
Helsingfors Renässans-
musikfestival
19.5.–22.5.

2022

2022 
sv



2022:
tunto/tunne

XVIII BAROKKIKUOPIO – VANHAN MUSIIKIN FESTIVAALI 20.-24.7.2022

WWW.BAROKKIKUOPIO.COM

TO 14.7. 20.00
Violoncello Bolognese Tuomiokirkko  

KE 20.7. 
14.00 Kahvikonsertti kuopiolaisittain  
Ramin konditoria
Iltaklubi: 19 Lainahöyhenissä   
20.30 Tavallinen peili Pannuhuone Gust. Ranin

TO 21.7.  
11.30 JA 13 Barokkimatka - lastenkonsertti, Kirjasto
13.00 Järki ja tunteet gambamusiikissa, Puijon kirkko
16.00 Pietari Brahen nuottikirja, Kanttila
18.30 Puhtauden tuntu ja jännitteen tunne,  
Keskusseurakuntatalo

PE 22.7. 
15.30 Pistoja sydämessä, Kuopion museo
19.00 Barokin heijastuksia, Keskusseurakuntatalo

LA 23.7. 14.00 ja 15.00 Kahvikantaatti, VB-valokuva-
keskuksen puutarha
LA 23.7. 17.30 Oma tunto / omatunto, Kulttuuriareena 44

SU 24.7. 10.00 Jumalanpalvelus barokkimusiikilla,  
Tuomiokirkko
SU 24.7. 15.00 Düben-suvun kokoelma   – tukholmalaisten 
tuntemaa musiikkia 1600-luvulta

Miksi musiikki herättää tunteita? Miltä soittaminen  
tuntuu käsissä ja keuhkoissa? Voiko musiikki olla  
pörröistä tai maistua kahvilta? Millaiset musiikilliset  
eleet liikuttavat mielialaa? Mikä musiikki on tuttua,  
mikä tuntematonta, ja mistä musiikin tunnistaa? 



Helsingfors Renässans-
musikfestival
19.5.–22.5.

2022



Liput palvelumaksuineen 10–25 €
Lasten Barokkiin vapaa pääsy www.janakkalanbarokki.fi

lippupalvelu

1.–3.7.2022
PE 1.7. KLO 20 

Pyhän Laurin kirkko
Dresdenin virtuoosit

ZEFIRA VALOVA, VIULU   |   YAVOR GENOV, LUUTTU   |   AAPO HÄKKINEN, CEMBALO & URUT

LA 2.7. KLO 18
Pyhän Laurin kirkko

Seicento Italiano
CROATIAN BAROQUE ENSEMBLE   |   NIKOLINA HRKAC, SOPRAANO   |   PAVAO MAŠIĆ, URUT

LA 2.7. KLO 20
Keltainen talo

Kansanmusiikkia ja iltapalaa
EVA ALKULA, KANTELE   |   PIPPA REID-FOSTER, HARPPU

SU 3.7. KLO 11–14 
Laurinmäki

Lasten Barokki
FREIJA

SU 3.7. KLO 18
Pyhän Laurin kirkko

Fantasticus
LAURA VADJON, VIULU   |   PAVAO MAŠIĆ, URUT

VANHAN 

MUSIIKIN 

FESTI-
VAALI 



Samarbetspartners

Paulus församling

Kalle Järvenpää Design

http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali.html
http://kaljarv.com/
http://www.ensemblenylandia.info
https://kordelin.fi/
https://www.musiikinedistamissaatio.fi/
https://www.kulturfonden.fi/
https://wihurinrahasto.fi/http://


ERIKOISETU 
AUROREN YLEISÖLLE

5 %:n alennus 
Mestareita ja kisällejä 

-konsertin lipuista 
koodilla AURORE2022



INNEHÅLL
6 

Artister vid Aurore
8 

Väntans slut
10 

Pestmässa
Verken – 15

26 
Musikernas furste

Verken – 32

46 
The Mystic Rose

Verken – 50

62 
La Cité des Dames

Verken – 67

5



ARTISTER VID AURORE

Utförligare artistpresentioner på Aurores nätsidor (på finska) 
aurore.fi/esiintyjat

Du0 Medieval
Uli Kontu-Korhonen – sång, organetto, dulcimer och sinfonia
Anneliina Rif – sång, blockflöjt, rebec, gotisk harpa och klockor

Ensemble Nylandia
Sini Vahervuo – blockflöjter
Matias Häkkinen – cembalo

Jarmo Julkunen – luta
Jukka Rautasalo • Pieta Mattila 

(Eloisa Consort) – viola da gamba

Ex Arte Lux
Maikki Säikkä – sopran
Kristina Raudanen – alt

Mats Lillhannus • Teemu Mustonen – tenor
Pekka Alonen • Jussi Linnanmäki – bas

Kammarkören Utopia
Tove Djupsjöbacka • Lena Helenius • Aino Kilpiö 

Kristiina Sikiö • Mirja Uosukainen – sopran
Maaria Ansaranta • Annika Harding 

Annu Korhonen • Matleena Koskenniemi 
Anna Pohjola – alt

Antti Kataja • Eino Kivisaari 
Sampo Rantakokko • Sami Sahramies – tenor

Mikael Maasalo • Valter Maasalo 
Jouni-Jousia Äkräs – bas
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Stile Antico (UK)
Helen Ashby • Kate Ashby • Rebecca Hickey – sopran

Emma Ashby • Cara Curran • Hannah King – alt
Jonathan Hanley • Benedict Hymas 

Andrew Griffiths – tenor
James Arthur • Will Dawes • Nathan Harrison – bas

Solister
Mikko Ikäheimo – luta

Ilpo Laspas – orgel
Kari Vaattovaara – luta

Pythagoras och Monokord. Träsnitt 
ur Franchino Gaffurios verk Theorica 

musicae, 1492/80.
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VÄNTANS SLUT

 Äntligen är vi här! Senast Renässans-
musikfestivalen Aurore samlade en lyssnarskara till Pau-
luskyrkan för konsert var i januari 2020. Det känns som 
en halv evighet sedan, inte minst därför att perioden där-
emellan har varit så fylld av planer, kriser, ändrade planer 

och återigen ändrade planer. Inför januari 2021 fick vi lov att med kort 
varsel stänga festivalens dörrar för publiken och ersätta den med ett kor-
tare online-evenemang. I januari i år höll situationen på att upprepas, 
men då valde vi istället att flytta hela festivalen till en mera gynnsam 
tidpunkt. Det skulle ha känts för tomt, både för oss arrangörer och för 
våra artister, att ännu en gång musicera i en ödslig kyrka utan publik.

Och här är vi nu. Det är så underbart roligt att bänkarna åter fylls 
med vänner av renässansmusik och det är så roligt att kunna bjuda er 
alla på ett program som fyller oss med stolthet.

En kontaktyta med de gångna två åren och alla de svårigheter som 
fyllt våra vardagar får vi ändå genom årets första konsert, då Kammar-
kören Utopia bjuder på sin tolkning av Missa pro vitanda mortalitate, 
mässa i farsotens tid. Den här konserten inkluderades med kort var-
sel när det blev klart att programmet Näsvisa visionärer måste skjutas 
fram till nästa festival och vi är väldigt glada att kunna hälsa Utopia 
välkomna. Framskjuten blev också vår hyllningskonsert med anledning 
av 500-årsminnet av Josquin Desprez bortgång 1521, som skulle ha 
ingått i fjolårets festival. En musikalisk figur av Josquins dimensioner 
lider inte nämnvärt av en sådan motgång och därför firar vi istället i år 
hans 501-årsminne.

Aurore har på senare år utvecklat också en internationell dimension 
och det är med största nöje som vi välkomnar vokalensemblen Stile 
Antico från London, med deras program ägnat åt musik för Jungfru 
Maria, från fyra centrala renässanstida kulturer. Avslutningsvis åter-
kommer vi till ett tema som öppnades redan senaste år, nämligen de 
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Mats Lillhannus 
medlem i den konstnärliga ledningsgruppen

kvinnliga tonsättarna under renässansen. Denna oförtjänt undangöm-
da musikskatt har på nytt börjat uppmärksammas och är väl unnad 
ytterligare en konsert vid Aurore, nu med publik!

Vi vill från arrangörernas sida rikta vårt varma tack till alla de in-
stanser och personer som stött oss i förberedelserna inför festivalen. 
Ett särskilt tack riktar vi till Paulus församling, vars magnifika 
kyrka har blivit en del av den här festivalens själva väsen. Tack också 

till dem som understött oss ekonomiskt. Och slutligen, tack 
till er, kära publik, som orkat vänta på bättre tider 

tillsammans med oss och som nu sitter här 
med oss! Vi önskar er alla en njut-

bar festival och rika mu-
sikupplevelser! 

❦

Muserna Euterpe Och Terpsichore.  
Gravyr, före 1467.
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To 19.5.2022 kl. 20

PESTMÄSSA
medeltida medicin  
mot svarta döden

Vokalensemblen
Kammarkören Utopia

Musikalisk ledning
Mikael Maasalo

Organist
Ilpo Laspas

Konstnärlig planering
Valter Maasalo

Ensemblernas sammansättningar på s. 6.



Praeludium
William Byrd (1543–1623)

The Bells
Ilpo Laspas

Introitus
William Byrd

Recordare Domine

Kyrie – Gloria
Tomás Luis de Victoria (c. 1548–1611)

Missa pro Victoria

Lectio libri regum
Jouni Äkräs

Graduale
Herra lehetti sanans

Evangelium secundum Lucam
Jouni Äkräs

Credo
Missa pro Victoria
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Offertorio
Stetit pontifex

Valter Maasalo

Elevatio
Giovanni de Macque (1548–1614)

Capriccio sopra re fa mi sol
Ilpo Laspas

Sanctus & Benedictus
Missa pro Victoria

Oratio
Francisco Guerrero (1528–1599)

Pater Noster

Agnus Dei
Missa pro Victoria

Communio
Canssan swri palious

Benedicite
Michael Praetorius (1571–1621)

Canticum trium puerorum

Sångtexterna börjar på s. 15.
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PEST OCKSÅ!

Vi lever nuförtiden mycket skyddade 
liv. Koronapandemin som började år 2020 har varit en 
extraordinär händelse som krävt betydande förändring-
ar i vår livsstil. Det är ändå lätt att glömma att epidemier 
historiskt sett varit mycket allmänna fenomen och un-

der de tider då läkekonsten närmast förlitade sig på skrock kunde de 
vara både långdragna och smärtsamma upplevelser.

Pestepidmier har hemsökt människor med regelbundna mellan-
rum. I synnerhet Digerdöden år 1348 har lämnat djupa avtryck i his-
torieskrivningen. Det råder ingen tvekan om katastrofens omfattning 
och utbredning, för de samtida redogörelserna från olika håll i Euro-
pa är samstämmig. Den franske historikern Jean Froissart skrev 
att pesten var så svår att »en tredjedel av världens människor dog». 
Petrarca kommenterade pesten poetiskt genom att konstatera att 
världen var nästan helt tom, husen utan familjer och den obrukade 
landsbygdens fält var täckta med döda kroppar. Även Boccaccio be-
skriver i första kapitlet av Decamerone den stora pestens omfattning i 
Florens.

Pesten år 1348 var tveklöst en av de mest fasansfulla epidemier som 
mänskligheten under den senaste seklena genomlevt. Precis som idag 
vidtog de världsliga makthavarna åtgärder för att motverka epidemin. 
I Frankrike beordrade kungen universitetets läkare att forska efter 
medel för att lindra pesten. Förståeligt nog förmådde läkarvetenskapen 
vid den här tiden inte producera särskilt imponerande resultat. Även 
om snabelförsedda pestdoktorer gjorde envisa försök.

Det är inte överraskande att, då de medicinska resultaten uteblev, 
folket tydde sig till religionen. Den katolska mässan var naturligtvis det 
mest närliggande sättet att be om Guds stöd. Eftersom Digerdöden 
var en så exceptionell situation och krävde speciella åtgärder, samman-
ställde påven Klemens VI en särskild pestmässa, som kunde användas 

Text: Mikael Maasalo • Översättning: Mats Lillhannus
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för att be om hjälp med att motverka epidemin. Den konstruerades 
således under den medeltida Digerdöden men blev ett bestående inslag 
i den katolska liturgin och har kommit till användning alltid när epi-
demier slagit till. Ett särdrag hos den här mässan är att man, om man 
efter mässan under fem dagar låter ett ljus brinna så får man immuni-
tet mot pesten.

Pestmässan följer den normala mässordningen men dess texter är 
valda ur bibeln för att passa särskilt väl under epidemier.

Det katolska mässordinariet har säkerligen tonsatts tusentals gång-
er. I den här konserten hör vi Tomás Luis de Victorias tvåköriga 
och niostämmiga Missa pro Victoria. Den skrevs ett par hundra år efter 
Digerdöden men försvarar väl sin plats i en konsertmässa av det här 
slaget: Missa pro Victoria är storslagen musik som livfullt presenterar 
mässans texter.

