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AUROREN ESIINTYJÄT

Esiintyjien tarkemmat esittelyt Auroren verkkosivuilla 
aurore.fi/esiintyjat

Du0 Medieval
Uli Kontu-Korhonen – laulu, organetto, dulcimer ja sinfonia

Anneliina Rif – laulu, nokkahuilu, rebec, goottiharppu ja kellot

Ensemble Nylandia
Sini Vahervuo – nokkahuilut
Matias Häkkinen – cembalo

Jarmo Julkunen – luuttu
Jukka Rautasalo • Pieta Mattila 

(Eloisa Consort) – viola da gamba

Ex Arte Lux
Maikki Säikkä – sopraano
Kristina Raudanen – altto

Mats Lillhannus • Teemu Mustonen – tenori
Pekka Alonen • Jussi Linnanmäki – basso

Kamarikuoro Utopia
Tove Djupsjöbacka • Lena Helenius • Aino Kilpiö 

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

Annu Korhonen • Matleena Koskenniemi 
Anna Pohjola – altto

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

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

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

Andrew Griffiths – tenori
James Arthur • Will Dawes • Nathan Harrison – basso

Solistit
Mikko Ikäheimo – luuttu

Ilpo Laspas – urut
Kari Vaattovaara – luuttu

Pythagoras ja Monocorda. Puupiirros 
Franchino Gaffurion teoksesta 

Theorica musicae, 1492/80.
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PALKITTU ODOTUS

Vihdoin pääsemme käyntiin! Aurore sai 
edellisen kerran koota paikalle yleisöä Paavalinkirkkoon 
tammikuussa 2020. Siitä tuntuu kuluneen pieni ikui-
suus. Sen jälkeinen aika on ollut täynnä toinen toistaan 
yllättävämpiä muutoksia, viime hetken suunnanvaih-

doksia ja jo kertaalleen uusittujen suunnitelmien uudelleenjärjestelyjä. 
Hieman ennen tammikuuta 2021 saimme onneksi luvan toteuttaa fes-
tivaalin konsertit virtuaalimuodossa yleisötapahtumien sijaan. Tämän 
vuoden tammikuussa harkitsimme jo samaa ratkaisua mutta päätim-
me lopulta sen sijaan siirtää koko festivaalin suotuisampaan ajankoh-
taan. Ajatus jälleen yhdestä autiossa kirkossa näkymättömälle yleisölle 
soitetusta konsertista tuntui sekä järjestäjien että taiteilijoiden näkö-
kulmasta karulta ja turhauttavalta.

 Ja tässä sitä nyt ollaan! On kerrassaan riemastuttavaa antaa kirkon 
penkkien täyttyä jälleen renessanssimusiikin ystävistä ja tarjota yleisöl-
le festivaaliohjelma, josta olemme valtavan ylpeitä. Avauskonsertti luo 
tarttumapintaa kaikkiin niihin vaikeuksiin, jotka ovat sekoittaneet ar-
keamme viimeisen kahden vuoden ajan, kun Kamarikuoro Utopia 
tuo meille tulkintansa kulkutaudin taltuttamiseen suunnitellusta Mis-
sa pro vitanda mortalitate -messusta. Tämä konsertti tuli mukaan ohjel-
maan varsin lyhyellä varoitusajalla, kun kävi ilmi, että Näsäviisaat visio-
näärit oli siirrettävä ensi vuoden festivaaleille. Toivotammekin Utopian 
lämpimästi tervetulleeksi ja kiitämme heitä nopeasta reaktiokyvystä!

Eteenpäin siirtyi aikanaan myös perjantain konsertti Muusikoiden 
ruhtinas, jonka ohjelma on koottu vuonna 1521 edesmenneen Josquin 
Desprez’n musiikista ja joka oli luonnollisestikin suunniteltu esi-
tettäväksi 500 vuoden merkkipaalua ajatellen vuonna 2021. Onneksi 
Josquin oli sen luokan musiikillinen suurmies, että hänen muiston-
sa ansaitsee tulla juhlituksi vielä näin vähemmän pyöreät 501 vuotta 
myöhemminkin.
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Mats Lillhannus 
taiteellisen työryhmän jäsen

