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KEVÄÄLLÄ 2021 

Vanhan musiikin uudet toivot -lounaskonserttisarja  
keskiviikkoisin klo 13 Rikhardinkadun kirjaston kirjatornissa
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Keravan kaupunginkirjaston Pentinkulma-salissa
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Lisätietoja: www.cafebarock.com 

 

Ensemble Nylandian seuraava tapahtuma: 24.1 Tikkurilan uuden kirkon  
vihkiäismessu YLE TV1 klo 10. Seuraa sosiaalisen median kanavia ja tilaa  

uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla tulevasta renessanssitoiminnasta!
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Ensemble Kaleidos
David Hackston – kontratenori

Aino Peltomaa – sopraano
Eira Karlson – altto
Antti Kataja– tenori

William Häggblom – baritoni
Timo Peedu – renessanssiluuttu

Ville Voipio – gamba
Petros Paukkunen – basso, urut ja taiteellinen suunnittelu

Ensemble Nylandia
Sini Vahervuo – nokkahuilu ja taiteellinen suunnittelu

Matias Häkkinen – musiikinjohto, cembalo ja urut
Jarmo Julkunen – renessanssikitara, luuttu ja vihuela

Q Consort 
(Sini Vahervuo • Riikka Holopainen 

Reetta Varjonen-Ollus • Milja Tiainen) 
– renessanssinokkahuilut

Eloisa Consort 
( Jukka Rautasalo • Martti Laivuori 

Pieta Mattila)  
– viola da gambat

Solisti
Anneliina Rif – sopraano, nokkahuilu ja sinfonia

AUROREN ESIINTYJÄT

Esiintyjien tarkemmat esittelyt Auroren verkkosivuilla 
aurore.fi/esiintyjat
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POIKKEUKSELLISTEN 
AIKOJEN RENESSANSSI

MUSIIKKIA

Kahdeksannet Aurore – Helsingin Re-
nessanssimusiikkijuhlat tulevat olemaan sangen erilai-
set kuin edeltäjänsä. Koko syksyn on vallinnut epätie-
toisuus siitä, miten ja millaisissa olosuhteissa festivaali 
pystytään ylipäänsä järjestämään. Olemme onnellisia ja 

huojentuneina saadessamme tuoda yleisön kuultavaksi edes hieman 
pienemmän ja poikkeuksellisen Auroren. Kaiken huolestuneisuuden 
keskellä tuntuu hienolta tarjota edes muutamia hetkiä kauneuden ää-
rellä. Toivomme, että mahdollisimman moni festivaalin ystävä nauttii 
suoratoistokonserteistamme ja että kenties löydämme samalla koko-
naan uutta kuulijakuntaa. Lisäksi olemme iloisia saadessamme osal-
tamme keventää esiintyvien taiteilijoiden pian vuoden päivät kestänyt-
tä ammatillista ahdinkoa.

Tämän vuoden pääkonsertit tarttuvat kahteen erityiseen ja kiinnos-
tavaan teemaan, joskin kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäältä tutkimme 
laajemmalti renessanssin oppineita naisia – korkeasti koulutettuja ja 
musiikillisesti lahjakkaita naismuusikoita ja -säveltäjiä, jotka uhmasi-
vat aikansa normeja ja loivat musiikkia, jota on jäänyt pitkälti unholaan 
tähän päivään asti. Konsertti toivottavasti toimii silmien avaajana, eikä 
ainoastaan naisten roolin osalta 1500-luvun 

yhteiskunnassa. Miten aikoinaan on suhtauduttu naismuusikoiden 
yrityksiin toimia ja olla luovia tasaväkisesti miesten kanssa ja miten 
näitä pyrkimyksiä on myöhempinä aikakausina yritetty rajoittaa – tai 
oltu rajoittamatta? 

Sen sijaan konsertissa Nymfien valitus liike kulkee päinvastaiseen 
suuntaan. Se saa alkunsa yhdestä sävellyksestä – Josquin Desprez’n 
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Mats Lillhannus 
taiteellisen työryhmän jäsen

kuuluisasta elegiasta Johannes Ockeghemin poismenolle ja sävel-
täjistä, jotka teoksessa kutsutaan osallistumaan suruun. Konsertti on 
kunnianosoitus Ockeghemille, yhdelle 1400-luvun etevimmistä sävel-
täjistä, mutta samalla myös Josquin Desprez’lle, jonka kuolemasta tu-
lee tänä vuonna kuluneeksi 500 vuotta.

Kaikesta huolimatta ohjelmistoon mahtuu tänä vuonna yksi uusi 
konsepti: perinteisten Paavalinkirkon konserttien lisäksi olimme 
suunnitelleet »satelliittikonsertin» Concerto delle Donne ja siihen liitty-
vän keskustelutilaisuuden. Konsertti on tallennettu etukäteen ja lähe-
tetään suoratoistona, kun taas keskustelutilaisuus toteutetaan monille 
tänä vuonna tutuksi tulleen konferenssialusta Zoomin kautta.

Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja tuki-
joitamme – Paavalin seurakuntaa, kulttuuriyhdistys 
Ensemble Nylandiaa ja Café Barockia, Svenska kultur-
fondenia, Alfred Kordelinin säätiötä sekä Musiikin 

edistämissäätiötä – jotka ovat kaikki osaltaan mahdollis-
taneet tämän vuoden festivaalin. Nyt, rakas yleisö, voitte ot-

taa mukavan asennon kotisohvalla, kytkeä kaiuttimet 
tietokoneeseen tai asettaa kuulokkeet korvillenne 

ja nauttia tämän vuoden renessanssimusiikin 
juhlista suoraan Paavalinkirkon holvi-

kaarten alta. Toivottavasti viihdytte 
virtuaalisessa seurassamme ja 

samalla toivomme, että jo 
ensi vuonna saamme 

tavata taas kas-
votusten!

❦
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Pe 22.1.2021 klo 19

NYMFIEN  
VALITUS

Musiikkia mestari Ockeghemilta 
ja hänen kollegoiltaan

Laulu- ja soitinyhtye
Ensemble Kaleidos

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 3.



Antoine Busnoys (n. 1430–1492)
In hydraulis
Antoine Busnoys

Au gre de mes yeulx
Gilles Binchois (n. 1400–1460)

Triste plaisir
Jean de Ockeghem (1410/25–1497)

Mort tu as navré
Antoine Brumel (n. 1460–1512/13)

Tous les Regretz
Pierre de la Rue (n. 1452–1518)

Gaude Virgo
Pierre de la Rue

O salutaris hostia
Jean de Ockeghem

Petite camusette / S’elle m’amera
Jean de Ockeghem

Intemerata Dei Mater
Loyset Compère (n. 1445–1518)

Grant desir
Jean de Ockeghem

Quant de vous seul
Josquin Desprez (n. 1450/1455–1521)

Nymphes des Bois

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 10.
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NYMFIEN 
VALITUS

Selatessa läpi renessanssimusiikin val-
tavaa aarteistoa on vaikea sivuuttaa flaamilaista Jean de 
Ockeghemia. Sen lisäksi, että häntä voi eittämättä pitää 
1400-luvun jälkipuoliskon tärkeimpänä säveltäjänä, liittyy 
hänen musiikkiinsa ja henkilökuvaansa usein tietynlainen 

tarunhohtoinen mystisyys. 
Ockeghem palveli peräkkäin kolmea Ranskan kuningasta kunin-

kaallisena kapellimestarina (maître de la chapelle du Roy), joten hänen 
taiteensa tunnettiin kaikkialla. Jo aikalaisten silmissä hän nautti jon-
kinlaisen pyhimyksen mainetta. Monet säveltäjät tunnustavat teoksis-
saan Ockeghemin oppi-isäkseen. Sen lisäksi, että hänen musiikkiaan 
ihailtiin, pidettiin häntä myös vertaansa vailla olevana laulajana ja vie-
läpä miellyttävänä ihmisenä. Francesco Florio kirjoitti hänestä 
näin 1470:

»Olen varma, ettet voisi olla pitämättä tästä miehestä, sillä niin 
miellyttävä on hänen persoonansa kauneus, niin huomionarvoisa 
hänen puheensa ja käytöksensä vakavuus sekä hänen rakastetta-
vuutensa. Hän yksin laulajien joukossa on vapaa kaikista paheista 

ja runsas hyveissään.»

Kehuminen ei päättynyt Ockeghemin kuoltuakaan. Yli sadan vuoden 
ajan hän oli yksi siteeratuimpia säveltäjiä teoreettisessa kirjallisuudes-
sa. Burgundilainen hovirunoilija Jehan Molinet kutsui latinankie-
lisessä suruvalituksessaan Ockeghemia »kaikkien muiden yläpuolella 
loistavaksi auringoksi», ja itse Josquin Desprez sävelitti mestarinsa 
muistoksi kuuluisan deploraation Metsän nymfit (Nymphes des boys), 
jonka ympärille tämäkin konsertti keskittyy.

Teksti: Petros Paukkunen
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Metsän nymfit, lähteiden jumalattaret, 
kaikkien kansojen laulajattaret, 

vaihtakaa kuulaat ja kirkkaat äänenne 
tuskan parahduksiin ja kirkaisuihin, 

sillä tuo kauhea Atropos, 
on saanut teidän Ockegheminne ansaansa, 

todellisen musiikin aarteenvartijan ja mestarin, 
elegantin ulkomuodoltaan eikä suinkaan karkean. 

On suuri murhe, että maa nyt peittää hänet. 
¶ Pukekaa suruviittanne ylle, 

Josquin, Pierchon, Brumel, Compère, 
ja vuodattakaa suuria surun kyyneleitä, 
sillä menettäneet te olette hyvän isänne.

Kaiken tämän suitsutuksen ja palvonnan valossa on vahinko, että 
Ockeghemin musiikkia on säilynyt päiviimme asti niin vähän: 9 motet-
tia, 13 messua, 22 chansonia ja yksi requiem. Syynä ohjelmiston vähäisyy-
teen on ollut todennäköisesti säveltäjän liikkumattomuus: Ockeghem 
pysyi lähes koko ikänsä Ranskassa eikä muiden aikalaissäveltäjien ta-
voin matkustanut esimerkiksi Italiaan, jossa henkilökohtaiset suhteet 
tärkeisiin kulttuuripiireihin ja ennen kaikkea nuotinpainajiin olisivat 
päässet syntymään. 

Ranskan hovin ja sen keskeisten kirkkojen kuorokirjoista ei ole 
myöskään löytynyt Ockeghemin motetteja. Syynä siihen on saattanut 
olla Ranskan vallankumous, joka suuntasi hävitysvimmansa juuri ho-
vin ja kirkon omaisuuteen. Joka tapauksessa nuo säilyneet teokset eivät 
voi olla läheskään kaikki, mitä Ockeghem liki 90-vuotisen elämänsä 
aikana sai aikaan.

9Musiikkia mestari Ockeghemilta



TEOKSET
Antoine Busnoys (n. 1430–1492)

IN HYDRAULIS
Konsertin avaa Antoine Busnoysin alkukantaista liike-energiaa 
uhkuva motetti In Hydraulis. Vaikka Busnoys’ta ei mainita Nymfien 
valituksessa, häntä on mahdoton sivuuttaa, kun puhutaan Ockeghe-
min ihailijoista. Busnoys oli Ockeghemin nuorempi aikalainen ja piti 
tätä monien muiden säveltäjien tavoin oppi-isänään. 1460-luvulla laa-
dittu In hydraulis on tervehdyskirje, jossa Busnoys niin ikään pistää 
peliin kaiken kekseliäisyytensä ja esittelee hienoimmat taitonsa ja tek-
niikkansa mestarille. Nerokkaasti punotun ja estotonta liehakointia 
täynnä olevan sävelkudoksen keskellä kulkee tenoriääni, joka laulaa 
koko teoksen läpi pitkinä nuotteina cantus firmusta »vale!» – voi hyvin! 
On arveltu, että Ockeghem sävelsi vastauksesi Busnoys’lle vielä moni-
mutkaisemman motetin Ut heremita solus, joskaan asiasta ei ole saatu 
täyttä varmuutta.

In hydraulis quondam  
Pythagora

Kauan sitten, kun Pyt-
hagoras pohti

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

noerojen avulla
Adinvenit muse quidditates musiikin perusteet:
Epitritum ast  

hemioliam
Epitritumin (4:3), samoin 

kuin hemiolan (3:2), 
Epogdoum duolam nam  

perducunt
epogdoumin (9:8) ja dup-

len (2:1) suhteet,
Tessaron menthe  

convenientiam
sillä ne johtavat eivät ainoastaan 

diatessaronin (puhtaan kvar-
tin) ja diapenten (puhtaan 
kvintin) harmonioihin,
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Antoine Busnoys
AU GRE DE MES YEULX
Timo Peedu – renessanssiluuttu 

Gilles Binchois (n. 1400–1460)
TRISTE PLAISIR

Timo Peedu – renessanssiluuttu 

Nec non phtongum et 
pason adducunt

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

Monochordi dum genus  
conducunt.

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

¶Hec Ockeghem cunctis 
qui precinis

¶Sinä, Ockeghem, joka olet 
laulaja yli muiden

Galliarum inregis latria Ranskan kuninkaan palveluksessa,
Practiculum tue  

propaginis
vahvista vielä nuoren ala-

si osaamista
Arma cernens quondam  

per atria
samalla kun tutkit näiden as-

pektien ominaisuuksia
Burgundie ducis in  

patria
Burgundin hovin saleis-

sa, isänmaassasi.
Perme Busnoys illustris  

comitis
Tuokoon vaatimaton muu-

sikko, Busnoys, 
De Chaurolois indignum musicum 

Saluteris tuis pro meritis
joka on Charolais’n maineik-

kaan kreivin palveluksessa,
Tanquam summum 

Cephas tropidicum
täten tervehdyksensä Cephak-

selle (päälle), säveltäjis-
tä ansiokkaimmalle.

Vale verum instar  
Orpheicum!

Ole tervehditty, Orfeuk-
sen ilmentymä!
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Jean de Ockeghem (1410/25–1497)
MORT TU AS NAVRÉ

Vaikka Ockeghem vietti lähes koko elämänsä Pariisissa, hän syntyi ny-
kyisen Belgian alueella Mons’n alueella (flaamiksi Bergen), ja sai toden-
näköisesti peruskoulutuksensa kotikaupunkinsa St. Ghislainin kirkon 
kuoropoikana. Siellä Ockeghem lienee tutustunut chanson-jättiläiseen 
Gilles Binchois’han, Dufayn ohella merkittävimpään 1400-luvun 
alun säveltäjään. Koskettava valituslaulu Mort tu as navré on sävelletty 
Binchois’n muistoksi tämän kuoltua 1460, ja on vaikuttava ilmaisuvuu-
dessaan ja surumielisyydessään.

Mort tu as navre de ton dart Kuolema, olet satuttanut
Le pere de joieuseté nuolellasi iloisuuden isää
En desployant ton estandart levittäen lippusi Binchois’n ylle,
Sur Binchois patron de bonté tuon hyvyyden esikuvan.
Son corps est plainte et lamenté Suremme hänen ruumistaan,
Qui gist soubs lame Joka nyt makaa maan povessa.
Helas plaise vous en pitié Voi, ole hyvä ja säälien
Prier pour l'ame. rukoile hänen sielunsa puolesta.
¶Retorique se Dieu me gard ¶Jumala olkoon todistajani,
Son serviteur a regreté retoriikka on surrut palvelijaansa.
Musique par piteux  

regard
Musiikkia itse itkui-

sin äänenpainoin
Fait deul et noir a porté valittaa ja pukeutuu surumustaan.
Pleurez hommes de feaulté Itkekää, oi uskon miehet,
Faites reclame ilmaiskaa ahdinkonne.
Vueillez vostre université Rukoilkaa koko yhteisönne voimin
Prier pour l'ame. hänen sielunsa puolesta.
¶En sa jonesse fut soudart ¶Nuoruudessaan hän oli sotilas
De honnourable mondanité maallinen mutta kunniallinen.
Puis a esleu la milleur part Sitten hän valitsi paremman tien
Servant Dieu en humilité palvellen nöyrästi Jumalaa.
Tant luy soit en crestienté Siksi kautta kristikunnan
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Antoine Brumel (n. 1460–1512/13)
TOUS LES REGRETZ

Vaikka Antoine Brumel ei olekaan tänä päivänä kovin tunnettu sä-
veltäjä, omana aikanaan häntä pidettiin taiturina jonka jätti varjoonsa 
ehkäpä vain Josquin Desprez, joka niin ikään mainitsee Brumelin vali-
tuslaulussaan. Useat teoreetikot ylistivät tutkielmissaan hänen teknistä 
taitavuuttaan, ja vielä Thomas Morley totesi 1597 että vain Brumel 
ja Josquin saattoivat opettaa kaiken vanhoista kaanontekniikoista ja 
moodeista.

Tous les regretz on pieni valovoimainen laulu Margareeta Itäväl-
talaisen, Alankomaiden ja Espanjan Habsburg-hallitsijan, laulukir-
jasta. Tämä teos ei sisällä monimutkaisia kaanoneita tai imitaatioita, 
mutta on valloittava retorisessa selkeydessään ja soinnullisuudessaan. 
Onkin hyvä muistaa, että tällainen, yksinkertaisempi, homofoninen 
ja tekstikeskeinen sävellystapa oli yhtä lailla merkittävä muotivirtaus 
1400-luvulla kuin alankomaalainen tiheäkudoksinen polyfonia, erityi-
sesti Italiassa. Brumel lieneekin säveltänyt tämän chansonin matkus-
taessaan Ferrarassa ja saatuaan vaikutteista Italialaisista kansanomai-
sista hengellisistä lauluista.

Tous les regretz quonques 
furent au monde,

Kaikki suru, jota maa 
päällään kantaa,

de Venez a moy Quelque 
part que je soie.

tulkoon luokseni, mis-
sä ikinä olenkin.

prennez mon cueur En sa 
dolleur, leur par fonde

Kietoutukoon sydämeni  
suruun

et le fendes que madame  
le voye.

ja haljetkoon kahtia, kun 
näen hänet.

Son nom est fame hänen nimensä on tunnettu.
Qui detient de grant voulenté Jolla hyvä tahto on,
Prier pour l'ame. rukoilkoon hänen sie-

lunsa puolesta.
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Pierre de la Rue (n. 1452–1518)
GAUDE VIRGO

Pierre de la Rue, tai »Pierchon», kuten Josquin häntä kutsuu va-
lituslaulussaan, on ehdottomasti yksi Josquinin sukupolven kiehto-
vimmista säveltäjistä. Hänen musiikissaan ovat aikalaiset ja jälkipolvet 
ihailleet niin suloista ilmaisua kuin häkellyttävän mestarillisia kaanon-
tekniikoita. De la Ruelle tuntuu olevan ominaista juuri se musiikin 
vapaa ja saumaton virtaavuus, joka usein myös liitetään Ockeghemiin. 

Yksi hänen hienoimmista teoksistaan on Gaude Virgo (Iloitse, neit-
syt). De la Rue on todennäköisesti säveltänyt sen oleskellessaan Es-
panjassa, Johanna Mielipuolen hovissa. Margareeta Itävaltalaisen 
tavoin myös Johanna oli erityisen kiintynyt de la Ruen musiikkiin. 
Hän kärsi aviomiehensä Filip Kauniin kuoleman jälkeen raskaasta 
masennuksesta, ja kukaties, ehkäpä säveltäjän pehmeän samettinen, 
melankolinen musiikki tarjosi hänelle lohtua. Joka tapauksessa de la 
Rueta kohdeltiin hyvin ja kuningatar Johanna maksoi hänelle kaksin- 
verroin sen mitä muille kapellin muusikoille. Gaude Virgossa huomio 
kiinnittyy erityisen taidokkaaseen polyfoniaan: kaikki neljä ääntä liik-
kuvat vaivattomasti omissa melodioissaan selkeänä ja itsenäisenä, ajoit-
tain imitoiden toisiaan, ajoittaen yhtyen pitkiin akordeihin. On suo-
rastaan maagista, miten musiikki tuntuu luovan kuin itsestään, omalla 
painollaan vääjämättömän ja ehtymättömän liikevoimansa. Siitä huo-
limatta se on kaikkea muuta kuin mekaanista ja kuohuttaa kuulijaa 
emotionaalisella ilmaisuvoimallaan.

Gaude virgo mater Christi, tu Riemuitse, neitsyt, Kristuksen
qui sola meruisti, O virgo äiti, sinä yksin olet ansain-
dulcissima, nut kunnian istua
esse tante dignitatis ut sis sancte Pyhän kolminaisuuden vierellä,
trinitatis sessione proxima. oi suloisin neitsyt.
¶Gaude flore virginali que ¶Riemuitse, neitseellinen kukka,
honore speciali transcendis erityisen kunnioitettu, ylittä-
splendiferum; mättömän säteilevä;
Et sanctorum decoratum ja pyhien enkelien verraton

14 Nymfien  valitus



angelorum principatum kauneus on sinulle arvollisesti
dignitate muneratum. suotu.
¶Gaude nexu voluntatis, ¶Riemuitse sitoutumisen tahdosta
et amplexu caritatis, ja rakkauden hyväilystä, näin
juncta sit altissimo, korkeimmin yhdistetty,
ut ad votum consequaris, niin että voit edetä kohti lupaus-
quod vis totum ac precaris ta, jonka toivot ja rukoilet
ab illo. hänen täyttävän.
¶Gaude splendens vas ¶Riemuitse, loistava hyvey-
virtutum, cujus pendens den astia, jonka valinta
est ad nutum, tota celi oli määrätty taivaan
curia, neuvostossa,
¶ te benignam et felicem, ¶ystävällinen ja iloinen,
Jesu dignam arvollinen kantamaan
genetricem venerans Jeesusta, kunnioitetusti
in gloria. palvottu.
¶Gaude sponsa cara Dei, nam ¶Riemuitse, rakas Jumalan mor-
ut clara lux diei solis datur sian, sillä niin kuin päivä saa
lumine, valonsa auringosta,
sic tu facis orben vere, tue sinä saat maailman loistamaan
pacis resplendere lucis täyteläisellä tyyneydelläsi ja
plenitudine. valollasi.
¶Gaude mater miserorum, quia ¶Riemuitse, armollinen äiti, sillä
pater seculorum, dabit te maailman Isä antaa sinut kun-
colentibus, nioittaville palvojillesi,
congruentem hic mercedem, et sopivaksi palkinnoksi täällä ja rie-
felicem polisedem, regnis in mukkaan valoisaksi lepopai-
celestibus. kaksi taivaan valtakunnassa.
¶Gaude parens virgo pura, certa ¶Riemuitse, puhdas neitsyt, luotet-
manens et secura, quod hec tua tava, pysyvä ja turvallinen,
gaudia. koska nämä ovat ilojasi.
Non cessabunt, nec decrescent, Ne eivät lakkaa, eivätkä vähene,
sed durabunt ac florescent per vaan pysyvät ja kukoistavat
eterna secula. Amen. ikuisesti. Amen.
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Pierre de la Rue
SALUTARIS HOSTIA

Hieno on myös Pierre de la Ruen ainutlaatuinen ehtoollishymni 
O Salutaris Hostia. Hiukan Brumelin chansonin tavoin tämä lähes täy-
sin homofoninen, peräkkäisistä soinnuista koostuva teos luo hetken 
suvannon kaiken polyfonian kompleksisuuden keskellä ja hakee yksin-
kertaisessa kauneudessa vertaistaan.