Som introitus i mässan fungerar William Byrds Recordare Domi-
ne. Dess text är en del av pestmässan och i den ber man Gud att avstå 
från sina planer att förgöra sitt folk och sin heliga stad. Pater Noster, 
dvs. bönen Fader vår framförs i Francisco Guerreros 8-stämmiga 
version, som är en utökt fyrdubbel kanon. Benedicite i slutet av mässan 
är Michael Praetorius 8-stämmiga sättning av de tre ynglingarnas 
lovsång i profeten Daniels bok.

De övriga textavsnitten i mässan framförs antingen gregorianskt el-
ler lästa på gammal finska.

Trots att helheten är formelmässig och texterna hämtade ur Bibeln, 
förmedlar pestmässan en stark bild av hur fasansfulla situationer pes-
ten skapade och hur man i det medeltida samhället reagerade på epide-
min. Situationen hade likheter med dagens såtillvida att de bästa för-
mågorna sattes i arbete för att kämpa mot sjukdomen. Dimensionerna 
var ändå helt andra och oavsett hur obehaglig dagens koronaepidemi 
är, så kan vi i alla fall glädjas över att vi inte längre behöver ansättas av 
pesten.
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VERKEN
Praeludium

William Byrd (1543–1623)
THE BELLS

Ilpo Laspas

Introitus
William Byrd

RECORDARE DOMINE

Kyrie – Gloria
Tomás Luis de Victoria (c. 1548–1611)

MISSA PRO VICTORIA

Kyrie eleison. Herre, förbarma dig över oss.
Christe eleison. Kristus, förbarma dig över oss.
Kyrie eleison. Herre, förbarma dig över oss.
¶Gloria in excelsis Deo. ¶Ära vare Gud i höjden
Et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis.
och frid på jorden åt 

människor av god vilja.

Recordare Domine testamenti tui  Herre, kom ihåg ditt löfte
et dic angelo  

percutienti:
och säg till ängeln som sprider 

död bland folket: 
Cesset jam manus tua, »Det är nog! Dra tillbaka din hand!»
ut non desoletur terra. så att jorden inte må utplånas.
Quiescat Domine jam  

ira tua 
Stilla din glödande vrede och avstå 

från det onda du har i sinnet 
a populo tuo, et a Civitate 

Sancta tua,
mot ditt folk och mot 

din Heliga Stad,
ut non desoletur terra. så att jorden inte må utplånas.
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Laudamus te.  
Benedicimus te.

Vi lovar dig,  
vi välsignar dig,

Adoramus te.  
Glorificamus te.

vi tillber dig,  
vi prisar och ärar dig,

Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam.

vi tackar dig för din  
stora härlighet.

Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens.

Herre Gud, himmelske kon-
ung, Gud Fader allsmäktig.

Domine Fili unigenite, 
Iesu Christe.

Herre, Guds enfödde 
Son, Jesus Kristus.

Domine Deus, Agnus 
Dei, Filius Patris.

Herre Gud, Guds lamm, 
Faderns Son.

Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.

Du som borttager världens syn-
der, förbarma dig över oss.

Qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem  
nostram.

Du som borttager världens synder, 
tag emot  
vår bön.

Qui sedes ad dexteram 
Patris, miserere nobis.

Du som sitter på Faderns högra 
sida, förbarma dig över oss.

Quoniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus.

Ty du allena är helig, du 
allena Herre,

Tu solus Altissimus,  
Iesu Christe.

du allena den högste,  
Jesus Kristus,

Cum Sancto Spiritu,  
in gloria Dei Patris.

med den helige Ande, i Guds 
Faderns härlighet.

Amen. Amen.
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Lectio libri regum
Jouni Äkräs

Ja HERra andoi tulla ruttotaudin 
Israelijn/ ruweten amulla nijn 
määrättyn aicaan/ että Canssa 
cuoli Danist nijn BerSebaan/ 
seidzemenkymmendä 
tuhatta miestä.

Då lät Herren pesten drab-
ba Israel; den varade 
från morgonen fram till 
den utsatta tiden. 70 
000 israeliter dog, från 
Dan till Beer Sheva.

JA cosca Engeli ojensi 
kätens Jerusalemin ylidze 
cadottaxens händä. Nijn 
HERra cadui sitä pahutta/ 
ja sanoi Engelille joca 
Canssan häwitti: kyllä jo on/ 
pidä nyt kätes alallans. Ja 
HERran Engeli oli Araunan 
sen Jebuserin rijhes.

Men då ängeln sträckte ut sin 
hand mot Jerusalem för att 
sprida död i staden, ång-
rade Herren det onda och 
sade till ängeln som spred 
död bland folket: »Det är 
nog! Dra tillbaka din hand!» 
Herrens ängel var då vid 
jevusén Aravnas tröskplats.

Cosca Dawid näki Engelin 
joca Canssa löi/ sanoi hän 
HERralle: cadzo/ minä olen 
syndiä tehnyt/ ja minä olen 
sen pahan tehnyt/ mitä nämät 
lambat owat tehnet? anna 
sinun kätes olla minua ja 
minun Isäni huonetta wastan.

När David såg ängeln som 
dödade folket sade han till 
Herren: »Det är jag som har 
syndat. Det är jag, herden, 
som har gjort orätt. Men 
dessa mina får, vad har de 
gjort? Låt straffet drabba 
mig och min familj.»

JA sinä päiwänä tuli Gad 
Dawidin tygö/ ja sanoi 
hänelle: mene ja rakenna 
HERralle Altari/ sen 
Jebuserin Araunan rijheen.

Samma dag kom Gad till 
David och sade: »Gå 
upp på jevusén Aravnas 
tröskplats och res ett 
altare åt Herren!»

Ja Dawid meni cohta 
nijncuin Gad sanoi ja 
HERra oli käskenyt.

Och David gick, så som 
Herren hade befallt ho-
nom genom Gad.
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Graduale
HERRA LEHETTI SANANS

Evangelium secundum Lucam
Jouni Äkräs

Ja quin JESUS ylesnousi 
Sinagogast / meni hen 
Simonin honen siselle / Mutta 
Simonin Anoppi waiuattin 
swrest Wilutaudista. Ja he 
rucolit hende henen edhestens.

Sedan lämnade han 
synagogan och gick hem 
till Simon. Men Simons 
svärmor låg i hög feber, 
och de frågade honom 
till råds om henne.

Ja hen astui henen tygens / ia 
manasi Wilutautia. Ja 
Wilutauti loopui henest. 
Ja cocta hen ylesnousi 
/ ia palueli heite.

Han gick fram och böjde sig 
över henne och talade strängt 
till febern, och den lämnade 
henne. Genast steg hon 
upp och betjänade dem.

Ja quin Auringo laskihin / nin 
caiki ioilla oli Sairahita 
moninaisis Taudhis / weit 
he henen tygens. Ja hen 
pani iocaitzen päle Kätens 
/ ia paransi heidet.

Vid solnedgången kom alla till 
honom med dem som led 
av olika sjukdomar. Och 
han lade händerna på var 
och en och botade dem.

HERRA lehetti Sanans 
ia paransi heite

Han gav en befallning 
och botade dem

ia pelasti heite ettei he coolluet. och räddade dem från graven.
Kijtteken he sis HERRA 

henen Laupiuns edest
De skall tacka Herren 

för hans godhet,
Ja henen Ihmeitens teden hans underbara gärningar
iotca hen Inhimisten 

Lasten coctan teke.
mot människor.
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Credo
MISSA PRO VICTORIA

Credo in unum Deum, Jag tror på en enda Gud,
Patrem omnipotentem, den allsmäktige Fadern,
factorem caeli et terrae, skaparen av himmel och jord,
visibilium omnium et invisibilium. av allt synligt och osynligt.
Et in unum Dominum Och på en enda Herre, 
Jesum Christum, Jesus Kristus,
Filium Dei unigenitum, Guds ende Son,
Et ex Patre natum ante 

omnia saecula.
född av Fadern före all tid,

Nin vloslexit mös monesta 
Perkelet hwtadhen ia sanoden 
/ Sine olet CHRISTus se 
JUMALAN Poica. Nin 
hen rangaisi ne / ia ei 
sallinut heidhen puhua 
/ Sille ette he tiesit henen 
oleuan CHRISTUSEN.

Från många for det också 
ut demoner, som 
skrek: »Du är Guds 
son.» Han hutade 
åt dem och förbjöd 
dem att säga mer, 
eftersom de visste 
att han var Messias.

Mutta quin peiue tuli / vlosmeni 
hen erineiseen sijaan. Ja 
Canssa etzit hende ia tulit 
haman henen tygens / ia 
estelit hende / ettei henen 
pitenyt poislechtemen heilde.

Tidigt nästa morgon gick han 
därifrån, bort till en enslig 
plats. Folket började leta efter 
honom och kom ända dit där 
han var, och de ville hindra 
honom från att lämna dem.

Nin sanoi hen heille / Minun 
tule mös muille Caupungeille 
Euangelium JUMALAN 
Waldakunnast sarnata. Sille 
site warten mine lehdetetty 
olen. Ja hen sarnasi 
Galilean Sinagogisa.

Men han sade till dem: »Jag 
måste förkunna budskapet 
om Guds rike för de andra 
städerna också. Det är därför 
jag har blivit utsänd.»
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Deum de Deo, lumen de lumine, Gud av Gud, ljus av ljus,
Deum verum de Deo vero. sann Gud av sann Gud,
Genitum, non factum, född, inte skapad,
consubstantialem Patri: av samma väsen som Fadern,
per quem omnia facta  

sunt.
på honom genom vilken 

allt har blivit till,
Qui propter nos homines som för oss människor
et propter nostram salutem och vår frälsning
descendit de caelis. steg ner från himlarna,
Et incarnatus est de  

Spiritu Sancto
blev människa av kött och blod 

genom den heliga Anden
ex Maria Virgine:  och jungfrun Maria,
Et homo factus est. och blev till människa.
Crucifixus etiam pro nobis 

sub Pontio Pilato:
Korsfästes för vår skull un-

der Pontius Pilatus,
passus, et sepultus est. led döden och begravdes,
Et resurrexit tertia die, uppstod på tredje dagen
secundum scripturas. i enlighet med skrifterna,
Et ascendit in caelum: steg upp till himlarna,
sedet ad dexteram Patris. sitter på Faderns högra sida
Et iterum venturus est och skall återvända i härlighet
cum gloria judicare vivos 

et mortuos:
för att döma levande  

och döda,
Cujus regni non erit finis. och vars välde aldrig skall ta slut.
Et in Spiritum sanctum Dominum, Och på den heliga Anden,
et vivificantem: Herren och livgivaren,
Qui ex Patre, Filioque procedit. som utgår av Fadern och Sonen,
Qui cum Patre, et Filio 

simul adoratur,
som tillbeds med Fadern 

och Sonen
et conglorificatur: och samfällt äras
Qui locutus est per  

Prophetas.
och som har talat genom 

profeterna.
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Offertorio
STETIT PONTIFEX

Valter Maasalo

Et unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam Ecclesiam.

Och på en enda, helig, allmännelig 
och apostolisk kyrka.

Confiteor unum baptisma Jag bekänner ett enda dop
in remissionem peccatorum. till syndernas förlåtelse,
Et expecto resurrectionem 

mortuorum
och förväntar de dödas 

uppståndelse
Et vitam venturi saeculi. och den kommande världens liv.
Amen. Amen.

Stetit pontifex juxta 
mortuos et vivos, 

Prästen stod mellan de 
döda och de levande, 

habens thuribulum aureum 
in manu sua:

med ett rökelsekar av 
guld i sin hand

et offerens incensi sacrificium, Han brände rökelse 
placavit iram Dei, och bringade så försoning åt folket.
et cessavit plaga  

a Domino.
och hemsökelsen från 

Gud upphörde.
Alleluia Halleluja.

Orgel. 
Trä-
snitt, 
1100-tal.
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Elevatio
Giovanni de Macque (1548–1614)

CAPRICCIO SOPRA RE FA MI SOL
Ilpo Laspas

Sanctus & Benedictus
MISSA PRO VICTORIA

Pater Noster
Francisco Guerrero (1528–1599)

PATER NOSTER

Pater Noster, qui es in caelis, Vår fader, du som är i himlen. 
sanctificetur nomen tuum. Låt ditt namn bli helgat. 
Adveniat regnum tuum. Låt ditt rike komma. 
Fiat voluntas tua, sicut in 

caelo et in terra.
Låt din vilja ske, på jor-

den så som i himlen. 
Panem nostrum quotidianum 

da nobis hodie,
Ge oss idag det bröd 

vi behöver. 
et dimitte nobis debita nostra Och förlåt oss våra skulder, 
sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris.
liksom vi har förlåtit dem 

som står i skuld till oss. 
Et ne nos inducas in tentationem, Och utsätt oss inte för prövning 
sed libera nos a malo. utan rädda oss från det onda. 
Amen. Amen.