Aurore on kehittynyt entistä kansainvälisempään suuntaan, ja 
olemmekin haltioituneita saadessamme vierailijaksemme lauluyhtye 
Stile Anticon Lontoosta! He tuovat Paavalinkirkkoon Neitsyt Ma-
rian kunniaksi sävelletystä musiikista kootun ohjelman, joka esittelee 
samalla renessanssin neljän eri tyylisuuntauksen ominaispiirteitä. Pää-
töskonsertissa palaamme viime vuonna avattuun teemaan renessanssin 
naissäveltäjien musiikista. Tämä perusteetta varjoon jäänyt ilmaisuri-
kas ohjelmisto on alkanut vihdoin saada ansaitsemaansa huomiota, ja 
annamme sille ilomielin sijaa myös Auroressa, tällä kertaa aivan il-
mielävän yleisön edessä!

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia tahoja ja ihmisiä, jotka ovat 
tukeneet festivaalin valmisteluissa. Erityisesti kiitämme Paavalin 
seurakuntaa, jonka suurenmoinen kirkko on elintärkeä osa Au-
roren sielua. Kiitos myös festivaalin taloudellisille tukijoille. Lopuksi 
kiitos teille, hyvät kuulijat! Olette jaksaneet kärsivällisesti odottaa pa-

rempia aikoja ja pääsette vihdoin nauttimaan kanssamme Au-
roresta paikan päällä. Toivotamme kaikille teille 

viihtyisää festivaalia ja kiehtovia 
musiikkielämyksiä! 

❦

Muusat 
Euterpe 
ja Terpsi

khore. 
Kaiverrus, 
ennen 1467.
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To 19.5.2022 klo 20

RUTTOMESSU
keskiajan lääke  

mustaan surmaan

Lauluyhtye
Kamarikuoro Utopia

Musiikinjohto
Mikael Maasalo

Urkuri
Ilpo Laspas

Taiteellinen suunnittelu
Valter Maasalo

Yhtyeiden kokoonpanot ovat sivulla 6.



Praeludium
William Byrd (1543–1623)

The Bells
Ilpo Laspas

Introitus
William Byrd

Recordare Domine

Kyrie – Gloria
Tomás Luis de Victoria (n. 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

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 15.
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RUTTO SOIKOON!

Elämme nykyisin sangen turvattua elä
mää. Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia on ollut poik-
keuksellinen kokemus, joka on vaatinut merkittäviä muu-
toksia elämäntyyliin. Helposti kuitenkin unohtuu, että 
epidemiat ovat olleet historian saatossa lähes arkipäiväisiä 

ja lääketieteen aikoinaan perustuessa lähinnä taikauskoon todella pit-
källisiä ja tuskallisia koettelemuksia.

Ruttoepidemiat ovat piinanneet ihmisiä säännöllisin väliajoin. Eri-
tyisesti vuoden 1348 suuri rutto on jäänyt historiankirjoihin. Katastro-
fin suuruusluokasta ja laajuudesta ei ole epäselvyyttä, sillä aikalaisku-
vaukset eri puolilta Eurooppaa ovat sangen yhteneväisiä. Ranskalaisen 
historioitsijan Jean Froissartin mukaan suuri rutto oli niin paha, 
että »kolmannes maailman ihmisistä kuoli». Petrarca kuvaili ruttoa 
runollisesti toteamalla, että maailma oli melkein kokonaan tyhjä, talot 
olivat ilman perheitä, kaupungit ilman asukkaita ja viljelemätön maa-
seutu oli kaikkinensa ruumiilla peitetty. Boccacciokin kuvaa Deca-
meronen ensimmäisessä luvussa nimenomaan suuren ruton tuhojen 
laajuutta Firenzessä.

Vuoden 1348 rutto oli epäilemättä yksi kauhistuttavimmista epi-
demioista, joille ihmiskunta on viime vuosisatojen aikana altistunut. 
Kuten tänäkin päivänä, maallinen valta ryhtyi luonnollisesti toimen-
piteisiin epidemian tukahduttamiseksi. Ranskassa kuningas määräsi 
Pariisin yliopiston lääkäreitä selvittämään keinoja ruton torjumiseksi. 
Ymmärrettävästi lääketiede ei keskiaikana vielä kyennyt tuottamaan 
erityisen mairittelevia tuloksia, vaikka kansilehden kaltaiset ruttotoh-
torit toki tekivät sinnikästä työtä epidemian taltuttamiseksi.