Jean de Ockeghem
PETITE CAMUSETTE / S’ELLE M’AMERA

Vaikka Ockeghem ei ehkä ollut omimmillaan chanson-säveltäjänä, mai-
ninnan arvoinen silti on esimerkiksi hänen laulunsa Petite camusette. 
Siinä neljästä äänestä kolme alinta koostuvat kaanonin tavoin samasta 
melodiasta. Teos on myös eräänlainen remix, sillä Ockeghem sävelsi 
alkuperäiseen kolmiääniseen lauluun uuden ylä-äänen »s’elle m’ame-
ra je ne scay». Tällainen menettely ei ollut epätavallista renessanssi-
aikana, ei myöskään silloin kun säveltäjät käyttivät toistensa teoksia 
lähtömateriaalina.

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

hostilia:
vihamieliset tuovat pääl-

lemme sodan,
da robur, fer auxilium anna voimaa, tuo apua.
¶Uni trinoque Domino ¶Olkoon kolmiyhteiselle 
sit sempiterna gloria, Herralle ikuinen kunnia,
qui vitam sine termino hänelle, joka elämän vailla loppua
nobis donet in patria. meille antaa valtakunnassaan.

Petite camusette, à la 
mort m'avez mis,

Pikku nykerönenäni, olet vie-
nyt minut kuolohon,

Robin et Marion, s'en 
vont au bois joly.

Robin ja Marion, sinne me-
nivät suloiselle salolle,
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Ilz s'en vont, ilz s'en 
vont bras à bras,

lähtivät käsi toisensa  
kainalossa,

ilz se sont endormis. 
petite camusette,

Ja nukahtivat. Oi pik-
ku nykerönenäni,

à la mort m'avez mis. Sinä olet vienyt minut kuolohon.
¶S’elle m’aymera  

je ne scay,
¶En tiedä rakastaako hän 

koskaan minua,
maiz je me mettray en essay Mutta yritän silti
d’aquerir quelque peu sa grace. Päästä hänen suosioonsa.
Force m’est que par la je passe; Minun on pakko onnistua
ceste foiz j’en feray l’aissay. Tällä kertaa yritän oikeasti.
¶L’autre jour tant je  

m’advensay
¶Eräänä päivänä pääsin 

niin lähelle,
que prezque tout mon  

cueur lassay
Että melkein tunnustin sy-

dämeni kaihon
d’aller sans que luy demandasse. Sitä kummemmin ajattelematta.
S’elle m’aymera  

je ne scay,
En tiedä rakastaako hän 

koskaan minua,
maiz je me mettray en essay. Mutta yritän silti.
¶Puis aprez le coup me pensay ¶Sitten jälkeen päin ajattelin,
que lonc temps a que  

ne cessay,
Että miksen pitkänkään ajan 

jälkeen lopettanut.
ne ne fut que je ne l’aymasse, Ei siksi ettenkö häntä rakastaisi,
maiz c’est ung jeu de passe passe, Mutta koska se on petollinen peli.
j’en suis comme j’en commensay. Olen taas lähtöruudussa.
¶S’elle m’aymera  

je ne scay,
¶En tiedä rakastaako hän 

koskaan minua,
maiz je me mettray en essay Mutta yritän silti
d’aquerir quelque peu sa grace. Päästä hänen suosioonsa.
Force m’est que par la je passe; Minun on pakko onnistua
ceste foiz j’en feray l’aissay. Tällä kertaa yritän oikeasti.
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Jean de Ockeghem
INTEMERATA DEI MATER

Ehkäpä hienoin Ockeghemin teoksista on viisiääninen motetti Inteme-
rata Dei mater. Teos ei perustu mihinkään tunnettuun sävelmään, vaan 
on rakenteeltaan puhtaasti intuitiivinen luomus. Juuri ainutlaatuisesti 
Ockeghemille ominaisena pidetään tällaista abstraktia ilmaisua, jossa 
musiikki vain omia salaisia liikelakejaan noudattaen luo kulkunsa, ala-
ti uudistuvan etenemisensä, ja jonka rakennusperiaatteet vain Ockeg-
hem yksin tunsi. Hänen musiikkinsa tuntuu olevan kovin immuuni 
perinteiselle musiikinteoreettiselle tarkastelulle, ja sen lakeja on vaikea 
paljastaa, mikä juuri tekee Ockeghemista niin kiehtovan hahmon.

Intemerata dei materin hypofryygisen sävellajin tumma sointi, ma-
talien ja korkeiden tekstuurien taidokas kontrastointi, melodisten lin-
jojen lomittain aaltoileva jatkuvuus, rauhallisen jalosti etenevä liike 
sekä Ockeghemille luonteenomainen matalan rekisterin käyttö, jossa 
basso laskee jopa suureen C:hen, tekevät teoksesta yhden koko renes-
sanssikirjallisuuden kirkkaimmista helmistä.

Intemerata Dei mater, 
generosa puella, 

Tahraton Jumalanäiti, ylevä  
neito,

milia carminibus quam 
stipant agmina divum, 

jonka tuhannet enkelten ri-
vit ympäröivät lauluilla,

respice nos tantum, si quid 
jubilando  
meremur. 

katso meihin vain, jos me 
ansaitsemme mahdolli-
suuden iloitsemiseen.

Tu scis, virgo decens, quanti 
discrimine agatur exulibus, 

Sinä tiedät, siveä neitsyt, kuin-
ka suureen vaaraan

passimque quibus  
jactemur  
arenis.

maanpakolaiset joutuvat ja 
mihin karikkoihin meidät 
kaikkialla paiskataan.

¶Nec sine te manet ulla  
quies spes nulla  
laboris, 

¶Ilman sinua emme saa 
lepoa, eikä meillä ole toivoa 
koettelemuksissamme
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Loyset Compère (n. 1445–1518)
GRANT DESIR

Timo Peedu – renessanssiluuttu

Jean de Ockeghem
QUANT DE VOUS SEUL
Timo Peedu – renessanssiluuttu 

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

Josquin Desprez’n ehkä kuuluisin teos, Nymphes de Bois, eli valitus 
Ockeghemin kuoleman johdosta, on muistolaulu kunnioitetulle op-
pi-isälle. Siinä säveltäjä kutsuu kollegansa Pierre de la Ruen, Loyset 
Compèren ja Brumelin itkemään rakkaan mestarin menetystä. Siinä 
Josquin käyttää taiten Requiem aeternam -kirkkosävelmää hitaana can-
tus firmuksena teoksen lomassa, nyt mutatoituna sangen melankoliseen 
fryygiseen kirkkosävellajiin. Ainutlaatuisia ovat kohdat, jossa kaikki 

nulla salus patriae, domus aut 
potiunda parentis cui regina 
praees, dispensans  
omnia; 

eikä pelastusta kotimaallem-
me eikä toivoa pääsystä 
Isän maille, joita sinä hal-
litset kuningattarena.

laeto suscipis ore pios  
dulci quos nectare  
potas et 

Sinä jaat kaiken hymyillen ja pidät 
yllä hurskaita, joille sinä annat 
makeaa nektaria juotavaksi ja

facis assiduos epulis 
accumbere sacris.

joiden sinä annat iänkaiken 
levätä pyhissä pidoissa.

¶Aspiciat facito miseros pietatis 
ocello Filius, ipsa  
potes; 

¶Anna Pojan luoda kadotettuihin 
hurskauden katse – sinulla 
itselläsi on tämä voima.

fessos hinc arripe sursum, 
diva, virgo manu, 

Nosta väsyneet ylös tästä paikas-
ta, pyhä neitsyt, kädelläsi

tutos et in arce locato. ja aseta heidät turvaan linnaasi.
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äänet, myös kontratenori laskeutuvat äärimmäisen matalaan rekiste-
riin, mikä luo teokselle ominaisen lämpimän, samettisen soinnin.

5

Nymphes des bois, deesses 
des fontaines,

Metsän nymfit, lähtei-
den jumalattaret,

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

claires et haultaines
vaihtakaa kuulaat ja kirk-

kaat äänenne
En cris trenchans et  

lamentations,
tuskan parahduksiin 

ja kirkaisuihin,
Car Atropos tres terrible  

satrappe
sillä tuo kauhea  

Atropos
Votre Ockeghem atrappe 

en sa trappe,
on saanut teidän Ockeg-

heminne ansaansa,
Vray tresorier de musiqe 

et chef doeuvre,
todellisen musiikin aarteen-

vartijan ja mestarin,
Doct elegant de corps et 

non point trappe,
elegantin ulkomuodoltaan 

eikä suinkaan karkean.
Grant domaige est que 

la terre le couvre.
On suuri murhe, että maa 

nyt peittää hänet.
¶Acoultres vous dhabis de doeul, ¶Pukekaa suruviittanne ylle,
Josquin Piersson  

Brumel Comper,
Josquin, Pierchon,  

Brumel, Compère,
Et ploures grosses  

larmes doeul,
ja vuodattakaa suuria su-

run kyyneleitä,
Perdu aves votre  

bon pere.
sillä menettäneet te olet-

te hyvän isänne.
Requiescant in pace. Levätköön rauhassa.
Amen. Aamen.
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HÄKKILINTUJA  
JA MUITA ELÄIMIÄ  

Uutta konserttiohjelmaa kootessa-
ni päädyin pohtimaan ajankohtaista kysymystä: miksi 
naissäveltäjien musiikkia kuullaan klassisen musiikin 
konserteissa niin vähän? Nykymusiikin kohdalla kysy-
myksen ymmärtää paremmin – säveltäjien sukupuoli-

jakauma voisi heijastua esitysten määrässä, mutta vuosisatojen takai-
sesta historiallisesta, eli niin sanotusta vanhasta musiikista puhuttaessa 
tilanne ei ole yhtä yksinkertainen. Tuntemattomat kaukaisten aikojen 
ja paikkojen säveltäjät ovat jääneet tuntemattomiksi monista syistä. 
Tilanteeseen vaikuttavat eri aikojen nykyajasta poikkeavat tilanteet 
ja toimintatavat, useiden satojen vuosien perinteet, puhumattakaan 
myöhempien aikojen kustantajien ja musiikkitieteilijöiden valinnoista. 
Haluan osaltani kantaa korteni kekoon ja toisaalta sekoittaa pakkaa 
tuomalla Auroren ohjelmistoon pinon ennen kuulemattomia teoksia 
renessassin ajan naissäveltäjiltä.

Yleensä mitä pidemmälle historiassa mennään sitä vaikeampaa on 
pätevien lähteiden löytäminen. Vanhaa musiikkia, jonka tekijä on tun-
tematon eli Anonymous, löytyy pilvin pimein. Joskus tutkijat pääsevät 
kuitenkin tekemään sivistyneitä arvailuja tekijöistä, ja tässäkin kon-
sertissa on kaksi naissäveltäjien säveltämiksi oletettua, eli heille attri-
buoitua teosta. Renessanssin aikaan monet taiteilijat eivät välttämättä 
signeeraaneet teoksiaan, eli unohdus ja aika eivät ole ainoita syitä sä-
veltäjien tuntemattomiksi jäämiselle. Vaatimattomuudesta kumpuava 
tapa oli varmasti käytössä luostareissa, mutta eipä ollut ruhtinassuvun 
jäsenenkään (miehen tai naisen) soveliasta käydä itse torilla arkiostok-
silla saati julkaista sonettejaan tai madrigaalejaan kaiken kansan ihme-
teltäväksi. Myös erilaiset pseudonyymit eli salanimet olivat suosittuja. 
Kuinka moni nimi, jonka taustalla piileskelevästä ihmisyksilöstä emme 

Teksti: Sini Vahervuo
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tiedä mitään, onkaan jalosukuisen säveltäjän salanimi? Entä oliko Ano-
nymous nainen?

Renessanssin aikaan oppineet naiset olivat ikään kuin oma suku-
puolensa, eivät subjekti (mies) tai objekti (nainen). Vain ylin eliitti 
kuten aateliset ja kirkonmiehet pääsivät toimimaan »miehen roolissa», 
ja suurin osa väestöstä, niin miehistä kuin naisista, eli elämäänsä il-
man nykyajan oikeuksia tai mahdollisuuksia. Yhteiskuntajärjestys oli 
toinen ja toimi eri periaattein. Päivi Setälän sanoin: »Ihmisen ase-
ma renessanssin aikaan riippui enemmän hänen syntyperästään kuin 
sukupuolestaan.»

Olen valinnut konserttiohjelmaan enimmäkseen Italian renessans-
sin oppineiden naisten säveltämää ja sanoittamaa musiikkia, jota vielä 
harvoin kuulee konserttiohjelmissa. Ohjelmassa on nunnien säveltä-
mää uskonnollista musiikkia keskiajalta 1500-luvun puoliväliin saak-
ka säveltäjäniminä Hildegard Bingeniläinen, Suster (sisar) 
Bert ken, Gracia Baptista, Eleonora d’Este, (Vittoria)/Ra-
faella Aleotti ja maallisia naismuusikoiden ja -runoilijoiden teok-
sia keskiajan trubairitzista eli naistrubaduurista Beatrize de Diasta 
alkaen 1500-luvun lopulle saakka mutta barokkimusiikkiin koskematta.

Pitkin konserttia kuulemme lintuaiheisia miessäveltäjien »kom-
mentteja», ja konsertin loppupuolella ääneen pääsevät myös Italiassa 
1580-luvulla perustetuista naismuusikoiden yhtyeistä (concerto delle 
donne) inspiroituneet miehet. Olen sommitellut konsertin teokset pait-
si niiden omista lähtökohdista myös tekijöiden kohtaloita tarkoituk-
sella kontrastoiden. Varsinkin Italian myöhäisrenessanssin ylhäisten 
naisten kohtalot olivat usein traagisia, ja tätä vasten nunnaluostarielä-
mä näyttäytyy »vaaralliseen» avioelämään verrattuna houkuttelevalta. 
Valtaapitävien väkivaltaisuuden kohteeksi joutuivat sisäpiirin naisten 
lisäksi kuitenkin myös monet miehet, joiden ääni ei tässä konsertissa 
pääse kuuluville.

Tärkein työkaluni teosten valinnassa on ollut oma taiteellinen ma-
kuni ja ja sen juurille pyrkiminen. Muusikkona kaipaan puhdaslinjaista 
polyfoniaa, missä pintataso väreilee vivahteikasta melodian tai rytmin 
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työstöä, kuten myöhäisrenessanssin madrigaaleissa ja diminuutio-
perinteessä, tai toisaalta keskiajan ja varhaisrenessanssin taitteen »älyl-
lisessä» musiikissa. Harmikseni en ole löytänyt vielä toistaiseksi tässä 
konsertissa kuultavia laajempia sävellyksiä naissäveltäjiltä, mutta on-
neksi tämä konsertti on vain alkuraapaisu tutkimukselleni. Voimme 
kuitenkin vain kuvitella, miltä musiikki on renessanssin aikaan kuu-
lostanut, eli mitä muusikot ovat oikeasti soittaneet nuotissa lukevan 
lisäksi aikana, jolloin nuottikirjoitus alkoi vakiintumisensa ars subtilio-
rin monimutkaisten notaatiokokeilujen jälkeen. Se, mitä pelkistetystä 
nuottikuvasta 1400–1500-luvuilla saattaa puuttua, on jossain määrin 
täydennettävissä esittävän muusikon omalla tulkinnalla ja jopa sävel-
lystyöllä, eli niin sanotulla koristelulla, joko hetkessä improvisoiden tai 
systemaattisemmin suunniteltuna. 

Konsertin teokset sisältävät historiallisuutensa lisäksi minulle mie-
lenkiintoisia elementtejä, joiden toivon miellyttävän ja inspiroivan kuu-
lijaa. Kuulijan vastuulle jää määrittää, onko sävellys laadukas – esityk-
sen laadusta vastaamme me muusikot. Esitystavat, tempot ynnä muut 
ja kokoonpanot olen valinnut oman mieleni mukaan historiallista tie-
toa ja perinteitä kunnioittaen ja soveltaen. Konsertti ei pyri toistamaan, 
tai replikoimaan täsmälleen sitä, miltä tämä musiikki on aikanaan 
kuulostanut, vaan tarkoituksena on tarjoilla nykykuulijan korvia hive-
levää renessanssisoittimien sointia monipuolisesti.

Beatrize de 
Dia. Kirjan 
initiaali, 
1200-luku.
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TEOKSET
Margareeta Itävaltalainen (1480–1530)

SE JE SOUSPIRE ET PLAINGZ / ECCE ITERUM
Konsertin aloittaa lapsuutensa Ranskan kuninkaan hovissa viettäneen 
prinsessa ja herttua Margareeta Itävaltalaisen sanoittama ja 
todennäköisimmin myös säveltämä musiikki. Jo kaksivuotiaana hänet 
lähetettiin Ranskan hoviin, mutta sovittu avioliitto Ranskan tulevan 
kuninkaan kanssa purettiin vuonna 1491. Hänestä tuli silti merkittävä 
aikansa hallitsijatar, Habsburgien Alankomaiden landvoogt eli kenraa-
likuvernööri, ja loistava esimerkki renessanssin ajan oppineesta naises-
ta. Margareeta oli merkittävä mesenaatti ja musisoi myös itse muun 
muassa virginaalilla. Teoksen runo on Margareetan veljellensä kunin-
gas Filip Kauniin muistolle kirjoittama lamentaatio eli surumusiikki. 
Teoksessa alimmalle äänelle kirjoitettu latinalainen teksti paljastaa kir-
joittajan sukulaissuhteen menehtyneeseen. Säveltäjästä ei ole varmuut-
ta, mutta Margareetan itsensä epäillään säveltäneen teoksen mahdolli-
sesti jonkun hovinsa muusikon kanssa.

Se je souspire et plaingz, Disant 
»Helas, aymy!» Et par 
champs et par plains Je 
plains mon doulx amy. Sur 
tous l’avoir eslu, Mais fiere 
destinée Par mort le m’a 
toulu. Dolente  
Infortunée.

Niin minä huokaan valittaen, 
sanoen »Voi ystävä!» Ja pel-
loilla ja niityillä suren rakasta 
ystävääni. Hän oli valittu, 
yli muiden, mutta kopea 
kohtalo vei hänet minulta 
kuoleman kautta, tuon mur-
heellisen, epäonnekkaan.

Mes chantz sonrt de deuil 
plains: Bon jour n’ay ne 
demy. Vous qui oyes mes 
plaints, Ayez pitite de my!

Minun lauluni ovat surua täynnä, 
päiväni eivät ole hyviä, eivät edes 
puolet päivät. Sinä, joka kuulet 
valitukseni, sääli minua! (AR)

Sanoitusten käännökset: Anneliina Rif (AR) ja Matias Häkkinen (MH)
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Pierre de la Rue (1460–1518)
POUR UNG JAMAIS (Fraw Margetsen Leid)

san. Margareeta Itävaltalainen
Margareeta Itävaltalaisen suosikkisäveltäjä hovissa oli flaamilainen 
Pierre de la Rue, jonka tyyli on linjakasta ja pidättyvää, sanoja 
maalailematonta. Teoksen sanoittajan tärkeydestä kertoo myös se, että 
laulu tunnettiin Euroopassa nimellä Fraw Margetsen Leid, eli Marga-
reetan laulu.

Pour ung jamais Kannan kaihoa,
ung regret me demeure joka ei koskaan jätä mi-

nua rauhaan
Qui san cesser nuyt et Joka herkeämättä,
jour à toute heure päivin ja öin
Tant me tourmente que Kiduttaa minua niin,
bien vouldroy morir että toivon kuolevani
Car ma vie est fors Ja siten elämäni on
seulement languir pelkkää tuskaa,
Parquoy fauldra en la joten minun täytyy

¶Ecce iterum novux dolor 
accedit! Nec satis erat 
infortunissime Cesaris 
filie conjugem amisisse 
dilectissimum; nisi etiam 
fratrem unicum mors 
acerba surriperet.

¶Ja näin saapuu jälleen uusi 
tuska! Ei vielä riittänyt, että 
keisarin onnettomimmalta 
tyttäreltä vietiin tämän 
suuresti rakastettu puoliso; 
katkera kuolema vei myös 
hänen ainoan veljensä.

Doleo super te, frater mi 
Philippe, Rex optime; nec 
est qui me consoletur.

Suren vuoksesi, veljeni Fi-
lip, hyvä kuningas; mikään 
ei voi minua lohduttaa.

O vos omnes qui transitis per 
viam, attendite et videte si 
est dolor sicut dolor meus!

