä musiikki on hätkähdyttävää. Aikana, jolloin normi
oli neliääninen musiikki, vilisee kirjassa viisi- ja kuusiäänisiä motetteja,
ja sen sivuilta löytyvät jopa yhdeksän- ja kolmetoistaäänisetkin teokset.
Kun äänialatkin vielä ovat poikkeuksellisen laajoja ja musiikki lähes
virtuoottista, päätyy väistämättä siihen, että Etonissa oli noina aikoina
hyvä kuoro.
Kokoelman musiikki on noin 50 vuoden ajalta. Sen kiinnostavin
kerros on vuosisadan vaihteen musiikki, jota edustavat tämän konsertin teokset. Ne edustavat katolisen Englannin valtasuuntaa, niin sanottua koristeellista tyyliä, jossa on valtava määrä pienten motiivien imitaatiota, mikä luo äärimmäisen eloisan pinnan levollisen harmonisen
pulssin ylle. Yksi ominainen piirre Etonin kuorokirjan musiikille on
musiikin jakautuminen soolo- ja tuttijaksoihin, mikä luo musiikkiin
rytmityksen, jota ei ajan mannermaisessa musiikissa esiinny kovinkaan
yleisesti.
Konsertin otsikko The Line of Beauty tulee englantilaisen 1700-luvun kuvataiteilijan William Hogarthin teoriasta. Hogarth luettelee kauneuden teoriassaan välttämättömiä ominaisuuksia kuten muuntelun, symmetrian, yksinkertaisuuden, yksityiskohtien rikkauden ja
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William Hogarthin teoksen The Analysis of
BEauty kansilehti (1753), jossa kauneuden viiva
on kuvattuna.
teoksen runsauden. Hän pitää esteettisesti tyydyttävimpänä viivana
aaltoilevaa tai S:n muotoista (serpentine) viivaa eli Line of Beautya. Hogarth tuskin tunsi Etonin kuorokirjan musiikkia, mutta hänen luettelonsa kauneuden ominaisuuksista istuu ihmeellisen hyvin eliittikoulun
kappelissa vuoden 1500 paikkeilla kuultuun musiikkiin. Poimuilevat,
mutta symmetriset linjat virtaavat lineaarisesti luoden valtavia kaarroksia täynnä ihmeellisiä yksityiskohtia, alati muuntuen, mutta silti
suuria kokonaisuuksia luoden.
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TEOKSET
William Cornysh nuorempi (1465–1523)

STABAT MATER

Paljon on taitettu peistä siitä, onko Etonin kuorokirjan William Cornysh Cornysh vanhempi (n. 1430–1502), Westminsterin St. Peterin
kuoropoikien kouluttaja, vai William Cornysh nuorempi (1465–1523),
edellisen poika. Samalla, kun Etonin kuorokirjan ajoitus on siirtynyt
aiempia oletuksia myöhemmäksi, on tutkijoiden enemmistö kallistunut Cornysh nuoremman puoleen. Tämä työskenteli Lontoossa kuninkaan hovissa muun muassa Chapel Royalin poikien kouluttajana.
Cornysh oli paitsi säveltäjä, myös dramaatikko, näyttelijä ja runoilija,
vaikka hänen teoksistaan onkin säilynyt vain runo, jonka hän kirjoitti
(mielestään syyttömänä vangittuna) vankilassa.
Cornyshin viisiääninen Stabat Mater sitoutuu vahvasti koristeellisen tyylin perinteeseen. Jaksot alkavat useimmiten sooloilla ja päättyvät
vaikuttaviin tutti-jaksoihin. Teos kuuluu kokoelman myöhäisimpään
kerrostumaan: tästä kertovat ennen muuta madrigalismit, tärkeiden
sanojen sävelmaalailu (esimerkiksi clamorosa ja crucifige), tonaalisen
suunnan selkeys sekä tekstuurien variointi. Jatkuva pienten eleiden
imitaatio, kaksi- ja kolmijakoisten rytmien vaihtelu sekä melodinen
koristeellisuus heijastavat vanhempaa perinnettä. Teoksen mittakaava
on vaikuttava ja sen huipennukset sonorisuudessaan huumaavia. Viisiääninen kuoro on jaettu englantilaiseen tapaan korkeaan sopraanoon
(treble), alttoon (mean), korkeaan tenoriin (contratenor), baritonaaliseen tenoriin (tenor) ja bassoon.
Stabat Mater dolorosa
Juxta Crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.
¶Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,

Seisoi äiti tuskissansa
itkien juurella ristin,
jolla roikkui poikansa,
¶jonka kärsivä,
valittava ja tuskaisa sielu

Teokset
Pertransivit gladius.
¶O quam tristis et
afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
¶Quae maerebat, et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Poenas nati inclyti.
¶Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
¶Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?
¶Eia mater, fons amoris,
Me sentíre vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.
¶Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
¶Stabat Mater, rubens rosa,
Juxta crucem lacrimosa,
Videns ferre
criminosa,
Nullum reum crimine.
¶Et dum stetit generosa
Juxta natum dolorosa
Plebs tunc canit clamorosa,
“Crucifige, crucifige!”
¶O quam gravis illa poena,
Tibi, Virgo poenae plena,
Commemorans praeamoena,
Jam versa in maestitiam.
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oli miekan lävistämä.
¶Oi kuinka surullinen
ja tuskainen
oli tämä siunattu äiti
ainoasyntyisen;
¶hän itki ja suri
ja vapisi nähdessään
jumalallisen poikansa tuskan.
¶Kuka voisi itkemättä
kun näkee Kristuksen äidin
kärsivän niin?
¶Kuka voisi olla surematta
kun ajattelee pyhän äidin
kärsivän tuska poikansa kanssa?
¶Oi äiti, rakkauden lähde,
anna minun tuntea tuskan taakka,
jotta voisin surra kanssasi.
¶Tee palavaksi sydämeni
rakkaudesta Kristukseen Jumalaan,
jotta voisin olla hänelle mieliksi.
¶Äiti seisoi, ruusu punainen,
itkien ristin äärellä,
nähden Hänen kärsivän rikollisen kohtalon,
Hänen, joka oli vailla rikosta.
¶Kun hän seisoi, sydän pakahtuen,
kärsien poikansa vierellä,
väkijoukko huusi:
”Ristiinnnaulitse, ristiinnnaulitse!”
¶Oi, kuinka tuskaisa oli kipusi,
surujen Neitsyt,
kun muistit iloja
nyt suruksi muuttuneita.
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¶Color erat non inventus
In te, Mater, dum detentus
Stabat natus, sic contentus
Ad debellandum Sathanam.
¶Per haec nata praeamata,
Natum tuum qui peccata,
Delet cuncta perpetrata,
Deprecare dulciflue.
¶Ut nostra, tergens
ingrata,
In nobis plantet firme grata,
Per quem dando praelibata,
Praestet aeterna requie. Amen.

¶Ei ollut kasvoissasi väriä,
Äiti, kun pidätettynä
poikasi seisoi mutta silti varmana
Saatanan voittamisesta.
¶Niinpä, rakastettu Rouva,
rukoile Poikaasi,
joka ottaa pois syntimme
suloisin rukouksin.
¶Jotta Hän, pyyhkien
pois vikamme,
voisi istuttaa meihin armon
ja täyttää sen, mitä luvattu on
ikuisessa levossamme. Aamen.

Walter Lambe (1451–1504)

NESCIENS MATER

Walter Lambe tuli opiskelijaksi Etoniin 15-vuotiaana vuonna 1467.
Myöhemmin hän toimi ammattilaulajana ensin Arundelissa ja 1479 alkaen Windsorin St. Georgen linnan kappelissa, vain reilun kilometrin
päässä Etonista. Hänen sävellyksiään löytyy Etonin kuorokirjan lisäksi
kahdesta muusta ajan tärkeästä kokoelmasta (Lambethin ja Caiuksen
kuorokirjat). Lamben Nesciens mater rakentuu gregoriaanisen melodian varaan, joka löytyy pitkinä aika-arvoina tenoriäänestä tuttijaksoissa.
Lamben teos on levollisempi ja pelkistetympi kuin Cornyshin: imitaatio ja melodinen koristeellisuus on vain hetkittäin yhtä vauhdikasta.
Lambe tavoittaa hienosti tekstin herkkyyden.
Nesciens mater virgo
virum
peperit sine dolore
Salvatorem seculorum
ipsum regem angelorum.
Sola virgo lactabat ubere
de caelo pleno.

Äiti, vaikkei ollutkaan
miestä kohdannut,
Neitsyt synnytti ilman tuskaa aikain Vapahtajan
enkeleiden kuninkaan.
Hänet Neitsyt yksin ruokki
taivaan täyteydellä.

Teokset
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Robert Wylkynson (n. 1470–1515 tai myöh.)

SALVE REGINA

Robert Wylkynsonin koko ura nivoutuu Etoniin. On todennäköistä,
että hän opiskeli Etonissa, mutta joka tapauksessa hänet palkattiin
1496 klerkiksi ja 1500 kuoropoikien opettajaksi (informator choristam).
Wylkynsonilta on säilynyt vain kolme kokonaista teosta, mutta jo tämä
Etonin kuorokirjan yhdeksänääninen Salve Regina osoittaa Wylkynsonin olleen varteenotettava kyky myös säveltäjänä.
Wylkynsonin Salve Regina saattaa hyvin olla reaktio John Brownen, Etonin kuorokirjan tunnetuimman säveltäjän, kahdeksanääniselle O Maria salvatoris mater -teokselle. Näin moniääniset teokset ovat
1500 vuoden paikkeilla äärimmäisen harvinaisia, jo siksi että harvalla
instituutiolla oli käytössään sellaisia voimia, jotka kykenivät niiden
esittämiseen. Wylkynsonin yhdeksänääniset jaksot toki ovat huimia
sonorisuudessaan, mutta niiden väliin mahtuu paljon tyylikkäitä jaksoja alati vaihtuville 2–4-äänisille kokoonpanoille. Tuttijaksoissa on
tässäkin teoksessa tenorissa pitkinä aika-arvoina etenevä gregoriaaninen Salve Regina -sävelmä.
Salve Regina, Mater
Misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra,
Salve!
Ad te clamamus,
exsules filii
[H]evae,
Ad te suspiramus, gementes
et flentes,
In hac lacrimarum valle.
¶Eja ergo, Advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos
ad nos converte
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,

Ole tervehditty, kuningtar, Armon Äiti,
elämä, suloisuus ja toivomme, ole tervehditty!
Sinun puoleesi me huudamme, me Eevan jälkeläiset pakolaisuudessa,
Sinun puoleesi huokaamme, surren ja itkien,
täältä surun laaksosta.
¶Kuule siis, puolustajamme,
Käännä armeliaat silmäsi
meihin,
ja näytä meille Jeesus, kohtusi siunattu hedelmä,
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Nobis, post hoc exilium,
ostende:
¶Virgo mater ecclesiae,
Aeterna porta gloriae,
Esto nobis refugium
Apud Patrem et Filium,
O clemens!
¶Virgo clemens, virgo pia,
Virgo dulcis, O Maria,
Exaudi preces omnium
Ad te pie clamantium,
O pia!
¶Funde preces tuo
nato,
Crucifixo, vulnerato,
Et pro nobis flagellato,
Spinis puncto, felle
potato.
¶O dulcis Maria, salve.

tämän maanopakolaisuuden päätyttyä:
¶Kirkon Neitsytäiti,
kunnian ikuinen portti,
ole meille turva
Isän ja Pojan edessä.
Oi armelias!
¶Armelias, pyhä Neitsyt,
suloinen Neitsyt, oi Maria,
kuule kaikkien niiden rukoukset,
jotka hurskaasti puoleesi huutavat.
Oi pyhä!
¶Anna rukoustesi virrata
Poikasi puoleen,
ristiinnaulitun, haavoitetun,
ja puolestamme lyödyn,
orjantappurain haavoittaman, sapella juotetun.
¶Oi suloinen Maria, ole
tervehditty.
William Cornysh

AVE MARIA MATER DEI

Cornyshin Ave Maria Mater Dei poikkeaa konsertin muista teoksista
siinä, että se on neliääninen eikä siinä ole lainkaan poikasopraano-ääntä. Tämänkaltaiselle kokoonpanolle saattoi ajoittain olla tarvetta, sillä
1400-luvun lopulla koulun opiskelijat alkoivat saada vapaita vierailla
perheidensä luona. Liturginen koneisto kuitenkin jauhoi edelleen, ja
jopa päivittäinen votiivimotetti saatiin laulettua ilman poikia tämänkaltaisten teosten avulla. Cornyshin teos on homofonisempi ja suppeampi kuin suurin osa Choirbookin sävellyksistä. Sen loppuaamen on
erityisen vaikuttava.

Teokset
Ave Maria, mater
Dei,
Regina caeli, domina
mundi,
imperatrix inferni,
Miserere mei
Et totius populi Christiani;
Et ne permittas nos
mortaliter peccare,
Sed tuam sanctissimam
voluntem adimplere.
Amen.
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Ole tervehditty, Maria, Jumalan äiti,
taivaan kuningatar, maailman hallitsija,
tuonelan valtias.
Armahda minua
ja kaikkia kristittyjä;
älä annan meidän
tehdä kuolemansyntejä,
vaan toteuttaa sinun
pyhintä tahtoasi.
Aamen.