Ei ole yllättävää, että lääketieteen tulosten ollessa heikkoja kansa 
turvautui voimakkaasti myös uskontoon. Katolinen messu oli luonnol-
lisesti merkittävin tapa hakea tukea Jumalalta. Koska suuri rutto oli 
tilanteena hyvin poikkeuksellinen ja vaati erityistoimenpiteitä, paavi 

Teksti: Mikael Maasalo
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Klemens VI laati erityisen ruttomessun, jolla voitiin pyytää apua epi-
demian tukahduttamiseen. Se laadittiin siis keskiajalla suuren ruton 
aikaan, mutta se on jäänyt pysyvästi katolisen kirkon käyttöön ja siihen 
on turvauduttu aina ruttoepidemioiden iskiessä. Erikoisuutena tässä 
messussa on se, että jos polttaa kynttilää messun jälkeen viiden päivän 
ajan, saa ruttoa vastaan immuniteetin.

Ruttomessu seuraa normaalia messukaavaa, mutta sen teks-
tit on poimittu tarkkaan Raamatusta ja ne sopivat erityisen hyvin 
epidemia-aikaan.

Katolinen messuteksti on sävelletty varmastikin tuhansia kerto-
ja. Tässä konsertissa messuna kuullaan Tomás Luis de Victorian 
kaksikuoroinen ja 9-ääninen Missa pro Victoria. Se on sävelletty pari 
sataa vuotta suuren ruton jälkeen, mutta puolustaa hyvin paikkaansa 
tällaisessa konserttimuotoisessa messussa: Missa pro Victoria on upeaa 
musiikkia, jossa messuteksti käydään läpi erittäin ilmeikkäästi.

Messun introituksena on William Byrdin Recordare Domine. 
Sen teksti kuuluu ruttomessuun, ja siinä pyydetään Jumalaa luopu-
maan aikeestaan tuhota kansansa ja pyhä kaupunkinsa. Pater Noster 
eli Isä meidän on Francesco Guerreron säveltämä 8-ääninen ver-
sio, joka on upea nelinkertainen kaanon. Benedicitenä messun lopussa 
on Michael Praetoriuksen säveltämä 8-ääninen Canticum trium 
puerorum, joka on Danielin kirjasta löytyvä kolmen pojan rukous.

Messun muut tekstiosat esitetään joko gregoriaanisina tai vanhalla 
suomella luettuina.

Vaikka kokonaisuus on kaavamainen ja tekstit ovat Raamatusta, 
välittyy ruttomessusta voimakas kuva siitä, miten karmean tilanteen 
rutto on aiheuttanut ja miten keskiaikaisessa yhteiskunnassa on tähän 
epidemiaan reagoitu. Tilanne on ollut samankaltainen kuin nykyisen 
koronaepidemiankin aikaan, ja parhaita kykyjä on valjastettu taiste-
luun tautia vastaan. Ehkäpä mittasuhteet ovat olleet aikanaan koko 
lailla toiset ja vaikka koronaepidemiakin on kaikin tavoin epämiellyt-
tävä, voimme tänä päivänä olla kuitenkin olla kiitollisia siitä, ettemme 
sentään joudu enää kärsimään rutosta.
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TEOKSET
Praeludium

William Byrd (1543–1623)
THE BELLS

Ilpo Laspas

Introitus
William Byrd

RECORDARE DOMINE

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

MISSA PRO VICTORIA

Kyrie eleison. Herra, armahda.
Christe eleison. Kristus, armahda.
Kyrie eleison. Herra, armahda.
¶Gloria in excelsis Deo. ¶Kunnia Jumalalle korkeuksissa
Et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis.
ja maassa rauha ihmisil-

le, joita hän rakastaa.

Recordare Domine testamenti tui  Herra, muista lupauksesi
et dic angelo  

percutienti:
ja sano enkelille, joka 

hävittää kansaa:
Cesset jam manus tua, »Jo riittää, laske kätesi»,
ut non desoletur terra. jottei maa autioituisi.
Quiescat Domine jam  

ira tua 
Anna vihasi lauhtua ja 

luovu aikeestasi
a populo tuo, et a Civitate 

Sancta tua,
tuhota kansasi ja pyhä  

kaupunkisi,
ut non desoletur terra. jottei maa autioituisi.
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Laudamus te.  
Benedicimus te.