Voi te, jotka täällä kuljette, kat-
sokaa, nähkää voiko tuskani 
vertaista tuskaa ollakaan! (MH)
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Pierre de la Rue
SOUBZ CE TUMBEL (Epitaphe de l’amant vert)

san. Jean Lemaire (n. 1473–n. 1525)
Kuten konsertin alaotsikko antaa odottaa on konsertissa myös lintu-
teema. Renessanssin oppineet naiset, eli naiset, joilla oli mahdollisuus 
koulutukseen syntyperän tai luostarin ansiosta, olivat sivistyneitä ja 
kyvykkäitä mutta usein häkkilintuihin verrattavassa asemassa. Toisaal-
ta yhteiskuntajärjestys oli tarkoin roolitettu kuninkaasta talonpoikaan: 
kaikilla oli paikkansa, ja »renessanssinerotkin» olivat kirkon tai hallit-
sijoiden palveluksessa. Vapaan ihmisen ideaali – humanismin perin-
tö – saisi odottaa vielä vuosisatoja kukkaan puhkeamistaan. Konsertin 

fin que je meure kuolla
¶D’en eschapper l’atente ¶Vaikkei ole varmaa,
n’est pas sceure, että edes siten saisin unohduksen
Car mon las cueur en Ja niin on sydämeni
tristesse labeure surusta raskas
Tant que ne puis celle Niin raskas, ettei se
douleur souffrir tahdo kestää tätä tuskaa
Et sy m’est force devant Ja jos minun täytyy ih-

misten edessä
gens me couvrir peittää itseni
Parquoy fauldra en la on lopulta tarpeen,
fin que je meure että kuolen.
¶De mes fortunes pensoie ¶Onnestani
estre au deseure, olin ennen varma
Quant ce regret mauldit Ja nyt kadun kirousta,
ou je demeure jonka alla asun
Me couru sus pour me faire morir. Juoksin rohkeasti, mut-

ta kohti kuolemaani,
Delaissee fuz, seule, sans nul plaisir, Olin hylätty, yksin ja ilman iloa,
Parquoy fauldra a la fin Siksi on lopulta tarpeen,
que je meure. että kuolen. (MH)
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ensimmäinen lintu liittyy sekin konserttimme vaikutusvaltaisempaan 
hallitsijaan, joka oli lapseton leski kahdesta avioliitosta ja pukeutui 
yleensä surupukuun. 

Jean Lemairen runo on kirjoitettu Margareeta Itävaltalaisen 
vihreän papukaijan muistolle, tämä kun ei enää malttanut odottaa 
emäntäänsä matkoilta vaan syöksyi ikäväntuskissaan hovin koirien 
kitaan. Lemaire kuvaa runossaan papukaijan uskollisena kumppanina 
ja tarkkailijana, joka näkee senkin mitä surullinen prinsessa ja hert-
tuatar ei halunnut jakaa muiden kanssa. Papukaijan ja naisen suhde 
on taiteessa monisatavuotinen ja muistuttaa ritarirakkautta. Papukai-
ja symboloi tuolloin myös suorapuheisuutta, kun taas 1800-luvulta 
lähtien naisen ja papukaijan kumppanuutta alettiin tulkita taiteessa 
eroottissävytteisenä.

Clément Janequin (n. 1485–1558)
LE CHANT DES OYSEAUX

Olen suunnitellut ohjelman nokkahuiluille ja sopraanolaulajalle – 
olenhan myös itse nokkahuilisti – sekä heleää äänimaisemaa rikastavil-
le jousi-, näppäily- ja kosketinsoittimille. Renessanssinokkahuiluyhtye 
Q Consort pääsee näyttämään sirkutteluvoimansa konsertissa instru-
mentaaliversiossa Janequinin chansonista Les chants des Oiseaux, jos-
sa eri lintulajien pesänrakennusiloittelua terrorisoiva käki lennätetään 
matkoihinsa.

Soubz ce tumbel qui est 
ung dur conclave,

Tässä haudassa, kylmäs-
sä lukitussa häkissä

Gist l’Amant vert, et le 
très noble esclave,

lepää vihreä rakasta-
ja, tuo arvokas orja,

Dont le franc cœur de vray 
amour pure yvre

jonka jalo sydän, täynnä totis-
ta, puhdasta rakkautta

N’a peult souffrir, perdre 
sa dame et vivre.

ei voi elää menettäessään 
herrattarensa. (AR)
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Hildegard Bingeniläinen (n. 1098–1179)
DE UNDECIM MIL. VIRGINIBUS

Ohjelman vanhimmat teokset ovat lauluja keskiajalta kahdelta eri elä-
mäntapaa edustavalta naiselta. Tekstit tarjoavat harvinaista naisnäkö-
kulmaa lähes tuhannen vuoden takaa. Mutta ovatko heidän teoksensa 
erilaisia kuin aikansa miesten? 

Mystikko, runoilija ja säveltäjä Hildegard Bingeniläinen julistettiin 
pyhimykseksi vuonna 2012. Bingeniläisen ylistyksessä Pyhälle Ur-
sulalle ja häntä seuranneille 11 000 neitsyelle on aisteja hiveleviä 
kielikuvia. Legendan mukaan Prinsessa Ursula viivytti avioliittoaan 
pakanallisen päällikön Conan Meriadocin kanssa tekemällä suu-
ren pyhiinvaelluksen Euroopassa 11 000 neitsytpalvelijattarensa kanssa. 
Matka päättyi traagisesti kun hunnit ampuivat Ursulan ja teloittivat 
kaikki neitsyet legendan mukaan Kölnissä vuonna 384. Tämän jälkeen 
uhrit julistettiin marttyyreiksi. Tarina on todennäköisesti paisunut 
vuosisatojen mittaan, sillä alun perin palvelijoita oli kuitenkin ehkä 
vain 11. Alkuperäiset vuosiluvut ovat siis epäselviä, mutta kun Kölnis-
tä löytyi vuonna 1106 satojen antiikin ajan luiden hauta, vahvistui Ur-
sulan ja neitsyeiden marttyyrilegenda entisestään. Pyhien neitsyiden 
reliikkejä lähetettiin keskiajalla ympäri Eurooppaa myös Turkuun, ja 
Pyhälle Ursulalle rakennettiin Turun tuomiokirkkoon oma kappeli ja 
alttari vuonna 1455.

Spiritui Sancto honor sit, Kunnia olkoon Pyhälle Hengelle,
qui in mente Ursule virginis joka neitsyt Ursulan mielen kautta
virginalem turbam velut 

columbas collegit.
keräsi neitsyiden, kuin 

kyyhkysten, joukon.
Unde ipsa patriam suam Niin hän jätti isänmaansa,
sicut Abraham reliquit. niin kuin Aabraham.
et etiam propter 

amplexionem Agni
Ja syleilläkseen  

Karitsaa
desponsationem viri sibi  

abstraxit.
jätti hän miehen, jolle hä-

net oli kihlattu.
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Beatritz de Dia (n. 1175–n.1225)
A CHANTAR M’ER

Varhaisimman tunnetun naistrubaduurin eli troubairitzin teoksessa 
petturi saa kuulla kunniansa – ja mistä on jäävä paitsi. Kreivitär Beat-
rize sävelsi sekä lauluäänelle että lempisoittimelleen huilulle. A chantar 
m’er on tiettävästi myös ensimmäinen teos, jossa käytetään avoimeksi 
jäävän ja sulkeutuvan lopukkeen eli heikon ja vahvan kadenssin esi-
asteita. Tämä sävelmä on myös ilmeisesti ainoa troubairitzeilta nuot-
tina säilynyt teos (muista tällä hetkellä tunnetuista on säilynyt pelkkä 
teksti).

A chantar m'er de so 
qu'eu no volria,

Laulan, mistä en  
tahdo,

tant me rancur de lui cui  
sui amia;

sillä niin paljon minua 
kiusaa ystäväni,

car eu l'am mais que 
nuilla ren que sia:

jota rakastan enem-
män kuin mitään.

vas lui no.m val merces  
ni cortezia

Mikään ei riitä hänelle, ei 
lempeys, ei hyvät tavat,

ni ma beltatz ni mos 
pretz ni mos sens;

ei kauneuteni eikä  
kunniani.

c'atressi.m sui enganad' e trahia Minut on petetty,
Com degr' esser, s'eu fos  

dezavinens.
ikään kuin olisin käyttäyty-

nyt häntä kohtaan väärin.

Nam iste castissimus et 
aureus exercitus

Sillä tämä siveellisin ja 
kultaisin armeija

in virgineo crine mate  
transivit.

ylitti meren avoimin, neit-
seellisin hiuksin.

O quis umquam talia  
audivit?

Oi, onko kukaan koskaan 
vastaavaa kuullut?

Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto.

Kunnia olkoon Isälle, Pojalle 
ja Pyhälle Hengelle. (AR)
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Sisar Bertken (1426–1514)
DIE WERELT HIELT MI IN HAIR GEWOUT

Sisar Bertken oli yhteiskunnasta utrechtiläiseen kirkontorniin eristäy-
tynyt askeetikko, jonka kuoleman jälkeen huoneesta löytyi kourallinen 
sittemmin ympäri Eurooppaa levinneitä teoksia, runoja ja sävellyksiä. 
Sisar Bertken vietti huoneessaan 57 vuotta meditoiden, rukoillen ja ru-
noja kirjoittaen. Kirkonmenoihin hän osallistui ikkunastaan. Laulun 
viimeisessä säkeessä puhutaan liljoistasta, jotka symboloivat naiseutta, 
joskus myös Neitsyt Mariaa.

¶Valer mi deu mos pretz 
e mos paratges

¶Minun arvoni on kunniassani 
ja jaloudessani,

e ma beutatz e plus mos 
fins coratges;

kauneudessani ja sydäme-
ni vilpittömyydessä,

per qu'eu vos man lai on 
es vostr' estatges

minkä vuoksi kutsun si-
nua tällä laulullani,

esta chanson, que me  
sia messatges:

olkoon se viestinviejä-
ni, missä lienetkään,

e voill saber, lo meus 
bels amics gens,

ja haluaisin tietää,  
jalo ystäväni,

per que vos m'etz tant fers 
ni tant salvatges;

miksi olet minua kohtaan 
niin julma ja kylmä,

no sai si s'es orgoills o  
mal talens.

sillä en tiedä, onko se ylpeyt-
tä vai pahaa tahtoa.

¶Mais aitan plus voill li 
digas, messatges,

¶Ja kertokoon viestinviejä 
sinulle sen,

qu'en trop d'orgoill an gran 
dan maintas gens.

että liika ylpeys on vahin-
goittanut monia. (AR)

Die werelt hielt mi in hair  
gewout

Maailma on pitänyt mi-
nua otteessaan

Mit haren stricken menichfout; monine kahleineen,
Nu ben ic hair ontcomen. mutta nyt olen paennut pois.
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Tuntematon 1400-luvulta
UNE JEUNE FILLETTE (La Monica)

Renessanssin aikaan Etelä-Euroopassa yleistyi tapa, että perheen nuo-
rimpia tyttäriä lähetettiin luostareihin, kun heidän naimisiin saatta-
misensa muuttui kalliimmaksi ja kalliimmaksi yhä korkeampien myö-
täjäisten vuoksi. Tätä tapaa kommentoi ehkä jopa 1300-luvulta asti 
Italiassa ja Ranskassa levinnyt kertomus nuoresta tytöstä, joka ei van-
hempiensa tahdosta huolimatta olisi halunnut mennä nunnaluostariin. 
Varhaisin nuottikäsikirjoitus löytyy Sienasta vuodelta 1465.

Une jeune fillette de  
noble coeur,

Olipa nuori, jalosydä-
minen tyttönen,

Plaisante et joliette de 
grand' valeur,

miellyttävä, sievä  
ja arvollinen.

Outre son gre on l'a 
rendu' nonnette

Vastoin tahtoaan hänes-
tä oli tullut nunna,

Och, dat sij seer bedrieghelic is, Voi, miten petollinen se onkaan,
Dat heb ic wel vernomen. olen sen hyvin nähnyt.
¶Die edele minne boven tijt ¶Ikuinen, jalo rakkaus
Die heeft mijn harte seer verblijt; on kovin ilahduttanut sydäntäni,
Si wil my  

sterven leren.
se haluaa opettaa mi-

nua kuolemaan
Wair my die edel  

minne stuert,
ja minne jalo rakkaus mi-

nua ohjaakaan,
Dair toe wil ic my keren. sinne minä haluan mennä.
¶Die lelien leven sonder pijn; ¶Liljat elävät tuskia vailla,
Si scencken, si drincken 

den puren wijn,
kaatavat ja juovat  

puhdasta viiniä.
Hair vroechde is boven maten. Niiden ilo on mittaamaton,
Si singhen also  

sueten discant;
ne laulavat suloisella, kor-

kealla äänellä.
Wie mach die lelien laten? Kuka haluaisi liljat jättää? (AR)
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Gracia Baptista (s. n. 1557)
CONDITOR ALME

Luostariin sulkeutuminen saattoi tarkoittaa naiselle myös suurem-
paa vapautta toteuttaa itseään taiteellisesti kuin arkielämässä edes 
ylimystön hoveissa, joissa avioliitto ja suvun jatkaminen olivat tärkeä 
osa politiikkaa. Varhaisin säilynyt naisen tekemä kosketinsoitinsävel-

Cela point ne luy haicte dont 
vit en grand' douleur.

eikä tämä miellyttänyt häntä, vaan 
hän tunsi suurta ahdistusta.

¶Vn soir apres complie 
seulette estoit,

¶Eräänä iltana hartauden 
jälkeen hän oli yksin,

En grand melancolie se 
tourmentoit,

ja kärsi suru- 
mielisyydestä

Disant ainsi, douce  
Vierge Marie

sanoen: ”Voi suloinen 
Neitsyt Maria,

Abregez moy la vie, puisque 
mourir je doy.

lopeta elämäni, sillä mi-
nun täytyy kuolla.

¶Mon pauvre coeur 
souspire incessament,

¶Minun surkea sydämeni 
huokaa lakkaamatta

Aussi ma mort desire 
journellement.

ja kaipaa kuolemaani  
joka päivä,

Qu'a mes parens ne puis 
mander n'escrire,

enkä voi kertoa täs-
tä vanhemmilleni.

Ma beaute fort empire, je vis 
en grand tourment.

Minun kauneuteni kuih-
tuu ja elän tuskissa.

¶Que ne m'a-t-on donnee 
a mon loyal amy,

¶Miksei minua annettu 
uskolliselle ystävälleni,

Qui tant m'a desiree aussi 
ay-je moy luy,

joka kaipasi minua, niin 
kuin minä häntä?

Toute la nuict my tiendroit 
embrassee

Koko yön hän pitäisi mi-
nua sylissään.

Me disant la pensee lllet 
moy la mienne a luy.

kertoen minulle ajatuksiaan ja 
minä omiani hänelle. (AR)
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lys, hymniin perustuva teos Conditor alme on espanjalaisen nunnan 
Gracia Baptistan käsialaa, ja se julkaistiin vuonna 1557 espanjalaisessa 
kokoelmassa säveltäjien kuten Cristóbal Moralesin ja Antonio 
Cabezónin teosten rinnalla.

Eleonora d’Este (1515–1575)
HEC DIES QUAM FECIT DOMINUS

Vuonna 1543 julkaistun 23 motetin kokoelman Musica quinque vocum 
motetta materna lingua vocata säveltäjänä pidetään nykytutkimuksen 
valossa prinsessa Eleonora d’Esteä, Lucrezia Borgian tytärtä. Luc-
rezia kuoli kun Eleonora oli vain neljävuotias, ja koska hovista ei löy-
tynyt häntä ylempiarvoista kasvattajaa hänet laitettiin Ferraralaiseen 
Corpus Domini -luostariin. Kahdeksanvuotiaana hän päätti jäädä 
luostariin ja vain 18-vuotiaana hänestä tuli luostarin johtaja, abbedissa. 
Nunnaluostari oli kuuluisa musisoivista nunnistaan, joita tultiin kuu-
lemaan matkojen päästä. Emme mitä luultavimmin tule koskaan tietä-
mään varmaksi, että Eleonora olisi varmasti kokoelman säveltäjä, sillä 
prinsessalle ja abbedissalle ei olisi ollut soveliasta julkaista kokoelmaa 
omalla nimellään.

Hec dies quam  
fecit Dominus:

Tämä on se päivä, jon-
ka Herra on tehnyt;

exsultemus et laetemur  
in ea,

riemuitkaamme ja iloit-
kaamme siitä.

Alleluia. Halleluja. (Psalmi 118:24)
¶Confitemini Domino, 

quoniam bonus:
¶Kiittäkää Herraa, sillä 

hän on hyvä;

Conditor alme siderum, Tähtien Luoja,
aeterna lux credentium, uskovien ikuinen valo,
Christe redemptor omnium Kristus, kaikkien pelastaja
exaudi preces supplicum. kuule palvelijoittesi pyynnöt. (AR)
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Maddalena Casulana (n. 1540–n. 1590)
AHI POSSANZA D’AMOR
san. Francesco Petrarca (1304–1374)

Vuonna 1568 tiettävästi ensimmäinen naispuolinen ammattimuusikko, 
-säveltäjä ja -opettaja Maddalena Casulana omisti ensimmäisen 
oman madrigaalikokoelmansa, omin sanoinsa »ensimmäiset hedelmän-
sä», korkea-arvoiselle Isabella de’ Medicille. Esipuheessaan Casu-
lana kertoo: »Haluan paljastaa maailmalle muusikontyölläni sen mies-
ten turhamaisen virhekuvitelman, että vain yksin heillä on älykkyyden ja 
taiteellisuuden lahja, ja ettei näitä lahjoja ole koskaan annettu naisille.»

Maddalena Casulana
MORTE – CHE VÔI? – TE CHIAMO

san. Serafino Aquilano (1466–1500)
Uskonnollisten tekstien lisäksi olen valinnut konserttiohjelmaan 
myös maallisia tekstejä, mutta on mielenkiintoista miettiä, ovatko ne 

quoniam in saeculum 
misericordia ejus.

sillä hänen armonsa py-
syy iankaikkisesti.

(Pascha nostrum Immolatus 
est Christus.)

(Kristuksen henki on edestämme 
annettu.) (Psalmi 118:1)

Ahi possanza d’amor, 
com’in un tempo

Oi rakkauden voima, miten 
annatkaan sydämelleni

E speranz’e timor al cor  
mi porgi!

sekä toivoa että pelkoa sa-
maan aikaan.

Io pur chiegio per lei e  
mort’e vita,

Sen vuoksi pyydänkin sekä 
elämää että kuolemaa.

Ard’ et agiaccio, e taccio 
e forte grido

Palan ja jäädyn, vaike-
nen ja huudan apua,

Aita al mio perir; poi  
morte chiegio.

sillä tuhoudun, ja silloin 
pyydän kuolemaa.

Così servo d’altrui  
felice aspetto.

Siksi, toisten palvelijana, on-
nellisena odotan. (AR)
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naisellisia tai muuttuuko tekstien kertojahahmo naiseksi naissäveltä-
jän sävel kielen vuoksi? Maddalena Casulana on valinnut sävellystensä 
teksteiksi arvostettujen runoilijoiden tekstejä. Ne ovat maallisia ja pu-
huvat rakkaudesta, kaipuusta ja kuolemasta myös eroottiseen sävyyn. 
Myönnän; tämän konsertin teksteistä puuttuvat yleensä miehisiksi 
koetut teemat kuten valta, sota, hallitsijat tai hevoset, mutta tunteista, 
rakkaudesta ja kaipuusta puhuminen oli ylhäisille miehille – niin kir-
jailijoille kuin hallitsijoille renessanssin aikaan, mahdollista ellei jopa 
suotavaa.

Maddalena Casulana
MORIR NON PUÒ  IL MIO CUORE

san. Jacobo Sannazaro (1457–1530)
Maddalena Casulana oli ensimmäinen nainen, jonka teoksia julkaistiin 
ja painettiin hänen omalla nimellään. Ensimmäisen kerran Casulanan 
kuulaita ja kromaattisia teoksia julkaistiin vuonna 1566 madrigaaliko-
koelmassa nimekkäitten säveltäjien rinnalla, joista Orlando di Las-
so myös esitytti itse Casulanan teoksen. Casulana matkusti Italiassa 
toimien säveltäjänä, opettajana ja muusikkona laulaen ja soittaen luut-
tua. Hän toimi poikkeuksellisen itsenäisesti ainakin vuosikymmenen 
ennen kuin naismuusikkous alkoi kukoistaa Italiassa laajemmin.

– Morte! – Kuolema!
– Che vôi? – Mitä tahdot?
– Te chiamo – Kutsun sinua
– Ecco, m’appresso – Tässä olen
– Prendim’e fa che manchi 

il mio dolore
– Ota minut ja vie  

kipuni pois
– Non posso perch’in te 

non regna il core
– Minä en pysty, koska sinussa 

sydän ei hallitse.
– Sì fa! Sì fa! – Tee se! Tee se!
– No fa! Fatte’l restituire ché chi 

vita non ha non può morire.
– Ei! Korjaa se, koska se, joka 

ei elä, ei voi kuolla. (AR)
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Isabella de Medici (1542–1576)
LIETA VIVO E CONTENTA DAPOI CH’IL  

MIO BEL SOLE
Casulana omisti teoksiaan renessanssiprinsessa Isabella de’ Medicille, 
joka eli isänsä suojeluksessa kulttuurinkehdossa Firenzessä. Ohjel-
massa kuullaan ainoa Isabella de’ Mediciltä säilynyt kappale. Isabellan 
isä oli Cosimo I de’ Medici, joka palautti Medicit valtaan 200 vuo-
deksi. Lempilapsi Isabella asui isänsä luona Firenzessä myös naimisiin 
mentyään, vaikka aviomies asuikin Roomassa. Isänsä suojissa Isabella 
eli vapaasti lukien, musisoiden, konsertoiden ja tukien taidetta ja si-
vistystä. Isänsä kuoltua vuonna 1574 Isabella joutui muuttamaan avio-
miehensä Paolo Orsinin luo Roomaan, jossa joutui todennäköisesti 
tämän murhaamaksi samalla viikolla, ja samaan tapaan, kuin rakas ys-
tävänsä ja serkkunsa Leonarda di Toledo, joka oli myös asunut jo 
lapsesta saakka Cosimo I de Medicin suojeluksessa Firenzessä. Kun 
Leonardan mies kuristi vaimonsa koiranhihnalla, tämä yritti turhaan 
puolustautua purren miestään käteen.