Sanctus, sanctus, sanctus Helig, helig, helig
Dominus Deus Sabaoth. är Herren Gud Sebaot!
Pleni sunt caeli et terra  

gloria tua.
Himlarna och Jorden är 

fulla av hans härlighet.
Osanna in excelsis. Hosianna i höjden.
¶Benedictus qui venit ¶Välsignad vare han
in nomine Domini. som kommer i Herrens namn.
Osanna in excelsis. Hosianna i höjden.
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Agnus Dei
MISSA PRO VICTORIA

Communio
CANSSAN SWRI PALIOUS

CAnssan swri palious En stor folkmassa 
iotca waiwattin reettaisilde 

hengilde
hade kommit för att 

lyssna på honom  
olit tulluet hende cwleman och få sina sjukdomar botade.
Sille ette auwu uloskeui henest ty det gick ut kraft från honom,
ia paransi caiki. och han botade alla.
HERRAN Silmet catzouat 

sen Wanhurskan päle
Herrens ögon ser de  

rättfärdiga,
ia henen Coruans heiden 

Parghunsa päle
och hans öron hör deras  

rop.
Cunnia olcon isen poian 

ja pyhen hengen
Ära vare Fadern och Sonen 

och den Heliga Anden,
Niinquin ollut on algusta 

ia nyt ia aijna
Så som det var av begynnelsen, 

nu är och skall alltid vara
ia ijancaikisesta 

ijancaikisen Amen.
i evigheters evighet.  

Amen.

Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi,

O Guds lamm, som bär 
världens synder,

Miserere nobis förbarma dig över oss.
Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi,
O Guds lamm, som bär 

världens synder,
Miserere nobis förbarma dig över oss.
Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi,
O Guds lamm, som bär 

världens synder,
Dona nobis pacem. ge oss frid.
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Benedicite
Michael Praetorius (1571–1621)

CANTICUM TRIUM PUERORUM

Benedicite, Angeli Domini, Domino: Prisa Herren, ni hans änglar,
benedicite, cæli, Domino. Prisa Herren, ni himlar,
Benedicite, aquæ omnes, quæ 

super cælos sunt, Domino:
Prisa Herren, allt vatten 

ovan himlen,
benedicite, omnes virtutes 

Domini, Domino.
Prisa Herren,  

himlens hela här,
¶Benedicite omnia opera  

Domini,
¶Prisa Herren,  

alla hans verk,
laudate & superexaltate 

eum in sæcula.
lovsjung och upphöj 

honom i evighet.
¶Benedicite, noctes et 

dies, Domino.
¶Prisa Herren, nätter 

och dagar,
Benedicite, lux et 

tenebræ, Domino:
Prisa Herren, ljus 

och mörker,
benedicite, fulgura et 

nubes, Domino.
Prisa Herren,  

frost och köld,
Benedicite, glacies et 

nives, Domino.
Prisa Herren, rimfrost 

och snö,
¶Benedictus es, Domine, in 

firmamento cæli:
¶Prisad vare du i himlens 

boningar,
et laudabilis, et gloriosus, & 

superexaltatus in sæcula.
lovsjungen och ärad  

i evighet.
¶Benedicat Israel Dominum: 

laudet et superexaltet 
eum in sæcula.

¶Prisa Herren, Israel, 
lovsjung och upphöj 
honom i evighet.

Benedicite, filii hominum & omnes 
servi Domini, Domino.

Prisa Herren, ni människor, 
ni hans tjänare,

¶Benedicite omnia opera  
Domini,

¶Prisa Herren, alla  
hans verk,
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laudate & superexaltate 
eum in sæcula.

lovsjung och upphöj 
honom i evighet.

5

Vård av en pestpatient. Etsning ur Johannes de 
Kethams verk Fasciculus medicine, 1495.
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PRINCEPS 
MUSICORUM

 Att bekanta sig med Josquin Desprez 
levnadshistoria innebär en snabbintroduktion till alla 
de svårigheter som musikhistorikern möter när man 
beger sig 500 år eller mera bakåt i tiden. Josquin var 
den ojämförligt mest kända och uppskattade musikern 

i Europa under sin levnad, men ändå gapar stora och besvärande luck-
or överallt i hans biografi. De här luckorna har forskare försökt fylla i 
med stundvis rätt så fantasifulla hypoteser och resonemang, utgående 
från de bristfälliga och ofta vaga dokument som bevarats till våra dagar. 
Det färskaste försöket till en auktoritativ biografi har skrivits av David 
Fallows (2009/2020), som i sin bok både öppet tillkännager var de 
stora osäkerhetsmomenten finns och presenterar egna, tentativa för-
slag till bryggor och substans för luckorna i kunskapen.

Situationen är i högsta grad levande och bilden av Josquin föränd-
ras ännu idag i takt med att nya källor uppdagas. Det är till exempel 
inte mer än ett par decennier sedan hans födelseår justerades tio år 
eller mera framåt; den traditionella upfattningen var att Josquin föd-
des omkring år 1440, men den uppfattningen byggde starkt på ett 
dokument som placerade honom i sångartjänst i Milano kring 1459 
och den förde med sig en rad andra svårigheter i den fortsatta lev-
nadsteckningen. Sedan det påvisats att sångaren ifråga var en helt 
annan person, vid namn Juschinus de Kessalia, föll Josquins 
hela tidiga liv i ett nytt ljus och den aktuella konsensusen är, att han 
föddes i eller i närheten av Condé-sur-l’Escaut i provinsen Hainault 
alldeles invid den nuvarande gränsen mellan Frankrike och Belgien, 
omkring år 1450–55.

Josquin torde ha fått sin grundläggande musikaliska skolning som 
korgosse i kyrkan St. Gery i Cambrai. Hela regionen var under den här 

Text: Mats Lillhannus
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tiden Europas kanske viktigaste musikaliska plantskola och energicen-
trum, och Cambrai var inget undantag. I stadens huvudkyrka Notre 
Dame verkade under Josquins ungdomsår den ojämförligt mest centra-
la musikern i den föregående generationen, Guillaume Dufay. Här 
verkar det också som om Josquin tidigt stiftade bekantskap med bl.a. 
den äldre kollegan Loyset Compère och många fler.

Under några år i början av sitt vuxna liv verkar Josquin ha verkat 
som kringresande och »frilansande» sångare, att döma av kringströdda 
spår på olika håll i Frankrike. Dessa år kan också ha omfattat en pe-
riod i tjänst hos kung Ludvig XI. En position i Milano verkar också 
tämligen väl påvisad, men startpunkten har alltså förskjutits hela 25 
år, fram till 1484 då Josquin etablerat kontakt med kardinal Ascanio 
Sforza. Det finns indicier på att han kan ha spenderat en period vid 
det ungerska kungahovet under den här tiden. År 1489 inleddes sedan 
en relativt väldokumenterad period i hans liv, då han trädde i tjänst i 
påvens kapell i Rom.

Mellan åren 1494 och 1500 saknas lönebokföringen för kapellet, så 
vi vet inte exakt hur länge han stannade i Rom. Det verkar emellertid 
sannolikt att Josquin vistades en stor del av de här åren i Frankrike. En 
anknytning till kungahovet under Ludvig XII är inte osannolik, och 
eventuellt företog han också en resa till Spanien som medlem i den 
burgundiske ärkehertigen Filip den skönes entourage.

En aspekt av Josquins biografi som är avgörande för förståelsen av 
hur hans karriär utvecklade sig är det faktum att han år 1483 ärvde vad 
som verkar ha varit en tämligen betydande egendom av sina släktingar 
i Condé. Det här arvet gjorde honom i ett slag ekonomiskt oberoende 
på ett sätt som var ovanligt i hans bransch och gav honom möjlighet 
att välja och vraka bland uppdragen. Det kan också vara en delförkla-
ring till hans beredskap att experimentera och tänja på gränser i sina 
kompositioner.

Det kanske tydligaste utslaget av detta kom åren 1504–05 i och 
med hans sista längre anställning i utlandet, och den säkerligen mest 
omskrivna, dvs. tjänstgöringen hos hertig Ercole I d’Este i Ferrara. 
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Ercole var under det nya seklets första år tillsammans med tronföljaren 
Alfonso d’Este upptagna av ambitionen att i febril takt bygga upp 
det mest storslagna musikaliska kapellet i Italien och hela Europa, och 
att lyckas engagera Josquin, om än för en kort tid, skulle garantera den 
här ambitionens framgång. Villkoren för hans anställning var också 
exceptionellt generösa, med ett arvode nästan dubbelt högre än hans 
medkandidater begärde och, vad det verkar, med en slutpunkt i sikte 
redan när han anlände.

Bara ett par veckor in i vistelsen i Ferrara genomförde den vid det 
här laget prästvigde Josquin administrativa åtgärder som öppnade för 
en prosttjänst i kyrkan Notre Dame i hemstaden Condé. Dit reste han 
på våren 1505 och där verkar han sedan ha vistats under den största 
delen av sitt återstående liv. Den 27. augusti 1521 dog han och begravdes 
vid högkoret i Notre Dame de Condé, en kyrka som dessvärre förstör-
des i tumultet efter franska revolutionen.

Lika stor osäkerhet som kring detaljerna i Josquins biografi råder 
i fråga om hans verkförteckning. Det här gäller både innehållet och 
kronologin, dvs. vid vilka tidpunkter och platser olika verk skrivits. De 
musikaliska källorna från åren kring sekelskiftet 1500 innehåller rikligt 
med verk utan angiven tonsättare och i många fall där upphovsman-
nen står skriven är källorna sinsemellan motstridiga. Det har antag-
ligen också uppfattats som en stor fördel att kunna inkludera verk av 
Josquin i tryck och manuskript, vilket eventuellt lockat till felaktiga till-
skrivningar. Tonsättaren Georg Forster kommenterade situationen 
syrligt år 1540 då han skrev att det verkar som om »Josquin, nu då han 
är död, skriver mera musik än då han levde».

Vad var det då som gjorde Josquins kompositioner så framgångsri-
ka? Framför allt när det gäller hans tidigare verk så röjer musiken en 
klar beredskap att imitera distinkta särdrag hos äldre kolleger och den 
vägen bemästra varierande tekniker som kanon, imitation och varia-
tion. Olika verk ser ut att ha lånat inspiration av figurer som de redan 
nämnda Dufay och Compère men också av Johannes Ockeghem 
och Johannes Regis mfl.
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Josquins verk avslöjar också en allt större beredskap att låta de musi-
kaliska idéerna och helhetsplanerna få företräde framom textinnehållet. 
Det här kom med tiden att resultera i spektakulära skapelser i stil med 
den monumentala Miserere i fem stämmor, komponerad för Ercole i 
Ferrara, och i sin helhet byggd runt 21 upprepningar av den intonerade 
frasen »Miserere mei, Domine» stegvis upp- och nerför tonskalan. Sam-
ma slags förkärlek för storslagna arkitektoniska planer röjs i mässan 
»La sol fa re mi», som byggs upp runt detta musikaliska motto (det 
upprepas under mässans fem avdelningar över 200 gånger). Sitt allra 
bästa röjer Josquin emellertid i de många verk där det här musikaliska 
hantverket förenas med innerlig uttrycksfullhet, som i motetten Invi-
olata integra et casta, eller den sena mässan baserad på hymnen Pange 
lingua gloriosi.

Slutligen måste vi också konstatera att Josquins framgångar i viss 
mån också var kopplade till tur: han var på rätt plats i sin karriär, upp-
skattad och omtalad, just vid den tid då boktryckaren Ottaviano 
Petrucci under 1500-talets första år revolutionerade konsten att 
trycka noter. Petrucci kom under de följande åren att ägna hela tre ex-
klusiva volymer åt Josquins mässor och många av hans motetter fann 
också plats i Petruccis stilbildande antologier.