Robert Fayrfax (1464–1521)

MAGNIFICAT ”REGALE”

Robert Fayrfax oli tämän konsertin säveltäjistä kuuluisin omana aikanaan. Fayrfax oli kuninkaan kappelin muusikko (Gentleman of the
Chapel Royal), hänellä oli tohtorintutkinto Cambridgestä, ja hän oli
nuoren Henrik VIII:n suosikkeja. Häneltä on säilynyt kuusi messua,
kaksi magnificatia, 13 motettia, yhdeksän maallista laulua ja kaksi soitinteosta. Tämä Etonin kuorokirjan viisiääninen magnificat (Marian kiitosvirsi) on saanut lisänimen ”regale”, joka voi viitata kolmeen asiaan:
kuninkaallisuuteen (omistettu kuninkaalle tai sävelletty tilaisuuteen,
jossa kuningas on läsnä), Cambridgen King’s Collegeen (lat. Collegium
regale) tai siihen, että sen materiaali on peräisin joko gregoriaanisesta
Regali ex progenie -sävelmästä tai Fayrfaxin samannimisestä messusta.
Näistä viimeisin lienee todennäköisin, vaikka yhtäläisyydet eivät ole
kovinkaan korviinpistäviä.
Perinteiseen tapaan Fayrfax sävelsi vain parilliset säkeet, ja parittomat laulettiin gregoriaanisella kaavalla. Tämän vaihtelun lisäksi teosta
värittävät erilaiset 2–4-ääniset soolokokoonpanot. Yleensä Eton Choirbookin teoksissa taitteet alkavat soolojaksolla huipentuakseen sitten
kaikkien äänten voimin, mutta Fayrfax toimii ajoittain päinvastoin.
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Teoksen kokonaissävy on valoisa ja energinen, ajoittain suorastaan
riemullinen.
Magnificat anima mea
Dominum
Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
¶Quia respexit humilitatem
ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generations.
¶Quia fecit mihi magna,
qui potens est;
et sanctum nomen eius.
¶Et misericordia
eius
a progenie in progenies
timentibus eum.
¶Fecit potentiam in bracchio
suo;
dispersit superbos mente cordis
sui.
¶Deposuit potentes de
sede,
et exaltavit humiles.
¶Esurientes implevit
bonis;
et divites dimisit
inanes.
¶Suscepit Israel puerum
suum,
recordatus misericordiae
suae.

Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,
minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani.
¶Sillä hän on luonut katseensa
vähäiseen palvelijaansa.
Tästedes kaikki sukupolvet
ylistävät minua autuaaksi.
¶Sillä voimallinen on tehnyt
minulle suuria tekoja.
Hänen nimensä on pyhä.
¶Polvesta polveen hän osoittaa
laupeutensa niille,
jotka häntä pelkäävät.
¶Hänen kätensä on tehnyt
mahtavia tekoja,
hän on lyönyt hajalle ne, joilla on
ylpeät ajatukset sydämessään.
¶Hän on syössyt vallanpitäjät
istuimiltaan
ja korottanut alhaiset.
¶Nälkäiset hän on ruokkinut
runsain määrin,
mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois.
Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista,
hän on muistanut kansaansa
ja osoittanut laupeutensa

Teokset
¶Sicut locutus est ad patres
nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
¶Gloria Patri at filio, et
Spiritui Sancto!
Sicut erat in principio, et
nunc, et semper;
et in saecula saeculorum.
Amen.

¶Aabrahamille ja hänen
jälkeläisilleen,
ajasta aikaan. (Lk 1:46–55)
¶Kunnia olkoon Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen!
Niin kuin alusta ollut
on, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
❦

N. ortus: Neitsyt maria. Gravuuri.
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HEINAVANKER, Viro
Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 2.
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Virolainen kansankoraali Otepäältä

OH AADAM, SINU ESSITUS
Thomas Tallis (n. 1510–1585)

SANCTUS (Missa Salve intemerata)
Virolainen kansankoraali Vormsista

OH JEESUS, SINU VALU
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Virolainen kansankoraali Vormsista

MU MANO TULGE LATSE
Runolaulu Kuusalusta

HANED KADUNUD
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IMELINE KODA

Runolaulu Amblasta
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Kappaleiden sanat alkavat sivulta 45.
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hjelmassa on keskeisessä asemassa

1400–1500-luvun brittiläisten säveltäjien messumuSvensk
siikki. Kyrie ja Agnus Dei ovat peräisin John Tavernerin tuotannosta, Gloria edustaa Walter Fryen
text på
tyyliä ja Sanctusin on säveltänyt Thomas Tallis.
sidan 89.
Thomas Tallis (1505–1585) sävelsi etupäässä kirkkomusiikkia. Hän
toimi Walthamin apottilaisluostarissa urkurina ja oli myöskin Englannin hallitsijoiden Henrik VIII:n, Edvard VI:n ja Elisabet I:n hoviurkuri. Tallisin oppilaisiin kuului muiden muassa William Byrd.
John Taverner (1490–1545) oli englantilainen säveltäjä ja urkuri.
Hän sävelsi pääasiassa vokaalimusiikkia, kuten messuja ja motetteja.
Vuonna 1526 hänestä tuli kuoromestari Oxfordissa. Vuonna 1528 hänet vangittiin harhaoppisuudesta ja kaksi vuotta myöhemmin hän lähti
Oxfordista ja luultavasti lopetti myös säveltämisen.
Walter Fryen elämästä tiedetään hyvin vähän. Hän työskenteli ilmeisesti 1400-luvun puolivälissä Manner-Eurooppassa ja kuoli vuonna
1474 (Fryen testamentti julkaistiin Canterburyssä vuonna 1475). Hänen
kenties tunnetuin sävelteoksensa on motetti Ave Regina. Fryen messutuotannosta on säilynyt kolme teosta: Missa Flos Regalis, Missa Nobilis
et Pulchra ja Missa Summe Trinitati. Fryen messut ovat vaikuttaneet
esimerkiksi Jacob Obrechtin ja Antoine Busnois’n säveltyyliin.
Viron hengelliset kansanlaulut eli kansanomaiset koraalisävelmät
ovat syntyneet kansan uskonnollisen heräämisen yhteydessä. Tekstit
ovat peräisin enimmäkseen luterilaisesta virsikirjasta, mutta sävelmät
ovat muuttuneet tuntemattomiksi ja niitä on koristeltu suorastaan virtuoosimaisesti. Laulujen nyt kuultavat puoli-improvisoidut sovitukset
ovat Heinavanker-yhtyeen tekemiä.
Illan ohjelman kolmas tyylinäyte on virolaisille ja suomalaisugrilaiTeksti: Olev Poll

Teokset
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sille ominainen muinaisaikainen runolaulu, jonka tutkijoiden mukaan
tuhansien vuosien mittainen suullinen traditio on jossain määrin säilynyt meidän aikoihimme saakka. 1800-luvun jälkipuoliskolla alkaneen
kansallisen heräämisen ansiosta virolaisista runolauluista on koottu
yksi maailman laajimmista kansanrunouskokoelmista. Tämän ohjelman runolauluissa näkyy virolaisten muinainen maailmankuva, johon
alkaa unenomaisesti ilmaantua kristillisiä piirteitä. Kyseessä on omaperäinen kokooma lähetystyön tuloksista, jotka paljon kärsinyt luonnonkansa on suodattanut.
Heinavanker on virolainen lauluyhtye, joka on keskittynyt vanhempaan kirkkomusiikkiin ja sen synnyttäneeseen maailmaan. Nimensä
se on saanut Hieronymus Boschin (1453–1516) alttarimaalauksen
mukaan, jonka allegoriset tapahtumat puhuttelevat erittäin osuvasti
vielä nykyaikana. Tässä omaperäisessä taulussa näemme valtavan heinäkuorman, joka kulkee läpi ahneudessaan vaikeroivan maailman kohti tuhoaaan. Mutta kuorman huipulla soi kaunis musiikki, jota niin rukoileva enkeli kuin myös tekopyhä demoni havittelevat. Heinavankerin
taiteellisena johtajana toimi säveltäjä Margo Kõlar.
Heinavankerin konsertteja tukevat Viron Kulttuuriministeriö ja
Viron Kulttuurirahasto.

TEOKSET
Margo Kõlar (1961)

TE DEUM

Te Deum laudamus: te
Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis
terra veneratur.

Sinua, Jumala, me ylistämme. Sinua, Herra, me kunnioitamme.
Sinua ikuista Isää, kumartaa koko maailma.
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Te Deum laudamus: te
Dominum confitemur.

Sinua, Jumala, me ylistämme. Sinua, Herra, me kunnioitamme.

John Taverner (n. 1495–1545)

KYRIE (Missa Le Roy)

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Herra, armahda meitä.
Kristus, armahda meitä.
Herra, armahda meitä.
Walter Frye (k. 1474)

GLORIA (Missa Flos Regalis)
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.

Kunnia Jumalalle korkeuksissa
ja maassa rauha ihmisille, joita hän rakastaa.
Me ylistämme sinua, me
siunaamme sinua,
Adoramus te. Glorificamus te.
me palvomme sinua, me
kunnioitamme sinua,
Gratias agimus tibi
me kiitämme sinua
propter magnam gloriam tuam.
sinun suuren kunniasi tähden.
Domine Deus, rex cælestis.
Herra Jumala, taivaallinen kuningas,
Deus Pater omnipotens.
Jumala, Isä kaikkivaltias;
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Herra, ainokainen Poika, Jeesus Kristus.
Domine Deus, Agnus
Herra Jumala, Jumalan KaDei, Filius Patris.
ritsa, Isän Poika,
Qui tollis peccata mundi,
joka pois otat maailman synnin,
miserere nobis.
armahda meitä.
Qui tollis peccata mundi,
Joka pois otat maailman synnin,

Teokset
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus;
tu solus Dominus;
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

ota vastaan meidän anomisemme.
Joka istut Isän oikealla puolella,
armahda meitä.
Sillä sinä yksin olet pyhä,
sinä yksin olet Herra,
sinä yksin olet korkein, Jeesus Kristus,
Pyhän Hengen kanssa
Isän Jumalan kunniassa. Aamen.

Virolainen kansankoraali Otepäältä

OH AADAM, SINU ESSITUS
Oh Aadam, sino essitus
om meie elo riknu,
et patt om meie perändus
nink kõiki pääle tüknü.
See sivvo töö om kõigile
suurt vika pääle tõstnu,
ent Jumal, see om ausaste
kõik jälle ära päästnu.

Oi Aatami, sinun erehdyksesi
on tuhonnut meidän kaikkien elämän,
synti on perintömme
ja se on kaikkien yllä.
Sinun työsi on langettanut
meidän kaikkien yllemme suuren synnin,
mutta Jumala on rehellisesti
pelastanut kaikki jälleen.

Thomas Tallis (n. 1510–1585)

SANCTUS (Missa Salve intemerata)
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
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Pyhä, pyhä, pyhä,
pyhä Herra Sebaot:
Taivas ja maa ovat täynnä sinun kirkkauttasi.
Hoosianna korkeuksissa.
Siunattu olkoon hän, joka tulee
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in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Herran nimeen.
Hoosianna korkeuksissa.

Virolainen kansankoraali Vormsista

OH JEESUS, SINU VALU

Oh Jeesus, sinu valu,
su raske kannatus,
see saadab mulle elu,
see on mu rõõmustus.
Su vermed ja su haavad,
su kibuvitsakroon
mull’ õnnistuseks saavad,
siis kui mul häda on.
¶Sind vastu silmi löödi,
sa Kõigevägevam!
Sind hirmsast ära naerdi,
sa kõige ilusam!
Kõik inglid kummardavad
sind suure auga,
nüüd õelad teotavad
sind kurja teoga.
¶Su kibe surmahäda
saab eluks minule.
Ei unusta ma seda,
ma elan sinule.
Oh minu palvet kuule,
ma palun härdasti,
ma loodan sinu peale,
ei sinust tagane.

Oi Jeesus, sinun tuskasi,
sinun suuri kärsimyksesi,
se antaa minulle elämän,
se on minun iloni.
Sinun verijälkesi ja haavasi,
sinun orjantappurakruunusi
ovat siunaukseni,
kun olen hädässä.
¶Sinua lyötiin kasvoihisi,
sinä Mahtavin!
Sinulle naurettiin,
sinä kaunein!
Enkelit palvovat sinua
suurella kunnioituksella,
nyt häijyt herjaavat
sinua pahoilla teoillaan.
¶Katkerat kärsimyksesi
ovat elämänä minulle.
Sitä unohda en,
elän sinulle.
Oi, kuule minun rukoukseni,
minä rukoilen hartaasti,
minä luotan sinuun,
sinusta en luovu.
John Taverner

AGNUS DEI (The Western Wynde Mass)

Teokset
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.
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Jumalan Karitsa,
joka otat pois maailman synnin,
armahda meitä.
Jumalan Karitsa,
joka otat pois maailman synnin,
armahda meitä.
Jumalan Karitsa,
joka otat pois maailman synnin,
anna meille rauhasi.

Virolainen kansankoraali Vormsista

MU MANO TULGE LATSE

“Mu mano tulge, latse,
na mulle armsa omm,”
nii armas Jeesus kutse.
“Ma teie kilp ja kroon.
Et hukka na ei saa,
ma esi sündi latses,
et saasse mino omas,
näid ole kutsnu ma.”
¶Sa latse hõlma võtat,
oh Issand armsaste.
Suud heldest näile annat,
ja kaet näid lahkeste.
Su seen na elava,
su kalli pühä haava,
ka näile elos saava,
na taiva perija.
¶Seepärast rahvas tooge,
kõik latse rõõmsaste,
nüüd siia armuveele,
näid ärge keelge te.

”Lapset tulkaa tyköni,
he ovat minulle rakkaita,”
niin rakas Jeesus kutsui.
”Olen kilpenne ja kruununne.
He eivät joudu kadotukseen,
minä itse synnyin lapsessa,
jotta he saisivat minut omakseen,
olen heidät kutsunut.”
¶Otat lapset helmaasi,
oi Isä rakkahin.
Hellästi heitä suutelet,
ja katsot heitä armollisesti.
Sinussa he elävät,
rakkaan pyhän haavasi,
se koituu heille jo heidän eläessään,
he taivaan perivät.
¶Siksi väki tuokaa
kaikki lapset iloiten,
nyt tänne armon lähteelle,
älkää heitä kieltäkö.
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Näid hõlma võtap ta,
siin armas Jeesus esi,
nink taiva ussest sisse,
näid kannap armuga.