Me ylistämme sinua,  
me siunaamme sinua,

Adoramus te.  
Glorificamus te.

me palvomme sinua,  
me kunnioitamme sinua,

Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam.

me kiitämme sinua sinun suu-
ren kunniasi tähden.

Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens.

Herra Jumala, taivaallinen kunin-
gas, Jumala, Isä kaikkivaltias;

Domine Fili unigenite, 
Iesu Christe.

Herra, ainokainen Poi-
ka, Jeesus Kristus.

Domine Deus, Agnus 
Dei, Filius Patris.

Herra Jumala, Jumalan Ka-
ritsa, Isän Poika,

Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.

joka pois otat maailman syn-
nin, armahda meitä.

Qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem  
nostram.

Joka pois otat maailman 
synnin, ota vastaan mei-
dän anomisemme.

Qui sedes ad dexteram 
Patris, miserere nobis.

Joka istut Isän oikealla puo-
lella, armahda meitä.

Quoniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus.

Sillä sinä yksin olet pyhä, 
sinä yksin olet Herra,

Tu solus Altissimus,  
Iesu Christe.

sinä yksin olet korkein, 
Jeesus Kristus,

Cum Sancto Spiritu,  
in gloria Dei Patris.

Pyhän Hengen kanssa Isän 
Jumalan kunniassa.

Amen. Aamen
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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.

Niin Herra antoi Israeliin tulla 
ruton, jota kesti siitä aamusta 
hänen säätämäänsä hetkeen 
asti. Kansaa kuoli Danista 
Beersebaan seitsemänkym-
mentätuhatta henkeä.

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.

Mutta kun enkeli ojensi kätensä 
Jerusalemia kohti tuodakseen 
hävityksen sinne, Herra katui 
tuhotyötä ja sanoi enkelille, 
joka hävitti kansaa: »Jo riittää. 
Laske kätesi.» Herran enkeli 
oli silloin jebusilaisen Araunan 
puimatantereen kohdalla.

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.

Nähdessään enkelin surmaavan 
kansaa Daavid sanoi 
Herralle: »Minähän olen 
syntiä tehnyt, minä olen 
tehnyt väärin. Mutta entä 
tämä minun laumani, mitä se 
on tehnyt? Osukoon kätesi 
minuun ja isäni sukuun.»

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

Silloin Gad tuli Daavidin luo 
ja sanoi hänelle: »Mene 
jebusilaisen Araunan 
puimatantereelle ja pystytä 
sinne alttari Herralle.»

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

Daavid teki kuten Gad oli sa-
nonut ja lähti paikalle, jon-
ka Herra oli määrännyt.
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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.

Jeesus lähti synagogasta ja 
meni Simonin kotiin. 
Simonin anoppi oli kovassa 
kuumeessa, ja Jeesusta 
pyydettiin auttamaan häntä.

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

Jeesus kumartui hänen ylleen 
ja käski kuumetta, ja se 
lähti hänestä. Heti paikalla 
nainen nousi jalkeille ja 
alkoi palvella vieraitaan.

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

Monien kotona oli joku sairaana, 
kuka missäkin taudissa. 
Auringon laskiessa sairaat 
tuotiin Jeesuksen luo, ja 
hän pani kätensä jokaisen 
päälle ja paransi heidät.

HERRA lehetti Sanans 
ia paransi heite

Herra lähetti sanansa ja 
paransi heidät

ia pelasti heite ettei he coolluet. ja pelasti heidät haudasta.
Kijtteken he sis HERRA 

henen Laupiuns edest
Kiittäkööt he Herraa 

hänen armostansa
Ja henen Ihmeitens teden ja hänen ihmeellisistä teoistaan
iotca hen Inhimisten 

Lasten coctan teke.
ihmislapsia kohtaan.
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Credo
MISSA PRO VICTORIA

Credo in unum Deum, Minä uskon Jumalaan,
Patrem omnipotentem, Isään kaikkivaltiaaseen,
factorem caeli et terrae, taivaan ja maan,
visibilium omnium et  

invisibilium.
kaikkien näkyvien ja 

näkymättömien Luojaan.
Et in unum Dominum Ja yhteen Herraan,
Jesum Christum, Jeesukseen Kristukseen,
Filium Dei unigenitum, Jumalan ainosyntyiseen Poikaan,
Et ex Patre natum ante 

omnia saecula.
joka ennen aikojen alkua 

on Isästä syntynyt,

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.