VERKEN
Josquin Desprez (c. 1450–1521)

O VIRGO PRUDENTISSIMA
Vi inleder konserten med en motett i sex stämmor, O Virgo pruden-
tissima, som är en sättning av en vid tillkomsttiden alldeles nyskriven 
Mariahymn författad av den florentinska poeten Angelo Polizia-
no. Josquin tillämpar här sin föredragna metod för musik i fler än fyra 
stämmor: han bygger upp motetten kring en lånad cantus firmus, i det 
här fallet antifonen Beata mater. Denna hörs i två av stämmorna, som 
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O Virgo prudentissima O Jungfru, alltigenom vis,
quam cœlo missus Gabriel Som av himlen Gabriel sänd,
superni regis nunctius den högste konungens sändebud
plena testatur gratia. förklarar full av nåd.
Te sponsam factor omnium, Alltings skapare kallar dig sin brud,
te matrem Dei Filius, Guds son kallar dig moder,
te vocat habitaculum 

beatus Spiritus.
den saliga Anden kallar 

dig sin boning.
Tu stella maris diceris Du som kallas havets stjärna,
semper nos inter scopulos för oss alltid mellan grund
inter obscuros turbines och dunkla virvelströmmar
portum salutis indicas. till frälsningens hamn.
Per te de tetro  

carcere
Genom dig fick från 

dystra fängelsen
antiqui patres exeunt våra forna fäder befrielse,
per te nobis astrifere genom dig öppnas för oss
panduntur aulæ lumina. portarna till himlens stjärnesalar.
¶Audi Virgo puerpera ¶Hör, jungfruföderska,
tu sola mater integra, du enda orörda moder,
audi precantes quæsumus hör, Maria, vi ber, 
tuos Maria famulos. dina tjänares böner.
Beata mater et innupta virgo Saliga moder och oäktade jungfru,
repelle mentis tenebras, skingra våra sinnens mörker,
Disrumpe cordis glaciem. bryt våra hjärtans is.
Gloriosa regina mundi, Ärofulla världens drottning,
Nos sub tuum præsidium 

confugimus,
tag oss samfällt flyende 

under ditt beskydd,
intercede pro nobis 

ad Dominum.
be för oss inför  

Herren.
Alleluia. Halleluja

en kanon på kvintavstånd, och i motettens andra del i halverade, snabb-
are notvärden.
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ECCE TU PULCHRA ES
Den fyrstämmiga motetten Ecce tu pulchra es, till ord ur Höga visan, 
hör av någon märklig anledning inte till de oftare framföra verken av 
Josquin. Den högstämt sensuella texten klingar fram i en ständigt va-
rierande polyfoni med skiftande stämningar och alternerande duo- och 
tuttiavsnitt. Att motetten uppskattades under Josquins liv visas av att 
Petrucci inkluderade den som en avslutande »karamell» i den första 
samlingen med Josquins mässor, publicerad år 1502 som det första mu-
siktryck som någonsin ägnats åt en enskild tonsättare.

Cantus firmus
Beata mater et innupta virgo Saliga moder och oäktade jungfru,
gloriosa regina cœli, ärofulla världens drottning,
intercede pro nobis 

ad Dominum
be för oss inför Herren.

Ecce tu pulchra es, amica mea, Vad du är skön, min älskade,
ecce tu pulchra es, vad du är skön!
oculi tui columbam. Dina ögon är duvor.
Ecce tu pulcher es dilecte mi, Vad du är skön, min vän,
et decorus. ja, du är ljuvlig!
Lectulus noster floridus, Grönskande är vårt läger,
tecta domorum 

nostrarum cedrina,
cedrarna är bjälkar  

i vårt hus,
laquearia nostra cipressina. cypresserna vårt tak.
Ego flos campi et lilium 

convallium,
Jag är en vildros på Sharons 

slätt, en lilja i dalen.
sicut lilium inter spinas, Som en lilja bland tistlar 
sic amica mea inter filias. är min älskade bland flickor.
Introduxit me rex in 

cubiculum suum,
Han för mig till vinhuset

ordinavit in me caritatem. under sin kärleks fana.
Fulcite me floribus, Styrk mig med druvkakor,
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Francesco da Milano (1497–1543) 
Ioanne Matelart (c. 1538–1607)

RICERCAR TERZA
Lutenisten Francesco Canova da Milano var en av de första 
stora instrumentalvirtuoserna kända vid namn i den europeiska mu-
sikhistorien. Som namnet indikerar föddes han i Milano, men största 
delen av karriären bedrevs i Rom, i tjänst hos tre påvar. Francesco kom-
ponerade flitigt med musik specifikt för sitt instrument och han gjorde 
också talrika arrangemang av tidens populäraste sånger. En del av dessa 
verk bearbetades senare vidare av flamländaren Ioanne (Johannes) 
Matelart, som arrangerade musiken för lutduo.

FANTASIA SETTIMA

Josquin Desprez
PETITE CAMUSETTE

Petite camusette var en populär melodi kring sekelskiftet 1500 och finns 
bevarad i sättningar av flera tonsättare. Josquins lösning är lika tek-
niskt virtuos som den är kompakt, skriven i sex stämmor och med de 
två mittersta stämmorna i strikt kanon i unison. Också i övrigt är det 
imitativa arbetet inom stämmorna mästerligt.

Samma slags imitativa kontrapunkt hörs i den trestämmiga En l’om-
bre d’ung buissonet likaväl som den femstämmiga Faulte d’argent och den 
sexstämmiga Allégez moy. Alla dessa fyra sånger representerar också 
det slag av världsliga chansoner med mer eller mindre ekivokt textin-
nehåll som var så populära under den här tiden och som står i bjärt 
kontrast till de sakrala verk som samma tonsättare skapade.

stipate me malis, vederkvick mig med äpplen,
quia amore langueo. jag är sjuk av kärlek.

Petite camusette, a la 
mort m'avez mis.

Lilla sötnos, du har fört 
mig till min död.
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EN L’OMBRE D’UNG BUISSONETTE

Francesco da Milano
LA COMPAGNA

Josquin Desprez
FAULTE D’ARGENT

Faulte d'argent c'est 
douleur non pareille.

Brist på pengar är ett 
lidande utan like.

Se je le dis, las, je scay 
bien pourquoy:

Om jag säger det så är det 
för att jag vet varför:

Sans de quibus il se 
fault tenir quoy.

Utan pengar måste man  
försaka.

Femme qui dort pour 
argent se resveille.

En sovande kvinna 
vaknar för pengar.

En l'ombre d'ung buissonet, I skuggan av en dunge,
tout au long d'une riviere, alldeles invid en flod,
trouvay Robin le filz Marguet fann jag Robin, Marguets son,
qui prioit sa dame chiere som bönade till sin älskade 
et luy dit en tel maniere: och sade på det här sättet:
Je vous aime fin ceur doulx. Jag älskar er, fina ljuva hjärta.
A donc respondit la bergiere: På detta svarade herdinnan:
Robyn, comment 

l'entendez vous?
Robin, vad är du ute efter?

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

Robin och Marion gick till 
den grönskande skogen.

Ilz s'en vont bras a bras, De gick hand i hand,
ilz se sont endormis. de gick för att sova.
Petite camusette, a la 

mort m'avez mis.
Lilla sötnos, du har fört 

mig till min död.
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ALLEGEZ MOI

Giovanni Antonio Terzi (c. 1580–c. 1620)
ALLER MY FAULT

(Adriaen Willaert, c. 1490– 1562)
En ungefär samtida lutvirtuos med Ioanne Matelart var Giovanni 
Antonio Terzi, som under 1500-talets sista decennium lät publicera 
två samlingar krävande repertoar för luta. Bland verken ingår verk av 
Terzis samtida som Marenzio, men också äldre verk, som exempelvis 
Adriaen Willaerts chanson Aller my fault.

Josquin Desprez
UT PHOEBI RADIIS

Josquin var med största sannolikhet en skolad och skicklig latinist, vil-
ket indikeras exempelvis i motetten Illibata Dei Virgo. I denna har text-
författaren (troligen alltså Josquin själv) inkluderat tonsättarens namn 
i form av ett akrostikon, dvs. att första bokstaven i varje textraden bild-
ar orden IOSQVIN DesPREZ. Samma slag av språklig ekvilibristik 
kännetecknar motetten Ut Phoebi radiis, som bygger på namnen på 
hexakordets toner ut-re-mi-fa-sol-la. Dessa klingar också i motettens 
två lägre stämmor. Frågan är dock om inte författaren tagit sig vatten 
över huvudet här; texten, som inleds med fantasifulla liknelser, urar-
tar i den andra delen i en rotvälska som är i det närmaste omöjlig att 
förstå eller översätta och som har sysselsatt frustrerade forskare ända 

Allégez moy, doulce 
plaisant brunette,

Trösta mig, ljuva  
fina brunett,

dessoubz la boudinette, nedanom naveln,
allégez moy de toutes 

mes douleurs,
lindra alla mina  

sorger,
vostre beaulté me tient 

en amourette,
er skönhet gör mig  

förälskad,
dessoubz la boudinette, nedanom naveln.
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sedan dess. Musikaliskt är motetten ändå ett bländande kontrapunk-
tiskt hantverk där de två överstämmorna får briljera över den stabila 
hexakordstrappan som understämmorna bygger upp. Hänvisningarna 
till Gideon och det gyllene skinnet i texten har lett till försök att knyta 
den här motetten till ceremonierna kring det Gyllene skinnets orden 
i Burgund, men teorier har också framförts till stöd för att motetten 
skulle vara en klingande metafor för den himmelska trappan, först som 
stig för människosjälens klättrande upp till Maria, himlarnas drott-
ning, och därefter för Kristi nedstigande till Jorden.

Ut Phoebi radiis soror 
obvia sidera luna;

Som Febus syster månen med sitt 
ljus regerar över stjärnorna,

Ut regis Salomon sapientis 
nomine cunctos;

Som Salomon över alla värd 
titeln vis konung,

Ut remi ponthum quaerentum 
velleris aurum;

Som årorna över havet för dem 
som söker det gyllene skinnet,

Ut remi faber instar habens 
super aera pennas;

Som uppfinnarens årformade 
vingar över luften,

Ut remi fas solvaces 
traducere merces;

Som det är riktigt att årförsedda 
skepp levererar gods,

Ut remi fas sola Petri 
currere prora;

Som Petrus skepp med  
åror allena,

Sic super omne quod est 
regnas, o Virgo Maria.

Så regerar du o Jungfru Maria 
över allt som existerar.

¶Latius in numerum canit 
id quoque caelica turba

¶Vida kring sjunger de talrika 
himmelska skarorna,

Lasso lege ferens eterna 
munera mundo:

bringande eviga gåvor till 
världen, av lagar tyngd,

La sol fa ta mina clara 
praelustris in umbra,

La sol fa klart lysande gåvor, 
skinande i mörkret,

La sol fa mi ta na de Matre 
recentior ortus

La sol fa mi nyligen 
född av Modern,
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VIRGO PRUDENTISSIMA
Den fyrstämmiga Virgo prudentissima inkluderades i Petruccis första 
motettantologi, publicerad samma år som den första samlingen av 
Josquins mässor, år 1502. Den finns också bevarad i flera andra källor, 
ibland tillskriven Heinrich Isaac. Det här torde bero på en enkel 
förväxling med den senares sexstämmiga Virgo prudentissima. Också i 
den här kortfattade motetten i fritt imiterande stil inkluderar Josquin 
en lek kring skalans toner: mot slutet, till orden »pulchra ut luna, elec-
ta ut sol» (skön som månen, upphöjd som solen), upprepas sju gånger 
tonföljden ut-sol, kanske som en anknytning till Maria av de sju sorger-
na och de sju fröjderna.

Francesco da Milano • Ioanne Matelart
RICERCAR SECONDA

FANTASIA SEXTA

Virgo prudentissima, Jungfru, alltigenom vis,
quo progrederis quasi 

aurora valde rutilans?
vart går du, klart lysande 

som en gryning?
Filia Sion, tota formosa 

et suavis,
Dotter Sion, du är alltigenom 

skön och ljuv,
Pulchra ut luna,  

electa ut sol.
vacker som månen, 

upphöjd som solen

La sol fa mi re ta quidem 
na non violata,

La sol fa mi re hon som 
sannerligen förblir orörd,

La sol fa mi re ut rore ta 
na Gedeon quo.

La sol fa mi re som Gideon 
med sina daggdroppar,

Rex, o Christe Jesu, nostri 
Deus, alte memento.

O Jesus Kristus, Konung, kom 
ihåg oss i höjden, vår Gud.
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Josquin Desprez
PARFONS REGRETZ

En central del av den världsliga musikkulturen under den här perioden 
utgörs av sånger som uttrycker en djup melankoli. Den här särpräglade 
genren odlades med särskilt raffinemang exempelvis vid Margareta 
av Österrikes hov i Mechelen, inte långt från Josquins hemort, men 
också tidigare var det uppenbart att lyssnare önskade bli berörda av 
sorgesamma sånger. Också Josquin komponerade på äldre dagar en rad 
av dessa, däribland Parfons regretz och Douleur me bat.

MILLE REGRETZ
Mille regretz är säkerligen den oftast framförda och mest älskade av alla 
kompositioner som tillskrivits Josquin. Också i det här fallet är uppho-
vet problematiskt, genom att alla tillgängliga källor är betydligt senare 
än Josquins livstid och sången förekommer bara i ett par av dem med 
hans namn. David Fallows hör till de forskare som tror att Josquin 
verkligen har skrivit sången och det är i alla fall lätt att hålla med ho-
nom när han beskriver den som ett mästerverk av djup och innehåll 
inom ramarna för endast ett par minuter klingande musik.