Heidät ottaa helmaansa hän,
täällä rakas Jeesus itse,
ja taivaan portista sisään
heidät kantaa armahtaen.
Runolaulu Kuusalusta

HANED KADUNUD

Nuori tyttö pannaan hanhipaimeneksi, mutta haukka ajaa hanhet hajalleen. Neito tulee itkien kotiin ja kertoo vanhemmilleen, mitä tapahtui. Nämä aikovat lähettää orjan etsimään hanhia, mutta tytär lähtee
itse. Kulkiessaan viiden sateenkaaren läpi hän tapaa kymmenen kyntäjää, joilta hän kysyy hanhista. Kyntäjät huomaavat neidon vasta sitten,
kun hän ottaa hatun yhdeltä kyntäjistä, ja he johdattavat hänet Maurin kartanoon. Kun tyttö pääsee kartanoon, hänet ohjataan istumaan
hänen omien hanhiensa luista tehdylle tuolille, jolla on hanhensulista
tehty patja. Hänelle tarjotaan syötäväksi hänen omien hanhiensa lihaa
ja juotavaksi hanhenverta.
Runolaulu Vilosta (Setomaa)

IMELINE KODA

Tätä myyttistä tarinaa ei voi selittää konkreettisesti. Kertoja on vertikaalisen paikan luoja, joka laulun alussa sijaitsee maallisen ja taivaallisen välissä. Kertoja osallistuu kummalliseen rituaaliin ja saavuttaa
lopussa jumalten maailman.
Runolaulu Amblasta

LOOMINE

Tässä kiikkulaulussa virolainen perimä on antanut luovalle alkuvoimalle linnun hahmon. Se löytää ”meidän haastamme” pesäpaikan, munii munat, hautoo poikaset ja asettaa yhden niistä auringoksi, yhden kuuksi, yhden taivaan tähdeksi ja yhden sateenkaareksi.
Kansanperinteessä sateenkaarta on pidetty porttina tuonpuoleiseen.
3
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Weep no more, thou sorry boy
John Dowland
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SOITTOLISTA

E

nglannissa ollaan perinteisesti kul- Svensk

jettu omia reittejä, mikä pätee yhtä ajankohtaisesti tänä text på
päivänä kuin renessanssin aikana ja musiikin alalla. John sidan 92.
Tavernerin, Thomas Tallisin ja William Byrdin
kaltaisten muusikoiden johdolla Englannissa viljeltiin
1500-luvun läpi varsin omalaatuista ja verrattain abstraktia moniäänisyyttä vastakohtana mantereen yhä ekspressiivisemmälle musiikille.
Vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä tapahtui kuitenkin dramaattinen käänne. Yhtäkkiä Englannissakin oli muodikasta matkia Italian
madrigaalitaidetta. Tämä muotiaalto säilytti voimansa vain muutamia
vuosia mutta jätti jälkeensä verrattain rikkaan jäljen painettujen nuottikokoelmien muodossa.
Tapahtumassa ei oikeastaan ole muuta omituista kuin se, miten
kauan kesti ennen kuin italialainen madrigaali sai jalansijan Englannissa.
Tyylilaji oli ollut hallitseva maallisen musiikin muoto Italiassa jo puolen
vuosisadan ajan, ja se oli vaikuttanut säveltäjiin kautta mantereen. Kun
englantilaiset vihdoin nousivat kyytiin, taustalla oli kaksi päätekijää:
Ensinnäkin vierailevat italialaiset muusikot ja ennen kaikkea säveltäjä
Alfonso Ferrabosco vanhempi. Häntä pidettiin maanmiestensä
joukossa vähemmän keskeisenä hahmona, mutta hänen taitonsa tekivät
syvän vaikutuksen englantilaisiin kollegoihin. Toinen tekijä olivat suuret keräilykokoelmat suosituista italialaisista madrigaaleista, joita alettiin julkaista kustantaja Pierre Phalésen toimesta Antwerpenissa ja
jotka löysivät tiensä myös kanaalin pohjoispuolelle.
Uuden musiikkityylin uranuurtaja Englannissa oli laulaja Nicolas
Yonge, joka keräsi oman kokoelmansa italialaisista madrigaaleista
Phalésen kirjoja hyödyntäen, käänsi tekstit englanniksi ja julkaisi sen
vuonna 1588 nimellä Musica Transalpina (Musiikkia Alppien toiselta
Teksti: Mats Lillhannus
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puolelta). Tämä aloite sai ilmeisen hyvän vastaanoton saaden heti jatkoa, kun William Byrdin oppipoika Thomas Morley alkoi kerätä ja
julkaista vastaavia kokoelmia. Morley osoitti myös omien sävellystensä
kautta, miten tätä uutta tyyliä voitiin soveltaa sujuvasti omaan englantilaiseen musiikkituotantoon. Voidaan varsin luottavaisin mielin todeta, että ilman Morleyn panosta olisimme tuskin nähneet englantilaisen
madrigaalin kukoistusta lainkaan. Kaikki, mitä tapahtui tämän jälkeen,
oli mitä suurimmissa määrin jatkoa hänen työlleen.
Kun ohitetaan merkkivuosi 1600, englantilaisen madrigaalin uutuudenviehätys oli kuitenkin pääosin haihtunut, vaikka useita keskeisiä
kokoelmia oli yhä julkaisematta. Mitä tapahtui? Taas kerran voimme
osoittaa useita tekijöitä, mutta keskeiseksi nousee kuitenkin se tosiasia, että madrigaalista ei lopulta kehittynyt muuta kuin ulkomailta
tuotu, monessa suhteessa vieras ja pinnallinen musiikkimuoto. Tämä
johtui muun muassa siitä, että moni italialaisen madrigaalitaiteen voittokulun mahdollistanut piirre puuttui englantilaisesta kontekstista:
mitään yhteyttä oppineiden akatemioihin ei ollut, aatelistossa ei viljelty samanlaista intoa omaan musisointiin, ja – ehkä keskeisimpänä
– yhteyttä paikalliseen kirjallisuuteen ei muodostunut. Näin siis siitä
huolimatta, että englantilainen kirjallisuus kävi näinä vuosina läpi voimakasta uudistusta ja elinvoimaistumista niin kutsutun New Poetryn
muodossa. Sen sijaan säveltäjät hyödynsivät pääosin yksinkertaisia ja
hiomattomia canzonetta- ja balletto-muotoisia tekstejä, usein italialaisten esikuvien lyhennettyjä käännöksiä, joiden alkuperäiset nokkeluudet helposti hävisivät käännöstyön myötä.
Pitkällä tähtäimellä mielenkiintoa ei voitu ylläpitää. Vokaalimusiikissa niin tärkeä kirjallinen ulottuvuus ilmeni paremmin ja syvemmin
luuttulaulujen muodossa (edustajinaan muun muassa John Dowland ja Thomas Campion), kun taas useat myöhäisemmät madrigalistit, kuten Richard Carlton ja Orlando Gibbons, hakeutuivat takaisin Byrdin englantilaiseen koulukuntaan.
Arvostiko siis William Shakespeare madrigaaleja? Se ei ole
lainkaan poissuljettu mahdollisuus, mutta jos näin on, se ei ole aina-
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kaan laulutekstien ansiosta. Hänen oma kirjallinen tuotantonsa jäi
myös madrigalisteilta miltei täysin hyödyntämättä. Shakespearen näytelmissä esiintyi runsaasti musiikkia, mutta tämä oli tietääksemme
useimmiten yksinkertaista, monisäkeistä laulua Thomas Morleyn ja
Robert Johnsonin säilyneiden näytelmälaulujen tapaan.

TEOKSET
Anthony Holborne (n. 1545–1602)

FANTASIA

Luutisti Anthony Holbornen elämän yksityiskohdat ovat pitkälti tuntemattomia. Hän väitti pedagogisen julkaisunsa The Cittarn
Schoolen (1597) alkupuheessa olevansa kuningatar Elisabetin palveluksessa, mutta tarkemmat tiedot hänen tehtävistään puuttuvat. Hän
oli kuitenkin aikalaistensa ja kollegojensa arvostama, ja muun muassa
John Dowland ammensi vaikutteita hänen teoksistaan.
John Wilbye (1574–1638)

DRAW ON, SWEET NIGHT

John Wilbyeä kuvaillaan usein madrigalisteista parhaaksi, arvio joka
perustuu hänen suvereenin varmaan ja eleganttiin sävellystyyliinsä.
Wilbye vältteli useimmiten madrigaalitaiteen rajuimpia ekspressiivisiä
tehokeinoja ja viljeli sen sijaan varhaisempaan englantilaiseen koulukuntaan viittavaa, verrattain abstraktia ilmaisutapaa. Wilbyen toisessa
madrigaalikokoelmassa vuonna 1609 julkaistu Draw on, sweet night on
tästä oivallinen esimerkki. Madrigaali käsittelee yöllistä melankoliaa,
yhtä englantilaisessa kirjallisuudessa yleisesti esiintyvistä, ihannoiduista tunnetiloista.
Draw on, Sweet Night, friend
unto those cares

Saavu, suloinen yö, ystävä kaikkien huolten
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That do arise from painful
melancholy.
My life so ill through want
of comfort fares,
that unto thee I consecrate
it wholly.
Sweet Night, draw on
My griefs when they be
told to shades
and darkness find some
ease from paining,
And while thou all in
silence dost enfold,
I then shall have best time
for my complaining.

jotka kipeästä melankoliasta syntyvät.
Niin kurja on elämäni, lohtua vailla,
että omistan sen täysin
sinulle.
Suloinen yö, saavu.
Suruni, kun kerron ne
varjoille
ja pimeydelle, saavat hieman lievitystä.
Ja kun verhoat kaiken
hiljaisuuteen,
silloin on paras aikani
valittaa.

Luca Marenzio (n. 1553–1599) • Thomas Watson (n. 1557–1592)

O MERRY WORLD (I lieti amanti)

Runoilija Thomas Watson oli ensimmäisten joukossa heistä, jotka
innostuivat jatkamaan Nicolas Yongen Musica Transalpina -kokoelmallaan tekemää aloitetta. Vuonna 1590 Watson julkaisi kokoelman
The First Sett of Italian Madrigals Englished, mutta siinä missä Yonge
oli valikoinut kokoelmaansa teoksia useilta suosituilta säveltäjiltä, keskittyi Watson lähes yksinomaan heistä kuuluisimpaan, tavattoman
tuotteliaaseen Luca Marenzioon. Tämän tuotannosta ilmeisesti
puhuttivat erityisesti kevyemmät teokset, canzonette ja balletto, kun
taas hänen ekspressiivisemmät ja kokeellisemmat madrigaalinsa jäivät
sivuun.
O merry world, when every
lover with his mate

Oi onnen maailma, jolloin joka
rakastaja kumppaninsa kanssa

Teokset
might walk from mead to mead
and cheerfully relate,
sour pleasures and sweet griefs
following a wanton state:
Those days knew no suspect,
each one might freely prate,
and dance, or sing, or play
with his consociate.
Then lovers us’d like turtles
to kiss full lovingly:
O honey days, and customs
of antiquity!
But the world now is full
of so fond jealousy,
that we term charity
wanton iniquity.

59

saattoi kävellä niityltä toiselle iloisesti puhuen
katkerista iloista ja ihanista suruista oman mielensä mukaan:
Nuo päivät eivät tuntenet epäilystä,
jokainen saattoi vapaasti puhua,
ja tanssia tai laulaa tai soittaa ystävänsä kanssa.
Silloin rakastavaiset suutelivat sydämensä ilosta kuin kyyhkyset:
Oi hunajaiset päivät ja
muinaiset tavat!
Mutta nyt maailma on niin
täynnä kateutta,
että kutsumme hyvyyttä itsekkääksi synniksi.

John Dowland (1563–1626)

GO FROM MY WINDOW

Luutisti John Dowland tunnetaan nykyään erityisesti luuttulaulujen
säveltäjänä, mutta hän sävelsi myös runsaasti sooloteoksia omalle soittimelleen. Go from my window oli 1500-luvulla suosittu kansanlaulu
Englannissa.
John Wilbye

THUS SAITH MY CHLORIS BRIGHT

Thus saith my Chloris bright edustaa säveltäjä John Wilbyen kevyempää
puolta. Teksti on käännös Giambattista Guarinin tekstistä Dice
la mia bellissima Licori, joka on niin ikään innoittanut useita madrigaaleja, muun muassa juuri Marenzion kynästä.
Thus saith my Cloris bright,
when we of Love sit downe
and talke together:

Näin sanoo ihana Clorikseni,
kun istumme ja puhumme
yhdessä Rakkaudesta:
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Beware of Love, deere, Love
is a walking sprite,
And Love is this and that,
And O I wot not what,
And comes and goes againe,
I wot not whither,
No, no, these are but bugs
to breed amazing,
for in her eies I saw his
torch light blazing.

”Varo Rakkautta, ystäväni, se on liikkuva henki,
ja rakkaus on sitä ja tätä
enkä kaikesta tiedäkään.
Se tulee ja menee taas,
enkä tiedä minne.”
Ei, ei, nämä sanat ovat
vain silmälumetta,
sillä hänen silmissään näin Sen
soihdun kirkkaasti palavan.