Monista lähti myös pahoja 
henkiä, jotka huusivat: »Sinä 
olet Jumalan Poika!»  
Mutta Jeesus nuhteli 
niitä eikä sallinut niiden 
puhua, koska ne tiesivät, 
että hän oli 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.

Päivän valjettua Jeesus lähti ulos 
ja meni paikkaan, jossa hän sai 
olla yksin. Ihmiset kuitenkin 
lähtivät etsimään häntä. He 
tavoittivat hänet ja estelivät 
häntä lähtemästä luotaan.

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

Mutta Jeesus sanoi: »Minun on 
vietävä Jumalan valtakunnan 
ilosanoma myös muihin 
kaupunkeihin, sitä vartenhan 
minut on lähetetty.»
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Deum de Deo, lumen de  
lumine,

Jumala Jumalasta, valkeus 
valkeudesta,

Deum verum de Deo vero. tosi Jumala tosi Jumalasta,
Genitum, non factum, syntynyt eikä luotu,
consubstantialem Patri: joka on samaa olemusta kuin Isä
per quem omnia facta sunt. ja jonka kautta kaikki on tehty.
Qui propter nos homines Meidän ihmisten tähden
et propter nostram salutem ja meidän pelastuksemme tähden
descendit de caelis. hän astui alas taivaista,
Et incarnatus est de Spiritu Sancto tuli lihaksi Pyhästä Hengestä
ex Maria Virgine: ja Neitsyt Mariasta
Et homo factus est. ja tuli ihmiseksi;
Crucifixus etiam pro nobis 

sub Pontio Pilato:
meidän edestämme ristiinnaulit-

tiin Pontius Pilatuksen aikana,
passus, et sepultus est. kärsi ja haudattiin,
Et resurrexit tertia  

die,
nousi kuolleista 

kolmantena päivänä
secundum scripturas. kirjoitusten mukaan,
Et ascendit in caelum: astui ylös taivaisiin,
sedet ad dexteram Patris. istuu Isän oikealla puolella
Et iterum venturus est ja on kunniassa tuleva takaisin
cum gloria judicare vivos 

et mortuos:
tuomitsemaan elävät ja  

kuolleet
Cujus regni non erit  

finis.
ja hänen valtakunnallaan 

ei ole loppua.
Et in Spiritum sanctum Dominum, Ja Pyhään Henkeen,
et vivificantem: Herraan ja eläväksi tekijään,
Qui ex Patre, Filioque procedit. joka Isästä ja Pojasta lähtee,
Qui cum Patre, et Filio 

simul adoratur,
jota yhdessä Isän ja Pojan 

kanssa palvotaan
et conglorificatur: ja kunnioitetaan
Qui locutus est per  

Prophetas.
ja joka on puhunut 

profeettojen kautta.
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Offertorio
STETIT PONTIFEX

Valter Maasalo

Et unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam Ecclesiam.

Ja yhteen, pyhään, katoliseen 
ja apostoliseen kirkkoon.

Confiteor unum baptisma Tunnustan yhden kasteen
in remissionem peccatorum. syntien anteeksi antamiseksi,
Et expecto resurrectionem 

mortuorum
odotan kuolleiden  

ylösnousemusta
Et vitam venturi saeculi. ja tulevan maailman elämää.
Amen. Aamen.

Stetit pontifex juxta 
mortuos et vivos, 

Pappi seisoi kuolleitten 
ja elävien välillä

habens thuribulum aureum 
in manu sua:

kultainen suitsutusastia  
kädessään.

et offerens incensi  
sacrificium,

Hänen annettuaan pyhää 
savua uhrilahjaksi

placavit iram Dei, Jumalan viha laantui,
et cessavit plaga  

a Domino.
ja Herran aiheuttama rut-

totauti lakkasi.
Alleluia Halleluja.