Mille regretz de vous 
habandoner,

Tusenfaldig ånger över 
att ha övergett dig,

Parfons regretz et 
lamentable joye,

Djup ånger och 
sorgesam glädje,

venez amoy quelque 
part que je soye,

kom till mig var än 
jag må vara,

et vous hastez sans 
point dissimuler,

och skynda utan  
lindring

pour promptement mon 
cueur executer,

att snart dräpa mitt  
hjärta, 

affin qu'en dueil et 
larmes il se noye.

så att det må drunkna i 
tårar och lidande.
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DOULEUR ME BAT

Francesco da Milano
FANTASIA

(Ness 33)

Josquin Desprez
PATER NOSTER – AVE MARIA

Den storslagna motetten Pater Noster – Ave Maria torde vara ett sent 
verk. Vissa forskare har velat placera tillkomsttiden till året i Ferrara, 
men mycket tyder på att den rentav var bland det sista Josquin kom-
ponerade. De två bönerna som tillsammans utgör texten är absolut 
centrala i den katolska tron och förekommer som par i musikaliska 
kompositioner ända in på 1600-talet. Men särskilt i Pikardiet i norra 
Frankrike verkar den här sammanslagna varianten ha haft en särskild 

Douleur me bat et 
tristesse m'afolle,

Smärta pryglar mig och 
sorg följer mig,

amour me nuyt et malheur 
me consolle,

kärlek sårar mig och 
motgång tröstar mig,

vouloir me suit, mais 
aider ne me peult,

god vilja följer mig, men 
kan inte hjälpa mig,

jouyr ne puys d'ung grant 
bien qu'on me veult,

ingen glädje finner jag i 
goda önskningar;

de vivre ainsi, pour Dieu 
qu'on me décolle.

istället för att leva så här, vid 
Gud, må jag halshuggas.

et deslonger vostre fache 
amoureuse,

och lämnat ditt kärleksfulla 
ansikte,

j'ai si grand deuil et 
paine douloreuse,

jag känner sådan sorg  
och smärta,

qu'on me verra brief 
mes jours definer.

att mina dagar snart 
verkar vara över.
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innebörd i minnesgudstjänster, vilket skänker ett förklarande ljus åt en 
fras i Josquins testamente: han föreskriver att kören i Notre Dame de 
Condé efter hans död skall sjunga den här motetten närhelst de går i 
procession förbi hans hus.

Pater noster, qui es in caelis, Vår fader, du som är i himlen. 
sanctificetur nomen tuum. Låt ditt namn bli helgat. 
Adveniat regnum tuum; Låt ditt rike komma. 
fiat voluntas tua Låt din vilja ske, 
sicut in caelo et in terra. på jorden så som i himlen. 
Panem nostrum cotidianum 

da nobis hodie;
Ge oss idag det bröd  

vi behöver. 
et dimitte nobis debita nostra, Och förlåt oss våra skulder, 
sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris.
liksom vi har förlåtit dem 

som står i skuld till oss. 
Et ne nos inducas in 

tentationem.
Och utsätt oss inte  

för prövning 
Sed libera nos a malo. utan rädda oss från det onda. 
¶Ave Maria, gratia plena ¶Var hälsad, Maria, full av nåd,
Dominus tecum; Herren är med dig.
Benedicta tu in mulieribus, Välsignad är du bland kvinnor,
et benedictus fructus 

ventris tui, Jesus.
och välsignad ditt skötes 

frukt, Jesus.
Sancta Maria, Regina Caeli, Heliga Maria, Himlens drottning,
dulcis et pia, o mater Dei, ljuv och from, o Guds moder,
ora pro nobis peccatoribus be för oss syndare,
ut cum electis te videamus. så att vi med de utvalda får se dig.
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Nicolas Gombert (c. 1495–1560)
MUSAE IOVIS

Inte långt efter Josquins död skrev poeten Gerardus Avidius de 
Noviomagi en elegi, Musae Iovis, som uttrycker sorgen efter den hä-
dangångne tonsättaren. Den här elegin tonsattes – också troligen rela-
tivt snart efter Josquins död – i två olika sättningar, en fyrstämmig ver-
sion av Benedictus Appenzeller och en sexstämmig av Nicolas 
Gombert. I den tryckta utgåvan av Gomberts täta och intensiva sätt-
ning rubriceras verket med orden »In Josquinum a Prato, Musicorum 
principem, monodia».

Musae Iovis ter  
maximi

O musor, den trefalt 
upphöjde Jupiters

proles canora, plangite, sjungande avkomma, klaga.
Comas cypressus comprimat Cypressen drar samman sina blad.
Iosquinus ille ille occidit, Själve Josquin är död:
Templorum decus, templens ära
Et vestrum decus. och er egen ära.
¶Severa mors et improba ¶Stränga och obarmhärtiga Död,
Quæ templa dulcibus sonis som berövar templen
Privas, et aulas principum, och furstehoven deras ljuva klanger,
Malum tibi quod 

imprecer
vilken förbannelse kunde 

jag kalla ned över dig,
Tollenti bonos, som bortför de goda
Parcenti malis? och skonar de onda?
¶Apollo sed necem  

tibi
¶Men Apollo hotar dig 

med undergång,
Minatur, heus mors pessima, o du gruvliga Död,
Instructus arcu et spiculis beväpnad med pil och båge,
Musasque ut addant commonet, och kallar på musorna
Et laurum comis, att lägga både lagerkrans
Et aurum comis. och guld i sitt hår.
¶Iosquinus (inquit) optimo ¶Josquin, säger han, behaglig
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Et maximo gratus Iovi, för den allra högste Jupiter,
Triumphat inter cœlites jublar nu bland himmelska väsen
Et dulce carmen concinit och sjunger en underbar sång:
Templorum decus, templens ära,
Musarum decus. musornas ära.
Cantus firmus
Circumdederunt me 

gemitus mortis,
De dödas klagan  

omger mig,
doloris inferni 

circumdederunt me.
Underjordens plågor  

omger mig.

Omstående sida: Apollo och musorna. Träsnitt, 
Hans Süss von Kulmbach (1480–1522), 1502.

45Verken



Lö 21.5.2022 kl. 20

THE MYSTIC  
ROSE

 Gästkonsert Stile Antico (UK)

Vokalensemblen
Stile Antico

Yle Radio 1 
sänder konserten. 

Ensemblernas  
sammansättningar på s. 6.



Francisco Guerrero (1528–1599)
Ave Virgo Sanctissima

Cristóbal de Morales (c. 1500–1553)
Ave Maria

Tomás Luis de Victoria (c. 1548–1611)
Alma Redemptoris Mater (a8)

Robert Parsons (c. 1535–1572)
Ave Maria

William Byrd (c. 1540–1623)
Assumpta est Maria

William Cornysh (c. 1430–1502)
Salve Regina

Paus
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Sångtexterna börjar på s. 50.

Raffaella Aleotti (c. 1570–1646)
Sancta et Immaculata Virginitas

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Stabat Virgo Maria

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
Regina Caeli

Jean L’Héritier (c. 1480–c. 1551)
Beata Dei Genitrix

Josquin Desprez (c. 1450/5–1521)
Recordare Virgo mater

Orlandus Lassus (1532–1594)
Ave Regina Caelorum (a6, 1582)

Robert White (c. 1538–1574)
Magnificat
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DEN MYSTISKA  
ROSEN

Tillbedjandet av Jungfru Maria var av 
helt central betydelse för den sedmedeltida och renäs-
sanstida kristenheten. Maria sågs inte bara som den 
fulländade förebilden för en kristen utan också som en 
mäktig och aktiv taleskvinna för syndiga själar. Trots att 

hon som »Himlarnas Drottning» var krönt i ära, förblev hon en till-
gänglig och hängiven figur vars djupt mänskliga upplevelser av glädje 
och sorg bildade en djup samklang med de troendes dagliga liv och 
inspirerade till en starkt emotionell och hängiven dyrkan.

Vidden av Mariadyrkan kan skönjas inte bara i de många titlar och 
epitet som gavs henne, eller antalet kyrkliga fester till hennes ära, utan 
också i kyrkans själva hjärtslag: i liturgin. Den dagliga tidegärdscykeln 
avslutades med en av de fyra stora Maria-antifonerna: Alma redempto-
ris Mater, Ave Regina coelorum, Regina caeli eller Salver Regina, beroen-
de på vilken säson man befann sig i. De kunde alla framföras som gre-
goriansk sång, men mera centrala högtider påkallade ett mera påkostat 
framförande, vilket är orsaken till den stora mängd vackra flerstämmi-
ga bearbetningar som bevarats.

Vårt program inkluderar exempel på alla dessa Maria-antifoner, 
hämtade ur fyra olika traditioner av renässanspolyfoni: spansk, engelsk, 
italiensk och fransk-flamländsk. Vi binder samman varje antifon med 
andra Mariakompositioner skrivna av tonsättare ur samma skolbild-
ning och strävar därmed inte bara efter att ge en överblick över Maria-
musiken, utan också att utforska särdragen i renässansmusiken i olika 
delar av Europa. Vi avslutar konserten med en trollbindande tonsätt-
ning av Marias egna ord förmedlade i lovsången Magnificat.

Översättning: Mats Lillhannus
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VERKEN
Francisco Guerrero (1528–1599)

AVE VIRGO SANCTISSIMA
Den spanska tonsättaren Francisco Guerrero var under sin lev-
nadstid berömd speciellt för sina Mariaverk: hans samtida gav honom 
rentav smeknamnet »El Cantor de Maria». Hans Ave Virgo sanctissima, 
komponerad under 1560-talet, kom tveklöst till för att framföras i ka-
tedralen i Sevilla där Guerrero bedrev största delen av sin karriär. Det 
är ett hänryckande verk krönt av en unison kanonsats i de två översta 
stämmorna. Särskilt notabel är frasen »Salve semper gloriosa», där Gu-
errero citerar de fyra första tonerna i den gregorianska Salve Regina.

Cristóbal de Morales (c. 1500–1553)
AVE MARIA

Kanontekniken är också närvarande i Guerreros lärare Cristobal de 
Morales lägre stämda Ave Maria: här löper den högsta stämman och 
den ena av tenorstämmorna sammanlänkade i kanon, medan en annan 
innerstämma intonerar den gregorianska Ave Maria.

Ave virgo sanctissima Var hälsad, heliga Jungfru,
Dei mater piisima fromma Guds moder,
Maris stella clarissima havets klart lysande stjärna.
Salve semper gloriosa Var hälsad, ständigt ärorika,
Margarita pretiosa dyrbara pärla,
Sicut lilium formosa likt liljan skön,
Nitens olens velut rosa underbar och doftande som rosen.

Ave Maria, gratia plena, Var hälsad, Maria, full av nåd,
Dominus tecum; Herren är med dig.
benedicta tu in mulieribus, Välsignad är du bland kvinnor,
et benedictus fructus 

ventris tui, Jesus.
och välsignad ditt skö-

tes frukt, Jesus.
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Tomás Luis de Victoria (c. 1548–1611)
ALMA REDEMPTORIS MATER (a8)

Det mest yppiga av våra spanska verk är Tomás Luis de Victorias 
åttastämmiga Alma redemptoris mater, en sättning av den antifon som 
sjöngs mellan advent och kyndelsmäss. Victorias motett publicerades 
medan han var verksam i Rom, men dess intensivt dyrkande tonfall är 
karaktäristiskt för den spanska flerstämmigheten. Han delar in kören 
i två antifonala grupper och inleder genom att hänvisa till den gregori-
anska melodin i den översta stämman. Exempel på subtilt tonmålande 
finns i överflöd – den plötsliga frenesin i »surgere», den avväpnande 
enkelheten i ordet »tu» som inleder den andra delen av verket, de sti-
gande skalor som representerar förundran i »natura mirante» – men 
det är den djupa och rika klangfullheten i den här musiken som är det 
mest bestående intrycket.

Alma redemptoris mater, Frälsarens moder, du ljuva, 
Quae pervia Caeli porta 

manes, et stella maris,
som alltid förblir himlens tillgäng-

liga port och havets stjärna,
Succure cadenti surgere 

qui curat populo.
trösta de arma som fallit, 

hjälp oss att resa oss!
Tu quae genuisti, natura  

mirante,
Du som till skapelsens häpnad 

din helige Skapare födde,
Tuum sanctum genitorem, 

virgo prius ac posterius,
renaste jungfru dock 

var och förblev,
Gabrielis ab ore sumens  

illud ‘Ave’,
såsom dig Gabriel sagt 

med sitt Ave.
Peccatorum miserere. Förbarma dig över syndarna.

Sancta Maria, Regina coeli, Heliga Maria, Himlens drottning,
dulcis et pia, o Mater Dei, ljuv och from, o Guds moder,
ora pro nobis peccatoribus, be för oss syndare,
ut cum electis [te] videamus. så att vi med de utvalda får se dig.
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Robert Parsons (c. 1535–1572)
AVE MARIA

Reformationen sköljde bort Mariadyrkan ur det kyrkliga livet; den be-
traktades i bästa fall som en distraktion i relation till centralfiguren 
Kristus, eller i värsta fall som något som närmade sig avgudadyrkan. 
De stora Mariafesterna avskaffades och Himladrottningen omdefinie-
rades som en ödmjuk och lydig Guds tjänarinna. Men ändå fortsatte 
glöden efter Mariadyrkan att leva klar i det reformerade England, till 
och med under Elisabet I:s protestantiska välde. Den storslagna Ave 
Maria av Robert Parsons härstammar antagligen från de tidiga åren 
av Elisabets regeringstid; det har till och med hävdats att den kom till 
som en sympatiyttring för Elisabets rival Maria Stuart. De inledan-
de takterna vittnar om Parsons förträffliga hantverk: varje fras i den 
översta stämman börjar en ton högre än den föregående och skapar en 
medryckande känsla av struktur. Den avslutande Amen är lika magisk, 
då Parsons åkallar ekon av klangerna i den för-reformerade världen i en 
rad glansfulla melismer.