Thomas Morley oli, kuten aiemmin on todettu, erittäin keskeinen
hahmo englantilaisen madrigaalin synnyssä ja varhaisessa levityksessä. Hän julkaisi useita kokoelmia käännettyjä italialaisia madrigaaleja
Yongen ja Watsonin tapaan mutta ammensi myös Marenziosta ja Giovanni Giacomo Gastoldin kevyemmistä madrigaaleista, canzonetteistä ja ballettoista vaikutteita omiin sävellyksiinsä.
Italialaisen balletton erityispiirre, jota englantilaisessa muodossaan
viljeltiin paljon hienostuneempaan muotoon, oli toistuva, fa la la -tavuihin laulettu kertosäe. Siinä missä itse teksti usein pelkistettiin yhteen tai korkeintaan pariin säkeeseen, kertosäkeistä kehittyi väline harrastaa kontrapunktisia nokkeluuksia, joita voimme esimerkiksi kuulla
Morleyn kappaleessa My bonny lass she smileth. Myös kaksiääninen
When lo by break of morning lainaa canzonettan piirteitä, vaikka muodoltaan se muistuttaakin enemmän tuohon aikaan suosittuja kaksiäänisiä harjoituskappaleita (bicini ) joita laulettiin ahkerasti mantereen
joka kolkassa.
Morley oli yksi harvoista säveltäjistä, joiden tiedämme lainanneen
tekstejä William Shakespearen näytelmistä. It was a lover and his lass
esiintyy komediassa As You Like It, kun taas O mistress mine on otettu
näytelmästä Twelfth Night. Sen sijaan emme varmuudella tiedä soivatko
juuri nämä Morleyn tekemät laulut teatterinäyttämöillä tuohon aikaan.
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Thomas Morley (n. 1557–1602)

MY BONNY LASS SHE SMILETH
My bonny lass she smileth,
when she my heart beguileth.
Fa la la la…
Smile less, dear love, therefore,
and you shall love me
more.
Fa la la la…
¶When she her sweet eye
turneth,
O, how my heart it
burneth!
Fa la la la…
Dear love, call in their light,
or else you burn me quite!
Fa la la la…

Ihana rakkaani hymyilee,
kun hän sydämeni vangitsee.
Fa la la la…
Hymyile siis vähemmän, rakkaani,
ja rakastat minua sitäkin enemmän.
Fa la la la…
¶Kun hän ihanan
katseensa kääntää,
oi, kuinka se sydäntäni polttaakaan.
Fa la la la…
Rakkaani, hillitse silmiesi valoa,
etten syty ilmiliekkiin.
Fa la la la…

Thomas Morley

IT WAS A LOVER AND HIS LASS
It was a lover
and his lass,
With a hey, and a ho, and
a hey nonny no,
That o’er the green
cornfields did pass.
— In spring time, the only
pretty ring time,
When birds do sing, hey
ding-a-ding-a-ding;
Sweet lovers love
the spring.

Olivatpa mies ja hänen
rakastettunsa,
jotka laulaen hei ja hoi
ja heinoni noi
kulkivat poikki vehreiden maissipeltojen.
— Kevätaikaan, ainoaan oikeaan kihlajaisaikaan,
kun linnut laulavat hei
dinga dinga ding,
ihanat rakastavaiset
kevättä rakastavat.
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¶Between the acres of the rye,
With a hey, and a ho, and
a hey nonny no,
These pretty country folks
would lie,
— In spring time,…
¶This carol they began
that hour,
With a hey, and a ho, and
a hey nonny no,
How that a life was but a flower
— In spring time,…
¶Then, pretty lovers, take
the time
With a hey, and a ho, and
a hey nonny no,
For love is crownéd with
the prime
— In spring time,…

¶Ruispeltojen välissä,
laulaen hei ja hoi ja
heinoni noi
nämä kauniit maalaisnuoret makasivat.
— Kevätaikaan…
¶Tämän laulun he aloittivat
tuolla hetkellä,
laulaen hei ja hoi ja
heinoni noi
kuinka tuo elämä oli pelkkä kukka.
— Kevätaikaan…
¶Siis kauniit rakastavaiset,
ottakaa aikanne,
laulaen hei ja hoi ja
heinoni noi
sillä rakkauden kruunaa
se hetkien hetki
— Kevätaikaan…
Anon.

KEMP’S JIG
Thomas Morley

WHEN LOE BY BREAK OF MORNING
When lo, by break of morning,
My love, herself adorning,
Doth walk the woods so dainty
Gath’ring sweet violets and
cowslips plenty,
The birds, enamour’d, sing
and praise my Flora:
Lo, here a new Aurora.

Katso, kun aamunkoitossa
rakkaani itseään koristellen
kävelee ylväänä läpi metsien
orvokkeja ja kevätesikoita
keräten,
linnut rakastuneina laulavat Floraani ylistäen:
Katsokaa tätä uutta Aamunkoittoa.
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Thomas Morley

O MISTRESS MINE
O mistress mine, where
are you roaming?
O stay and hear, your
true love’s coming
That can sing both high and low.
¶Trip no further, pretty
sweeting;
Journeys end in lovers’
meeting,
Ev’ry wise man’s son doth know.
¶What is love? ’Tis not
hereafter;
Present mirth hath
present laughter;
What’s to come is still
unsure:
¶In delay there lies no plenty;
Then come kiss me, sweet
and twenty;
Youth’s a stuff will not endure.

Oi valtiattareni, minne
menet?
Oi pysy ja kuule, tosi
rakkautesi, joka laulaa
korkeasti ja matalasti, on tulossa.
¶Älä matkaa kauemmas,
kullannuppuni.
Kaikki matkat päättyvät rakkaiden kohtaamiseen,
Jokainen viisas tämän tietää.
¶Mitä on rakkaus? Sitä
ei kohta enää ole,
On aika nauraa ja
iloita nyt,
Mitä myöhemmin tulee tapahtumaan, on epävarmaa.
¶Viivyttelystä ei mitään hyödy,
siis tule ja suutele minua, suloinen neitoni,
nuoruus ei kestä ikuisesti.

Thomas Weelkes (1576–1623)

HA HA, THIS WORLD DOTH PASS

Morleyn ja Wilbyen ohella Thomas Weelkes oli yksi menestyneimmistä englantilaisista madrigalisteista. Hän oli näistä poiketen sekä
uskalias että luova käsitellessään Italiasta tuotuja tyylipiirteitä ja sisällytti teoksiinsa miltei italialaiseen tasoon ylettyviä musiikillisia viitteitä
teksteihin. Weelkes oli myös lähteiden mukaan hieman hankala per-
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soona, taipuvainen juopotteluun ja riitelyyn. Veijarimainen ja satiirinen on myös hänen kolmiääninen teoksensa Ha ha, this world doth pass.
Ha ha! ha ha! this world
doth pass
Most merrily, I’ll be
sworn;
For many an honest Indian ass
Goes for an Unicorn.
— Farra, diddle dino;
This is idle fino.
¶Ty hye! ty hye! O sweet delight!
He tickles this age
that can
Call Tullia’s ape
a marmosyte
And Leda’s goose a swan.
— Farra…
¶So so! so so! fine English
days!
When false play’s no
reproach:
For he that doth the
coachman praise,
May safely use the coach.
— Farra…

Ha haa! Ha haa! Tämä
maailma on
hassuakin hassumpi,
sanonpahan vaan;
Sillä moni intialainen aasi
menee yksisarvisesta.
— Trallalaa, dilledii,
Tämä on tyhjän
päiväistä touhua.
¶Hihii! Hihii! Oi, ihana ilo!
Hän kiehtoo tätä aikaa, joka pystyy
kutsumaan Tullian apinaa silkkileijonaksi
ja Ledan hanhea joutseneksi.
— Trallalaa…
¶Niin niin! Niin niin! Hienot
Englannin päivät!
Jolloin kieroa peliä ei
käy moittiminen,
sillä hän, joka kehuu
vossikkaa,
saa turvassa vaunuissa ajaa.
— Trallalaa…

Robert Johnson (n. 1583–1633)

FULL FATHOM FIVE

Robert Johnson oli palkattuna luutistina kuningas Jaakko I:n hovissa,
mutta hän oli myös kiinnitetynä teatteriseurueeseen The King’s Men ja
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sävelsi heille näyttämömusiikkia. Tässä ominaisuudessa hän mitä luultavimmin kirjoitti myös kaksi Shakespeare-laulua, Full fathom five ja
Where the bee sucks, there suck I, molemmat näytelmästä The Tempest.
Full fathom five thy
father lies;
Of his bones are coral
made;
Those are pearls that were his eyes;
Nothing of him that does fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring
his knell:
Ding-dong,
Hark! Now I hear them
– Ding-dong, bell.

Viiden sylen syvyydessä makaa isäsi.
Hänen luunsa ovat muuttuneet koralliksi.
Nuo helmet olivat hänen silmänsä.
Mikään osa hänestä ei katoa,
vaan muuttuu meren helmassa
joksikin arvokkaaksi ja oudoksi.
Aallotar joka tunti soittaa hänen kuolinkelloaan:
Piu pau.
Kuule! Nyt korviini ääni kantautuu – Piu pau! – kello.

John Bennet (n. 1575-n. 1614)

WEEP O MINE EYES

John Bennet oli yksi lukuisista ”vähäisemmistä” madrigalisteista ja
julkaisi monien muiden vastaavien tapaan vain yhden ainoan madrigaalikokoelman. Nämä tuotokset saattoivat olla laadultaan hyvin vaihtelevia, mutta Bennetin haikeamielinen Weep o mine eyes häivyttää
kaikki epäilyt säveltäjänsä taidoista.
Weep, O mine eyes and cease not,
alas, these your spring tides
methinks increase not.
O when begin you
to swell so high that I may
drown me in you?

Itkekää, silmäni, lakkaamatta,
ah, miksei kevättulvanne
saavu jo?
Oi, milloin alatte
virrata niin vuolaina, että voin
hukuttautua vesiinne?
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John Dowland

ROBIN

Myös kansanlaululla My Robin is to the greenwood gone on kytkös
Shakespeareen: Hamletin tragediassa Ofelia viittaa hulluuteen vaipuneena tähän lauluun. John Dowland puolestaan teki laulusta version
soololuutulle.

Robert Johnson

WHERE THE BEE SUCKS
Where the bee sucks,
there suck I:
In a cowslip’s bell I lie;
There I couch when owls do cry.
On the bat’s back I do fly
After summer merrily.
Merrily, merrily shall I live now
Under the blossom that
hangs on the bough.

Siellä missä mehiläinen etsii
mettä, olen minäkin,
lekottelen kevätesikon terälehdellä,
kun pöllöt huhuilevat.
Ratsastan lepakon selässä
iloisesti kesän päätyttyä.
Iloisesti elelen nyt
alla kukkasten, jotka riippuvat oksasta.

John Dowland

TELL ME TRUE LOVE

Dowlandin haikean romanttinen Tell me true love ja ankara maanpakokuvaus In this trembling shadow edustavat päivän konserttiohjelmassa
englantilaista luuttulaulua – musiikkimuotoa, joka siis säilyi elossa pitkään vielä madrigaaliaallon haihduttua ja joka tästä poiketen innosti
sekä kirjailijoita että säveltäjiä tuottamaan korkeatasoista ja syvällistä
taidetta. Dowlandin laulukokoelmat ovatkin yksi englantilaisen renessanssin hienoimmista musiikillisista monumenteista.
Tell me true Love where
shall I seeke thy being,

Kerro mulle tosirakkaani,
mistä voin sinut löytää,

Teokset
In thoughts or words, in vowes
or promise making,
In reasons, lookes, or
passions never seeing,
In men on earth, or womens
minds partaking.
Thou canst not dye, and
therefore living tell me
where is thy seate, why doth
this age expell thee?
¶When thoughts are still unseene
and words disguised;
vowes are not sacred held,
nor promise debt:
By passion reasons glory
is surprised,
in neyther sexe is true
love firmly set.
Thoughts fainde, words false,
vowes and promise broken
Made true Love flye from
earth, this is the token.
¶Mount then my thoughts, here
is for thee no dwelling,
since truth and falshood live
like twins together:
Beleeve not sense, eyes, eares,
touch, taste, or smelling,
both Art and Nature’s forc’d:
put trust in neyther.
One onely shee doth true
Love captive binde
In fairest brest, but in a
fairer minde.

67

ajatuksista tai sanoista, valoista tai lupauksista,
pohdinnoista, katseista tai tunteista koskaan sinua näkemättä,
Maan miehistä tai naisista ja heidän mielistään.
Sinä et voi kuolla, ja koska elät, kerro
missä olet, ja miksi tämä
aika karttaa sinua?
¶Kun aatokset ovat vielä salassa
ja sanat naamioituja,
ei lupauksia eikä valoja pidetä pyhänä.
Intohimosta järjenkin
valo lamaantuu,
eikä kummassakaan tosirakkaus puhkea kukkaan.
Hapuilevat aatokset, valheelliset
puheet, rikotut lupaukset,
ovat saaneet toden rakkauden
pakenemaan maailmasta.
¶Nouse mieleni ratsaille, sillä
täällä ei ole sinulle asuinsijaa,
sillä totuus ja valhe asuvat yhdessä kuin kaksoset.
Älä usko järkeä, silmiä, korvia,
kosketusta, makuja tai hajuja,
luonnon omia tai taiten tehtyjä. Älä luota kumpaankaan.
Vain yhden ainokaisen voi
tosirakkaus vaingita,
kauniilla vartalolla, mutta vielä kauniimmalla sielulla.
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¶O fairest minde, enrich’d
with Loves residing,
retaine the best, in hearts
let some seed fall,
In stead of weeds
Loves fruits may
have abiding;
at Harvest you shall reape
encrease of all.
O happy Love, more happy
man that findes thee,
Most happy Saint, that keepes,
restores, unbindes thee.

¶Oi kaunihin mieli,
rakkauden koristama,
säilytä parhaat, mutta sydämiin
kylvä jokunen siemen,
niin rikkaruohojen sijasta voi rakkaus nyt kantaa pysyvää hedelmää,
elonkorjuussa sinä saat
suurimman sadon.
Oi iloinen rakkaus, ja vielä iloisempi mies joka sinut löytää.
Riemutsee eniten pyhimys, joka löytää, virvoittaa ja vapauttaa sinut.