Lieta vivo e contenta  
dapoi ch’il mio  
bel Sole

Elän onnellisena ja tyytyväi-
senä niin kauan kuin mi-
nun kaunis Aurinkoni

Morir non può il mio cuore: 
ucciderlo vorrei,

Sydämeni ei pysty kuolemaan, 
joten haluaisin surmata sen,

Poi che vi piace, miellyttääkseni sinua,
Ma trar no si può fuore  

dal petto
mutta ei sitä voi kiskoa 

ulos sinun rinnastasi,
Vostr’ove gran tempo giace; missä se on sijainnut kauan.
Et uccidendol’io,  

come desio,
Ja jos surmaisin sen, niin 

kuin haluaisin,
So che morreste voi, sinä kuolisit, 
Morrend’ anch’io. ja niin minäkin. (AR)
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Leonora Orsini (1560–1634)
PER PIANTO LA MIA CARNE

san. Jacopo Sannazaro
Myöhäisrenessanssin madrigaaliperinnettä kuullaan konsertin loppu-
puolen teoksissa, joihin on vaikuttanut 1580-luvulla Ferraran hovissa 
perustettu ensimmäinen concerto delle donne. 1500-luvun loppua men-
täessä näiden muodikkaiden naisyhtyeiden sopraanolaulajista inspi-
roituneet säveltäjät alkoivat vähitellen säveltää yhä virtuoosisempia 
ja myös korkeampia madrigaalien ylä-ääniä, josta kehitys jatkui kohti 
varhaisbarokkia ja soololaulun suosiota.

Vuonna 1574 säveltäjä Cosimo Bottegari julkaisi luuttulaulukir-
jan Arie e canzoni in musica di Cosimo Bottegari, jossa oli samana vuon-
na murhatun Isabella de’ Medicin sekä tämän 14-vuotiaan tyttären 
Leonora Orsinin sävellykset, jotka kuullaan tässä konsertissa pe-
räkkäin. Orsini muutti Roomaan vuonna 1588 ja perusti sinne concer-
to delle donne naismuusikoiden ammattilaisyhtyeen. Orsinin aviomies 
pahoinpiteli tätä jatkuvasti, mutta tämän onnistui lopulta paeta avio-
liittoaan ja piilottaa kahdeksan lastansa luostareiden suojiin. Orsini on 
säveltänyt Jacopo Sannazaron tekstiin ensimmäisen säkeistön.

Per pianto la mia carne si distilla, Lihani sulaa kyynelissä,
Sì com’ al sol la neve, niinkuin lumi auringossa,
O com’ al vento si disfa  

la nebbia.
tai niin kuin sumu häl-

venee tuulessa,
Né so che far mi debbia. enkä tiedä, mitä tälle tekisin.
Hor pensate al mio mal, 

qual esser deve.
Niinpä nyt ajattele tuskaa-

ni, millainen se on. (AR)

Mi mostra chiara raggi  
come suole.

säteilee minulle, niin-
kuin tapansa on.

Ma cosi mi tormenta s’io 
lo veggio sparite,

Mutta kärsin niin nähdessä-
ni hänen himmenevän,

Che più tosta vorrei sempre morire. että saatan pikaisestikin kuolla. (AR)
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Jean Mouton (ennen 1459–1522)
LA, LA, LA L’OYSILLON DU BOIS

Ranskalaisen Jean Moutonin chansonissa isä on naittanut tyttärensä 
ei-niin-hyviin-naimisiin.

Luca Marenzio (1553/54–99)
OCCHI LUCENTI E BELLI
san. Veronica Gambara (1485–1550)

Veronica Gambara oli italialainen ylhäinen runoilija, joka leskeksi 
jäätyään joutui hallitsemaan kaupunkiaan. Leskenä tämän onnistui-
kin paremmin omistautua myös taiteelleen, jota arvosti muun muassa 
Vittoria Colonna. Luca Marenzion sävellys Veronica Gamba-
ran tekstiin on kuuluisan madrigaalisäveltäjän kolmannesta kirjasta, 
joka julkaistiin vuonna 1582. Vuosi tai pari julkaisua aiemmin säveltäjä 
oli matkoillaan todennäköisesti kuullut Ferraran hovissa juuri perus-
tettua naislaulajien yhtyettä.

Occhi lucenti e belli Kirkkaat ja kauniit silmät,
come esser può che in un 

medesmo istante
miten voi olla, että samas-

sa hetkessä teissä
nascan da voi sì nove 

forme e tante?
syntyy niin useita olomuo-

toja, ja niin monta?

La, la, la, l´oysillon  
du bois madame

La la laa, linnunpoika met-
sästä, Rouvaseni,

La, la, la, l´oysillon  
du bois s’en va

La la laa, linnunpoi-
ka metsästä lähtee.

Mon père m’a mariée à ung 
vilain m’a donnée

Isäni on antanut minut pois 
ja naittanut roistolle.

Tout aulong de la journée 
de dormir il ne cessa

Hän nukkuu  
päivän läpeensä.

et la, la, la, l’oysillon  
du bois s’en va.

Ja la la laa, linnunpoika met-
sästä lähtee. (AR)
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Jean de Castro (n. 1540–1611)
QUANTI SON POI CHE DIVENUTI’AMANTI

san. Vittoria Colonna (1485–1550)
Aikansa merkittävimpiin runoilijoihin kuulunut markiisitar Vittoria 
Colonna jäi leskeksi 35-vuotiaana. Colonna kirjoitti Petrarca-vai-
kutteista lyriikkaa ja häneltä on säilynyt muun muassa rakkaussonette-
ja, joita hän kirjoitti edesmenneelle miehelleen, jota rakasti ilman vas-
tarakkautta. Jean de Castro sävelsi Colonnan tekstin Quanti son poi, 
joka julkaistiin sekin vuonna 1582.

Quanti son poi che divvenuti 
amanti de duo begli’occhi’e 
d’un leggiadro viso

On paljon rakastavaisia, joil-
la on kaksi kaunista sil-
mää ja kauniit kasvot.

Si pascon sol di dolosi pianti dasse 
stessi tenendo’il cor di viso

Jotkut ravitsevat itseään murheen 
kyynelillä ja repäisevät itsen-
sä irti sydämensä haluista.

¶Lieti, vaghi, superbi, 
humili, altieri

¶Onnellinen, poissaoleva, 
ylpeä, nöyrä, koppava,

vi mostrate in un punto 
onde di speme

ja näin yhdessä hetkes-
sä lainehtivat toivo

e di timor m’empiete, ja pelko ylitseni.
¶e tanti affetti dolci,  

acerbi e fieri
¶Ja monet tuntemukset, suloiset, 

karvaat ja raivoisat
nel cor arso per voi 

vengono insieme
ovat palaneet sydämessäni sinun 

vuoksesi, yhtenä kimppuna,
ad ognor, che volete. milloin vain tahdot.
¶Or poi che voi mia 

vita e morte sete,
¶Näin ollen sinä olet 

elämäni ja kuolemani.
occhi felici, occhi  

beati e cari,
Iloiset, siunatut ja ra-

kastetut silmät,
siate sempre sereni,  

allegri e chiari.
olkaa aina lempeät, iloi-

set ja kirkkaat! (AR)
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Giaches de Wert (1535–1596)
VAGHI BOSCHETTI

 san. Ludovico Ariosto (1474–1533)
Myös De Wert inspiroitui Ferraran »kolmesta naisesta» (tre donne 
di Ferrara); hänen viisiääninen madrigaalinsa seitsemännestä kir-
jastaan vuodelta 1581 on kauniin pastoraalinen ja laulullisesti haas-
tava ja monipuolinen. Teksti on Ludovico Arioston teoksesta 
Orlando furioso (1518–32). Ariosto taas viihtyi Veronica Gambaran 
kirjallisuuspiireissä.

¶Ne gioia, ne piacer sono 
bastanti trar li dal petto, 
se non finto riso,

¶Eivät ilonpito eivätkä 
nautinnot riitä, se mitä 
kuulet on tekonaurua,

e se lieti tal hor, si monstram 
fuori, hanno per un 
piacer mille dolori

ja jos he näyttävätkin ajoittain 
toisten silmissä onnelli-
silta, yhtä onnen hetkeä 
kohti on heidän onnetto-
muutensa loputon. (AR)

Vaghi boschetti di  
soavi allori,

Ihanat lehdot, joissa peh-
meät laakeripuut,

di palme e d’amenissime mortelle, palmut ja miellyttävät myrtit,
cedri et aranci ch’avean 

frutti e fiori
seetrit ja appelsiinipuut kukki-

vat ja kantavat hedelmää
contesti in varie forme e  

tutte belle,
kilvoitellen muodos-

sa ja kauneudessa,
facean riparo ai fervidi calori antavat suojaa kesäpäivien
de’ giorni estivi con lor 

spesse ombrelle;
kamalalta kuumuudelta ti-

heillä lehvillään;
e tra quei rami con  

sicuri voli
ja näiden oksien keskel-

lä varmoin liikkein
cantando se ne Giano  

i rosignuoli.
lentävät satakielet laulaen 

Januksesta. (MH)
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Vittoria Aleotti (n. 1575–1620)
T’AMO MIA VITA

san. Giovanni Battista Guarini (1538–1612)
Vittoria Aleottin sävellys Giovanni Battista Guarinin teks-
tiin on julkaistu vuonna 1593 kokoelmassa Ghirlanda de madrigali a 
quatro voci di Vittoria Aleotti. Sanoittajan tytär Anna Guarini lauloi 
ja soitti luuttua kuuluisassa Ferraran concerto delle donnessa. Guarinin 
aviomies luuli kuuluisan sopraanon olevan salasuhteessa ja murhasi tä-
män kirveellä vuoteeseen.

Säveltäjä Vittoria Aleotti aloitti nunnaluostarielämän seitsemän-
vuotiaana Ferraralaisessa San Viton luostarissa, joka sekin oli kuuluisa 
musiikistaan. Neljätoistavuotiaana Aleotti päätti viettää loppuelämän-
sä nunnaluostarissa säveltäen. Vittorialla oli mahdollisesti myös luos-
tarissa asuva sisko Rafaela Aleotta, tai sitten Vittoria taikka hänen 
isänsä alkoivat julkaista luostarista käsin hengellistä musiikkia nimellä 
Raffaella Aleotta.

3

T’amo, mia vita! Rakastan sinua, Elämäni!
la mia cara vita 

dolcemente mi dice
sanoo minulle suloisesti mi-

nun rakas Elämäni
e in questa sola sì soave parola ja tällä yhdellä ihanalla sanalla
par che trasformi lietament’ il core. sulostuttaa elämäni.
O voce di dolcezza e di diletto! Oi lempeyden ja ihanuuden ääni!
¶Prendila tost’ Amore, ¶Nappaa siitä kiinni, Rakas,
stampala nel mio petto, lyö sillä leima rintaani,
spiri dunque per lei  

l’anima mia.
niin että henkeni voi hengit-

tää vain hänen vuokseen.
T´amo mia vita,  

la mia vita sia.
Rakastan sinua,  Elämäni. Sinä 

olet Elämäni! (AR)
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naisten puolivartalokuvien mestari (aktiivi-
nen n. 1530–40): Concerto delle donne, öljyväri.
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SVENSKA  
TEXTER
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RENÄSSANSMUSIK  
I UNDANTAGSTIDER

Den åttonde upplagan av Helsing-
fors Renässansmusikfestival Aurore ser litet annorlun-
da ut än tidigare årgångar. Under hela hösten har det 
rått osäkerhet om huruvida festivalen alls kan ordnas 
och under vilka omständigheter. Med glädje och lätt-

nad kan vi nu presentera en i och för sig nedbantad och modifierad 
version. Mitt i all den oro som råder känns det fint att kunna erbjuda 
några stunder av skönhet och hoppas att så många av våra vana kon-
sertbesökare som möjligt finner årets streamade konserter njutbara 
och att vi kanske rentav kan hitta också nya åhörare. Vi är också glada 
över att kunna bidra till att en aning lätta på de professionella musiker-
nas trångmål som nu har pågått i snart ett år.

Våra två huvudkonserter tar upp två specifika och intressanta te-
man, men med helt olika infallsvinklar. Vi har å ena sidan det breda 
perspektivet på renässansens lärda kvinnor – högt bildade och musi-
kaliskt drivna kvinnliga musiker och tonsättare som trotsade tidens 
normer och skapade musik som sedan legat i stort sett bortglömd fram 
till idag. Den här konserten kan gärna tas som en ögonöppnare, inte 
bara gällande kvinnors roller i 1500-talets samhälle. Hur har kvinnliga 
musikers försök att arbeta och skapa på jämställda villkor med männen 
tagits emot av deras samtida och hur har dessa ambitioner granskats – 
eller lämnats ogranskade – av senare tider?

I konserten Skogens nymfer, å andra sidan, är rörelsen den motsat-
ta: vi utgår från detaljperspektivet i en enda komposition – Josquin 
Desprez’ berömda elegi över Johannes Ockeghems bortgång och 
de tonsättarkolleger som i verket åkallas för att delta i sörjandet. Med 
den här konserten hedras minnet av det senare 1400-talets kanske 



Mats Lillhannus 
medlem i konstnärliga arbetsgruppen

främste tonsättare Ockeghem – men också Josquin Desprez, som dog 
för jämnt 500 år sedan, år 1521.

En nyhet ryms trots allt med i programmet: utöver konserterna i 
Pauluskyrkan hade vi planerat en »satellitkonsert» med temat Con-
certo delle donne och tillhörande diskussionstillfälle. Själva konserten 
kommer nu att genomföras som en på förhand inspelad stream, medan 
diskussionen, helt enligt senaste mode, sker via konferensplattformen 
zoom.

Vi tackar våra samarbetspartners och understödare: Paulus för-
samling, Kulturföreningen Ensemble Nylandia och Café 
Barock, samt Svenska Kulturfonden, Alfred Kordelins 
stiftelse och MES, som alla bidragit till att göra årets festivalsats-
ning möjlig.

Nu får ni, kära konsertpublik, bänka er bekvämt därhem-
ma, koppla datorn till stereon eller dra på er hörlurarna 

och avnjuta årets skörd av renässansmusik un-
der Pauluskyrkans höga valv. Vi hoppas 

ni trivs i vårt virtuella sällskap 
och hoppas att få möta er 

ansikte mot ansikte 
igen nästa år! 

❦
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Fr 22.1.2021 kl. 19

NYMFERNAS 
KLAGAN

Musik av mäster Ockeghem  
och hans kollegor

Sång- och instrumentensemble
Ensemble Kaleidos

Ensemblernas samnansättningar finns på sidan 3.



Antoine Busnoys (c. 1430–1492)
In hydraulis
Antoine Busnoys

Au gre de mes yeulx
Gilles Binchois (c. 1400–1460)

Triste plaisir
Jean de Ockeghem (1410/25–1497)

Mort tu as navré
Antoine Brumel (c. 1460–1512/13)

Tous les Regretz
Pierre de la Rue (c. 1452–1518)

Gaude Virgo
Pierre de la Rue

O salutaris hostia
Jean de Ockeghem

Petite camusette / S’elle m’amera
Jean de Ockeghem

Intemerata Dei Mater
Loyset Compère (c. 1445–1518)

Grant desir
Jean de Ockeghem

Quant de vous seul
Josquin Desprez (n. 1450/1455–1521)

Nymphes des Bois

Verkens texter börjar på sidan 54.
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NYMFERNAS 
KLAGAN

När man söker genom renässansmu-
sikens enorma skattkista är det svårt att förbigå 
flamländaren Jean de Ockeghem. Utöver att han 
kan betraktas som det senare 1400-talets viktigaste 
tonsättare, är hans namn och hans musik också för-

knippade med en fascinerande mystik. Ockeghem tjänade tre franska 
kungar i följd som kunglig hovkapellmästare (maître de la chapelle du 
Roy), och hans konst var därför allom bekant. Redan bland sina samti-
da betraktades han med närmast helgonlik vördnad. Många tonsätta-
re bekände sig i sina egna alster som lärjungar till Ockeghem. Utöver 
att hans musik beundrades, var han också en sällsynt god sångare och 
dessutom en behaglig människa. Francesco Florio beskrev honom 
år 1470 med dessa ord: 

»Jag är säker på att ingen kan låta bli att tycka om denna man, ty 
så behaglig är hans vackra personlighet, så välavvägt hans tal, så 
allvarsamt hans uppförande och hans älskvärdhet. Bland sångarna 
är han enastående i sin avsaknad av laster och rikedom i dygder.»

Komplimangerna tog inte slut i och med Ockeghems död. De följande 
100 åren var han en av de oftast citerade tonsättarna i den teoretiska 
litteraturen. Den burgundiska hovpoeten Jehan Molinet beskrev i 
sin latinspråkiga elegi Ockeghem som »solen som strålar ovanom alla 
andra» och självaste Josquin Desprez komponerade till minnet av 
sin mästare den berömda »Skogens nymfer» (Nymphes des boys), kring 
vilken denna konsert är uppbyggd.

I ljuset av allt detta beröm och upplyftande är det en skada att så 
litet av Ockeghems musik har bevarats till våra dagar: 9 motetter, 13 

Text: Petros Paukkunen • Översättning: Mats Lillhannus
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Skogens nymfer, källors gudinnor, 
Alla folks sångerskor, 

Växla era skira och klara stämmor 
Till rop av sorg och pina, 
Ty den förfärlige Atropos, 

Har snärjt vår Ockeghem i sin fälla, 
Den sanna musikens skattväktare och mästare, 

Elegant till utseende och alls ej grov. 
Det är en stor sorg att jorden nu täcker honom. 

¶ Klä er i sorgmantlar, 
Josquin, Pierchon, Brumel, Compère, 

Och fäll tunga tårar av sorg, 
Ty ni har förlorat er gode fader.

mässor, 22 chansoner och ett requiem. En orsak till repertoarens knapp-
het är sannolikt det faktum att tonsättaren inte reste: Ockeghem för-
blev i Frankrike under så gott som hela sitt liv, istället för att, som andra 
samtida tonsättare, resa till exempelvis Italien, där personliga relationer 
till viktiga kulturkretsar och framför allt musikförläggare hade kunnat 
skapas.

I det franska hovets och dess centrala kyrkors körböcker har heller 
inte återfunnits motetter av Ockeghem. En orsak kan vara franska re-
volutionen, vars destruktiva kraft riktades just mot hovets och kyrkans 
egendom. De verk som bevarats är ändå knappast de enda som Ockeg-
hem åstadkom under sitt nästan 90-åriga liv.
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VERKEN
Antoine Busnoys (c. 1430–1492)

IN HYDRAULIS
Konserten öppnar med Antoine Busnoys motett In Hydraulis, fylld 
av kinetisk ur-energi. Även om Busnoys inte nämns i Nymfernas kla-
gosång är det omöjligt att förbigå honom när man talar om Ockeg-
hems beundrare. Busnoys var en yngre samtida med Ockeghem och 
såg, liksom många andra tonsättere, denne som sin läromästare. Den 
på 1460-talet komponerade In Hydralulis är ett introduktionsbrev i 
vilket Busnoys förevisar alla sina knep och finaste tekniska finesser för 
sin mästare. I mitten av den briljant sammanvävda och ohämmat flam-
mande tonväven löper tenorstämman, som genom verket i långa toner 
sjunger »vale!» – Må väl! Det har ponerats att Ockeghem till svar kom-
ponerade den ännu mera komplexa Ut heremita solus, även om detta 
inte kunnat verifieras.

In hydraulis quondam  
Pythagora

För länge sedan, när Pyt-
hagoras begrundade

Admirante melos phtongitates Vattenorgelns melodier
Malleorum secus is equora och hammarslagens klang,
Per ponderum inequalitates fann han i de olika tun-

ga hamrarna
Adinvenit muse quidditates musikens grundvalar:
Epitritum ast  

hemioliam
Epitritums (4:3), likaväl 

som hemiolans (3:2),
Epogdoum duolam nam  

perducunt
epogdous (9:8) och dup-

lens (2:1) relationer,
Tessaron menthe  

convenientiam
ty de leder inte bara till dia-

tessarons (ren kvart) och 
diapentes (ren kvint)

Nec non phtongum et 
pason adducunt

harmonier, utan också phtongos 
(helton) och diapasson (oktav),
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Antoine Busnoys
AU GRE DE MES YEULX

Timo Peedu – renessansluta 

Gilles Binchois (c. 1400–1460)
TRISTE PLAISIR

Timo Peedu – renessansluta 

Jean de Ockeghem (1410/25–1497)
MORT TU AS NAVRÉ

Även om Ockeghem spenderade nästan hela sitt liv i Paris, var han 
född i regionen Mons (på flamländska Bergen) i nuvarade Belgien och 
fick sannolikt sin grundläggande utbildning som korgosse i hemsta-
den och kyrkan St. Ghislain. Där torde Ockeghem också ha lärt känna 

Monochordi dum genus  
conducunt.

samtidigt som de förenar mo-
nokordets tonarter.