William Byrd (c. 1540–1623)
ASSUMPTA EST MARIA

Parsons religiösa övertygelse måste förbli på gissningens nivå, men det 
råder däremot ingen tvekan om var William Byrd, Parsons efter-
trädare i Chapel Royal vid dennes urtima död år 1570, stod. Byrd var 
en aktiv medlem i det underjordiska katolska samfundet i England och 
fortsatte oförskräckt att publicera musik för den katolska liturgin ända 
in på ålderns höst. Hans jublande Assumpta est Maria (offertoriet för 
Marie himmelsfärd) har säkerligen sjungits vid de hemliga andakterna 

Ave Maria, gratia plena, Var hälsad, Maria, full av nåd,
Dominus tecum; Herren är med dig.
benedicta tu in mulieribus, Välsignad är du bland kvinnor,
et benedictus fructus 

ventris tui. Amen.
och välsignad ditt skötes 

frukt. Amen
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i Ingatestone Hall i Essex, där Byrds ståndfast katolske mecenat Sir 
John Petre hade sitt säte.

William Cornysh (c. 1430–1502)
SALVE REGINA

Vår engelska antifonsättning, Salve Regina, skrevs ett århundrade före 
Byrds verk och omkring två decennier före Martin Luther spika-
de upp sina nittiofem teser i Wittenberg. Antifonen finns bevarad i 
Eton Choirbook, som sammanställdes med början i 1400-talets tidigas-
te år, och skrevs av William Cornysh – högst sannolikt den äldre 
av två tonsättare (fader och son) med samma namn. Det är ett verk 
med monumentala proportioner och utnyttjar ett extremt tonomfång 
från lägsta bas till högsta sopran. Det kontrasterar också ett utsmyckat 
skrivande i två och tre stämmor med expansiv femstämmig textur i de 
kulminerande passagerna i texten, såsom »O clemens», »O pia» och »O 
dulcis».

Salve Regina, Mater 
Misericordiae,

Var hälsad, du himlens drottning, 
barmhärtighetens moder,

Vita, dulcedo, et spes nostra,  
Salve!

du vårt liv, vår salighet och 
vårt hopp, var hälsad!

Ad te clamamus,  
exsules filii Hevae,

Till dig ropar vi, som är 
Evas förvisade barn,

Ad te suspiramus, gementes 
et flentes,

Till dig riktar vi vår sorg 
då vi gråter 

In hac lacrimarum valle. och sörjer i denna tårarnas dal. 
Eja ergo, Advocata nostra, Vänd därför din blida åsyn till oss, 

Assumpta est Maria in coelum: Maria lyftes upp till himlarna:
gaudent angeli, änglarna gläds,
collaudantes benedicunt  

Dominum,
och lovar samfällt 

välsignande Herren.
alleluia. Halleluja.
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– PAUS –

Raffaella Aleotti (c. 1570–1646)
SANCTA ET IMMACULATA VIRGINITAS

Vår följande anhalt är Italien, där vi först tar sikta på Ferrara för att 
avnjuta den charmerande Sancta et immaculata virginitas. Den är skri-
ven av Raffaella Aleotti, som var nunna i klostret San Vito. Den 
här motetten inleder hennes  år 1583 utgivna motettsamling som är 

Illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte

du som för vår  
talan.

Et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui,

Och när vår landsflykt når  
sitt slut, 

Nobis, post hoc exilium, ostende: låt oss då skåda Jesus, din 
välsignade livsfrukt.

¶Virgo mater ecclesiae, ¶Kyrkans Jungfrumoder,
Aeterna porta gloriae, Ärans eviga port,
Esto nobis refugium Var vårt skydd 
Apud Patrem et Filium, Inför Fadern och Sonen.
O clemens! O kära, 
¶Virgo clemens, virgo pia, ¶Milda heliga Jungfru,
Virgo dulcis, O Maria, Ljuva jungfru, O Maria,
Exaudi preces omnium Hör alla de fromma 
Ad te pie clamantium, som bedjande ropar till dig.
O pia! o milda, 
¶Funde preces tuo nato, ¶Låt bönerna flöda till din Son,
Crucifixo, vulnerato, Korsfäst, sårad,
Et pro nobis flagellato, och för vår skull slagen,
Spinis puncto, felle  

potato.
stycken av törnen och 

surt vin given.
O dulcis Maria, salve. o ljuva jungfru Maria, var hälsad.
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den första publikationen med sakral musik uttryckligen skriven av en 
kvinna.

Claudio Monteverdi (1567–1643)
STABAT VIRGO MARIA

Monteverdis Stabat Virgo mater är en madrigal som »förandligats» 
av tonsättarens vän, musikern och poeten Aquilino Coppini. Denne 
drevs av övertygelsen att all god musik borde göras »Behaglig för Gud 
och hans helgon» och försåg många av Monteverdis madrigaler med 
nya texter. Coppinis så kallade contrafacta röjer en djup musikalisk 
känslighet och fulländad poetisk förmåga. Den ursprungliga madriga-
len Era l’anima mia, ur Monteverdis femte madrigalsamling, beskriver 
hur den på kärlek berövade anden »bleknar som en döende själ»; stäm-
ningen får en perfekt spegelbild i Coppinis parafras av Stabat mater, 
Marias sorg vid korsets fot.

Stabat virgo Maria Jungfru Maria stod
mestissimo dolore languens 

ad crucem
i outhärdlig smärta li-

dande vid korset
et flebat amare. och grät bittert.
Et edidit ex ore tales voces: Och hin utbrast följande ord:
»Quis te confixit in hoc  

duro ligno?
»Vem har spikat fast dig på 

detta grymma trä?
Quis mihi rapit vitam? Vem tar så ifrån mig mitt liv?

Sancta et immaculata virginitas, Heliga och fläckfria jungfrudom,
quibus te laudibus esseram  

nescio,
jag vet inte hur jag rätt 

skall prisa dig,
quia quem caeli capere 

non poterant,
ty honom som himlar-

na inte kan begränsa
tuo gremio contulisti. bar du i ditt sköte.
Benedicta tu in mulieribus, Välsignad är du bland kvinnor,
et benedictus fructus ventris tui. och välsignad ditt skötes frukt.
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Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
REGINA COELI

Coppini tillägnade sina Monteverdi-contrafacta kardinal Carlo Bor-
romeo, en centralfigur i utformandet av den katolska motreformatio-
nens musik efter det stora konsiliet i Trento. Med tanke på att kon-
siliet hade strävat efter strikta gränsdragningar mellan den världsliga 
och den sakrala musiken kan man undra huruvida den här tillägnan 
var välkommen! Borromeo hade tveklöst varit mera bekväm som mot-
tagare av exempelvis Palestrinas musik, som är helt fri från såda-
na associationer. Dennes antifon Regina coeli, skriven för påsktid, är 
satt i åtta stämmor delade i två körer; till skillnad från Victorias Alma 
redemptoris mater, där grupperna nästan genast kastar sig in i en antifo-
nal dialo, låter Palestrina lyssnaren vänta nästan ända till slutet förrän 
alla rösterna klingar tillsammans.

Fili mi, Iesu Christe, Min son, Jesus Kristus,
et liquefacta languet min pinade själ lider;
et solvitur in lachrymas  

amoris
och min ande löses upp 

i kärlekstårar,
anima mea dolens et langueo, så lidande och sörjande,
et morior dolore!» och dör i smärta!»

Regina coeli laetare,  
Alleluia,

Himmelens drottning, 
gläd dig, halleluja,

Quia quem meruisti 
portare, Alleluia,

ty han, som du fick föda 
till jorden, halleluja,

Resurrexit sicut dixit,  
Alleluia,

är uppstånden, som han 
sagt, halleluja,

Ora pro nobis Deum.  
Alleluia.

bed för oss till Herren,  
halleluja.
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Jean L’Héritier (c. 1480–c. 1551)
BEATA DEI GENITRIX

Fransk-flamländska tonsättare var högt uppskattade under renässan-
sen och verkade på viktiga positioner runtom i Europa. Jean L’Héri-
tier arbetade i Ferrara, Rom, Mantua och Verona och hans stil på-
verkade många italienska musiker, inklusive Palestrina: exempelvis de 
flödande linjerna i hans julmotett Beata Dei genitrix Maria påminner 
starkt om den senare mästarens verk.

Josquin Desprez (c. 1450/5–1521)
RECORDARE VIRGO MATER

L’Héritier kan också ha studerat för Josquin, som även han verkade 
på flera håll i Italien och var den ohotade musikaliska superstjärnan 
under sin livstid – till den grad att många kompositioner försågs med 
hans namn för att göra dem mera säljbara. Recordare, Virgo mater kan 
vara ett sådant verk. Skrivet för en kvartett höga stämmor är verket 
olikt allt annat Josquin veterligen komponerat. Men oavsett om det är 
av Josquin eller inte, så förtjänar det här hypnotiska verket att bli mera 
känt.

Recordare, virgo Mater, in 
conspectu Dei, 

Kom ihåg, Jungfrumoder, att 
inför Guds ansikte

ut loquaris pro nobis bonum. tala för vår välgång,

Beata Dei genitrix Maria Saliga Maria, Gudaföderska,
cuius viscera intacta permanent: vars sköte förblir orört:
Hodie genuit Salvatorem 

saeculi. Alleluia.
idag föds världens 

Frälsare. Halleluja.
¶Et beata quae credidit: ¶Och salig är hon som trodde
quoniam perfecta sunt omnia att allt skulle fullföljas
quae dicta sunt ei a Domino. som enligt Guds bud sagts henne.
¶Hodie genuit Salvatorem 

saeculi. Alleluia.
¶Idag föds världens 

Frälsare. Halleluja.
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Orlandus Lassus (1532–1594)
AVE REGINA CAELORUM (a6, 1582)

Precis som L’Héritier och Josquin gjorde också Lassus en del av sin 
karriär i Italien, och som tjugofemåring hade han redan verkat i Mila-
no, Neapel och Rom, där han uppnådde den prestigefyllda posten som 
maestro di cappella i Laterankyrkan år 1553. Efter en kortvarig period 
hemma i Nederländerna flyttade han så till München och blev kvar där 
under återstoden av sitt liv. Han förvandlade det bayerska hovet till ett 
av de främsta musikaliska centren i Europa. Tonsättare samlades för 
att studera hos honom – exempelvis Andrea och Giovanni Gab-
rieli – och andra regenter försökte med generösa erbjudanden locka 
honom till sig, men förgäves. Hans glansfulla sexstämmiga antifon Ave 
Regina coelorum publicerades år 1582 och förevisar all den färg-, nyans- 
och variationsrikedom som beundrades så av hans samtida.

Et ut avertat indignationem suam och att han vänder sin vrede
ab hac familia. bort från vår familj.
Tu propicia, Mater 

eximia, pelle vicia,
Du välvilliga, framstående 

Moder, driv bort brister,
fer remedia reis in via, bär tröst till de resande,
dans in patria vite  

gaudia.
och ge dem ett glädjefyllt 

liv i sitt fädernesland.
Pro quibus dulcia tu preconia, För dessa underbara gåvor,
laudes cum Gloria suscipe, ta emot vårt jublande lov,
pia virgo Maria.  

Amen.
fromma jungfru Maria.  

Amen.

Ave Regina coelorum, Var hälsad, himlarnas Drottning,
Ave Domina Angelorum: Var hälsad, änglars härskarinna,
Salve, radix sancta, Var hälsad, o heliga rot,
Ex qua mundo lux est orta: från vilken världens ljus växte fram.
¶Gaude Virgo gloriosa, ¶Gläd dig, ärofulla Jungfru,
Super omnes speciosa, Härlig framom alla andra,
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Robert White (c. 1538–1574)
MAGNIFICAT

Vi avslutar konserten med den virtuosmässiga Magnificat-sättningen 
av engelsmannen Robert White. Det här verket, möjligen skrivet 
under den katolska Maria I Tudors regeringstid, är notabelt för sitt 
enorma tonomfång – långt över tre oktaver fördelat på sex stämmor. 
Whites musik flödar över av fantasirikedom, melodisk påhittighet 
och konstfullt hantverk. Gregorianska verser alternerar med polyfoni, 
ibland satt i den fulla besättningen på sex stämmor, men ofta också 
för mindre grupper inom stämmorna, vilka delas upp i understämmor 
och skapar en fantastisk rikedom i texturen. Det här är ett verk präglat 
av ohejdad och översvallande glädje, en ståtlig hyllning till Himlarnas 
Drottning.

Vale, o valde decora, Farväl du alltigenom sköna,
Et pro nobis semper 

Christum exora.
och bed för oss alltid inför  

Kristus.