Thomas Tomkins (1572–1656)

WEEP NO MORE, THOU SORRY BOY

Thomas Morleyn kuolinvuonna 1602 madrigaalimuoti oli, kuten mainittu, jo mennyttä aikaa, ja Morley itse vietti viimeisinä vuosinaan
enemmän aikaa luuttulaulujen kuin madrigaalien parissa. Seuraavina vuosikymmeninä esiintyi kuitenkin joitakin myöhäisiä tulokkaita
tälläkin alalla, jokta kehittivät ja muokkasivat madrigaalitaidetta yhä
uusiin muotoihin. Yksi heistä oli Thomas Tomkins, hovimuusikko
ja Morleyn hyvä ystävä, joka niinkin myöhään kuin 1622 julkaisi oman
kokoelmansa Songs of 3, 4, 5 and 6 parts. Madrigaalissa Weep no more,
thou sorry boy Tomkins venyttää englantilaisen madrigaalityylin rajoja
äärimmilleen, käyttäen poikkeuksellisen rajuja tehokeinoja tekstin kuvaamiseen. On jopa pohdittu että kyseessä olisi italialaisten esikuvien
parodiaa.
Weep no more, thou sorry boy,
Love’s pleased and
angered with a toy,

Älä itke enää, kurja poikani,
Rakkaus nauttii ja vihastuu aivan pienestä,

Teokset
Love a thousand passions brings,
Laughs and weeps and
sighs and sings.
If she smiles he dancing
goes,
Not thinking on his future woes.
If she chide with angry eye,
Sits down and sighs:
“Ay me, I die!”
¶Yet again, as soon revived,
Joys as much as late he
grieved.
Change there is of joy and sadness,
Sorrow much, but more
of gladness.
Then weep no more, thou sorry boy,
Turn thy tears to weeping joy.
Sigh no more
“Ah me! I die!”
But dance, and sing, and
ti-hy cry.

Rakkaus tuo tuhannet intohimot,
nauraa ja itkee, huokaa
ja laulaa.
Jos Rakkaus hymyilee, hän tanssien käy,
ajattelematta tulevia suruja.
Jos vihaisella katseellaan Se moittii,
hän istuu alas ja huokaa:
”Voi minua, kuolen!”
¶Sitten taas, yhtäkkiä piristyneenä,
iloitsee hän yhtä paljon
kuin äsken kärsi.
Näin ne vaihtelevat, ilo ja murhe:
surua paljon, mutta naurua vieläkin enemmän.
Älä siis itke enää kurja poikani,
Käännä kyyneleesi itkuun ilon.
Älä enää huokaa
”Voi minua, kuolen!”,
vaan tanssi, laula ja ääneen hihitellen iloitse.

John Dowland

IN THIS TREMBLING SHADOW
In this trembling shadow, cast
from those boughes which
thy winds shake,
Farre from humane troubles plac’d,
Songs to the Lord would I make,
Darknesse from my
minde then take,
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Tässä varjossa, jonka puuskien
ravistelevat puut
heittävät,
kaukana maallisista huolista
tekisin lauluja Herralle.
Hätistäisin synkkyyden
mielestäni,
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For thy rites none may begin,
Till they feele thy light within.
¶As I sing, sweete flowers
Ile strow,
from the fruitfull vallies brought:
Praising him by whom they
grow,
him that heaven and earth
hath wrought,
him that all things
framde of nought,
Him that all for man did make,
But made man for his owne
sake.
¶Musicke all thy sweetnesse
lend,
while of his high power I
speake,
On whom all powers else
depend,
but my brest is now
too weake,
trumpets shrill the ayre
should breake,
All in vaine my sounds I raise,
Boundlesse power askes
boundlesse praise.

sillä rituaalisi eivät voi alkaa,
ennen kun ne saavat valosi.
¶Laulaen heittelen
maahan uhkeista
laaksoista tuotuja kukkia,
ylistäen häntä joka ne
on kasvattanut,
häntä joka on tehnyt taivaan ja maan,
ja joka on synnyttänyt
kaiken tyhjästä,
häntä joka teki kaiken ihmiselle,
mutta teki ihmisen omaksi kuvakseen.
¶Anna musiikin omaksua
kaikki sulosi,
kun puhun hänen korkeasta voimastaan,
hänestä, josta kaikki mahdit ovat riippuvaiset,
mutta rinnassani kytee nyt heikkous,
Raikuvat trumpetit särkevät
ilman,
ja turhaan korotan ääneni,
rajaton voima vaatii rajatonta ylistystä.

Orlando Gibbons (1583–1625)

WHAT IS OUR LIFE

Orlando Gibbons oli yksi 1600-luvun alun johtavista säveltäjistä Englannissa – lajissa kuin lajissa – ja hän tuotti niin ensiluokkaisia soitinteoksia kuin sakraalisävellyksiäkin. Hänen vuonna 1612 julkaisemansa

Teokset
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madrigaalikokoelma on niin ikään tyylilajinsa arvokkaimpia edustajia,
mutta tyylillisesti hän kehittyi ja pysyi enemmänkin Byrdin seuraajana
kuin Morleyn tai Marenzion. What is our life on ankaran sarkastinen
mietelmä elämän ehdoista. Sen teksti on perimätiedon mukaan seikkailija ja aatelismies Sir Walter Raleigh’n kirjoittama omaa teloitustaan vankityrmässä odottaessaan.
What is our life, our life?
A play of passion.
Our mirth the music of division.
Our mother’s wombs the
’tiring houses be,
where we are dress’d for
this short comedy.
Heav’n the judicious
sharp spectator is,
that sits and marks still
who doth act amiss.
Our graves, that hide us
from the searching sun
are like drawn curtains
when the play is done.
Thus march we, playing
to our latest rest;
Only we die in earnest,
that’s no jest.

Mikä on elämämme? Tunteiden näytelmää.
Ilomme on riitojen musiikki.
Äitiemme kohdut ovat
pukuhuoneet
joissa meidät puetaan tätä lyhyttä komediaa varten.
Taivas on ankara, tuomitseva katsoja,
joka istuu katsoen ja huomaa,
kuka näyttelee väärin.
Hautamme, jotka kätkevät meidät auringon katseelta,
ovat kuin esirippu, joka
päättää näytelmän.
Näin me marssimme näytellen viimeistä lepoa kohti,
mutta tosissamme kuolemme, se ei ole pilaa.

John Danyel (1564–1626)

ROSAMUND

John Danyel oli luutisti ja säveltäjä, joka omisti suorastaan John
Dowlandin tasoisen ilmaisuvoiman. Joissakin hänen luuttulauluissaan
kuvaillaan voimakkaita tunteita intensiivisen kromatiikan avulla, ja
tämä musiikillinen rohkeus kuuluu myös hänen soitinmusiikissaan.
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John Ward (1590–1638)

IF THE DEEP SIGHS

John Ward lasketaan myös kakkossarjan madrigalistien joukkoon,
mutta hänen teoksiaan leimaa kaksi erityispiirrettä: mieltymys vakaviin ja laadukkaisiin teksteihin – mikä siis oli kaikkea muuta kuin
säännönmukaista madrigalistien joukossa – sekä tähän sopiva vakavamielinen ja arvokas sävy hänen musiikissaan. Massiivinen kaksiosainen
madrigaali If the deep sighs, joka julkaistiin Wardin ainoassa madrigaalikokoelmassa vuonna 1613, on oiva ja juhlallinen päätösnumero tälle
konsertille. Teos muodostaa jyrkän kontrastin höyhenkevyihin fa la la
-rallatuksiin, mutta on tunnelmaltaan yhtä keskeinen ja edustava englantilaisen madrigaalin lyhyessä historiassa.
If the deep sighs of an
afflicted breast
O’erwhelmed with sorrow,
or the ’rected eyes
Of a poor wretch with
miseries oppressed,
For whose complaints tears
never could suffice,
Have not the power your
deities to move,
Who shall e’er look for
succour from above?
From whom too long I
tarried for relief,
Now ask but death, that
only ends my grief.
¶There’s not a grove that
wonders not my woe,
Nor not a river weeps
not at my tale,

Jos kidutetun rinnan syvät huokaukset,
surun lamauttaman, tai
kohotettu katse
kurjan raukan, kärsimysten musertaman,
jonka surujen mittaan eivät edes kyyneleet yllä;
jos ne eivät kykene liikuttamaan jumalia,
kuka silloin hakisi lohtua
ylhäältä?
Heiltä, joilta liian pitkään
odotin helpotusta,
pyydän enää vain kuolemaa,
joka päättää suruni.
¶Ei ole lehtoa, joka ei ihmettelisi
minun kohtaloani,
ei jokea, joka ei itke tarinalleni.

Teokset
I hear the echoes wandering
to and fro
Resound my grief through
every hill and dale.
The birds and beasts, yet
in their simple kind,
Lament for me; no pity else
I find.
And tears I find do bring
no other good,
But as new showers increase
the rising flood.

Kuulen kaikujen vaeltavan sinne tänne
kantaen suruni läpi joka
vuoren ja laakson.
Linnut ja villieläimet, yksinkertaisella tavallaan,
surevat puolestani: muuta sääliä en löydä.
Ja näen, ettei kyyneleistä
ei ole muuta hyötyä
kuin sateena, joka kohottaa nousevaa tulvaa.
❦
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HÄRSKARE OCH
INTRIGÖRER

Finsk text
på sidan
15.

D

ynastin Tudor etablerades år 1485

då Henry Tudor beträdde tronen efter att ha segrat
över Rikard III:s styrkor. Henrik, som hörde till ätten Lancaster gifte sig med Elisabet av släkten York
och kröntes som Henrik VII. I och med detta avslutades det långa och blodiga Rosornas krig och de mäktiga släkter som
bekämpat varandra samlades under en fana.
Som regent verkar Henrik VII ha varit en relativt fridsam man.
Istället för expansionstörstigt krigande fokuserade han på att samla
medel genom att effektivera skatteuppbörden, knyta handelsavtal och
fredsfördrag med länder på kontinenten. Kungarikets ekonomi var i
gott skick när hans son Henrik VIII ärvde kronan år 1509.
När Henrik VII lyckades stabilisera staten genom att främja fred
och samla resurser så var hans efterträdare av annat skrot och korn.
Översättning: Mats Lillhannus

Texter
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Henrik VIII var en hetlevrad man, som njöt av bataljer, jakt och sport,
och dessutom var han lagd åt storstilat slöseri. Å andra sidan ägde han
också en gedigen humanistisk skolning, behärskade franska och latin
och fick till och med hederstiteln “trons försvarare” (protector fidei) av påven Leo X för sin pamflett Försvar för de sju sakramenten (Assertio Septem Sacramentorum). Det är något ironiskt att katolska kyrkan senare
exkommunicerade honom, sedan han initierat reformationen i England.
Reformationen och den anglikanska kyrkans födelse var otvivelaktigt Henrik VIII:s största bedrifter som konung, men hans motiv var
inte särskilt kyrkliga. Den ursprungliga orsaken till brottet med katolska kyrkan var hans oböjliga vilja att ogiltigförklara äktenskapet med
Katarina av Aragonien, så att han skulle kunna gifta sig med markisinnan av Pembroke, Anne Boleyn. De mest betydelsefulla konsekvenserna var emellertid ekonomiska och politiska: genom att placera kungamakten ovanom kyrkan tog Henrik kontrollen över kyrkans
enorma resurser och underblåste ytterligare sitt eget välde.
Humanismens frammarsch, politiska reformer och kulturell tillväxt
förde Tudor-dynastins England in i den nya tiden. Rättsväsendet och
skattesystemet förnyades, den anglikanska kyrkan etablerades och förvaltningen överfördes från de lokala adelssläkernas feodalvälde till den
kungliga centralmakten. Särskilt Henrik VIII:s dotter Elisabet I:s
regeringsperiod 1558–1603 – som alltså sträckte sig över nästan hälften
av dynastins tid vid makten – omtalas ofta som en glansfull blomstringstid för konst, musik och litteratur.

VERKEN
William Byrd (1540–1623)

A FANCIE

Petros Paukkunen, orgel
Bland den engelska renässansens många tonsättare torde William
Byrd jämte Thomas Tallis vara den mest kända, säkerligen bero-
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ende på hans exceptionellt mångfasetterade och rika produktion av
världslig klaver- och ensemblemusik och madrigaler likaväl som upphöjd kyrkomusik. Byrd var uppenbarligen Tallis elev som korist (Gentleman) vid Chapel Royal, det kungliga hovkapellet, efter att tidigare ha
verkat som organist och lärare för korgossarna vid katedralen i Lincoln.
Det viktigaste klaverinstrumentet i England var virginalen, vilket i
vidare bemärkelse innefattade alla klaver med knäppmekanik, såsom
cembalo, muselar, mfl. Det jungfruligt klingande namnet har ansetts
härröra från instrumentens spröda klang, eller att de var särskilt uppskattade instrument bland unga kvinnor. Å andra sidan utmärkte sig
också musiker som John Bull – för vilken jungfrulighet verkar ha
varit ett tämligen främmande begrepp – på instrumentet.
Byrd var särskilt framgångsrik som virginaltonsättare och ikväll får
vi höra tre av hans stycken, s.k. fantasior eller fancies, framförda på orgel. Den här termen avsåg allmänt stora och självständiga instrumentalstycken som inte byggde på någon existerande melodi, utan i enlighet med namnet sprang ur den rena inspirationen, fantasin. I dessa
varvades ofta lätt dansanta avsnitt med seriösa vokalpolyfona satser på
ett potpurri-artat sätt. De rytmiska inslagen kunde emellanåt bli väldigt komplexa och otyglade. Tack vare sin polyfona karaktär passar de
här verken mycket bra också för orgel.
Henrik VIII (1491–1547)