¶Hec Ockeghem cunctis 
qui precinis

¶Du, Ockeghem, som är 
sångare framom alla andra

Galliarum inregis latria i den franska konungens tjänst,
Practiculum tue  

propaginis
stärk din unga konst  

i kunnande
Arma cernens quondam  

per atria
medan du undersöker dessa 

aspekters egenskaper.
Burgundie ducis in  

patria
Må den ödmjuke mu-

sikern Busnoys,
Perme Busnoys illustris  

comitis
som tjänar den framståen-

de greven av Charolaus,
De Chaurolois indignum musicum 

Saluteris tuis pro meritis
lämna sin hälsning till 

Cephas (huvudet),
Tanquam summum 

Cephas tropidicum
den främste bland  

tonsättare.
Vale verum instar  

Orpheicum!
Var hälsad, o Orfeus  

uppenbarelse!
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chanson-mästaren Gilles Binchois, det tidigare 1400-talets mest be-
tydande tonsättare vid sidan av Dufay. Den berörande elegin Mort tu as 
navré skrevs till minnet av Binchois vid dennes bortgång år 1460 och är 
notabel för sin uttrycksfulla melankoli.

Mort tu as navre de ton dart Död, du har med din pil
Le pere de joieuseté träffat glädjens fader
En desployant ton estandart och brett din fana över
Sur Binchois patron  

de bonté
Binchois, denna godhe-

tens förkämpe.
Son corps est plainte et lamenté Vi sörjer hans kropp
Qui gist soubs lame som nu vilar i jorden.
Helas plaise vous en pitié Ack, var god och i förbarmande
Prier pour l'ame. be för hans själ.
¶Retorique se Dieu me gard ¶Gud är mitt vittne,
Son serviteur a regreté vältaligheten sörjer sin tjänare.
Musique par piteux regard Musiken själv klagar
Fait deul et noir a porté med gråtande toner och svartklädd. 
Pleurez hommes de feaulté Gråt, o trogna män,
Faites reclame ge uttryck för er smärta.
Vueillez vostre université Be med hela er samfällighet
Prier pour l'ame. för hans själ.
¶En sa jonesse fut soudart ¶I sin ungdom var han en soldat,
De honnourable mondanité världslig men hedervärd.
Puis a esleu la milleur part Sedan valde han en bättre väg,
Servant Dieu en humilité ödmjukt tjänande Gud.
Tant luy soit en crestienté Därför är hans namn känt
Son nom est fame genom hela kristenheten.
Qui detient de grant voulenté Den som har en god vilja
Prier pour l'ame. må nu be för hans själ.
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Antoine Brumel (c. 1460–1512/13)
TOUS LES REGRETZ

Även om tonsättaren Antoine Brumel inte är särdeles välkänd idag 
var han under sin samtid ansedd som en mästare överträffad bara av 
Josquin des Prez, som också omnämner honom i sin elegi. Flera teore-
tiker lovprisade hans tekniska färdigheter och ännu år 1597 konstatera-
de Thomas Morley att bara Brumel och Josquin var sådana tonsätta-
re som kunde lära en allt om gamla kanontekniker och modi.

Tous les regretz är en småskalig sång ur Margareta av Österri-
kes, Habsburgsk regent över  Nederländerna och Spanien, sångbok. 
Det här verket innehåller inga komplicerade kanon eller imitationer, 
men är intagande i sin retoriska klarhet och sonoritet. Det är också bra 
att komma ihåg att även det här slaget av enkel, homofon och textcen-
trerad komposition var på mode under slutet av 1400-talet, parallellt 
med den den flamländska, täta och komplexa plyfonin, särskilt i Italien. 
Brumel torde ha skrivit den här chansonen under sin resa till Ferrara 
och under intryck av italienska folkliga andliga sånger.

Pierre de la Rue (c. 1452–1518)
GAUDE VIRGO

Pierre de la Rue, eller »Pierchon», som Josquin kallar honom i sin 
elegi, är tveklöst en av de mest fascinerande tonsättarna i Josquins ge-
neration. Hans musik har av samtida och senare bedömare beundrats 
både för sin välklang och för de mästerligt genomförda kanontekniker-

Tous les regretz quonques 
furent au monde,

All den sorg som 
jorden bär

de Venez a moy Quelque 
part que je soie.

må komma till mig 
var jag än är.

prennez mon cueur En sa 
dolleur, leur par fonde

Må mitt hjärta 
svepas i sorg

et le fendes que  
madame le voye.

och klyvas itu när  
jag henne ser.
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na. De la Rue tycks ha besuttit samma slags förmåga till fri och mödo-
löst flödande musik som man ofta förknippat med Ockeghem.

Ett av hans finaste verk är Gaude Virgo (Gläd dig, Jungfru). De la 
Rue komponerade antagligen den här motetten under vistelsen i Spa-
nien, vid Johanna den vansinnigas hov. I likhet med Margareta 
av Österrike var Johanna synnerligen förtjust i de la Rues musik. Hon 
led efter sin makes, Filip den skönes bortgång av en svår depression 
och kanhända gav tonsättarens sammetsmjukt melankoliska musik 
henne någon tröst. I vilket fall som helst behandlades de la Rue väl och 
drottning Johanna betalade honom dubbelt högre lön än de andra ka-
pellmusikerna fick. I Gaude Virgo är det särskilt den konstfärdiga poly-
fonin som väcker uppmärksamhet: alla fyra röster rör sig obehindrat i 
egna melodier, tydliga och självständiga, emellanåt imiterande varandra 
och någon gång förenade i långa ackord. Det är närmast magiskt hur 
musiken verkar att i sig själv, genom sin egen tyngd, skapar en obönhör-
lig och osinlig rörelse-energi. Ändå är den allt annat än mekanisk och 
förmår att beröra lyssnaren med sin emotionella uttrycksfullhet.

Gaude virgo mater Christi, tu Gläd dig, jungfru, Kristi moder,
qui sola meruisti, O virgo du ensam har förtjänat
dulcissima, äran att sitta 
esse tante dignitatis ut sis sancte vid den heliga treenigheten, 
trinitatis sessione proxima. o ljuvaste jungfru.
¶Gaude flore virginali que ¶Gläd dig, orörda blomma,
honore speciali transcendis särskilt aktad, oöverträffat
splendiferum; strålande;
Et sanctorum decoratum Och dig har unnats
angelorum principatum änglars ojämförliga
dignitate muneratum. skönhet.
¶Gaude nexu voluntatis, ¶Gläd dig över förenandet av vilja
et amplexu caritatis, och kärlekens omfamning,
juncta sit altissimo, så högt förenad,
ut ad votum consequaris, att du kan gå mot det
quod vis totum ac precaris löfte du önskar 
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ab illo. och ber honom uppfylla.
¶Gaude splendens vas ¶Gläd dig, du strålande
virtutum, cujus pendens dygdernas kärl,
est ad nutum, tota celi var val var bestämt
curia, i himlars råd.
¶ te benignam et felicem, ¶du välvilliga och lyckliga,
Jesu dignam som värdigades att
genetricem venerans föda Jesus, 
in gloria. ärofullt tillbedd.
¶Gaude sponsa cara Dei, nam ¶Gläd dig, du kära Guds brud,
ut clara lux diei solis datur ty som dagen 
lumine, av solen får ljus,
sic tu facis orben vere, tue så får du världen att stråla
pacis resplendere lucis med din stora frid
plenitudine. och ditt ljus.
¶Gaude mater miserorum, quia ¶Gläd dig, barmhärtiga moder,
pater seculorum, dabit te ty världens Fader ger dig
colentibus, till dina hängivna tillbedjare
congruentem hic mercedem, et som belöning här och
felicem polisedem, regnis in som triumferande ljus
celestibus. viloplats i himlars sal.
¶Gaude parens virgo pura, certa ¶Gläd dig, rena jungfru,
manens et secura, quod hec tua trofast och trygg,
gaudia. ty dessa är dina fröjder.
Non cessabunt, nec decrescent, De upphör inte eller förminskas,
sed durabunt ac florescent per utan består och blomstrar
eterna secula. Amen. i evighet. Amen.

Pierre de la Rue
SALUTARIS HOSTIA

Också de la Rues unika nattvardshymn O Salutaris Hostia är en pärla. 
På liknande sätt som Brumels chanson rör den sig så gott som helt 
homofont, och bildar i konserten en stund av stillhet mitt i all polyfon 
komplexitet. I all sin enkelhet är den enastående vacker.
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Jean de Ockeghem
PETITE CAMUSETTE / S’ELLE M’AMERA

Fastän Ockeghem inte var som mest framstående inom chanson-genren, 
är det ändå värt att nämna exempelvis hans sång Petite camusette. Av de 
fyra stämmorna bildar de tre nedersta en kanon utgående från samma 
melodi. Verket är också ett slags remix, eftersom Ockeghem på basen av 
de tre ursprungliga stämmorna skrev en ny överstämma, »s’elle m’amera 
je ne scay». Det här förfarandet var inte ovanligt under renässansen, 
inte heller då tonsättare använde varandras verk som källmaterial.

O salutaris hostia O frälsningens offer,
quae caeli pandis ostium, Som öppnar Himlens portar,
bella premunt hostilia: Våra fiender bringar oss krig,
da robur, fer auxilium Ge oss styrka, ge oss hjälp.
¶Uni trinoque Domino ¶Vare den Treenige
sit sempiterna gloria, Herren lov för evigt,
qui vitam sine termino Han som ger oss liv utan slut
nobis donet in patria. I sitt kungadöme.

Petite camusette, à la 
mort m'avez mis,

Min lilla sötnos, du har 
lett mig till min död,

Robin et Marion, s'en 
vont au bois joly.

Robin och Marion, de gick 
också till de saliga ängar,

Ilz s'en vont, ilz s'en 
vont bras à bras,

de gav sig av  
arm i arm,

ilz se sont endormis. 
petite camusette,

Och somnade in.  
Ack lilla sötnos,

à la mort m'avez mis. du har lett mig till min död.
¶S’elle m’aymera  

je ne scay,
¶Jag vet inte om hon 

alls älskar mig,
maiz je me mettray en essay Men försöker ändå
d’aquerir quelque peu sa grace. Vinna hennes gunst.
Force m’est que par la je passe; Jag måste lyckas,
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ceste foiz j’en feray l’aissay. Den här gången försö-
ker jag på allvar.

¶L’autre jour tant je m’advensay ¶En dag kom jag så nära,
que prezque tout mon  

cueur lassay
att jag nästan bekände mitt 

hjärtas trängtan
d’aller sans que luy demandasse. utan att tänka efter.
S’elle m’aymera  

je ne scay,
Jag vet inte om hon alls  

älskar mig,
maiz je me mettray en essay. Men försöker ändå.
¶Puis aprez le coup me pensay ¶Sedan, efteråt tänkte jag:
que lonc temps a que  

ne cessay,
Varför gav jag inte upp ef-

ter all denna tid.
ne ne fut que je ne l’aymasse, Inte för att jag inte älskar henne,
maiz c’est ung jeu de passe passe, Utan för att det är ett svekfullt spel.
j’en suis comme j’en commensay. Jag är tillbaka där jag började.
¶S’elle m’aymera  

je ne scay,
¶Jag vet inte om hon 

alls älskar mig,
maiz je me mettray en essay Men försöker ändå
d’aquerir quelque peu sa grace. Vinna hennes gunst.
Force m’est que par la je passe; Jag måste lyckas,
ceste foiz j’en  

feray l’aissay.
Den här gången försö-

ker jag på allvar.

Jean de Ockeghem
INTEMERATA DEI MATER

Kanske det finaste av Ockeghems verk är den femstämmiga motetten 
Intemerata Dei mater. Verket baserar sig inte på någon känd melodi, 
utan är till sin struktur en rent intuitiv skapelse. Det abstrakta uttryck 
som anses vara Ockeghems kännemärke kommer här till sin rätt: musi-
ken rör sig enligt sina egna, hemlighetsfulla lagar, i ständig förnyelse och 
enligt principer som bara Ockeghem kände. Hans musik verkar att vara 
immun mot traditionell musikteoretisk granskning och dess regelverk 
är svårt att avslöja, vilket gör Ockeghem till en så fascinerande figur.
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Den hypofrygiska tonartens mörka klang, det skickliga kontraste-
randet mellan låga och höga texturer, de melodiska linjernas omväx-
lande böljande, det nobla lugnet och Ockeghems karakteristiskt låga 
basregister gör Intemerata Dei mater till en av renässansens klarast 
skimrande pärlor.

Intemerata Dei mater, 
generosa puella, 

Obefläckade Guds mo-
der, upphöjda jungfru,

milia carminibus quam 
stipant agmina divum, 

som tusen änglars  
skara omgärdar,

respice nos tantum, si quid 
jubilando meremur. 

se till oss bara om vi förtjä-
nar möjlighet till glädje.

Tu scis, virgo decens, quanti 
discrimine agatur exulibus, 

Du vet, kyska jungfru, de 
faror som hotar

passimque quibus  
jactemur arenis.

dem som går i landsflykt och 
mot vilka grund vi slungas.

¶Nec sine te manet ulla  
quies spes nulla laboris, 

¶Utan dig får vi ingen vila och har 
inget hopp i våra prövningar,

nulla salus patriae, domus aut 
potiunda parentis cui regina 
praees, dispensans  
omnia; 

ej heller frälsning för vårt hem-
land eller hopp om inträde 
i det Faderns land där du 
som drottning härskar.

laeto suscipis ore pios  
dulci quos nectare  
potas et 

Du delar allt leende och stö-
der de fromma, vilka du 
ger ljuv nektar att dricka

facis assiduos epulis 
accumbere sacris.

och vilka du låter vila i det 
eviga, heliga gästabudet.

¶Aspiciat facito miseros pietatis 
ocello Filius, ipsa  
potes; 

¶Låt Sonen mot de förlorade 
fromma rikta en blick  

– du själv har denna makt.
fessos hinc arripe sursum, 

diva, virgo manu, 
Lyft de utmattade från denna plats, 

heliga jungfru, med din hand
tutos et in arce  

locato.
och för dem till trygghet 

i ditt palats.
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Loyset Compère (c. 1445–1518)
GRANT DESIR

Timo Peedu – renessansluta

Jean de Ockeghem
QUANT DE VOUS SEUL

Timo Peedu – renessansluta 

Josquin Desprez (c. 1450/1455–1521)
NYMPHES DES BOIS

Josquin Desprez kanske mest berömda verk, Nymphes de Boys, är en 
elegi över Ockeghems död och en hyllning till den högaktade läromäs-
taren. Här kallar tonsättaren sina kolleger Pierre de la Rue, Loyset 
Compère och Antoine Brumel för att samfällt gråta över förlusten av 
sin älskade mästare. Josquin använder skickligt den gregorianska Re-
quiem aeternam som långsam cantus firmus, modifierad till den fry-
giska tonarten. Särpräglade är de stunder då alla stämmor, inklusive 
kontratenor sänker sig till ett utomordentligt lågt register, vilket ger 
verket dess varma, sammetslika klang.

Nymphes des bois, deesses 
des fontaines,

Skogens nymfer, källors  
gudinnor,

Chantres expres de toutes nations, alla folks sångerskor,
Changes vos voix fors 

claires et haultaines
växla era klara och  

höga stämmor
En cris trenchans et  

lamentations,
till rop och suckar  

av sorg,
Car Atropos tres terrible  

satrappe
ty Atropos, den avsky-

värde satrapen
Votre Ockeghem atrappe 

en sa trappe,
har snärjt er Ockeghem  

i sin fälla,
Vray tresorier de musiqe 

et chef doeuvre,
denna musikens sanna mäs-

tare och skattväktare,
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Albrecht Dürer (1471–1528): Klagan över den 
korsfäste Kristus, c. 1498/99. Träsnitt.
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Doct elegant de corps et 
non point trappe,

elegant till sitt yttre och 
alls inte grov.

Grant domaige est que 
la terre le couvre.

En stor sorg är det, att mull 
nu täcker honom.

¶Acoultres vous dhabis de doeul, ¶Kläd er i sorgmantlar,
Josquin Piersson  

Brumel Comper,
Josquin, Pierchon, 

 Brumel, Compère,
Et ploures grosses  

larmes doeul,
och gjut tunga tårar  

av sorg,
Perdu aves votre  

bon pere.
ty ni har förlorat er  

gode fader.
Requiescant in pace. Må de vila i frid.
Amen. Amen.
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Margareta av Österrike (1480–1530)
Se je souspire et plaingz / Ecce iterum

Pierre de la Rue (1460–1518)
Pour ung jamais (Fraw Margetsen Leid)

text Margareta av Österrike

Pierre de la Rue
Soubz ce tumbel (Epitaphe de l’amant vert)

text Jean Lemaire (c. 1473–c. 1525)

Clément Janequin (c. 1485–1558)
Le Chant des Oyseaux

Hildegard av Bingen (c. 1098–1179)
De undecim mil. Virginibus

Beatritz de Dia (c. 1175–n.1225)
A Chantar m’er

Syster Bertken (1426–1514)
Die werelt hielt mi in hair gewout

Anonym från 1400-talet
Une jeune fillette (La Monica)

Gracia Baptista (s. c. 1557–)
Conditor alme

Eleonora d’Este (1515–1575)
Hec dies quam fecit dominus

Maddalena Casulana (c. 1540–c. 1590)
Ahi possanza d’amor

text Francesco Petrarca (1304–1374)
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Maddalena Casulana
Morte – Che vôi? – Te chiamo

text Serafino Aquilano (1466–1500)

Maddalena Casulana
Morir non può il mio cuore

text Jacobo Sannazaro (1457–1530)

Isabella de Medici (1542–1576)
Lieta vivo e contenta dapoi ch’il  

mio bel sole
Leonora Orsini (1560–1634)

Per pianto la mia carne
text Jacopo Sannazaro

Jean Mouton (före 1459–1522)
La, la, la l’oysillon du bois

Luca Marenzio (1553/54–99)
Occhi lucenti e belli

text Veronica Gambara (1485–1550)

Jean de Castro (c. 1540–1611)
Quanti son poi che divenuti’amanti

text Vittoria Colonna (1485–1550)

Giaches de Wert (1535–1596)
Vaghi boschetti

 text Ludovico Ariosto (1474–1533)

Vittoria Aleotti (c. 1575–1620)
T’amo mia vita

text Giovanni Battista Guarini (1538–1612)

Verkens texter börjar på sidan 72.
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RENÄSSANSENS 
LÄRDA KVINNOR  

När jag började planera ett nytt 
konsertprogram kom jag att reflektera över en aktuell 
fråga: varför hörs det så litet musik av kvinnliga ton-
sättare i klassiska konserter? Inom nutida musik för-
står man frågan bättre – tonsättarnas könsfördelning 

kanske återspeglas i antalet framföranden, men i musiken från gångna 
sekler, den s.k. tidiga musiken, är det mera komplicerat. Okända ton-
sättare från fjärran tider och platser har förblivit okända av många or-
saker. Situationen har påverkats av olika förhållanden och praxis, olika 
seklers traditioner och senare tiders förläggares och musikhistorikers 
inställningar. Jag vill för min del bidra och blanda om kortpacken en 
aning genom att vid Aurorefestivalen presentera ett knippe okända 
stycken av kvinnliga renässanstonsättare.

Överlag förhåller det sig så, att ju längre tillbaka i historien vi kom-
mer desto svårare är det att hitta tillförlitliga källor. Tidig musik med 
okända upphovsmän, dvs. Anonymus, finns det i överflöd. Ibland kan 
forskarna ändå göra kvalificerade gissningar om tonsättarna och även i 
kvällens konsert hörs två verk som antas ha skrivits av kvinnliga tonsät-
tare. Under renässansen var det inte självklart att tonsättare signerade 
sina verk och det är därför inte bara tidens gång och glömskan som 
fått historiska figurer att hamna i skymundan. Den här anspråkslöshe-
ten var säkerligen kutym i klostren, men inte heller för medlemmar av 
adeln, manliga eller kvinnliga, var det passande att publicera sonetter 
eller madrigaler för pöbeln att förundra sig över (eller ens att själv gå 
till torget och handla). Också olika former av pseudonymer och alias 
var populära. Hur många av de tonsättares namn vilkas biografier för-
blivit oupptäckta döljer i själva verket kvinnliga, adliga tonsättare? Var 
Anonymus en kvinna?

Text: Sini Vahervuo • Översättning: Mats Lillhannus

69Burfåglar och andra djur



Under renässansen var de lärda kvinnorna närmast som ett eget kön, 
snarare än som subjekt (män) eller objekt (kvinnor). Endast den hög-
sta eliten, såsom adeln och de högre kyrkliga representanterna, kunde 
agera i »manliga» roller, medan den största delen av befolkningen, både 
män och kvinnor, levde sina liv utan de rättigheter och möjligheter som 
senare kommit till. Samhällsordningen var en annan och fungerade en-
ligt andra principer. Med Päivi Setäläs ord: »En människas ställ-
ning under renässansen avgjordes mera av hens släktbakgrund än av 
könet.»

Jag har för detta konsertprogram mestadels valt musik och texter 
av renässanstida lärda kvinnor, musik som tills vidare sällan framförts 
i konserter. I programmet finns musik skriven av nunnor, från medelti-
den och fram till mitten av 1500-talet, med namn som Hildegard av 
Bingen, Suster Bertken, Gracia Baptista, Eleonora d’Este 
och (Vittoria)/Rafaella Aleotti, samt sekulära kvinnliga musiker 
med början i de medeltida trobairitzerna (kvinnliga trubadurer) som 
Beatrize de Dia.

Genom konserten hör vi också manliga tonsättares »kommentarer» 
med fågeltematik och i slutet av konserten presenteras musik inspire-
rad av de under 1580-talet grundade kvinnliga ensemblerna (Concer-
to delle donne). Jag har kombinerat verken som kontraster, inte bara 
utifrån deras egna förutsättningar, utan också deras skapares livsöven. 
I synnerhet den italienska tidigare renässansens kvinnoöden var ofta 
tragiska och i skenet av detta »farliga» äktenskapsliv torde en tillvaro i 
nunnekloster ha tett sig lockande. Den våldsbenägna härskande klas-
sens vrede drabbade förutom kvinnorna i kretsarna också många män, 
vilkas röster dock inte kommer till tals i just denna konsert.