Magnificat anima mea  
Dominum

Min själ prisar Herrens  
storhet, 

Et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo.

min ande jublar över 
Gud, min frälsare:

Quia respexit humilitatem ancillæ 
suæ: ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes.

han har vänt sin blick till sin ringa 
tjänarinna. Från denna stund 
skall alla släkten prisa mig salig:

Quia fecit mihi magna qui potens 
est, et sanctum nomen eius.

stora ting låter den Mäktige ske 
med mig, hans namn är heligt,

Et misericordia eius a 
progenie in progenies 
timentibus eum.

och hans förbarmande med 
dem som fruktar honom 
varar från släkte till släkte.

Fecit potentiam in bracchio 
suo, dispersit superbos 
mente cordis sui.

Han gör mäktiga verk med sin 
arm, han skingrar dem som 
har övermodiga planer.
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Den Heliga Jungfrun omgiven av änglar. Trä-
snitt, Albrecht Dürer (1471–1528), 1518.
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Deposuit potentes de 
sede et exaltavit 
humiles.

Han störtar härskare från 
deras troner, och han 
upphöjer de ringa.

Esurientes implevit 
bonis et divites 
dimisit inanes,

Hungriga mättar han med 
sina gåvor, och rika skick-
ar han tomhänta bort.

Suscepit Israel puerum 
suum recordatus 
misericordiæ suæ,

Han tar sig an sin tjäna-
re Israel och håller sitt 
löfte till våra fäder:

Sicut locutus est ad patres 
nostros, Abraham et 
semini eius in sæcula.

att förbarma sig över 
Abraham och hans 
barn, till evig tid.

Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui Sancto:

Ära vare Fadern och Sonen 
och den Heliga Anden:

Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in sæcula  
sæculorum.

Som det var av begynnel-
sen, nu är och skall alltid 
vara, i evigheters evighet.

Amen.
3
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Hildegard av Bingen (c. 1098–1179)
Studium Divinitatis

Deus enim in Prima Muliere
Aer enim volat

Deus enim rorem
Unde quocumque

De patria etiam
Sed Diabolus

Et ideo puellae istae
Anon.

Ic was in mijn hoofkin om cruyt gegaen
text Zuster Bertken (1426–1514) • arr. Anneliina Rif

tilläggsstämma Uli Kontu-Korhonen

Gilles Binchois (c. 1400–60)
Dueil angoisseux

text Christine de Pizan (c. 1365–c. 1430)

Margareta av Österrike (1480–1530)
Se je souspire et plaingz / Ecce iterum

Eleonora d’Este (1515–75)
Hec dies quam fecit dominus

Maddalena Casulana (c. 1540–c. 1590)
Vagh’amorosi augelli

Io d’odorate
Cinta di fior’ un giorno

O notte, o ciel
Ridon’ hor

Sångtexterna börjar på s. 67.
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KVINNORNAS  
STAD

I kvällens konsert hör vi musik av kvinnli-
ga tonsättare från medeltiden och renässansen. Konserten är en 
fortsättning på konserten Renässansens lärda kvinnor – Burfåglar 
och andra djur som jag planerade för Aurore senaste år. Ämnet är 
allt mera aktuellt i vår värld som strävar mot mångfald och där 

man vid sidan om den traditionella, manligt dominerade västerländska 
musikrepertoaren vill lyfta fram bortglömt, eller kanske rentav censu-
rerat kunnande ur historiens dunkel.

Genom tiderna har lärdom och utbildning haft en central plats i 
kvinnosaksrörelsen, och den värsta fienden ännu idag är resursbrist 
(läs: pengar) som leder till ojämlikhet. Den vanligaste dödsorsaken 
globalt bland flickor i åldrarna 15–19 är komplikationer i samband med 
graviditet och barnafödande, med ca. 50.000 dödsoffer varje år. Vi kan 
bara ana oss till hurudana motsvarande siffror hade varit under exem-
pelvis Hildegard av Bingens tid.

För den här konserten har jag funnit intressanta historiska ton- och 
ordkonstnärer som vi vet har skapat verk under egna namn. För ett par 
av verken är tonsättarens identitet inte helt säker, men det ena antas 
ha skrivits av en adelskvinna som redan tidigt i sitt liv trädde in i ett 
nunnekloster, medan det andra kan ha skrivits av en regerande kvin-
na, på egen hand eller assisterad av en hovmusiker. Kvinnor signerade 
långt ifrån alltid sina egna verk. Det var vanligt att de gömde sig bakom 
pseudonymer eller anonymitet för att måna om sitt rykte som ärbara 
kvinnor.

Renässansens och medeltidens lärda kvinnor fick sin skolning vid 
hov eller i kloster. Nunnekloster var ofta lösningen för de yngre i sys-
konskaran när familjens pengar inte räckte till en ordentlig hemgift. 
Klostren är en gemensam nämnare för konsertens tonsättare, utöver 

Text: Sini Vahervuo • Översättning: Mats Lillhannus
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könet. Det enda undantaget är Maddalena Casulana, vars musik 
vi hör mot slutet av konserten. Hennes namn försvinner ur källorna 
när hon är ungefär 50 år gammal, sannolikt på grund av giftermål.

Casulana var under sin levnadstid en relativt välkänd musiker i Ita-
lien. Exceptionellt nog hade hon för vana att framträda på egen hand 
och turnérade, vid en tid då musiker som regel var knutna till specifi-
ka hov. Som mezzosopran ackompanjerade hon sig själv på luta och 
i tidens anda behärskade hon antagligen flera improvisationstekniker 
med vilka hon kunde förvandla en sonett till ett musikframförande på 
fri hand. Hon skrev också ner sina kompositioner och var den första 
kvinna vars verk trycktes och publicerades under hennes eget namn. I 
förordet till samlingarna omtalar hon hur hon velat »motbevisa män-
nens felaktiga uppfattning» om skillnader i begåvning könen emellan.

Exeptionellt i Casulanas karriär som musiker och kvinna var också 
det att hon inte »tillhörde någon», vare sig fader eller make – trots att 
hon inte var av adlig börd. Den som känner till tidens kultur frågar sig 
kanske om hon var kurtisan, som exempelvis de vid samma tid mycket 
populära concerto delle donne -ensemblernas virtuose? Skulle det göra 
hennes musik annorlunda? Lyssnar vi med andra öron på mördaren 
Gesualdos musik när vi lär känna hans grymma natur?

Vi kan också argumentera om huruvida 1500-talets lärda eller kre-
ativa kvinnor alls sågs som kvinnor eller om de var som ett eget kön. 
En av den finländska kvinnovetenskapens pionjäreer Päivi Setälä 
har konstaterat att »människans position avgjordes under renässan-
sen mera av börd än av kön». Under en tid då någon enstaka kvinna 
lyckades göra sig till ett subjekt i stället för den vanliga objektsstatusen, 
fungerar Casulana som en kontrast mot de i klostren fostrade samtida 
tonsättarkollegerna. Kanhände var individualismen och jämställdhe-
ten på uppgång i humanismens krubba italien; kanske kunde Casul-
ana dra nytta av en tid då hoven anlitade kvinnliga artister enligt deras 
kunskap mer än deras familjebakgrund?

Konsertens titel har jag lånat från en medeltida bok, som tyvärr inte 
ännu översatts till finska (en svensk översättning finns). En av med-
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eltidens mest berömda kärleksromaner var det tvådelade, allegoriska 
diktverket Roman de la Rose. Som reaktion mot misogynin i det ver-
kets andra del tog bland andra för-feministen Christine de Pizan 
(c. 1365–c. 1430) till pennan. Andra delen av Roman de la Rose, skriven 
av Jean de Meung (c. 1240–c. 1305) blev offentliggjord år 1270, men 
ännu år 1399 ansåg alltså de Pizan verkets hållning gentemot kvinnor 
så fientlig och aktuell, att hon satte igång ett »pennkrig» (la Querelle 
de la Rose) med sin bok Epistre au dieu d’Amours (Kärleksgudens brev). 
Pennkriget fortsatte i de Pizans utopiska bok La livre de cité des dames, 
om en stad utan hatprat, bebodd av kvinnor, som blev klar år 1405.

Som huvudperson i La livre de cité des dames placerar de Pizan sig 
själv, Christine, som i klostret läst en mans kvinnofientliga text och är 
sorgsen över sitt öde, född till skapelsen som kvinna. I en vision möter 
Christine sedan tre dygder som kommit för att trösta henne: Förnuftet 
(Dame Raison), Moralen (Dame Droiture) och Rättvisan (Dame Justice).

De tre dygderna uppmanar Christine att bygga en kvinnornas stad 
av ord. Efter att ha angripit skymferna i Roman de la Rose förstår Chris-
tine i boken med hjälp av fru Förnuft, att kvinnohat inte duger som 
byggmaterial i kvinnornas stad, utan man måste byta ämne helt och 
hollet och fokusera på att prata om kvinnor i positiv dager.

»Skyddsmurarna runt staden bildas av kvinnor som utmärkt sig i 
det offentliga, i krig och i administration. Gatorna och bostäderna i 
staden föds då fru Moral berättar om kloka och trogna kvinnor. Fru 
Rättvisa för sin del bestämmer vilka som är dugliga invånare och 
som drottning utser hon Jungfru Maria. Slutligen får alla dygdiga 
kvinnor från det förflutna, nutid och framtiden komma in i staden.»

(efter Niemi-Pynttäris finska översättning)

Via grundliga exempelfall lär fru Förnuft Christine att kvinnohat grun-
dar sig på oförnuft och ibland bara är ett retoriskt knep för att locka 
den empatiska läsaren över på ens sida via överdrift och satir. Vem 
skulle inte vilja vara en ridderlig försvarare av de förtryckta? Christine 
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de Pizan använder i boken ordet Dame ( jfr. eng. Lady och it. Donna) 
för att istället för släktbakgrund poängtera bildning och vishet, vilka 
hon också presenterar som lösningar mot ojämlikheten.

Få tidigmoderna kvinnor var i en så lyckosam position som den 
lärda och förnäma änkan de Pizan, så till den grad att hon kunde of-
fentliggöra verk under eget namn. Anonymus är den mest typiska med-
eltida tonsättaren och det är intressant att se vilka namn som kan lyf-
tas fram bakom anonymiteten genom forskning. De Pizans budskap 
till senare generationer är ändå trösterikt: vi kan hjälpa till att bygga 
kvinnornas stad genom att i historien hitta lärda kvinnor och deras 
verk. Det är ändå viktigt att komma ihåg, att ännu viktigare än kön 
var under renässansen familjebakgrunden, en faktor som till all lycka 
i moderna välfärdssamhällen åtminstone i princip ersatts av jämlikhet 
och lika värde. Det känns naturligt att utvidga kvinnornas stad genom 
att bland invånarna också inkludera den lärda icke-eliten, som uteläm-
nats ur historieböckerna av – ur nutidsperspektiv – felaktiga skäl, som 
hudfärg, sexualitet, kön eller börd.

VERKEN
Konserten inleds med en grupp kompositioner 
av Hildegard av Bingen (1098–1179), en genomgång av åtta antifo-
ner för morgonandakten, matutinen. I Duo Medievals programavdel-
ning hör vi, utöver sång, en hel rad medeltida instrument.

Hildegard talade vackert om flera instrument, hon hörde exempel-
vis i orgelns klang församlingens gemensama bön, i psalteriet männ-
iskans andliga utveckling från den breda vägen i de låga strängarna till 
klarheten i den smala stigen, i stråkinstrumenten den ofullständiga 
människans strävan efter det goda och i flöjten den Heliga Andens 
fläkt. Människorösten var ändå för Hildegard, i tidens anda, det ädlas-
te bland instrument.
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Hildegard av Bingen, en av sin samtid högaktad vetenskapskvinna 
och abbedissa, föddes som det tionde barnet i en adelsfamilj. Redan 
i sin barndom skiljde hon sig från sina jämnåriga, hennes hälsa var 
bräcklig och hon hade säregna andliga talanger, bland annat kunde hon 
se framtiden. Flickan sattes i kloster som åttaåring, eftersom hennes 
föräldrar ansåg det vara den bästa lösningen för sådana som henne.

Hildegards visioner kom som syner i vaket tillstånd, ofta i form av 
bilder omgivna av ett klart ljus, och hon höll dem länge som sin egen 
hemlighet. Hon berättade, att det dröjde ända tills hon var 41 år gam-
mal, då Gud tvingade henne ner i sjukbädden och vägrade släppa upp 
henne innan hon lovat att skriva ner sina syner.

Hildegard av Bingen (c. 1098–1179)
STUDIUM DIVINITATIS

DEUS ENIM IN PRIMA MULIERE

Studium Divinitatis En gudomlig glädje 
in laudibus excelsis osculum pacis gav den högste med lovpris
Ursule virgini till jungfrun Ursula
cum turba sua och hennes skara
in omnibus populis dedit. inför allt folk.