THOUGH SOME SAITH

Henrik VIII var också en musikalisk man. Han spelade luta, orgel och
virginal, kunde sjunga direkt ur noter och dessutom komponerade han.
Han var en verklig renässansmänniska, vid vars hov konst och musik
värderades högt. Å andra sidan var högklassig musik en viktig del av
varje europeiskt hovs offentliga image. Av musiken vid Henriks hov har
en del bevarats i det manuskript som idag är känt som Henrik VIII:s
notbok. Samlingen innehåller 109 stycken, av vilka hela 33 stycken är
angivna med ”the kynge h. VIII” som upphovsman. Dessa är övervägande enkla, men helt korrekt skrivna instrumentalstycken och sånger,

Texter
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ofta med kungen själv i huvudrollen. Detta är fallet med sången Though
some saith, vars ungdomliga naivitet ger en levande bild av en ung och
renhjärtad Henrik före han som åldrande furste sjönk ner i paranoia
och depression.
William Byrd

AH SILLY SOULE

Ett annat populärt hovinstrument vid sidan av virginalen var viola da
gamba, som vanligen förekom i fem olika storlekar från kontrabas till
diskant. Nästan alla engelska tonsättare komponerade för gambaensemble, consort, och ofta lades också en sjungen text till. Ah silly soule är
ett utsökt melankoliskt verk i sex stämmor, i vilken den översta stämman, alt, sjunger texten medan orgel och gambor spelar de övriga.
Thomas Tallis (1505–1523)

O SACRUM CONVIVIUM

En annan betydande figur i Tudor-hovens musikkretsar var Byrds lärare och vän Thomas Tallis, som tjänade fyra monarker från Henrik
VII till Elisabet I. Dynastin Tudor präglades av ett kraftigt pendlande
mellan katolicism och protestantism, parallellt med den anglikanska
kyrkans födslovåndor. Henrik VIII:s efterträdare Edvard VI var minderårig och den reella makten låg hos hovmännen med sina varierande
attityder. Maria I å sin sida var strikt katolsk och vände kursen tillbaka mot Rom. Till slut lyckades hennes halvsyster Elisabet intrigera
sig till tronen efter att på dennas dödsbädd ha övertygat Maria att hon
återvänt till katolsk tro.
I och med de skiftande kyrkliga sympatierna hade hovmusikerna ett
hårt jobb att följa med och akta sig för att förarga sin arbetsgivare. Därför är det intressant att Tallis, katolik som han var, lyckades hålla sin
arbetsplats. Tillsammans med Byrd erhöll han ett kungligt monopol
på utgivandet av musik och fortsatte att publicera katolsk kyrkomusik,
på latin, mitt framför ögonen på regenten. Antifonen O sacrum convivium är ett prov på den här repertoaren.
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John Dowland (1563–1626)

MR. DOWLANDS MIDNIGHT
FORTUNE MY FOE
Timo Peedu, luta
John Dowland

LASSO VITA MIA

En tredje synlig figur i Tudor-hovmusiken var lutenisten och tonsättaren John Dowland. I motsats till Tallis och Byrd var hans relation
till Elisabet I drabbad av otur. Drottningen hade redan en gång avböjt
hans arbetsansökan och under en resa till Italien halkade han sedan
(förment utan egen avsikt) in i en påvlig komplott för att störta Elisabet
från tronen. En position som hovmusiker fick Dowland först under
Jakob I:s regering, efter Elisabets död.
I likhete med många lutenister var Dowland främst inriktad på
världslig musik och sakrala polyfona tekniker hade han inte mycket
användning för. Det här förminskar dock inte värdet på hans kompositioner. Särskilt uppskattade för sin uttryckskraft, flödande melodik
och melankoliska grundton är hans lutsånger. Enligt tidens ideal förmedlades i dessa en hövisk kärlek på avstånd, med en mottagare utom
räckhåll och en kärlekssmärta av dödliga proportioner. Lasso vita mia
är en hyllning till den här medeltida traditionen men också en skicklig
ordlek med solfègestavelserna la, so, mi, fa och re placerade på tonerna
A, G, E, F och D.
William Byrd

FANTASIA IN A

Petros Paukkunen, orgel
Medan den katolska kyrkomusikens etos långt bestod i rika polyfona
klanger, självständiga stämmor och komplexitet, blev den protestantiska rörelsens ledsnöre klarhet i textdeklamationen och genomskinliga
klanger. Protestantiska kyrkoledare runtom i Europa var oroade för att
de musikaliska finesserna skulle få övertaget på bekostnad av Guds ord.

Texter
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Istället betonades enkelhet och sparsamhet i både liturgi och musik;
alla extravaganser och instrument, inklusive orglar betraktades som
“papistiska djävulstyg”.
Byrd och Tallis var båda katoliker, men Elisabet, som trots de protestantiska förnyelserna var moderat och överseende, såg i deras fall
mellan fingrarna, eftersom hon framför allt uppskattade musikalisk begåvning. Hon beviljade dem rentav ett kungligt musiktryckarmonopol
på bekostnad av Chapel Royal, ett aldrig skådat favoriserande av enskilda tonsättare. Även om Byrd och Tallis fortsatte att skriva och publicera katolska mässor och motetter – vilka sedan sjöngs i hemlighet i
adliga hem – såg de nogsamt efter sin härskarinnas gunst genom att
också främja den nya protestantiska musikens ställning. Ett förnämligt
exempel är O Lord, make thy servant Elizabeth, komponerad för drottningens kröningsfestligheter.
William Byrd

O LORD, MAKE THY SERVANT ELIZABETH
John Bull (1562–1628)

IN NOMINE

Petros Paukkunen, orgel
Det är närmast omöjligt att förbigå John Bull när man talar om den
engelska klavermusiken. Som musiker och virginaltonsättare var han
minst lika framstående som kollegan William Byrd och när det gäller
tekniska krav kan hans verk, med tidens måttstockar, jämföras med
exempelvis Chopins etyder eller Liszts pianoverk. Bull var en egensinnig, envis och briljant musiker, som inte skydde svårigheter. Innan
han blev landsförvisad efter att ha förargat påde kyrka och adel genom
äktenskapsbrott och andra förseelser, hade han verkat som en av drottning Elisabets många spioner nere på kontinenten.
Elisabet I var i själva verket den första engelska monarken som etablerade ett organiserat underrättelsenätverk. Det var nödvändigt för
henne att hålla sig ett steg före i ljuset av de många försök till statskupp
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eller lönnmord som riktades mot henne, både inom hemlandet och
via den katolska kyrkan. Elisabet ska ha anlitat hundratals spioner, s.k.
Watchers, vilka bevakade rörelserna och korrespondensen i drottningens närmaste kretsar likaväl som i mera avlägsna sammanhang. Utbildningen och verksamheten översågs av Elisabets nära vänner Francis
Walsingham och astronomen och mystikern John Dee, som undertecknade sina brev till drottningen med koden 007.
John Bulls In nomine innehåller såvitt vi vet inga hemliga koder eller
speltekniska excesser, men det är ett intressant litet stycke på grund av
den rytmiska behandlingen. In nomine -stycken var instrumentalverk
byggda på en särskilt populär gregoriansk melodivariant för textavsnittet in nomine Domini, verk som nästan alla engelska instrumentaltonsättare bidrog till. John Bulls In nomine presenterar en synkoperad rytm
och närmast minimalistisk textur som länge håller lyssnaren osäker på
styckets taktart, innan dess baslinje ungefär halvvägs in i verket börjar
löpa i en vilsam tretakt. Verket är ett bra exempel på tonsättarens diva-aktigt förfinade egensinnighet.
Thomas Tallis

IN JEJUNIO ET FLETU

Ett annat stort landmärke i den protestantiska kyrkomusiken är Tallis
ståtliga responsorium In jejunio et fletu. Det är skrivet med exceptionellt låga stämmor, vilket lätt styr tolkningen mot ett långsamt tempo
och en introvert, stilla klang. Verkets tonart och modulationer är också
exceptionellt dramatiska, utan att ändå hänfalla till svulstig kromatik.
Det är imponerande hur Tallis tycks ha behärskat alla stilar och använt
sig av deras olika uttrycksmedel utan att ändå förlora den musikaliska
klarheten.
John Dowland

ORLANDO SLEEPETH
MISTRIS WINTERS JUMPE
Timo Peedu, luta
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John Dowland

CAN SHE EXCUSE MY WRONGS

Det är svårt att med säkerhet avgöra varför musornas drottning Elisabet inte ville ha Dowland som sin hovmusiker. Elisabet själv beskrev
honom som en “envis papist” och Dowland beklagade sig också över
att hans tro var ett hinder i karriären, men också Byrd och Tallis var ju
katoliker. Det är möjligt att drottningen helt enkelt inte tyckte om den
inställsamma personen Dowland, så skicklig han var som musiker. Det
är inte heller uteslutet att Dowland i sin bitterhet råkade in i ljusskygga kretsar som intrigerade för att avsätta regenten. Många granskare
av den här perioden har konstaterat att Elisabets regeringstid var en
verklig guldålder för komplotter och intrigmakare.
Den viljestarka monarken bevarade sin självständighet genom att
förbli ogift och höll hårt i kontrollen av riket samtidigt som hon drev
en reformbetonad agenda, något som irriterade många. Motståndarna
respekterade och fruktade drottningen som inte slösade tid och inte
sparade på hårda tag mot förrädare. Kompromisser gjordes inte och
risker togs inte heller. Avrättningar och landsförvisningar var vanliga
och intressant nog tycks frekvensen av lönnmord och förhör genom
tortyr ha varit exceptionellt hög under jungfrudrottningens regeringstid, även om riket som helhet hölls påtagligt lugnt och fredligt.
Illa gick det också för earlen av Essex, Robert Deveraux år 1601,
sedan han råkat i drottningens onåd anklagad för landsförräderi. Sången Can she excuse my wrongs, vilken som instrumentalversion är känd
som The Earl of Essex’ Galliard, har en text som antas härstamma från
just denne earl. I den förträffligt eleganta sången använder tonsättaren
den avrättade adelsmannens text för sina egna ändamål, och det blir
närmast ett vadande i självömkan mera än ett försök att återfå damens
gunst. Ironiskt nog är detta en av Dowlands mest välkända kompositioner i eftervärlden.
William Byrd

YE SACRED MUSES
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Något om den enorma respekten för Thomas Tallis säger den femstämmiga sång till hans minne som William Byrd komponerade, Ye
sacred muses. Här säger diktaren ”Tallis är död, och med honom dör
musiken...” I den här oerhört vackra sången känns tiden avstannad.
Melodins bågar är långa och vemodiga. Kadenserna tycks aldrig leda
fram till någon slutpunkt. Den lugnt melankoliska halvnotspulsen för
tankarna till en sorgmarsch medan melodiernas terspassager uppåt
och neråt imiterar varandra tröstande, som om de gungade en vagga.
William Byrd

FANTASIA IN G

Petros Paukkunen, orgel

Fr 24.1. • Line of Beauty

LINE OF BEAUTY

Finsk text
på sidan
30.

E

ton College, som numera är bekant

som en elitskola för blivande politiker, grundades år
1440 för att skapa en väg till prästkarriär för fattiga pojkar. Kung Henrik VI, vars fromhet verkar ha överskuggat hans politiska färdigheter, grundade inte bara den här
skolan utan också ett fattighus och en liturgisk institution med uppgift
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att genomföra både sju mässor om dagen och hela tidegärdens dagliga
andaktscykel. Henrik definierade formatet för Eton: en andlig ledare
(provost), tio präster, fyra klerker, sex korgossar, 25 fattiga studerande,
en skolmästare och 25 fattiga eller sjuka män.
I 1400-talets omvälvningar upplevde också Eton sina med- och
motgångar och omvandlades gradvis till en ren skolinstitution. Den
här utvecklingen understöddes också av kopplingen till ett annat lärosäte grundat av Henrik, King’s College i Cambridge. Den liturgiska
verksamheten bibehölls dock, och redan på 1460-talet hade kapellets
personal utökats till 10 kaplaner, 10 klerkar och 16 korgossar, vilka svarade för de dagliga andakterna och mässorna. Lärarkåren (fellows) under rektorns ledning hade för sin del vuxit till tio personer. Förhållandet mellan studerande och personer i behov av fattigstöd hade skiftat
kraftigt mot studerandenas håll (70–13).
Elevernas tillvaro inrutades av andakter och mässor men ansvaret för genomförandet låg hos korgossarna. Korgossarna (choristers)
var också elever vid skolan, men de var som en del av det liturgiska maskineriet en klart avskiljd grupp från de övriga eleverna (scholars). Medan studenternas obligatoriska besök i kapellet inskränkte
sig till en daglig mässa, söndagsmässan och större högtider, skulle
korgossarna sköta de dagliga bönestunderna och en kvällsandakt till
Jungfru Maria, vilka löpte parallellt med de ordinära andakter som
prästerskapet ansvarade för. Det verkar ändå som om man försökte underlätta korgossarnas skolgång genom att i huvudsak överlåta
vardagarnas andakter till de professionella sångarna (singing clerks).
Korgossarna var knutna till det liturgiska maskineriet endast på helgoch festdagar, samt vid kvällsandakten till Jungfru Maria. Dessa var
också de tillfällen då man vid Eton hörde flerstämmig sång, utöver
den gregorianska repertoaren.
Kvällsandakten, som firades efter completorium-bönestunden, var
bland de viktigaste i den engelska liturgiska kalendern. Den kulminerade i en votivmotett (Votive Anthem) med Mariatext. Bara korgossarna och de professionella sångarna var förpliktade att närvara vid dessa
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andakter. Bara under fastan och stora kyrkofester deltog hela skolan i
andakterna.
Allt detta spelar en roll för Aurore av en enda orsak: körboken i
kapellet i Eton, den s.k. Eton Choirbook, är en av de viktigaste källorna
till engelsk senmedeltida musik. Boken bestod ursprungligen av 224
blad och innehöll 91 verk, av vilka de flesta var Mariamotetter för votiv-andakterna. Även om boken klarade sig undan reformationens utrensningar av katolska kyrkoföremål, har delar av boken gått förlorade.
I den del som finns kvar återfinner vi 54 motetter, 9 magnificat (Marie
lovsång) och en passion.
Enligt den nyaste forskningen är boken sammanställd omkring åren
1500–1505 och den antas innehålla repertoar som sjungits och ansetts
värd att bevara vid Eton. En bok av det här slaget var ofrånkomligen en
avsevärd investering och det var inte rationellt att skriva in musik som
inte skulle användas kontinuerligt. Varje sida var ungefär 60 × 40 cm,
vilket innebär att varje uppslag var så stort, att också en större grupp
skarpögda sångare kunde sjunga från samma bok. I slutet av 1400-talet innebar detta vanligen 14 korgossar och sex vuxna sångare och när
kören under större högtider behövde förstärkas med exempelvis studenter som tidigare varit korgossar, kunde besättningen växa till rejält
över 20 sångare.
Verken i samlingen är skrivna av tonsättare som på olika sätt varit
knutna till Eton. De musiker som konkret verkat vid skolan bildar en
viktig grupp (Robert Wylkynson var först korgosse, sedan klerk
och slutligen körmästare); Walter Lambe och John Browne var
bägge tidigare elever vid skolan), men naturliga kontakter var också
det närbelägna St. George-kapellet i Windsor (Walter Lambe), London (Robert Fayrfax, William Cornysh) och Oxford (Richard
Davy), därifrån majoriteten av skolans lärare kom.
Den största behållningen av Eton Choirbook är emellertid musiken
den innehåller. En stor del av verken i samlingen har inte påträffats i
någon annan källa. När man kommer ihåg att Eton bara var en liten
liturgisk instans framstår musiken i samlingen som rent häpnadsväck-
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ande. Under en tid då fyrstämmig musik var normen, vimlar boken av
fem- och sexstämmiga motetter, och den innehåller rent av nio- och
trettonstämmiga verk. Också stämomfången är exceptionellt omfattande och musiken närmast virtuost utformad, vilket måste leda till
slutsatsen att kören vid Eton på den här tiden var framstående.
Musiken i samlingen omspänner ungefär 50 år. Det intressantaste
lagret är musiken från sekelskiftet 1500, som också verken i kvällens
konsert är delar av. De representerar den katolska musikens huvudfåra
i England, den utsirade stilen, i vilken otaliga små motiv imiteras och
bildar en mycket levande ytstruktur på en vilsam harmonisk puls. Ett
utmärkande drag för musiken i Eton Choirbook är indelningen i solooch tuttiavsnitt, vilket ger musiken en rytm som sällan förekommer i
samtida kontinental musik.
Konsertens titel The Line of Beauty kommer från den engelska
1700-talskonstnären William Hogarths teori. Hogarth listar i sin
skönhetsteori omistliga egenskaper såsom variation, symmetri, enkelhet, detaljrikedom och ymnighet. Han betraktar en våg- eller s-formad
linje som den estetiskt mest tillfredsställande linjen, Line of Beauty.
Hogarth kände knappast till musiken i Eton Choirbook, men hans katalog över skönhetens egenskaper passar sällsamt väl in på den musik
som hördes i elitskolans kapell under åren kring 1500. De knoppande
men symmetriska linjerna flödar fram och skapar enorma bågar fulla
med fantastiska detaljer, ständigt förändrade men ändå formande stor
helheter.