Mitt främsta redskap i urvalsprocessen har varit min egna konst-
närliga smak och jakten på dess rötter. Som musiker längtar jag efter 
renlinjig polyfoni vars ytlager skimrar av melodiskt och rytmiskt ar-
bete, som i senrenässansen madrigaler och diminutionspraxis, eller i 
medeltidens och den tidiga renässansens rena, »intellektuella» musik. 
Dessvärre har jag tills vidare inte hittat några mera omfattande kompo-
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sitioner av kvinnliga tonsättare, men till all lycka är den här konserten 
bara ett första ytskrap för min efterforskning. Vi kan ändå bara före-
ställa oss hur den här musiken klingat under renässansen, alltså hur 
musikerna i realiteten framfört de noter som finns bevarade i skrift. 
Notskriften hade trots allt först nyligen börjat standardiseras efter 
de komplexa experiment som försiggått under Ars subtilior -perioden. 
Något som kanske saknas i den asketiska notbilden under 1400- och 
1500-talen är tolkningar och ornament som varje individuell musiker 
kunde tillfoga och således på sätt och vis bidra till kompositionsarbetet, 
antingen genom improvisation i ögonblicket eller genom mera syste-
matisk planering.

Konsertens verk innehåller utöver sin historiska dimension också 
intressanta element för mig, vilka jag hoppas kan fascinera och förnöja 
åhöraren. Ni som lyssnar får själva avgöra kompositionernas kvalitet 

– för kvaliteten på framförandet svarar vi musiker. Uppförandeprax-
is, tempi med mera och sammansättningarna har jag definierat enligt 
egen smak, med respekt för historia och traditioner. Konserten är inte 
tänkt som en kopia, ett efterliknande av hur den här musiken kan ha 
klingat under sin egen tid, utan avsikten är att erbjuda en nutida lys-
nare ett mångsidigt smakprov på njutbara renässansinstrumentklanger.

Beatrize de 
Dia. Anfang 
ur bok från 
1200-talet. 

71Burfåglar och andra djur



VERKEN
Margareta av Österrike (1480–1530)

SE JE SOUSPIRE ET PLAINGZ /  
ECCE ITERUM

Konserten inleds med text och sannolikt också musik av en prinses-
sa och hertiginna som tillbringade sin barndom vid det franska hovet, 
Margareta av Österrike. Redan som tvååring anlände hon till 
Paris, men det överenskomna giftermålet med den franske kronprinsen 
avskrevs år 1491. I stället kom hon att med tiden bli en betydande makt-
havare i egenskap av landvoogt, dvs. generalguvernör över Habsburgska 
Nederländerna, och är ett strålande exempel på tidens lärda kvinnor. 
Hon var en inflytelserik mecenat och musicerade själv flitigt bl.a. på 
virginal. Sångtexten en elegi över Margaretas bror, kung Filip den 
sköne. Den lägsta stämmans latinska text avslöjar författarens släkt-
skap med den avlidne. Kompositören är inte säkert identifierad, men 
man misstänker att Margareta själv kan ha skrivit den, möjligen i sam-
arbete med någon av musikerna vid hennes hov.

Se je souspire et plaingz, Disant 
»Helas, aymy!» Et par 
champs et par plains Je 
plains mon doulx amy. Sur 
tous l’avoir eslu, Mais fiere 
destinée Par mort le m’a 
toulu. Dolente  
Infortunée.

Så suckar jag klagande och 
säger »Ack, min vän!» Och 
på fält och ängar sörjer 
jag min kära vän. Han var 
utvald framom andra, men 
det skoningslösa ödet tog 
honom genom döden från 
mig, lidande och olycklig.

Mes chantz sonrt de deuil 
plains: Bon jour n’ay ne 
demy. Vous qui oyes mes 
plaints, Ayez pitite de my!

Mina sånger är fyllda av sorg, 
mina dagar är inte goda, inte 
ens till hälften. Du som hör 
min sorg, ha medkänsla!

72 Renässansens lärda kvinnor



Pierre de la Rue (1460–1518)
POUR UNG JAMAIS (Fraw Margetsen Leid)

text Margareta av Österrike
Margaretas favorittonsättare var flamländaren Pierre de la Rue, 
vars stil är linjeren och återhållsam, utan tonmåleri. Textförfattarens 
betydelsefullhet illustreras av att den här sången runtom i Europa var 
känd som Fraw Margretsen Leid, dvs. Margaretas sång.

Pour ung jamais Jag bär en saknad
ung regret me demeure som aldrig lämnar mig ,
Qui san cesser nuyt et som oupphörligt,
jour à toute heure dag och natt
Tant me tourmente que plågar mig så,
bien vouldroy morir att jag hoppas få dö.
Car ma vie est fors Och därför är mitt liv
seulement languir en plåga,
Parquoy fauldra en la så att jag måste
fin que je meure dö.

¶Ecce iterum novux dolor 
accedit! Nec satis erat 
infortunissime Cesaris 
filie conjugem amisisse 
dilectissimum; nisi etiam 
fratrem unicum mors 
acerba surriperet.

¶Se, en ny sorg anländer!  
Det räckte inte att 
kejsarens allra olyckligaste 
dotter förlorade sin 
högt älskade make; den 
bittra döden tog också 
hennes ende bror.

Doleo super te, frater mi 
Philippe, Rex optime; nec 
est qui me consoletur.

Jag sörjer för din skull, bro-
der Filip, gode konung; 
inget kan trösta mig.

O vos omnes qui transitis per 
viam, attendite et videte si 
est dolor sicut dolor meus!

Ack ni, som går förbi längs 
vägen, hör och se om det 
finns någon sorg som kan 
jämföras med min.
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Pierre de la Rue
SOUBZ CE TUMBEL (Epitaphe de l’amant vert)

text Jean Lemaire (c. 1473–c. 1525)
Som konsertrubriken antyder finns det också en fågeltematik inbyggd. 
Renässansens lärda kvinnor, alltså de kvinnor som genom börd eller 
klostertillvaro hade möjlighet att utbilda sig, var kapabla och bildade, 
men ändå ofta i en position som liknade burfågelns. Å andra sidan var 
hela samhället strikt inordnat enligt rang, från kung till torpare: alla 
hade sin plats och »renässansgenierna» var också i tjänst hos kunglig-
heter eller kyrka. Den fria människans ideal – humanismens arv – lät 
vänta på sig ännu några sekler. Konsertens första fågel anknyter också 
till den inflytelserika makthavaren Margareta, barnlös änka från två 
äktenskap och oftast klädd i sorgklädsel.

¶D’en eschapper l’atente ¶Fastän det inte är säkert
n’est pas sceure, att jag ens då skulle glömma
Car mon las cueur en och så är mitt hjärta
tristesse labeure tungt av sorg,
Tant que ne puis celle så tungt att det
douleur souffrir knappt förmår bära denna plåga.
Et sy m’est force devant Och om jag inför människor
gens me couvrir måste skyla mig,
Parquoy fauldra en la är det slutligen nödvändigt
fin que je meure att jag dör.
¶De mes fortunes pensoie ¶Tidigare var jag så säker
estre au deseure, på min lycka
Quant ce regret mauldit och nu ångrar jag den förbannelse
ou je demeure under vilken jag lever.
Me couru sus pour me  

faire morir.
Jag skyndade modigt, men 

mot min död.
Delaissee fuz, seule, sans  

nul plaisir,
Jag var övergiven, ensam 

och utan glädje,
Parquoy fauldra a la fin därför är det slutligen nödvändigt
que je meure. att jag dör.
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Jean Lemaires dikt skrevs till minnet av Margaretas gröna 
papegoja, som inte förmådde vänta på sin ägarinnas återkomst från en 
resa, utan i desperation kastade sig i hundarnas gap. Lemaire beskri-
ver papegojan som en trogen kumpan och observatör, som också såg 
sådant som den sorgsna prinsessan och hertiginnan inte ville dela med 
andra. Relationen mellan papegojan och kvinnan har en månghundra-
årig tradition i konsten och påminner om riddarkärlek. Papegojan re-
presenterar här också rättframhet, medan förhållandet mellan kvinna 
och papegoja i 1800-talets konst kom att anta en mera erotisk nyans.

Clément Janequin (c. 1485–1558)
LE CHANT DES OYSEAUX

Jag har planerat programmet för blockflöjter och en sopransångare – 
jag är ju själv blockflöjtist – samt stråk-, knäpp- och klaverinstrument. 
Renässansblockflöjtensemblen Q Consort får visa upp sin drillkapaci-
tet i instrumentalversionen av Janequins chanson Le chant des Oise-
aux, i vilken fågelsången får ovälkommet sällskap av göken, som dock 
snart drivs iväg.

Hildegard av Bingen (c. 1098–1179)
DE UNDECIM MIL. VIRGINIBUS

Konsertens äldsta verk är medeltida sånger av två kvinnor som repre-
senterar helt olika liv. Texterna erbjuder sällsynta kvinnliga synvinklar 
från nästan tusen år bakåt i historien. Men är deras verk annorlunda 
än samtida mäns? 

Soubz ce tumbel qui est 
ung dur conclave,

I denna grav, denna kalla,  
låsta bur,

Gist l’Amant vert, et le 
très noble esclave,

vilar den gröna älska-
ren, den ädla slav,

Dont le franc cœur de vray 
amour pure yvre

vars sanna hjärta, fyllt av 
sann, ren kärlek,

N’a peult souffrir, perdre 
sa dame et vivre.

inte kunde leva vidare utan 
sin härskarinna.
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Mystikern, poeten och tonsättaren Hildegard av Bingen ka-
noniserades år 2012. Hildegards lovsång till den heliga Ursula och de 
11 000 jungfrur som följde henne bjuder på fantasieggande språkliga 
bilder. Enligt legenden fördröjde prinsessan Ursula giftermålet med 
den hedniske hövdingen Conan Meriadoc genom att göra en stor 
pilgrimsvandring genom Europa tillsammans med sina 11 000 jung-
frutjänarinnor. Resan slutade tragiskt då hunner enligt legenden sköt 
Ursula och avrättade alla hennes jungfrur i Köln år 384. Efter detta 
förklarades offren vara martyrer. Historien har sannolikt vuxit genom 
seklerna, och antalet tjänarinnor kan ha varit bara 11. De ursprungliga 
årtalen är också något oklara, men när man i Köln år 1106 påträffa-
de en grav med ben från antiken, fick martyrlegenden om Ursula och 
hennes jungfrur ännu mera luft under vingarna. De heliga jungfrurnas 
ben sändes som reliker runtom i Europa, också till Åbo, och den heliga 
Ursula fick ett eget kapell och altare i Åbo domkyrka år 1455.

Spiritui Sancto honor sit, Ära vare den Heliga Anden,
qui in mente Ursule  

virginis
som genom den heli-

ga Ursulas sinne
virginalem turbam velut 

columbas collegit.
samlade jungfrurs ska-

ror likt duvor.
Unde ipsa patriam suam Så som Abraham
sicut Abraham reliquit. lämnade hon sitt land.
et etiam propter 

amplexionem Agni
Och för att omfamna  

Lammet
desponsationem viri sibi  

abstraxit.
lämnade hon sin  

trolovade man.
Nam iste castissimus et 

aureus exercitus
Ty denna allra kyskaste 

och gyllene härskara
in virgineo crine mate  

transivit.
färdades över haven med öpp-

na, jungfruliga lockar.
O quis umquam talia  

audivit?
Ack, har någon hört nå-

got liknande?
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Beatritz de Dia (c. 1175–n.1225)
A CHANTAR M’ER

I detta verk av den tidigaste kända kvinnliga trubaduren, dvs, troubai-
ritzen, får bedragaren höra vad han är värd – och vad han går miste om. 
Grevinnan Beatrize skrev både för sångröst och för flöjt. A chantar m’er 
är också veterligen det första stycke i vilka en tidig variant av öppna och 
slutna kadenser förekommer. Stycket är också av allt att döma det enda 
troubairitz-verk som bevarats i noterad form (de övriga har bevarats 
bara som text).

A chantar m'er de so 
qu'eu no volria,

Jag sjunger om det som  
jag inte vill,

tant me rancur de lui cui sui amia; ty så plågas jag av min vän
car eu l'am mais que 

nuilla ren que sia:
som jag älskar över  

något annat.
vas lui no.m val merces  

ni cortezia
Inget räcker för honom, 

ej ödmjukhet,
ni ma beltatz ni mos 

pretz ni mos sens;
goda seder, skönhet  

eller heder.
c'atressi.m sui enganad' e trahia Jag har blivit sviken,
Com degr' esser, s'eu fos  

dezavinens.
som om jag själv burit mig 

illa åt mot honom.
¶Valer mi deu mos pretz 

e mos paratges
¶Mitt värde är i min 

heder och nobelhet,
e ma beutatz e plus mos 

fins coratges;
min skönhet och mitt hjär-

tas uppriktighet,
per qu'eu vos man lai on 

es vostr' estatges
genom vilka jag åkal-

lar dig i denna sång.
esta chanson, que me  

sia messatges:
Må den vara min budbä-

rare var du än är,

Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto.

Ära vare Fadern, Sonen och 
den Heliga Anden.
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Syster Bertken (1426–1514)
DIE WERELT HIELT MI IN HAIR GEWOUT

Syster Bertken var en asket som hade isolerat sig i ett kyrktorn i Ut-
recht och i vars cell man efter hennes död påträffade några texter, dikter 
och kompositioner som sedermera spreds runt Europa. Syster Bertken 
tillbringade 57 år i sitt rum under meditation, bön och diktskapande. 
Hon deltog i de kyrkliga aktiviteterna via ett fönster. I sångens sista 
vers talas om liljor, vilka symboliserar kvinnlighet och ibland också 
Jungfru Maria.

e voill saber, lo meus 
bels amics gens,

och jag ville veta,  
min ädla vän,

per que vos m'etz tant fers 
ni tant salvatges;

varför du är så grym och 
kall mot mig,

no sai si s'es orgoills o  
mal talens.

ty jag vet inte om det är 
stolthet eller illvilja.

¶Mais aitan plus voill li 
digas, messatges,

¶Men må budbäraren 
berätta för dig,

qu'en trop d'orgoill an gran 
dan maintas gens.

att för stor stolthet har 
skadat många.

Die werelt hielt mi in hair gewout Världen har hållit mig i sitt grepp
Mit haren stricken menichfout; men mångahanda fjättrar,
Nu ben ic hair ontcomen. men nu har jag blivit fri.
Och, dat sij seer bedrieghelic is, Ach, hur svekfull är den,
Dat heb ic wel vernomen. det har jag sett nog av.
¶Die edele minne boven tijt ¶Den eviga, ädla kärleken
Die heeft mijn harte seer verblijt; har så glatt mitt hjärta,
Si wil my sterven leren. den vill lära mig att dö,
Wair my die edel minne stuert, och vart kärleken än leder mig,
Dair toe wil ic my keren. dit vill jag gå.
¶Die lelien leven sonder pijn; ¶Liljor växer utan plågor,
Si scencken, si drincken 

den puren wijn,
skänker och dricker  

det renaste vin.
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Anonym från 1400-talet
UNE JEUNE FILLETTE (La Monica)

Under renässansen blev det i södra Europa allt vanligare att familjens 
yngre döttrar sändes till kloster, eftersom det skulle bli för dyrt att gifta 
bort dem på grund av allt högre hemgift. Det här bruket kommenteras 
i berättelsen, eventuellt med ursprung redan i 1300-talets Italien och 
Frankrike, om en ung flicka som trots sina föräldrars vilja inte hade 
velat gå i kloster. Den tidigaste noterade varianten är från Siena år 1465.

Une jeune fillette de noble coeur, Det var en ung, renhjärtad flicka,
Plaisante et joliette de 

grand' valeur,
behaglig, skön och  

värdig.
Outre son gre on l'a 

rendu' nonnette
Mot sin vilja hade hon 

blivit nunna,
Cela point ne luy haicte dont 

vit en grand' douleur.
vilket gav henne sorg 

 istället för glädje.
¶Vn soir apres complie 

seulette estoit,
¶En kväll efter kompletorium 

var hon ensam
En grand melancolie se 

tourmentoit,
och led av  

svårmod,
Disant ainsi, douce Vierge Marie sade: “O milda Jungfru Maria,
Abregez moy la vie, puisque 

mourir je doy.
ända mitt liv, ty jag  

måste dö.
¶Mon pauvre coeur 

souspire incessament,
¶Mitt arma hjärta suckar 

oupphörligt
Aussi ma mort desire 

journellement.
och längtar var dag efter  

min död,
Qu'a mes parens ne puis 

mander n'escrire,
men jag kan inte berät-

ta åt mina föräldrar.

Hair vroechde is boven maten. Deras glädje är omätlig,
Si singhen also sueten discant; de sjunger med ljuva, höga röster.
Wie mach die lelien laten? Vem ville lämna dessa liljor?
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Gracia Baptista (s. c. 1557)
CONDITOR ALME

Att gå i kloster kunde för en kvinna också innebära en större frihet att 
förverkliga sig själv konstnärligt än i en sekulär miljö, ens i adliga hov, 
där giftermål och tryggandet av ätters fortlevnad var viktiga delar av 
tidens politiska liv. Det tidigaste bevarade klaververket av en kvinn-
lig tonsättare är den spanska nunnan Gracia Baptistas bearbetning av 
hymnen Conditor alme siderum. Den publicerades år 1557 i en spansk 
antologi sida vid sida med tonsättare som Cristóbal Morales och 
Antonio Cabezón.

Eleonora d’Este (1515–1575)
HEC DIES QUAM FECIT DOMINUS

I samlingen Musica quinque vocum motetta materna lingua vocata från 
år 1543 återfinns 23 motetter som i nutida forskning anses vara skrivna 
av prinsessan Eleonora d’Este, dotter till Lucrezia Borgia. Lucre-
zia dog när Eleonora var fyra år gammal och eftersom det vid hovet 

Ma beaute fort empire, je vis 
en grand tourment.

Min skönhet vissnar och 
jag lever i plågor.

¶Que ne m'a-t-on donnee 
a mon loyal amy,

¶Varför gavs jag inte åt 
min trogne vän,

Qui tant m'a desiree aussi 
ay-je moy luy,

som saknade mig så 
som jag honom?

Toute la nuict my tiendroit 
embrassee

Hela natten skulle han hål-
la mig i sin famn,

Me disant la pensee lllet 
moy la mienne a luy.

berätta mig sina tankar och 
jag honom mina.

Conditor alme siderum, Stjärnors Skapare,
aeterna lux credentium, de trognas eviga ljus,
Christe redemptor omnium Kristus, allas frälsare,
exaudi preces supplicum. hör dina tjänares böner.
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inte fanns någon lämplig fostrare av högre rang än henne, så sattes 
hon i kloster i Corpus Domini, Ferrara. Som åttaåring beslöt hon att 
bli kvar i klostret och tio år senare utsågs hon till klostrets abbedissa. 
Nunneklostret var berömt för sina musicerande nunnor, som man kom 
resande från långt håll för att höra. Vi kommer sannolikt aldrig att få 
bekräftad kunskap om huruvida Eleonora verkligen skrev motetterna 
i samlingen, eftersom det inte ansågs passande att en prinsessa eller 
abbedissa publicerade under eget namn.

Maddalena Casulana (c. 1540–c. 1590)
AHI POSSANZA D’AMOR
text Francesco Petrarca (1304–1374)

År 1568 publicerades den veterligen första madrigalsamlingen av en 
kvinnlig professionell musiker, tonsättaren och läraren Maddalena 
Casulana. Hon tillägnade samlingen – hennes »första frukter» – till 
den högt ansedda Isabella de’ Medici. I förordet säger Casulana: 
»Jag vill med mitt arbete avslöja den manliga illusionen att bara de har 
intelligensens och skaparkraftens gåva och att dessa gåvor aldrig skulle 
ha givits åt kvinor.»

Hec dies quam fecit Dominus: Detta är dagen då Herren grep in.
exsultemus et laetemur in ea, Låt oss jubla och vara glada!
Alleluia. Halleluja. (Psalm 118:24)
¶Confitemini Domino, 

quoniam bonus:
¶Tacka Herren,  

ty han är god,
quoniam in saeculum 

misericordia ejus.
evigt varar  

hans nåd.
(Pascha nostrum Immolatus 

est Christus.)
(För vår skull har Kristi  

liv offrats.) (Psalm 118:1)

Ahi possanza d’amor, 
com’in un tempo

Ack, kärleks kraft,  
så du med ens

E speranz’e timor al cor mi porgi! ger mitt hjärta hopp och fasa!
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Maddalena Casulana
MORTE – CHE VÔI? – TE CHIAMO

text Serafino Aquilano (1466–1500)
Utöver sakrala texter har jag också valt ut världsliga verk till denna 
konsert, men det är intressant att överväga om de är kvinnliga, eller 
om berättarjaget blir en kvinna därför att texten tonsätts av en kvin-
na. Maddalena Casulana har för sina madrigaler valt texter av ansedda 
poeter. De är världsliga och talar om kärlek, längtan och död, också i 
erotiska tonfall. Jag medger: i den här konsertens texter saknas tradi-
tionellt manliga teman som makt, krig, härskare och hästar, men att 
tala om känslor, kärlek och längtan var för nobla män – både författare 
och makthavare – var under både möjligt och lovvärt.

– Morte! – Död!
– Che vôi? – Vad vill du?
– Te chiamo – Jag kallar på dig.
– Ecco, m’appresso – Här är jag.
– Prendim’e fa che manchi 

il mio dolore
– Tag mig, och avlägs-

na min smärta.
– Non posso perch’in te 

non regna il core
– Jag kan inte, för det är inte 

ditt hjärta som råder.
– Sì fa! Sì fa! – Gör det! Gör det!
– No fa! Fatte’l restituire ché chi 

vita non ha non può morire.
– Nej! Hela det, ty den som inte 

lever kan inte heller dö.