Urut. 
Puu
piirros, 
1100
luku.
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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, Isä meidän, joka olet taivaissa.
sanctificetur nomen tuum. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Adveniat regnum tuum. Tulkoon sinun valtakuntasi.
Fiat voluntas tua, sicut in 

caelo et in terra.
Tapahtukoon sinun tahtosi, myös 

maan päällä niin kuin taivaassa.
Panem nostrum quotidianum 

da nobis hodie,
Anna meille tänä päivänä meidän 

jokapäiväinen leipämme.
et dimitte nobis debita  

nostra
Ja anna meille meidän syn-

timme anteeksi,
sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris.
niin kuin mekin anteeksi an-

namme niille, jotka ovat 
meitä vastaan rikkoneet.

Sanctus, sanctus, sanctus Pyhä, pyhä, pyhä
Dominus Deus Sabaoth. Herra Jumala Sebaot!
Pleni sunt caeli et terra  

gloria tua.
Taivas ja maa on täynnä 

hänen kirkkauttansa.
Osanna in excelsis. Hoosianna korkeuksissa.
¶Benedictus qui venit ¶Siunattu olkoon hän,
in nomine Domini. joka tulee Herran nimessä.
Osanna in excelsis. Hoosianna korkeuksissa.
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Agnus Dei
MISSA PRO VICTORIA

Communio
CANSSAN SWRI PALIOUS

CAnssan swri palious Paljon kansaa kaikkialta
iotca waiwattin reettaisilde 

hengilde
oli tullut kuulemaan  

Jeesusta
olit tulluet hende  

cwleman
ja hakemaan parannusta 

tauteihinsa.
Sille ette auwu uloskeui henest Sillä hänestä lähti voimaa,
ia paransi caiki. joka paransi kaikki.
HERRAN Silmet catzouat 

sen Wanhurskan päle
Herran silmät katsovat 

vanhurskaita,
ia henen Coruans heiden 

Parghunsa päle
hänen korvansa kuulevat 

heidän avunhuutonsa.
Cunnia olcon isen poian 

ja pyhen hengen
Kunnia Isälle ja Pojalle ja 

Pyhälle Hengelle,

Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi,

Jumalan karitsa, joka pois 
otat maailman synnin,

Miserere nobis armahda meitä.
Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi,
Jumalan karitsa, joka pois 

otat maailman synnin,
Miserere nobis armahda meitä.
Agnus Dei, qui tollis 

peccata mundi,
Jumalan karitsa, joka pois 

otat maailman synnin,
Dona nobis pacem. anna meille rauha.

Et ne nos inducas in tentationem, Äläkä saata meitä kiusaukseen,
sed libera nos a malo. vaan päästä meidät pahasta.
Amen. Aamen.
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Benedicite
Michael Praetorius (1571–1621)

CANTICUM TRIUM PUERORUM

Niinquin ollut on algusta 
ia nyt ia aijna

Niin kuin oli alussa,  
nyt on ja aina, 

ia ijancaikisesta 
ijancaikisen Amen.

iankaikkisesta iankaikkiseen. 
Aamen.

Benedicite, Angeli Domini, Domino: Kiittäkää Herraa, Herran enkelit:
benedicite, cæli, Domino. Kiittäkää Herraa taivaat.
Benedicite, aquæ omnes, quæ 

super cælos sunt, Domino:
Kiittäkää Herraa, kaikki 

taivaan yliset vedet,
benedicite, omnes virtutes 

Domini, Domino.
kiittäkää Herraa kaik-

ki taivaan joukot.
¶Benedicite omnia opera  

Domini,
¶Kiittäkää Herraa, kaik-

ki Luojan luomat, 
laudate & superexaltate 

eum in sæcula.
kiittäkää ja ylistäkää hän-

tä ikuisesti.
¶Benedicite, noctes et 

dies, Domino.
¶Kiittäkää Her-

raa, yö ja päivä.
Benedicite, lux et 

tenebræ, Domino:
Kiittäkää Herraa, valo 

ja pimeys.
benedicite, fulgura et 

nubes, Domino.
Kiittäkää Herraa, sa-

lama ja pilvet.
Benedicite, glacies et 

nives, Domino.
Kiittäkää Herraa, huur-

re ja lumi.
¶Benedictus es, Domine, in 

firmamento cæli:
¶Kiitetty olet sinä tai-

vaankannen yllä, 
et laudabilis, et gloriosus, & 

superexaltatus in sæcula.
ylistetty ja kunnioitettu  

ikuisesti.
¶Benedicat Israel Dominum: 

laudet et superexaltet 
eum in sæcula.