VERKEN
William Cornysh yngre (1465–1523)

STABAT MATER

Det har tvistats en hel del om huruvida den William Cornysh som
förekommer i Eton Choir Book är Cornysh den äldre (c.1430–1502),
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läraren för korgossarna i St.Peter i Westminster, eller William Cornysh den yngre (1465–1523), den förres son. I takt med att dateringen
av körboken flyttats framåt har majoriteten av forskarna börjat luta
åt att det handlar om Cornysh junior. Han arbetade vid kungahovet i
London, bland annat som utbildare för pojkarna i Chapel Royal. Cornysh var utöver tonsättare också dramatiker, skådespelare och poet,
men av hans litterära verk har bara en dikt som han skrev medan han
satt fängslad (enligt egen mening oskyldigt) bevarats.
Cornyshs femstämmiga Stabat Mater är knuten till den här mycket utsirade stilen. Avdelningarna börjar oftast med solon och avslutas
med imponerande tutti-avsnitt. Verket hör till de yngsta i samlingen:
det här avslöjas av madrigalismer, målande återgivningar av viktiga ord
(ex. clamorosa och crucifige), en klar tendens till tonalt riktningstänkande och varierade texturer. Det kontinuerliga varierandet av små gester,
växlingarna mellan två- och tredelade rytmer och de utsirade melodierna anknyter å andra sidan till den äldre traditionen. Verkets dimensioner är imponerande och des kulminationspunkter är hisnande i sin
klangfullhet. Den femstämmiga kören är på engelskt vis indelad i en
hög sopran (treble), alt (mean), en hög tenor (contratenor), en barytonal
tenor (tenor) och bas.
Walter Lambe (1451–1504)

NESCIENS MATER

Walter Lambe blev elev vid Eton som 15-åring år 1467. Senare verkade
han som sångare, först i Arundel och från och med 1479 i slottskapellet i St.George, Windsor, bara en dryg kilometer från Eton. Förutom i
Eton Choir Book är hans verk också bevarade i två andra viktiga musiksamlingar från den här tiden, Lambeth och Caius. Lambes Nesciens
mater bygger på en gregoriansk melodi, som klingar i långa notvärden i
tuttiavsnittens tenorstämma. Lambes verk är mera stillsamt och sparsmakat än Cornyshs: imitationerna och den melodiska utsmyckningen
är bara stundvis på samma fartfyllda nivå. Lambe lyckas på ett fint sätt
återge den ömma texten.
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Robert Wylkynson (c. 1470–1515 tai myöh.)

SALVE REGINA

Robert Wylkynsons hela karriär är sammanknuten med Eton. Det är
sannolikt att han studerade där, men i varje fall anställdes han år 1496
som klerk och från och med år 1500 var han lärare för korgossarna (informator choristam). Bara tre av Wylkynsons verk har bevarats intakta,
men redan denna niostämmiga Salve Regina ur Eton Choir Book visar
att han var en betydande talang även som tonsättare.
Wylkynsons Salve Regina kan mycket väl ha varit ett svar på den
mest berömda tonsättaren i Eton Choir Book, John Brownes åttastämmiga O Maria Salvatoris mater. Så här mångstämmiga verk var
vid ingången av 1500-talet ytterst sällsynta, redan därför att så få institutioner hade resurser att framföra dem. Wylkynsons niostämmiga
avsnitt är hisnande i sin sonoritet, men däremellan ryms också stiliga
avdelningar i varierande 2–4-stämmiga kombinationer. I tutti avsnittens tenorstämma klingar även här en gregoriansk melodi, Salve Regina,
i långa notvärden.
William Cornysh yngre

AVE MARIA MATER DEI

Cornyshs Ave Maria Mater Dei skiljer sig från de övriga verken i kvällens konsert genom att motetten är fyrstämmig och den innehåller ingen stämma för gossopran. Det kunde tidvis finnas behov av det här
slaget av musik, eftersom skolgossarna under slutet av 1400-talet började få lediga perioder för att besöka sina familjer. Det liturgiska maskineriet ångade trots det vidare och till och med den dagliga votivmotetten kunde tack vare verk av det här slaget framföras utan gossarnas
medverkan. Cornyshs verk är mera homofont och snävare skrivet än
de flesta andra verk i boken. Det avslutande amen-avsnittet är särskilt
imponerande.
Robert Fayrfax (1464–1521)

MAGNIFICAT ”REGALE”
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Bland tonsättarna i kvällens konsert var Robert Fayrfax den mest berömda under sin livstid. Fayrfax var musiker vid det kungliga hovkapellet (Gentleman of the Chapel Royal), han hade en doktorsexamen från
Cambridge och han var en av den unge Henrik VIII:s favoriter. Av Fayrfax verk har sex mässor, två magnificat, 13 motetter, nio världsliga sånger
och två instrumentalverk bevarats. Det i Eton Choir Book bevarade femstämmiga Magnificat har fått tillnamnet ”regale”, något som kan hänvisa
till tre olika saker: till kunglighet (tillägnat konungen eller komponerat
för ett tillfälle vid vilket denne närvarat), till King’s College i Cambridge
(lat. Collegium regale), eller till att material till verket har hämtats i den
gregorianska melodin Regali ex progenie eller Fayrfax mässa med samma
namn. Av dessa verkar det sistnämnda alternativet mest sannolikt, även
om de klangliga parallellerna inte är särskilt uppenbara.
I enlighet med traditionen tonsatte Fayrfax bara de jämna verserna, medan de udda sjöngs enligt det gregorianska formuläret. Förutom
den här variationen färgas verket av olika 2–4-stämmiga soloavsnitt. I
allmänhet är verken i Eton Choirbook uppbyggda så, att avsnitten börjar med soli och kulminerar i tuttiblock, men Fayrfax arbetar på sina
ställen tvärtom. Helhetsintrycket av verket är ljust och energiskt, tidvis
rentav triumferande.

Titelsida av William Hogarths verk The Analysis of BEauty (1753),
Som beskriver skön
hetens linje.
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Lö 25.1. • Cathedrals and Cottages

FRÅN KATEDRALER
TILL FOLKSTUGOR

P

rogrammets centrala verk är mäss- Finsk text

kompositioner av engelska tonsättare från 1400- och på sidan
1500-talen. Kyrie och Agnus Dei är hämtade ur John Ta- 44.
verners produktion, Gloria är ett prov på Walter Fryes stil och Sanctus har komponerats av Thomas Tallis.
Thomas Tallis (1505–1585) skrev i första hand kyrkomusik. Han var
organist i klostret Waltham och verkade också som hovorganist hos
Henrik VIII, Edvard VI och Elisabet I. Bland Tallis elever återfinns också William Byrd.
John Taverner (1490–1545) var en engelsk tonsättare och organist.
Han skrev företrädesvis vokalmusik, såsom mässor och motetter. År
1526 blev han körmästare i Oxford. År 1528 fängslades han för irrläror och två år senare lämnade han Oxford och slutade troligen också
komponera.
Om Walter Fryes liv vet vi mycket litet. Han kan ha arbetat på kontinenten kring mitten av 1400-talet och han dog år 1474 (Fryes testamente offentliggjordes i Canterbury år 1475). Hans kanske mest kända
verk är motetten Ave Regina. Av Fryes mässproduktion har tre helheter bevarats: Missa Flos Regalis, Missa Nobilis et pulchra och Missa

90

Svenska

Summe Trinitati. Fryes mässor lämnade avtryck i bland annat Jakob
Obrechts och Antoine Busnoys kompositionsstilar.
Estlands andliga folksånger har kommit till i samband med den estniska väckelserörelsen. Texterna kommer mestadels från den lutherska
psalmboken, men melodierna har förändrats till oigenkännelighet och
blivit närmast virtuost utsirade. De här framförda, halvt improviserade
tolkningarna har utformats av ensemblen Heinavanker.
Den tredje delen av kvällens repertoar består av för estnisk och
finsk-ugrisk kultur typiska runosånger, som enligt forskare har bevarats via en mångtusenårig tradition. Tack vare det nationella uppvaknandet på 1800-talet samlades dessa estniska sånger till en av de största
samlingarna av folkdiktning i hela världen. I de sånger som presenteras
ikväll syns den forntida estniska världsbilden, i vilken också kristna
drag börjar skönjas. De är ett sällsamt resultat av missionsarbete filtrerat genom ett härdat naturfolk.

VERKEN
Margo Kõlar (1961)

TE DEUM

John Taverner (c. 1495–1545)

KYRIE (Missa Le Roy)
Walter Frye (k. 1474)

GLORIA (Missa Flos Regalis)
Folklig koralsång från Otepää

OH AADAM, SINU ESSITUS
Thomas Tallis (c. 1510–1585)

SANCTUS (Missa Salve intemerata)
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Folklig koralsång från Vorms

OH JEESUS, SINU VALU
John Taverner

AGNUS DEI (The Western Wynde Mass)
Folklig koralsång från Vorms

MU MANO TULGE LATSE
Runosång från Kuusalu

HANED KADUNUD

En ung flicka får i uppgift att valla gäss, men en hök skrämmer gässen
åt olika håll. Flickan kommer gråtande hem och berättar för föräldrarna vad som hände. Dessa tänker skicka en slav för att söka efter gässen men flickan går själv. Medan hon går genom fem regnbågar möter
hon tio plöjarmän som hon frågar efter gässen. Plöjarna märker flickan
först när hon tar hatten av en av dem och de visar henne till Mauris
gård. När flickan kommer in i gården bjuds hon att sitta på en stol
gjord av benen från hennes egna gäss, med en dyna gjord på gåsfjädrar.
Hon får mat gjord på gåskött och erbjuds gåsblod att dricka.
Runosång från Vilo (Setomaa)

IMELINE KODA

Den här mytiska historien är i världsligt avseende omöjlig att förklara.
Berättaren har skapat en vertikal plats, som i sångens början finns mellan det jordiska och det himmelska. Berättaren genomgår en märkvärdig ritual och når i slutet gudarnas värld.
Runosång från Ambla

LOOMINE

I den här gungsången ur den estniska traditionen har skapelsens urkraft fått en fågels skepnad. Det hittar i ”vår hage” en boplats, lägger ägg,
ruvar och placerar sedan en av ungarna som sol, en som måne, en som
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stjärna och en som regnbåge. I folktraditionen har regnbågen betraktats som en port till den kommande världen.

Sö 26.1. • Shakespeare’s Playlist

Finsk text
på sidan
55.