Io pur chiegio per lei e mort’e vita, Därför ber jag både om liv och död.
Ard’ et agiaccio, e taccio 

e forte grido
Jag brinner och fryser, 

tiger och ropar,
Aita al mio perir; poi morte chiegio. hjälp, ty jag förgås och ber om död.
Così servo d’altrui  

felice aspetto.
Därför, som andras tjänare, 

väntar jag lycklig.
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Maddalena Casulana
MORIR NON PUÒ IL MIO CUORE

text Jacobo Sannazaro (1457–1530)
Maddalena Casulana var den första kvinna vars verk publicerades i tryck 
under hennes eget namn. Den tidigaste utgåvan av hennes musik var en 
samling från år 1566 där hon delade plats med berömda tonsättare och 
där självaste Orlando di Lasso introducerade hennes verk. Casulana 
rester runt i Italien och verkade som tonsättare, lärare och musiker, med 
sång och lutspel. Hon verkade exceptionellt självständigt åtminståne ett 
årtionde innan kvinnligt musikerskap började bli vanligare i Italien.

Isabella de Medici (1542–1576)
LIETA VIVO E CONTENTA DAPOI CH’IL  

MIO BEL SOLE
Casulana tillägnade sina verk renässansprinsessan Isabella de’ Medici, 
som levde under sin faders beskydd i kulturvaggan Florens. I konser-
ten får vi höra Isabellas enda bevarade egna komposition. Isabellas far 
var Cosimo I de’ Medici, som återförde Medici-släkten till makten 
för ungefär 200 år framöver. Favoritbarnet Isabella bodde hos sin far 
i Florens ännu efter att hon gift sig, trots att maken bodde i Rom. I 
faderns hushåll levde Isabella fritt, läste, musicerade, konserterade och 
stödde konst och bildning. Efter faderns död år 1574 måste hon flytta 

Morir non può il mio cuore: 
ucciderlo vorrei,

Mitt hjärta kan inte dö; 
jag ville dräpa det,

Poi che vi piace, för att behaga dig,
Ma trar no si può fuore  

dal petto
men det kan inte sli-

tas ur ditt bröst,
Vostr’ove gran tempo giace; där det redan länge bott.
Et uccidendol’io,  

come desio,
Och om jag dräpte det, 

så som jag vill,
So che morreste voi, skulle du dö, 
Morrend’ anch’io. och därmed även jag.

83Verken



till sin make Paolo Orsini i Rom, där hon sannolikt mördades av 
honom inom en vecka efter sin ankomst. Samma öde mötte för övrigt 
Isabellas kära vän och kusin Leonarda di Toledo, som även hon 
hade levt under Cosimos berskydd i Florens När maken strypte henne 
med ett hundkoppel försökte hon förgäves försvara sig genom att bita 
honom i handen.

Leonora Orsini (1560–1634)
PER PIANTO LA MIA CARNE

text Jacopo Sannazaro
Den sena renässansens madrigaltradition hörs i de avslutande verken i 
konserten, vilka har påverkats av den första concerto delle donne, kvin-
noensemblen som grundades vid hovet i Ferrara på 1580-talet. Under 
de sista decennierna av 1500-talet inspirerades tonsättare av dessa so-
pranbetonade ensembler och började komponera allt mera virtuosa 
och i högre tonläge placerade verk, en utveckling som ledde vidare mot 
tidigbarock och solosång.

År 1574 publicerade tonsättaren Cosimo Bottegari en samling 
lutsånger, Arie e canzoni in musica di Cosimo Bottegarai, i vilken både 
den samma år mördade Isabella de’ Medicis och hennes 14-åriga dotter 
Leonora Orsinis verk ingick. Dessa verk framförs nu tillsammans. 
Orsini flyttade till Rom år 1588 och grundade där en professionell con-
certo delle donne. Orsinis make misshandlade henne regelbundet men 
hon lyckades till slut fly från sitt äktenskap och gömma sina åtta barn i 
olika klosters beskydd. Orsini tonsatte den första versen av denna texta 
av poeten Jacopo Sannazaro.

Lieta vivo e contenta  
dapoi ch’il mio bel Sole

Jag lever lycklig och nöjd, så 
länge som min sköna Sol

Mi mostra chiara raggi  
come suole.

strålar över mig, som 
hon har för vana.

Ma cosi mi tormenta s’io 
lo veggio sparite,

Men jag lider så när jag 
ser henne blekna,

Che più tosta vorrei sempre morire. att jag kanhända inom kort dör.
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Jean Mouton (ennen 1459–1522)
LA, LA, LA L’OYSILLON DU BOIS

I fransmannen Jean Moutons chanson har en fader gift bort sin dot-
ter i ett mindre lyckat äktenskap.

Luca Marenzio (1553/54–99)
OCCHI LUCENTI E BELLI
text Veronica Gambara (1485–1550)

Veronica Gambara var en italiensk poet av nobel börd, som efter 
att ha blivit änka kom att regera över sin stad. Som änka kunde hon 
också bättre hänge sig åt sin konst, som bland annat uppskattades av 
Vittoria Colonna. Luca Marenzios komposition till Veronica 
Gambaras text återfinns i den berömde madrigalistens tredje samling, 
publicerad år 1582. Ett år eller tidigare hade tonsättaren under sina re-
sor sannolikt hört den nygrundade kvinnliga vokalensemblen vid hovet 
i Ferrara.

Per pianto la mia carne si distilla, Mitt kött upplöses i tårar,
Sì com’ al sol la neve, som snö i sol,
O com’ al vento si disfa la nebbia. eller som dimman skingras av vind.
Né so che far mi debbia. Och jag vet inte vad jag borde göra.
Hor pensate al mio mal, 

qual esser deve.
Tänk därför på mina 

kval, sådana de är.

La, la, la, l´oysillon  
du bois madame

Tra la la, fågelgossen från 
skogen, min fru.

La, la, la, l´oysillon  
du bois s’en va

Tra la la, fågelgossen från 
skogen går ut.

Mon père m’a mariée à ung 
vilain m’a donnée

min far har gett bort mig och 
lovat mig åt en lymmel.

Tout aulong de la journée 
de dormir il ne cessa

Han sover dagarna  
i ända.

et la, la, la, l’oysillon  
du bois s’en va.

Och tra la la, fågelgos-
sen lämnar skogen.

85Verken



Jean de Castro (c. 1540–1611)
QUANTI SON POI CHE DIVENUTI’AMANTI

text Vittoria Colonna (1485–1550)
Markisinnan Vittoria Colonna, som hörde till sin tids mest betydan-
de poeter, blev änka som 35-åring. Colonna skrev lyrik influerad av 
Petrarca och har efterlämnat bland annat kärlekssonetter till sin 
framlidne make som hon älskade utan gensvar. Jean de Castro ton-
satte Colonnas text Quanto son poi, som också den publicerades år 1582.

Quanti son poi che divvenuti 
amanti de duo begli’occhi’e 
d’un leggiadro viso

Det finns så många älskan-
de, med två sköna ögon 
och fagert anlete.

Occhi lucenti e belli Klara och sköna ögon,
come esser può che in un 

medesmo istante
hur kan det vara så, att 

i samma stund
nascan da voi sì nove 

forme e tante?
föds i er så många  

skepnader?
¶Lieti, vaghi, superbi, 

humili, altieri
¶Lycklig, frånvarande, stolt, 

ödmjuk, skrytsam,
vi mostrate in un punto 

onde di speme
och därför, i samma ögon-

blick översköljs jag
e di timor m’empiete, av hopp och fruktan.
¶e tanti affetti dolci,  

acerbi e fieri
¶Och många känslor, ljuva, 

bittra och rasande
nel cor arso per voi 

vengono insieme
har samfällt brunnit i 

mitt hjärta för dig,
ad ognor, che volete. närhelst du önskat.
¶Or poi che voi mia 

vita e morte sete,
¶Därför är ni mitt liv  

och min död,
occhi felici, occhi beati e cari, glada, välsignade och älskade ögon,
siate sempre sereni,  

allegri e chiari.
må ni alltid vara  milda, 

glada och klara!
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Giaches de Wert (1535–1596)
VAGHI BOSCHETTI

 text Ludovico Ariosto (1474–1533)
Också De Wert inspirerades av de tre damerna i Ferrara (tre donne di 
Ferrara): hans femstämmiga madrigal ur den sjunde boken, publicerad 
år 1581, är både vackert pastoral och sångtekniskt krävande och mång-
skiftande. Texten är hämtad ur Ludovico Ariostos verk Orlando 
furioso (1518–1532). Ariosto för sin del trivdes i Veronica Gambaras lit-
terära cirklar.

Si pascon sol di dolosi pianti dasse 
stessi tenendo’il cor di viso

Vissa när sig med sorgetårar och 
sliter sig loss från hjärtats begär.

¶Ne gioia, ne piacer sono 
bastanti trar li dal petto, 
se non finto riso,

¶Glädje och njutningar 
räcker inte, det du hör 
är konstlat skratt,

e se lieti tal hor, si monstram 
fuori, hanno per un 
piacer mille dolori

och om de ibland kan se glada ut i 
andras ögon, är för varje gläd-
jestund deras olycka omätlig.

Vaghi boschetti di  
soavi allori,

Sköna lundar, i vilka  
milda palmer,

di palme e d’amenissime mortelle, behagliga myrten,
cedri et aranci ch’avean 

frutti e fiori
ceder och apelsinträd blomst-

rar och bär frukt,
contesti in varie forme e tutte belle, tävlande i form och skönhet,
facean riparo ai fervidi calori ger skydd från sommardagars
de’ giorni estivi con lor 

spesse ombrelle;
brännande hetta med 

sina täta lövverk;
e tra quei rami con  

sicuri voli
Och bland dessa grenar, 

med säkra rörelser,
cantando se ne Giano  

i rosignuoli.
flyger näktergalar kring, 

sjungande om Janus.
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Vittoria Aleotti (c. 1575–1620)
T’AMO MIA VITA

text Giovanni Battista Guarini (1538–1612)
Vittoria Aleottis komposition till Giovanni Battista Guari-
nis text publicerades i samlingen Ghirlanda de madrigali a quatro voci 
di Vittoria Aleotti. Textförfattarens dotter Anna Guarini sjöng och 
spelade luta i den berömda concerto delle donne i Ferrara. Hennes make 
trodde att den celebra sopranen hade ett hemligt förhållande och mör-
dade henne i hennes säng med en yxa.

Tonsättaren Vittoria Aleotti trädde in i klosterlivet som sjuåring, i 
det för sin musik berömda klostret San Vito i Ferrara. Som 14-åring 
bestämde hon sig för att viga sitt liv i klostret åt att skriva musik. Vitto-
ria hade möjligen också en syster i klostret, Rafaela Aleotta, eller 
så började Vittoria eller hennes far publicera hennes andliga musik un-
der namnet Raffaella Aleotta.

3

T’amo, mia vita! Jag älskar dig, mitt Liv!
la mia cara vita 

dolcemente mi dice
Så äger mig ljuvt mitt  

älskade Liv
e in questa sola sì soave parola och med detta underbara ord
par che trasformi lietament’ il core. förvandlar hon i glädje min själ.
O voce di dolcezza e di diletto! O, ljuva och glädjefyllda röst!
¶Prendila tost’ Amore, ¶Grip tag om stunden, min kära,
stampala nel mio petto, pränta in den i mitt bröst,
spiri dunque per lei  

l’anima mia.
så att min själ må andas 

blott för henne.
T´amo mia vita,  

la mia vita sia.
Jag älskar dig, mitt Liv, 

du är mitt Liv!
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Illustration av Petrarcas triumf över döden. 
Nederländsk etsning, 1500-tal.
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Helsingin Renessanssi-
musiikkijuhlat

22.1.–24.1.
2021

Koittaa jälleen 
20.–23.1.2022

Väliaikana seuraa Auroren verkkosivuja, 
Facebookia ja videokanavaa:

aurore.fi 
facebook.com/renessanssimusiikkijuhlat 

aurore.fi /video
Tilaa myös Auroren uutiskirje, niin kuulet 
ensimmäisenä Auroren ohjelmasta ja edulli-

sista ennakkolipuista
aurore.fi /uutiskirje
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Concerto delle Donne

Firenzen Camerata 1601
kohtaa koronakevään 2020 (ja 2021)

Tuuli Lindeberg, laulu

Anna-Maaria Oramo, laulu ja koskettimet

Aira Maria Lehtipuu, viulu ja laulu

Mitra Virtaperko, runot ja niiden esitykset
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OHJELMA

Γλυκύπικρον (Glukupikron)

Emilio de Cavalieri: Dalle più alte sfere (Pellegrina-intermediot, Firenze 1589) (kaksi
laulajaa & viulu)

***

Ensimmäinen katedraali: julkiset tilat

Cipriano de Rore / Riccardo Rognoni: Ancor che col partire (1592)

Luzzasco Luzzaschi: O primavera
(Madrigali per cantare et sonare a 1-3 soprani, Rooma 1601)

Toinen katedraali: kuppi
Kolmas katedraali: ranka

***

Giulio Caccini: lauluja kokoelmasta Le nuove musiche (1601/2):

Aria quinta: Fillide mia
Aria sesta: Udite, amanti

Aria settima: Occh’immortali
Dolcissimo sospiro

Dissosiaatio

***
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Teini

Giovanni Bassano: Ricercata seconda (Venetsia 1585)
Luzzaschi: Io mi son giovinetta (trio)

Tiistaisaarna

Luzzaschi: T’amo, mia vita (trio)

***

Kuolema kulkutaudin aikaan

Barbara Strozzi: Che si può fare
(Arie op. 8, Venetsia 1664)

Epäilemättä rakasti

Firenzeläinen kauppaloru

Claudio Monteverdi: Zefiro torna
(Scherzi Musicali 1632)

***

Miltä näyttää

Emilio Cavalieri: O che nuovo miracolo (Pellegrina-intermediot)

Konsertti on taltioitu Balderin salissa 20.5.2020
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Konsertin musiikista

Café Barockissa herätetään hetkeksi henkiin Firenzessä 1570–80 -luvuilla toiminut Firenzen
camerata. Sen tilaisuuksissa kohtasivat ja keskustelivat monet oman aikansa
kulttuurivaikuttajat, runoilijat, muusikot, humanistit, mesenaatit ja intellektuellit kreivi
Giovanni de Bardin (1534-1612) suojeluksessa. Tämä yhteisö pyrki palauttamaan antiikin
ihanteet ja klassisen retoriikan periaatteet musiikkiin ja draamaan ja tuli samalla luoneeksi
uuden tyylin eli barokkimusiikin sekä oopperan perusteet.

Firenzen Cameratan kukoistuskauden aikana tapahtui Italiassa paljon muutakin musiikin
saralla. Ferrarassa toimi kolmen tunnetun naisvirtuoosin laulu- ja soitinyhtye nimeltään
Concerto delle donne, jolle muiden muassa Luzzasco Luzzaschi (1545-1607) sävelsi
bravuurinumeroita. Café Barockissa toukokuussa 2020 trio Aira Maria Lehtipuu - Tuuli
Lindeberg - Anna-Maaria Oramo musisoi ja runoilija Mitra Virtaperko kommentoi teksteillään
sekä konsertin musiikkia että elämää nykyhetkessä konserttisalin ulkopuolella.

Firenzen Cameratan kulttuurivaikuttajien joukossa olivat mm. Vincenzo Galilei (1520-1591,
Galileon isä) säveltäjä Giulio Caccini (1551-1618) ja runoilija Ottavio Rinuccini (1562-1621),
josta tuli yksi varhaisbarokin kaikkein sävelletyimmistä runoilijoista. Claudio Monteverdin
(1567-1643) kuuluisia teoksia on sävelletty Rinuccinin teksteihin, mutta konsertissa kuullaan
kepeä duettosävellys Zefiro torna. Niinikään Firenzen Cameratan piirissä vaikutti säveltäjä
Emilio de' Cavalieri (1550-1602), joka koordinoi Medicin suvun vuoden suurimuotoiset vuoden
1589 hääjuhlallisuudet ja osaltaan oli säveltämässä näistä juhlista kuuluisimpina elämään
jääneitä sävellyksiä, niin kutsuttuja Pellegrina-intermedioita. Niiden ohella renessanssin ja
barokin murroskohdan soitinvirtuosismin diminuutioperinnettä edustavat Giovanni Bassanon
(1558-1617) ja Riccardo Rognonin (n. 1550-1620) teokset. Muutoin konsertin
instrumentaalimusiikkista henkii Cameratan filosofian mukainen tekstikeskeisyys muunnettuna
musiikin muotoon. Dario Castello (n. 1602-1631) toimi Venetsiassa ja oli eräs uuden
instrumentaalityylin edelläkävijöistä. Hänen teoksissaan yhdistyvät puheenomaisuus, raikas
kekseliäisyys ja tekninen taituruus. Barbara Strozzi (1619-1677) edustaa ohjelmassa taiturillista
naismuusikkoutta, joka on barokin ajan kirjallisuudessa vielä verrattain harvinainen ilmiö.
Säveltäjänä Strozzi oli syvällinen ja virtuoottinen tarinoiden ja tunnetilojen tulkki.

La Donne
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Konsertin runoista

Runojen kirjoittaminen tähän konserttiin oli kiehtovan kutkuttava mahdollisuus. Tuskin
minkään muun aikakauden musiikin kanssa minulla on ollut yhtä pitkä ja uskollinen
rakkaussuhde. Moni konsertin kappaleista on minulle tuttu myös muusikkona klaviatuurilta
käsin. Koska musiikki oli itselleni tuttua, pohdin hyvän tovin kysymystä siitä, miten astun
kirjoittajana tähän sinänsä täydelliseen ja valmiiseen musiikkimaailmaan? Miten asemoin itseni
ja tekstini, jotka luonnollisesti – ja onneksi – heijastavat oman aikamme kokemuksellista
soppaa kaikkine monimutkaisine ja moniarvoisine mausteineen ja käsitteistöineen? Yhtä hyvin
voi kysyä, miten yli neljä sataa vuotta vanha musiikki asemoi itsensä nykyhetkeen ja
teksteihini.

Lopulta päätin antautua samaan aiheeseen, joista muinaiset firenzeläiskollegatkin eniten
runoilivat. Rakkaudesta ja rakastamisesta on kirjoitettu niin paljon, että ajauduin kakistelemaan
tämän itselleni antaman tehtävän ääressä pitkän tovin. Nyt kun runot ovat valmiit, huokaisen
helpotuksesta. Aihetta ei kerta kaikkiaan voi ammentaa tyhjiin. Vaikka rakkaus on teemana
universaalinen, tapa hahmottaa, käsitteellistää ja värjätä rakkauden kokemista, samoin
rakkauden ehdot ja sallitun ja kielletyn rakkauden rajat ja sitä myötä itse rakkauden kokemisen
ehdot muuttuvat aikakaudesta toiseen yhtä paljon kuin taiteen estetiikat ja keinovarat.

Runot ovat syntyneet tai viimeistelty tänä keväänä. Siksi ei liene yllättävää, että tekstien
maailma on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kulkutaudin hiljentämä kaupunki, sen kodit,
kadut ja puistot. Kollektiivisen korona-ahdistuksen tulkiksi en kuitenkaan halunnut ryhtyä.
Rakkausteeman terävöittävänä totesin, että kulkutautia tai ei, henkilökohtaiset ja läheisissä
suhteissa koetut tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet muodostavat emotionaalisen
päivittäiselämämme perusmaiseman edelleen.

Mitra Virtaperko
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Mitra Virtaperkon runot esitysjärjestyksessä

Γλυκύπικρον (Glukupikron)

Ensimmäinen katedraali: julkiset tilat

Toinen katedraali: kuppi

Kolmas katedraali: ranka

Dissosiaatio

Teini

Tiistaisaarna

Kuolema kulkutaudin aikaan

Epäilemättä hän rakasti

Firenzeläinen kauppaloru

Mitä tapahtui
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Laulujen sanat ja suomennokset

Dalle più alte sfere

Dalle più alte sfere
Di celeste Sirene amica scorta
L’armonia son, ch’a voi vengo, ò mortali,
Poscia, che fino al Ciel Battendo l’ali
L’alta fama n’apporta,
Che mai si nobil coppia il sol non vide
Qual voi nuova Minerva, e forte Alcide.

Mitä korkeimmista sfääreistä,
taivaallisten seireenien seuralaisena,
minä, Harmonia, saavun luoksenne, oi
kuolevaiset;
siipiään lyöden tärkeä viesti
on saapunut aina taivaan korkeuksiin asti,
sillä aurinko ei koskaan ole nähnyt yhtä jaloa
paria kuin teidät: uusi Minerva ja väkevä
Herkules.

suom. Tuuli Lindeberg

O primavera

O primavera, gioventù dell'anno,
Bella madre de' fiori,
D'erbe novelle e di novelli amori!
Tu ben lasso ritorni
Ma senza i cari giorni
De le speranze mie.
Tu ben sei quella,
Ch'eri pur dianzi sì vezzosa e bella,
Ma non son io gia quel, ch’ un tempo fui,
Sì caro a gl’occhi altrui.

Giovanni Battista Guarini

Oi Kevät, vuoden nuorikkoaika,
kaunis äiti kukkien,
uusien versojen ja tuoreen rakkauden!
Sinä palaat, vaan
ilman niitä ihania päiviä,
jolloin olin toiveikas;
Olet yhä
niin kaunis ja viehkeä,
mutta minä en enää ole sellainen kuin kerran
olin - rakas toisten silmissä.

suom. Tuuli Lindeberg

7



Fillide mia

Fillide mia, se di beltà sei vaga,
D'ogn'altra cura omai disgombr'il core,
Ardi d'amore!
Ma tu, d'amore ogni favilla spenta,
Al campo, al gregge sol pensi ed affanni
Nel fior degli anni.
Credi, cor mio, per troppo senno è folle,
Chi pensando à diman passa dolente
Il dì presente.
Filli, che pensi, ahi, come strale o vento
Si dileguano i giorni e fuggon l'ore:
Ardi d'amore.