Deus enim Ty Gud
in prima muliere presignavit uppenbarade i den första kvinnan
ut mulier a viri custodia att hon må åtnjuta
nutriretur. manligt beskydd.

Sångtexter översatta av Mats Lillhannus.
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AER ENIM VOLAT

DEUS ENIM ROREM

UNDE QUOCUMQUE

DE PATRIA ETIAM

Deus enim rorem Ty Gud sände
in illas misit, en dagg över dem
de quo multiplex fama crevit, och  deras rykte
ita quod omnes populi mångfaldigades så att deras
ex hac honorabili fama ärbarhet av allt folk
velut cibum gustabant. spisades som föda.

Unde quocumque Vart än de kom
venientes perrexerunt, blev de välkomnade
velut cum gaudio som om de bringade
celestis paradisi suscepte sunt, paradiset från ovan,
quia in religione morum ty deras religion och deras liv
honorifice apparuerunt. verkade rika i heder.

Aer enim volat Ty vinden blåser
et cum omnibus creaturis och fyller i alla varelser
officia sua exercet, sin livgivande funktion
et firmamentum och  upprätthålls själv
eum sustinet ac aer av firmamentet
in viribus istius pascitur. och får sin näring därav.

De patria etiam earum Från sitt faderland
et de aliis regionibus och från andra områden
viri religiosi et sapientes kom fromma och visa män
ipsis adiuncti sunt, för att förenas med dem.
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SED DIABOLUS

ET IDEO PUELLAE ISTAE

Anon.
IC WAS IN MIJN HOOFKIN  

OM CRUYT GEGAEN
text Zuster Bertken (1426–1514) 

arr. Anneliina Rif
tilläggsstämma Uli Kontu-Korhonen

Syster Bertken var en asket som hade isolerat sig i ett kyrktorn i 
Utrecht 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 dikt-
skapande. Hon deltog i de kyrkliga aktiviteterna via ett fönster. I kon-
serten hör vi Bertkens dikt och en anonym melodi ur manuskriptet 
Berlin 190 – Utrechter Liederbuch, i Anneliina Rifs arrangemang.

Et ideo puelle iste Och så kom dessa flickor
per summum virum under den högste mannens
sustentabantur, beskydd,
vexillate in regali  

prole
och uppfyllde det kungliga 

Barnets krav
virginee nature. med sin jungfruliga natur.

Sed diabolus in invidia sua Men djävulen i sin avund
istud irrisir, skrattade åt allt detta
qua nullum opus Dei och i sin avund lämnade han
intactum dimisit. inget av Guds verk orört

qui eas in virginea 
custodia servabant

Och de skyddade dem i 
jungfrulig omsorg,

et qui eis in omnibus ministrabant. och tjänade dem i allt.
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Ic was in mijn hoofkijn Jag gick in i min trädgård
om cruyt gegaen, för att samla örter,
Ic en vanter niet dan men allt jag fann
dijstel ende doorn staen. var tistlar och törnen.
Den dystel en den doorn Tistlarna och törnen
dye werp ic wt slängde jag bort,
Ic soude gheerne planten hellre skulle jag odla
ander cruyt. andra örter.
¶Nu heb ic een ghevonden ¶Nu har jag funnit en
die gaerden can; som kan sköta en trädgård,
Hi wil dye sorghe en som är villig
gheerne nemen aen. att dela min börda.
Een boom was hooch gewassen Ett träd hade vuxit sig högt
in corter tijt; på en kort tid,
Den condic wter eerden jag kunde inte ensam
ghebrenghen niet. dra upp det ur jorden.
¶Als die rode rosen ¶När de röda rosorna
daer onder staen, växer i den jorden,
So laet hi sinen sueten då vidrör han blommorna
dau daer over gaen. med sin milda dagg.
Als hi daer op laet schinen Och när han lyser på dem
der sonnen schijn, med gyllene strålar,
So verbliden alle die crachten då gläds jag
der sielen mijn. av hela mitt hjärta.
¶Jhesus is zijn name, ¶Jesus är 
die minre mijn, min älskades namn,
Ic wil hem eewelic dienen jag vill tjäna honom evigt
ende zijn eyghen zijn och tillhöra honom.
Sijn min heeft mi  

gegeven
Hans kärlek har  

gett mig
so hogen moet, sådan styrka
Dat ic niet meer en achte att jag inte längre håller världen
dit eertsche goet. i någon aktning.

71Verken



Gilles Binchois (c. 1400–60)
DUEIL ANGOISSEUX

text Christine de Pizan (c. 1365–c. 1430)
Gilles Binchois växte sannolikt upp i kontakt med de franska hov-
kretsarna innan han år 1430 började arbeta i den senmedeltida kultur-
vaggan, det burgundiska hovet. Binchois komponerade mycket sakral 
musik, men i den här konserten får vi höra en mästerlig ballad som 
flirtar med den medeltida stilen. Som text har Binchois valt en me-
lankolisk diktfrån år 1390 av Christine de Pizan (c. 1365–c. 1430), 
som just blivit änka. Christine föddes i Venedig men flyttade på grund 
av faderns arbete (livläkare till Karl V) som ung till hovet i Paris. Vid 
hovet fick Christine, uppmuntrad av fadern, möjlighet till en excep-
tionellt bred bildning. Som 15-åring gifte hon sig med hovets korres-
pondent. Christines ekonomiska situation försämrades dramatiskt då 
hennes make, fader, bror och konungen alla dött. För änkor med familj 
var alternativen vid den tiden att ingå nytt äktenskap eller gå i kloster. 
Christine valde emellertid att bli författare och så småningom också 
förläggare, med stor framgång. Hon blev redan under sin levnadstid 
berömd runtom i Europa, alltid klädd i blått som symbol för moral och 
rättvisa, och hon fick tveklöst också stöd av olika mecenater. De 12 sista 
åren av sitt liv spenderade hon ändå i ett kloster, skrivande, i skydd för 
det krig som då förhärjade Paris.

Dueil angoisseux, rage desmesurée, Ångestfullt lidande, omätligt raseri,
Grief desespoir, plein de 

forsennement,
desperat klagan full  

av frenesi,
Langour sansz fin et vie maleürée vånda utan slut och ett olyckligt liv,
Pleine de plour, d'angoisse 

et de tourment,
fylt av tårar, lidande  

och plåga,
Cuer doloreux qui vit  

obscurement,
ett sörjande hjärta som 

lever i mörker,
Tenebreux corps sur le 

point de partir
en spöklik kropp på 

gränsen till döden,
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Ay, sanz cesser, continuellement; allt detta, utan slut;
Et si ne puis ne garir  

ne morir.
och från dessa kan jag 

varken helas eller dö.
¶Fierté, durté de joye  

separée,
¶Stolthet, hårdhet 

avskiljd från glädje,
Triste penser, parfont gemissement, vemodiga tankar, djupa suckar,
Angoisse grant en las cuer enserrée, stor sorg i mitt låsta hjärta,
Courroux amer porté 

couvertement
bitter ilska buren  

i hemlighet,
Morne maintien sanz 

resjoïssement,
en avmätt hållning  

utan glädje,
Espoir dolent qui tous 

biens fait tarir,
sörjande hopp som torkar 

upp allt gott,
Si sont en moy, sanz 

partir nullement;
dessa finns i mig och 

lämnar mig aldrig,
Et si ne puis ne garir  

ne morir.
och från dessa kan jag 

varken helas eller dö.
¶Soussi, anuy qui tous 

jours a durée,
¶Smärta, obehag som 

fortsätter alla dagar,
Aspre veillier, tressaillir 

en dorment,
bitterhet att vara vaken, 

bävan i sömn,
Labour en vain, à chiere 

alangourée
Fåfänga mödor, deras lön  

försutten
En grief travail infortunéement, i sorgesamt och olyckligt arbete,
Et tout le mal, qu'on 

puet entierement
och varje ont som någon  

kunde
Dire et penser sanz espoir  

de garir,
säga eller tänka, utan 

hopp om bättring,
Me tourmentent desmesuréement; dessa plågar mig gränslöst,
Et si ne puis ne garir  

ne morir.
och från dessa kan jag 

varken helas eller dö.
¶Princes, priez à Dieu 

qui bien briefment
¶Furstar, be till Gud att 

han mycket snart
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Margareta av Österrike (1480–1530)
SE JE SOUSPIRE ET PLAINGZ /

ECCE ITERUM
Näst i tur är musik med text och sannolikt också musik av en prin-
sessa och hertiginna som tillbringade sin barndom vid det franska ho-
vet, Margareta av Österrike. Redan som tvååring anlände hon 
till Paris, men det överenskomna giftermålet med den franske kron-
prinsen avskrevs år 1491. I stället kom hon att med tiden bli en bety-
dande makthavare i egenskap av landvoogt, dvs. generalguvernör över 
Habsburgska Nederländerna. Hon var en inflytelserik mecenat och 
musicerade själv flitigt bl.a. på virginal.

Eleonora d’Este (1515–75)
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. Lu-
crezia dog när Eleonora var fyra år gammal och eftersom det vid ho-
vet inte fanns någon lämplig fostrare av högre rang än henne, så sattes 
hon i kloster i Corpus Domini, Ferrara. Som åttaåring beslöt hon att 

Me doint la mort, 
s'autrement secourir

skonar mig med döden, om 
jan inte på annat sätt

Ne veult le mal ou languis 
durement;

vill hjälpa mig med de plågor 
som förtär mig;

Et si ne puis ne garir  
ne morir.

och från dessa kan jag 
varken helas eller dö.

¶Rerum conditor, respice ¶Alltings Skapare, vänd din blick
Flentes et delicta  

contempnentes.
till de klagande och 

olyckliga syndarna.
Mater Dei, salus rei,  

dignare
Guds Moder, världens 

frälsning, värdigas
Pro nobis Christum orare. att be till Kristus för vår skull.
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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.

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.»

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 tonsät-
tare 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 van-
ligare i Italien.

Maddalena Casulana (c. 1540–c. 1590)
VAGH’AMOROSI AUGELLI

IO D’ODORATE

Io d'odorate fronde de bei fiori Med doften av de vackra blommor
Che la felice arabbia in 

grembo asconde
som det lyckliga Arabien 

gömmer i sin famn
Te sacra un gran altar 

tra verde alhori
helgar jag åt dig ett grönskande 

altare som alltid
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CINTA DI FIOR’ UN GIORNO

O NOTTE, O CIEL

O notte O cielo O mar O 
piagge O monti

O natt, o himmel, o hav, o 
kullar, o berg,

Che si spesso m'udite 
chiamar morte

som så ofta hör mig åkalla  
döden,

O valli O selve O boschi 
O fiumi O fonti

o dalar, o skogar, o lundar, 
o floder, o källor,

Che fost'alla mia vita fide  
scorte

som varit mina trogna 
följeslagare i livet.

O fere snelle che con liete  
fronti

O smidiga vilda djur som 
med glada miner

Erando andate con gioiosa  
sorte

Irrande strövar kring i 
lyckliga öden,

O testimon de miei sì duri  
accenti

O vittnen till mina ack 
så tunga ord,

Dat'audientia insieme 
a miei lamenti.

ge samfällt er uppmärksamhet 
till min klagan.

Che arda mai sempre 
qui vicin al onde.

här i vågornas närhet  
skall brinna.

¶E de le nimphe de la nobil ciori ¶Och om Chloris ädla nymfer
Meco la piu leggiadro in 

queste sponde
skall med mig de skönaste 

på denna strand sjunga,
Cantera, cantera le due 

lodi ad una
Sjunga tvåfaldigt lov 

tills alltings slut
Fin che col sol il ciel 

tutto si in bruna.
När solen och själva 

himlen blir mörk.
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RIDON’ HOR
Text Francesco Petrarca (1304–74)

3

Ridon' hor per le piaggie 
herbett'e fiori

Så hårt skratta de gräsbevuxna 
blommande kullarna,

Esser non può che quel 
angelic' alma

Att det inte kan vara sant, att 
den änglalika själen

Non sent' il suon del'  
amorose note

inte skulle höra dessa 
kärleksfulla toner.

Se nostra ria fortun' è di più forza Om vårt hårda öde är starkare,
Lagrimand' e cantando 

i nostri versi
Gråtande sjunga vi  

våra verser.
E col bue zopp' andrem 

cacciando l'aura
Och med en lam oxe går vi 

för att jaga brisen.
Övers. Gustav Nyström.

Träsnitt ut Rosenromanen, 1520–1521.
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Helsingfors Renässans-
musikfestival
19.5.–22.5.

2022

återkommer 
26.–29.1.2023

Följ under tiden Aurores nätsidor,  
Facebook och videokanal:

aurore.fi 
facebook.com/renessanssimusiikkijuhlat 

aurore.fi /video
Beställ också Aurores nyhetsbrev, så hör du 
först om Aurores program och förmånliga 

biljetterbjudanden (på finska):
aurore.fi /uutiskirje

2022

http://aurore.fi
http://www.facebook.com/renessanssimusiikkijuhlat
http://aurore.fi/video
http://aurore.fi/uutiskirje
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