I

SHAKESPEARES
SPELLISTA
England har man av hävd gått sina egna

vägar. Det gäller i många brännande avseenden idag och det
gällde under renässansen, också i musikaliskt hänseende. Under
ledning av musiker som John Taverner, Thomas Tallis
och William Byrd odlades genom hela 1500-talet en särpräglad, tämligen abstrakt polyfoni som stod i en allt klarare kontrast till
den ökande expressiviteten nere på kontinenten. Men under de två
sista decennierna av seklet hände något tämligen dramatiskt. Plötsligt
blev det trendigt att försöka efterlikna den italienska madrigalkonsten,
en trend som bara varade en handfull år men som lämnade ett tämligen
rikhaltigt spår efter sig i form av nytryckta notsamlingar.
Det är egentligen inget märkvärdigt med det här, annat än att det
dröjde så länge innan madrigalen landade i England. Det var ändå en
genre som redan hade dominerat den världsliga musiken i Italien i ett
halvsekel och influerat musiker över hela den övriga kontinenten. När

Texter

93

engelsmännen sent omsider kom igång var det framför allt två faktorer som spelade in. För det första, gästande italienska musiker och
då särskilt den italienska tonsättaren Alfonso Ferrabosco d.ä.;
en produktiv madrigaltonsättare och skicklig kontrapunktiker. Bland
landsmännen betraktas han som en mindre central figur, men hans färdigheter gjorde ett djupt intryck på de engelska kollegerna. Den andra
avgörande faktorn var de stora samlingsvolymer av populära madrigaler som omkring år 1580 började publiceras av förläggaren Pierre
Phalése i Antwerpen och som också nådde norr om Engelska kanalen.
Pionjärsarbetet för den nya musikriktningen gjordes av sångaren
Nicolas Yonge, som gjorde en egen samling av italienska madrigaler utgående från Phaléses utgåvor, översatte texterna till engelska och
publicerade den år 1588 under namnet Musica Transalpina (musik från
andra sidan alperna). Det här initiativet föll i uppenbart god jord och
togs upp av den unge tonsättaren Thomas Morley, William Byrds
lärjunge, som både gjorde egna samlingar i samma anda och dessutom
övertygande visade hur den italienska stilen kunde överföras till egna,
engelska kompositioner. Man kan nog tryggt konstatera att utan Morley hade vi antagligen inte sett den engelska madrigalen få luft under
vingarna som kompositionsform. Allt som sedan skedde inom genren
byggde i hög grad på Morleys arbete.
När vi kommer förbi sekelskiftet 1600 är trenden i allt väsentligt
redan passé, även om några av de mest centrala utgåvorna ännu låter
vänta på sig. Vad var det som hände? Återigen var det flera faktorer
som spelade in, men kärnan i förloppet torde vara att madrigalen aldrig
blev annat än en importerad, i många avseenden främmande och ytlig
genre. Detta därför att viktiga aspekter av det som gjorde madrigalen
så framgångsrik i Italien saknades: kontakten till de lärda akademierna, adelns förkärlek för eget musicerande och framför allt den intima
kopplingen till litteraturen. Även om också den engelska litteraturen
under slutet av 1500-talet fick ett ny vitalitet genom den s.k. New Poetry, kom den med ett fåtal undantag inte att samverka med den engelska madrigalkonsten. I stället förlitade sig de engelska tonsättarna
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i hög grad på enkla och banala canzonetta- och balletto-texter, ibland
nerkortade och missförstådda till oigenkännelighet i relation till sina
italienska förlagor.
I längden kunde intresset inte hållas uppe. Den litterära dimensionen, som är så viktig i vokalmusiken, tjänades bättre och djupare av
lutsångerna (med representanter som John Dowland och Thomas
Campion), medan flera av de senare madrigalisterna återknöt kontakt
till den engelska skolan i Byrds fotspår, exemplevis Richard Carlton och Orlando Gibbons.
Uppskattade då William Shakespeare madrigaler? Det är inte
alls omöjligt, men knappast för texternas skull i så fall. Hans egna litterära verk ignorerades också så gott som helt av madrigaltonsättarna.
Hans skådespel innehöll förvisso ofta musikaliska inslag, men dessa
utformades veterligen oftast som enkla, strofiska sånger i stil med de
bevarade alstren signerade Thomas Morley och Robert Johnson.

VERKEN
Anthony Holborne (c. 1545–1602)

FANTASIA

Detaljerna i lutenisten Anthony Holbornes liv är i mångt och
mycket okända. Enligt förordet till hans pedagogiska utgåva The Cittarn Schoole (1597) var Holborne i tjänst vid drottning Elisabets hov,
men mera exakta uppgifter om hans arbete saknas. Han var inte desto
mindre högt uppskattad bland sina samtida kolleger och exempelvis
John Dowland tog intryck av hans verk.
John Wilbye (1574–1638)

DRAW ON, SWEET NIGHT

John Wilbye omtalas ofta som den främste av alla engelska madrigalister, ett omdöme som bottnar i hans suveränt säkra och eleganta kompositionsstil. Wilbye undvek i regel alla former av expressiva tillspets-

Texter

95

ningar och föredrog ett relativt abstrakt uttryck besläktat med den
äldre engelska skolan. Draw on, sweet night, som publicerades i Wilbyes andra madrigalsamling år 1609, är ett utmärkt exempel på detta.
Madrigalen skildrar nattlig melankoli, ett av de vanligt förekommande,
idealiserade känslotillstånden i den samtida engelska litteraturen.

Luca Marenzio (c. 1553–1599) • Thomas Watson (c. 1557–1592)

O MERRY WORLD (I lieti amanti)

Diktaren Thomas Watson var bland de första som tog upp tråden efter Nicolas Yonges pionjärsarbete med samlingen Musica Transalpina.
År 1590 publicerade Watson samlingen The First Sett of Italian Madrigalls Englished, men medan Yonge hade inkluderat en omfattande skara
tonsättare, fokuserade Watson så gott som uteslutande på den mest
berömda av dem alla, den oerhört produktive Luca Marenzio. Och
det var då framför allt de lättare verken, canzonette och balletti, som
tilltalade, medan Marenzios mera expressiva och experimentella alster
lämnades därhän.
John Dowland (1563–1626)

GO FROM MY WINDOW

Lutenisten John Dowland är väl idag den mest kände av den engelska
renässansens kompositörer av lutsånger, men han skrev också mycket solomusik för sitt instrument. Go from my window var en populär
folksång i England under 1500-talet.
John Wilbye

THUS SAITH MY CHLORIS BRIGHT

Thus saith my Chloris bright representerar den mera lättsamma sidan
hos John Wilbye. Texten är en översättning av Giambattista Guarinis Dice la mia bellissima Licori, som satts av flera italienska madrigalister, inklusive Marenzio.
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Thomas Morley var som sagt helt central i den engelska madrigalens
födelse och tidiga spridning. Han gav ut flera samlingar av italienska
madrigaler med översatta texter, i stil med Yonges och Watsons utgåvor,
men han tog också intryck av Marenzios och Giovanni Giacomo
Gastoldis mera lättsamma madrigaler och framför allt deras balletti
och canzonette, dvs. enklare strofiska sånger.
Ett drag lånat från den italienska balletton som kom att utvecklas
till helt nya höjder i den engelska kontexten var de återkommande refrängerna sjunga till stavelserna fa la la. Medan det textmässiga innehållet bantades ner till en eller högst två verser blev refrängen ofta ett
redskap för kontrapunktiska finesser, som exempelvis i My bonny lass
she smileth. Också den tvåstämmiga When lo by break of morning bär på
drag från canzonetta-traditionen, även om den till sitt format närmare
anknyter till de populära övningsstycken, s.k. bicinia, som flitigt sjöngs
över hela kontinenten.
Morley var också en av de få tonsättare vi känner till namn som
lånat texter ur William Shakespeares skådespel. It was a lover and his
lass förekommer i komedin As You Like It, medan O mistress mine är
hämtad ur Twelfth Night. Vi vet däremot inte med säkerhet huruvida
just dessa sånger klingat på teaterscenen då det begav sig.
Thomas Morley (c. 1557–1602)

MY BONNY LASS SHE SMILETH
Thomas Morley

IT WAS A LOVER AND HIS LASS
Anon.

KEMP’S JIG
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Thomas Morley

WHEN LOE BY BREAK OF MORNING
Thomas Morley

O MISTRESS MINE

Thomas Weelkes (1576–1623)

HA HA, THIS WORLD DOTH PASS

Vid sidan av Morley och Wilbye var Thomas Weelkes den mest
framgångsrika engelska madrigalisten. Han var också, till skillnad från
dessa, både våghalsig och kreativ i sin behandling av de importerade
stildragen och producerade i sina verk närmast ”italienskt” utformade
musikaliska illustrationer av de texter han behandlade. Han var enligt
uppgift också en något knepig personlighet, benägen till både dryckenskap och bråk. Spjuveraktig och satirisk är också den trestämmiga Ha
ha, this world doth pass.
Robert Johnson (c. 1583–1633)

FULL FATHOM FIVE

Robert Johnson var i första hand lutenist anställd vid kung Jakob I:s
hov, men han hade också anknytning till teatersällskapet The King’s Men
och komponerade musik för deras föreställningar. Det torde vara i den
här egenskapen som han kom att skriva de två Shakespearesångerna Full
fathom five och Where the bee sucks, there suck I, båda från The Tempest.
John Bennet (c. 1575-c. 1614)

WEEP O MINE EYES

John Bennet var en av flera ”smärre” madrigalister, vilka oftast bara
publicerade en enda samling, ibland av högst varierande kvalitet. Bennets musikaliska kompetens var däremot otvetydig, vilket den vemodiga Weep o mine eyes får exemplifiera.
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John Dowland

ROBIN

Också folksången My Robin is to the greenwood gone har en anknytning
till Shakespeare: i Hamlet citerar Ofelia sången under sin galenskap.
John Dowland för sin del bearbetade melodin för sololuta.

Robert Johnson

WHERE THE BEE SUCKS
John Dowland

TELL ME TRUE LOVE

Dowlands vemodigt romantiska Tell me true love och den sträva exilskildringen In this trembling shadow representerar den engelska lutsången, som alltså kom att överleva madrigalvågen och som i motsats
till denna faktiskt stimulerade både författare och musiker till att producera högklassiga alster. Dowlands sångsamlingar är ett av de finaste
musikaliska monumenten från den engelska renässansen.
Thomas Tomkins (1572–1656)

WEEP NO MORE, THOU SORRY BOY

Vid Thomas Morleys död år 1602 var, som nämnt, den engelska madrigalens egentliga modevåg redan förbi och till och med Morley själv ägnade sig under sina sista år mera åt lutsånger än madrigaler. Under
de följande decennierna dök det emellertid upp några eftersläntrare,
som tog upp tråden, vidareutvecklade och modifierade. En av dessa var
Thomas Tomkins, hovmusiker och bekant med Morley, som så sent
som 1622 publicerade sina Songs of 3, 4, 5 and 6 parts. Weep no more,
thou sorry boy är till sitt uttryck en av de mest extrema representanterna
för genren, otypisk i sin hejdlösa expressivitet. Det har rentav spekulerats kring om den här madrigalen i själva verket är en parodi på sina
italienska förlagor.
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John Dowland

IN THIS TREMBLING SHADOW
Orlando Gibbons (1583–1625)

WHAT IS OUR LIFE

Orlando Gibbons var en av de främsta tonsättarna i England under det
tidigare 1600-talet och producerade både förnämliga instrumentalverk
och sakrala kompositioner. Hans madrigalsamling utgiven år 1612 hör
också till det mest värdefulla i genren, men stilistiskt var och förblev
han närmare knuten till Byrd än till Morley och Marenzio. What is
our life är en sträng och sarkastisk skildring av tillvaron, baserad på en
text som adelsmannen och äventyraren Sir Walter Raleigh enligt
traditionen skall ha skrivit i fängelsecellen i väntan på sin avrättning.
John Danyel (1564–1626)

ROSAMUND

John Danyel var lutenist och tonsättare med en uttryckskraft på nivå
med John Dowland. I vissa av hans lutsånger skildras starka, vemodiga
känslor med intensiva kromatiska passager, och den musikaliska äventyrligheten hörs också i hans verk för sololuta.
John Ward (1590–1638)

IF THE DEEP SIGHS

John Ward, avslutningsvis, räknas även han bland de smärre madrigalisterna, men hans verk utmärks av två särskilda drag: en förkärlek
för seriösa och kvalitativa texter, vilket alltså var allt annat än normen i
genren, samt ett allvarsamt och högstämt tonfall i musiken. Den massiva, tvådelade madrigalen If the deep sighs, publicerad i Wards enda samling år 1613, får stå som värdig representant för den melankoliska ådran
i den engelska madrigalkonsten, i bjärt kontrast mot de fjäderlätta fa la
la -bagatellerna men lika central i genrens korta historia.
❦
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KONSERTTEJA PAAVALISSA
KEVÄÄLLÄ 2020
Ti 4.2. klo 19

Talvi-illan laulukonsertti.Seeli Toivio, mezzosopraano ja Collin Hansen, piano. Ohjelmassa mm. Toivo
Kuulan, Oskar Merikannon, Jean Sibeliuksen ja Camille
Saint-Saensin lauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
Ke 4.3. klo 18
Tahdon-iltahääpareille ja avioliittoa suunnitteleville
To 5.3. klo 18
Gabriel Fauré: Requiem.Maria Pentti, sopraano •
Kari Saarinen, baritoni • Mervi Lähteenmäki, viulu • Paavalinkirkon kuoro, Seppo Välimäki. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
La 7.3. klo 18

Pyhän Henrikin legenda. 20-vuotisjuhliaan viettävä lauluyhtye Schola Sancti Henric. Vapaa pääsy.
Pe 10.4. klo 15

W. A. Mozart: Kruunajaismessu & Messu
c-molli (”Grosse”).Graduale-kuoro ja -orkesteri sekä
solisteja, joht. Seppo Välimäki. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
La 25.4. klo 19

Keski-Pohjanmaan maakuntakuoron
konsertti

Su 26.4. klo 18
Veisuun voimalla. Helsingin Seuratuvan virsikuoron
10-vuotiskonsertti. Vapaa pääsy.
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