Ottavio Rinuccini

Oma Fillini, jos toivot kauneutta,
älä anna sydämesi etsiä muuta vastausta,
vaan pala rakkaudesta!
Vaan rakkauteen pettyneenä, murehdit
lampaitasi
ja niiden laitumia tuoreiden kukkien
ympärillä.
Uskothan, rakkaani, että liika järki on
hulluutta,
sillä se, joka pohtii huomista, elää tänään
murheessa.
Filli, ajattele: päivät katoavat, tunnit
karkaavat kuin tuuli;
siispä pala rakkaudesta!

suom.Tuuli Lindeberg

Udite, amanti

Udite, udite, amanti,
Udite, o fere erranti, o cielo, o stelle,
o luna, o sole,
Donn' e donzelle,
Le mie parole!
E sa ragion mi doglio
Piangete al mio cordoglio!

La bella donna mia,
Già si cortese e pia,
Non so perché,
So benone mai
Non volge a me
Quei dolci rai;
Et io pur vivo e spiro;
Sentite che martiro!

Kuulkaa, rakastavaiset,
kuulkaa, harhailevat villieläimet,
oi taivas, tähdet, kuu ja aurinko,
naiset ja tyttöset,
sanojani!
Kuulkaa ahdinkoani
ja itkekää murheeni vuoksi!

Kaunokaiseni,
joka oli kerran minulle niin hyvä:
en tiedä miksi,
vaan hän ei enää
katso minua kohti
kauniilla silmillään.
Kuitenkin vielä elän ja hengitän;
kuulkaa tuskani!
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Care, amorose stelle,
Voi pur cortesi e belle,
Con dolci sguardi
Tenest'in vita
Da mille dardi
L'alma ferita,
Et or più non vi miro;
Sentite che martiro!

Ohimè che tristo e solo,
Sol io sento 'l mio duolo;
L'alma lo sente, Sentelo 'l core,
E lo consente
Ingiusto amore;
Amor se 'l vede e tace,
Et ha pur arco e face.

Ottavio Rinuccini

Rakkaat tähdet,
niin hyvät ja kauniit,
suloisella katseellanne
piditte elossa
tuhansien nuolien
haavoittamaa sielua,
mutta nyt en enää näe teitä;
kuulkaa tuskani!

Voi, miten surullisena ja yksinäisenä
yksin kuuntelen tuskaani;
tunnen sielun,
sydämenkin tunnen,
vaan Rakkaus hyväksyy
epäoikeudenmukaisuuden.
Amor näkee kaiken, mutta vaikenee,
vaikka sillä on nuoli ja jousi.

suom.Tuuli Lindeberg

Occh’immortali

Occh'immortali,
D'amor gloria e splendore,
Armatevi di fiamm'e d'aurei strali:
Ecco'l mio core!

Ecco'l mio core,
Che scorre il campo ardito,
All'armi, occhi guerrieri; all'armi, amore,
Su, ch'io v'invito.

Su, ch'io v'invito;
Suonan sospiri ardenti,
Spem'il cor guida e l'ha pietà fornito
D'armi possenti.

Kuolemattomat silmät,
rakkauden kunnia ja loisto,
aseistautukaa liekein ja kultaisin nuolin -
tässä on sydämeni!

Tässä on sydämeni,
joka palaa innosta päästä taisteluun.
Aseisiin, soturisilmät; aseisiin, rakkaani -
antakaa tulla, haastan teidät.

Antakaa tulla, haastan teidät!
Kuuluu kuumia huokauksia;
toivo ohjaa sydäntäni ja sääli antaa sille
mahtavat aseet.
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D'armi possenti
Armato; o vuol morire,
O scacciar vuol da voi, stelle lucenti,
Gli sdegni e l'ire.

Gli sdegni e l'ire
Omai prendino esiglio
Più non poss'io, nè più gli vò soffrire
In quel bel ciglio.

In quel bel ciglio
Faccia pietà ritorno,
O ch'a stancarvi combattendo piglio
La nott'e'l giorno.

La nott'e'l giorno
Sempr'udirete pianti,
Sempre di foco e fiamma avrete intorno
Sospiri erranti.

Ottavio Rinuccini

Mahtavin asein olen varustautunut,
valmiina kuolemaan tai torjumaan teiltä, oi
loistavat tähdet [silmät],
sinkoavan penseyden ja vihan.

Penseyden ja vihan
en koskaan voi sallia
majailevan
noissa kauniissa kasvoissa.

Noille kauniille kasvoille
on saatava palaamaan ymmärtäväisyys ja
sääli,
tai muuten taistelen herkeämättä
yötä päivää.

Yötä päivää silloin
saatte kuunnella itkuani,
sekä tulenkatkuisia,
harhailevia huokauksiani.

suom.Tuuli Lindeberg

Dolcissimo sospiro

Dolcissimo sospiro
ch'esci da quella bocca
ove d'amor ogni dolcezza fiocca,
deh, viene a raddolcire
l'amaro mio dolore,
ecco ch'io t'apr'il core,
ma folle a chi ri dico il mio martire

ad un sospiro errante
che forse vola in sen ad altro amante.

Suloisin huokaus, 
joka tästä suusta virtaat.
josta kaikki rakkauden suloisuus suihkuaa,
Oi, tule sulostuttamaan
katkera tuskani.
Katso, kuinka avaan sinulle sydämeni.
Mutta, minä hullu, kenelle toistaisin
marttyyriuttani?
Harhailevalle huokaukselle,
joka kenties lentää toisen rakastajan
sydämeen.

Suom. Anna-Maaria Oramo
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Io mi son giovinetta

«Io mi son giovinetta,
e rido e canto alla stagion novella»,

cantava la mia dolce pastorella,
quanto lali il cor mio.
Spiegò come augellin subitamente,
tutto lieto et ridente,
cantava in sua favella:
“Son giovinetto anch’io,
E rido et canto a più beata e bella
Primavera d’Amore,
Che ne begli occhi suoi fiorisce”.
Et ella: “Fuggi, se saggio sei”,
disse l’ardore, “fuggi, ch’in questi rai
Primavera per te non sarà mai.”

anon.

"Olen nuori neito,
nauran ja laulan uuteen kevätaikaan."

Niin lauloi suloinen paimentyttöni,
joka omisti sydämeni.
SIlloin lauloi yhtäkkiä lintu,
kauniisti ja naureskellen
kertoi tarinansa:
"Nuori olen minäkin;
nauran ja laulan suloiseen
ja kauniiseen rakkauden kevätaikaan,
joka kukoistaa kauniissa silmissäsi."
Tyttö vastasi: "Lähde, jos olet järkevä,"
hän sanoi painokkaasti,
"lähde, sillä näissä silmissä ei koskaan ole
kevättä sinulle."

suom. Tuuli Lindeberg

T’amo, mia vita

«T’amo, mia vita!»,
la mia cara vita dolcemente mi dice
e in questa sola sì soave parola
Par che trasformi lietamente il core
Per farmene signore.
O voce di dolcezza e di diletto!
Prendila tosto Amore,
Stampala nel mio petto,
Spiri solo per lei l’anima mia.
«T’amo, mia vita! La mia vita sia».

Giovanni Battista Guarini

Rakastan sinua, elämäni!
suloisesti minulle sanoo elämäni
[rakastettuni],
ja tällä yhdellä suloisella lauseella
vaikuttaa luovuttavan sydämensä ilomielin
minun valtaani.
Oi, suloinen ja iloinen ääni!
Pyydystä se nopeasti, Rakkaus,
paina se rintaani,
jotta vain hänen vuokseen sieluni hengittää.
Rakastan sinua; ole elämäni.

suom. Tuuli Lindeberg
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Che si può fare

Che si può fare, che
le stelle rubelle non hanno pietà?
Che si può fare,
s'el cielo non dà un infusso di pace
al mio penar?
Che si può fare,
da gl'astri disastri mi piovano ognor?
Che si può dire,
se perfido amore un respiro diniega
al mio martire.
Che si può dire, che...
Così va rio destin, sorte tiranna,
gl'innocenti condanna,
così l'oro più fido di costanza
e di fè lasso conviene
lo raffini d'ognor fuoco di pene.
Sì, sì penar degg'io
che darei sospiri
deggio trarne i respiri.
In aspri guai per eternarmi
il ciel niega mia sorte
al periodo vital punto di morte.
Voi spirti dannati ne sete beati
s'ogni eumenide ria
sol è intenta a crucciar l'anima mia.
Se sono sparite le furie di Dite
voi ne gli elisi eterni
idi traete, io coverò gl'inferni.
Così avvien a chi tocca calcar
l'orme d'un cieco:
alfin trabocca.

Mitä tehdä,
kun julkeat tähdet eivät anna armoa?
Mitä tehdä,
kun taivas ei voi lievittää
tuskaani?
Mitä tehdä,
kun päälleni sataa jatkuvasti epäonnea?
Mitä sanoa,
kun petollinen rakkaus kieltää minulta
vähäisimmänkin tauon kärsimyksessäni?
Mitä sanoa...?
Näin toteutuu paha, julma kohtalo,
joka tuomitsee viattomat,
sekä kultaisen uskollisuuden,
joka on jätetty puhdistumaan
tuskien liekkeihin.
Niin minun on kärsittävä
ja pidätettävä hengitystäni
jatkuvalta huokailultani.
Katkera epäonneni jatkuu ikuisesti,
taivas kieltää minulta kohtaloni -
elämäni päättymisen kuolemaan.
Kirotut henget, ette totisesti ole laupeita;
julmien eumenidien [=kostottarien]
ainoa tavoite on kiduttaa sieluani.
Kun nuo raivottaret ovat kaikonneet,
te pääsette ikuiseen Elysioniin,
kun taas minä joudun virumaan manalassa.
Niin käy sille joka seuraa
sokean esimerkkiä:
lopuksi hän kaatuu päistikkaa maahan.

suom. Tuuli Lindeberg
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Zefiro torna

Zefiro torna e di soavi accenti
l'aer fa grato e'il pié discioglie a l'onde
e, mormoranda tra le verdi fronde,
fa danzar al bel suon su'l prato i fiori.
Inghirlandato il crin Fillide e Clori
note temprando lor care e gioconde
e da monti e da valli ime e profonde
raddoppian l'armonia gli antri canori.
Sorge più vaga in ciel l'aurora, e'l sole,
sparge più luci d'or; più puro argento
fregia di Teti il bel ceruleo manto.
Sol io, per selve abbandonate e sole,
l'ardor di due belli occhi e'l mio tormento,
come vuol mia ventura, hor piango hor canto.

Ottavio Rinuccini

Palaa, länsituuli, ja suloisin liikkein
tee ilma miellyttäväksi ja leyhytä ruohikkoa,
kahisuta puiden vihreitä oksia,
saata kedon kukkaset tanssimaan suloääneesi.
Kruunaa Filli ja Clori kukkaseppelein,
rakkauden ja ilon virittämin sävelin:
vuorien ja laaksojen korkeuksista ja
syvyyksistä,
luolien uumenista kaiku toistaa sopusointua.
Aamu koittaa: aurinko luo kultaisia ja
hopeisia säteitään, jotka ovat kuin kirjailuja
Thetiksen syvänsinisessä viitassa.
Mutta minä, hylätyissä metsissä, olen yksin.
Kauniiden silmien palo on tuskani syy;
ja kuten Kohtaloni tahtoo: nyt itken ja laulan.

suom. Tuuli Lindeberg

O che nuovo miracolo

O che nuovo miracolo,
Ecco che in Terra scendono,
Celeste alto spettacolo,
Gli Dei che il Mondo accendono.
Ecco Himeneo e Venere
Col piè la Terra hor premere.

trio:
Del grande Heroe che con benigna legge
Hetruria affrena e regge
udito ha Giove in Cielo
Il purissimo zelo,
E dal suo seggio santo
Manda il ballo e il canto.

tutti:
Che porti, O drappel nobile
Ch'orni la Terra immobile

Oi mikä uusi ihme,
katsokaa: maahan laskeutuu
jalo, taivaallinen spektaakkeli,
jolla jumalat valaisevat maailman.
Katsokaa kuinka Hymen ja Venus
astuvat jalallaan maahan.

Suuren, suopein laein
Etruriaa hallitsevan sankarin
tahrattomasta innosta
itse Jupiter on kuullut taivaassa,
ja pyhältä valtaistuimeltaan käsin
hän lahjoittaa tanssia ja laulua.

Mitä tuotte, oi jalo joukko,
koristamaan liikkumatonta maata?
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trio:
Portiamo il bello e il buon
Che in ciel si serra
Per far al Paradiso ugual la Terra.
tutti:
Tornerà di auro secolo?
trio:
Tornerà il secol d'oro
E di real costume
Ogni più chiaro lume.
tutti:
Quando verrà che fugghino
I mali e si distrugghino?
trio:
Di questo nuovo Sole
Nel subito apparire;
E i gigli e le viole
Si vedranno fiorire.
tutti:
O felice stagion, beata Flora!
trio:
Arno, ben sarai tu beato a pieno
Per le nozze felici di Loreno.
tutti:
O novello d'amor fiamma lucente!
trio:
Questa è la fiamma ardente
Che infiammerà di amore
Ancor l'anime spente.
tutti:
*Ecco ch'Amor e Flora
Il Ciel arde e innamora.
trio:
A la Sposa reale
corona trionfale
Tessin Ninfe e Pastori
Dei più leggiadri fiori.
tutti:
Ferdinando hor va felice altero.

Tuomme kauneuden ja hyvyyden,
jotka taivaassa vallitsevat,
jotta maa olisi paratiisin veroinen.

Palaako kultainen aikakausi?

Kultainen aikakausi palaa,
kuninkaallisen loiston kera,
säteillen vielä entistäkin kirkkaammin.

Milloin pahat teot
katoavat ja tuhoutuvat?

Kun tämä uusi Aurinko
äkkiarvaamatta ilmestyy,
liljat ja orvokit
puhkeavat kukkaan.

Oi iloinen, kauniin Floran aikakausi!

Arno-joki: saat osaksesi kaikkea hyvää
onnellisesta liitosta Lorrainen seudun kanssa.

Oi uusi, kirkas rakkauden liekki!

Tämä loistava liekki
sytyttää rakkauteen
jopa kuolleet sielut.

Katsokaa, kuinka Rakkaus ja Flora
sytyttävät taivaan rakkauteen!

Kuninkaalliselle morsiamelle
voitokkaan kruunun
nymfit ja paimenettaret sitovat
kaikkein suloisimmista kukista.

Ferdinando on nyt niin onnellinen!
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trio:
La Virgine gentil di santo foco
Arde e si accinge a l'amoroso gioco.
tutti:
Voi Dei, scoprite a noi la regia prole.

trio:
Nasceran semidei
Che renderan felice
Del mond'ogni pendice.
tutti:
Serbin le glorie
I cigni in queste rive
Di Medici e Loreno eterne e vive.
trio:
Le meraviglie nuove
Noi narremo a Giove.
Hor te, Coppia Reale,
Il Ciel rende immortale.
tutti:
Le quercie hor mel distillino
E latte i fiumi corrino,
D'amor l'alme sfavillino
E gli empi vitii aborrino,
E Clio tessa l'histoire
Di così eterne glorie.
Giudin vezzosi balli
Fra queste amene valli,
Portin Ninfe e Pastori
Del Arno al ciel gli onori.
Giove benigno aspiri
Ai vostri alti disiri.
Cantiam lieti lodando
Cristina e Ferdinando.

Kaunis neitsyt pyhässä tulessa
palaa ja valmistautuu rakkauden leikkeihin.

Oi jumalat, paljastakaa meille kuninkaallinen
jälkeläinen!

Syntyy puolijumalia,
jotka tuovat onnea
jokaiseen maailman kolkkaan.

Pitäköön joutsenet näillä rannoilla
Medici- ja Lorraine-sukujen
kunnian ikuisesti elävänä.

Uusista ihmeistä
kerromme Jupiterille:
nyt teille, kuninkaallinen pari,
taivas myöntää kuolemattomuuden.

Tammipuut tihkuvat hunajaa
ja joissa virtaa maito,
kuolevaiset säteilevät rakkautta
ja viheliäiset kääntyvät pois pahuudesta.
Clio [historian muusa] kokoaa tarinan
niin ikuisesta kunniasta.
Johdattakoot viehkeät tanssit meitä
halki näiden miellyttävien laaksojen.
Nymfit ja paimenet julistavat
Arno-joen kunniaa taivaisiin saakka.
Jupiter suhtautuu suopeasti
jaloihin toiveisiimme.
Laulakaamme iloiten ja ylistäen
Cristinalle ja Ferdinandolle.

suom.Tuuli Lindeberg
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Esiintyjistä

Sopraano Tuuli Lindeberg on vakiinnuttanut asemansa
maamme eturivin barokkiajan ja oman aikamme
laulumusiikin esittäjänä. Tuuli tekee säännöllisesti
yhteistyötä Suomen parhaiden kamariorkesterien ja
-yhtyeiden kanssa esiintyen ahkerasti klassisen musiikin
näyttämöillä, konserttisarjoissa ja festivaaleilla. Tuulin
laajaan ohjelmistoon kuuluu perinteisten
kuoro-orkesteriteosten ja liedohjelmiston lisäksi runsaasti
barokin ja oman aikamme kamarimusiikkia sekä useita
vokaaliteosten kantaesityksiä. Tuuli on tehnyt
näyttämörooleja vuosien varrella mm. Suomen
Kansallisoopperassa, Ilmajoen musiikkijuhlilla, Suomen
Kansallisteatterissa, Espoon kaupunginteatterissa sekä
lukuisissa vapaan kentän kamarioopperaproduktioissa.
Esiintymistyönsä ohella Tuuli opettaa barokin
laulumusiikkia Sibelius-Akatemiassa sekä Viron Musiikki-
ja teatteriakatemiassa Tallinnassa. (kuva: Heikki Tuuli)

Aira Maria Lehtipuu on vanhaan musiikkiin erikoistunut
monipuolinen viulisti, joka nauttii musiikin tekemisestä sekä
soittaen että opettaen. Vuosien varrella hänelle on kertynyt
kokemusta konserteista ja levyksistä maailman
arvostetuimpien vanhan musiikin yhtyeiden kanssa ja
folkbarokki cross-overprojekteista. Muusikon roolit
vaihtelevat joustavasti alttoviulistista konserttimestariin,
jona hän on viime vuosina toiminut mm. Euroopan Unionin
Barokkiorkesterissa, Helsingin Barokkiorkesterissa,
Suomalaisessa Barokkiorkesterissa ja puolalaisessa
Kore-yhtyeessä. Oulun barokkiorkesterin johtajana hän
vieraili kesällä 2018. Lehtipuu asui pitkään Hollannissa
mutta toimii nyt aktiivisesti Tampereelta käsin jossa hän on
mm. Café Barock Tampere -konserttisarjan taiteellinen
johtaja. Lehtipuu on Novia-ammattikorkeakoulun
barokkimusiikin lehtori ja nauttii vapaa-ajallaan luonnossa
liikkumisesta ja leipomisesta.
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Anna-Maaria Oramo on suomalainen cembalotaiteilija,
jonka ohjelmisto ulottuu keskiaikaisesta nykymusiikkiin.
Hän on esiintynyt aktiivisesti solistina, yhtyemuusikkona
ja musiikinjohtajana ympäri Eurooppaa ja Aasiassa.
Kokoonpanoihin kuuluvat muiden muassa Helsingin
Barokkiorkesteri ja Suomalainen barokkiorkesteri,
pariisilaiset Ensemble Matheus ja Orfeo 55. Tällä hetkellä
Oramo keskittyy varhaiseen ohjelmistoon ja keskiaikaiseen
cembaloon, clavisimbalumiin. Hän onkin toistaiseksi ainoa
suomalainen cembalisti, joka esittää keskiaikaista
musiikkia 1400-luvun esikuvien mukaan rakennetulla
soittimella, kuluvalla kaudella Valtion 1-vuotisen
taiteilija-apurahan tukemana. Oramo aloitti
musiikkiopintonsa 5-vuotiaana pianonsoitolla, ja valmistui
opintoputken päätteeksi vuonna 2017 musiikin tohtoriksi
Sibelius-Akatemian Docmus-tohtorikoulun
taiteilijakoulutuksesta. Hän opettaa vanhaa musiikkia
mestarikursseilla, kuten kansainvälisellä Sastamala

Gregoriana -festivaalilla, jossa hän on toiminut vuodesta 2002. Työn ohessa Oramon pitävät
kiireisenä 5- ja 2-vuotiaat tytöt. (Kuva: Ville-Paul Paasimaa)

Mitra Virtaperko taiteen moniottelija, joka hankki
peruskoulutuksensa Sibelius-Akatemiassa, josta hän valmistui
maisteriksi cembaloa ja klavikordia soittaen. Tämän jälkeen
alun pitäen harmittomana harrastuksena kulkenut zenmeditaatio
vei Virtaperkon vuosiksi ulkomaille opiskelemaan
zenbuddhalaisuutta, ja kahdeksan vuoden opintojen jälkeen
hänestä tuli zenbuddhalainen pappi Ruotsissa vuonna 2015.
Samoihin aikoihin hän alkoi kirjoittaa runoja, ja viime vuosina
luova kirjoittaminen on ollut hänen taiteellisen työnsä keskeinen
muoto. Runoilija Arto Lapin kanssa kirjoitettu kirjeenvaihtokirja
Jumalaton pappi ja kampurajalka ilmestyi 2019 (Basam Books).
Paraikaa hän valmistaa runoteosta, jonka on suunniteltu
ilmestyvän kevätkaudella 2021 Enostone kustannukselta. Omia
runojaan ja vanhaa musiikkia yhdistäviä

runomusiikkikonsertteja Virtaperko on tehnyt eri kokoonpanoissa vuodesta 2017 lähtien.
Kirjoittamisen ohella Virtaperko toimii Tampere Zen Centerin johtajana sekä opettaa vanhaa
musiikia ja cembaloa Itä-Helsingin musiikkiopistossa.
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Konsertti on taltioitu Balderin salissa 20.5.2020

Ääni: Enno Mäemets ja Mihkel Mäemets

Kuva: Tommi Ojala ja Ilkka Kallio

Konsertin järjestää:

Café Barock / Kulttuuriyhdistys Ensemble Nylandia ry

Kiitämme:

Jonathan & Elizabeth Sparey

Tampereen vanhan musiikin ystävät
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