¶Kiitä Herraa, Israel.  
Kiitä ja ylistä Häntä  
ikuisesti.
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Benedicite, filii hominum & omnes 
servi Domini, Domino.

 Kiittäkää Herraa, ihmiset 
ja Herran palvelijat.

¶Benedicite omnia opera  
Domini,

¶Kiittäkää Herraa, kaik-
ki Luojan luomat,

laudate & superexaltate 
eum in sæcula.

kiittäkää ja ylistäkää hän-
tä ikuisesti.

Kuusi apokryfikirjaa, julkaisija Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko.

5

Ruttosairaan hoito. Kaiverrus Johannes de 
Kethamin teoksesta Fasciculus medicine, 1495.
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PRINCEPS 
MUSICORUM

Josquin Desprezin elämänvaiheisiin tu
tustuminen tarjoaa samalla oppitunnin kaikista haasteista, joita 
musiikkihistorioitsija kohtaa tutkiessaan yli 500 vuotta sitten 
eläneen ihmisen tarinaa. Josquin oli kiistämättä jo elinaika-
naan Euroopan tunnetuin ja arvostetuin muusikko, ja silti hä-
nen elämänkertansa on täynnä valtavia aukkoja. Näitä on vuo-

sien saatossa yritetty tilkitä varsin lennokkaillakin hypoteeseillä, jotka 
pohjautuvat siihen osittain puutteelliseen ja ympäripyöreään todistus-
aineistoon, joka on säilynyt meidän päiviimme saakka. Tuorein yritys 
Josquinin elämänkerran kirjoittamisesta on David Fallowsin teke-
mä (2009/2020), ja hänkin selostaa kirjassaan avoimesti missä kohti 
elämäntarinaa on epäselviä ajanjaksoja sekä kertoo omat näkemyksen-
sä siitä, mitä niiden aikana kenties tapahtui.

Tutkimus elää jatkuvasti ja vielä tänäkin päivänä kuvamme Jos-
quinista muuttuu sen myötä, kun uusia lähteitä löydetään. Hyvä 
esimerkki tästä on hänen syntymävuotensa, jota vasta muutama vuo-
sikymmen sitten siirrettiin reilun kymmenisen vuotta eteenpäin. Ai-
kaisemmin vallalla ollut käsitys oli, että Josquin oli syntynyt vuoden 
1440 tienoilla, mutta tämä käsitys nojasi vahvasti asiakirjaan, jonka 
mukaan hän olisi toiminut aikuisena laulajana Milanon hovin palve-
luksessa vuonna 1459. Tämä aiheutti kaikenlaisia vaikeuksia hänen 
muun elämänsä sijoittamisessa järkevälle aikajanalle. Sen jälkeen, kun 
pystyttiin osoittamaan, että Milanon Josquin oli tyystin toinen henki-
lö nimeltä Juschinus de Kessalia, näyttäytyi meidän Josquinim-
me koko varhainen elämä uudessa valossa. Nykyinen konsensus on, 
että hän luultavasti syntyi Condé-sur-l’Escaut’ssa tai sen lähellä Hai-
naultin provinsissa nykyisen Ranskan ja Belgian välisen rajan lähellä 
joskus vuosien 1450–55 välillä.

Teksti: Mats Lillhannus
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Josquin sai todennäköisesti musiikillisen peruskoulutuksensa Cam-
brain St. Geryn kirkon kuoropoikana. Koko ympäröivä alue oli siihen 
aikaan yksi Euroopan tärkeimmistä ja aktiivisimmista musiikin kes-
kuksista, eikä Cambrai ollut mikään poikkeus. Kaupungin pääkirkossa 
Notre Damessa vaikutti tuolloin Guillaume Dufay, yksi edellisen 
sukupolven keskeisimpiä säveltäjiä. On hyvin mahdollista, että Josquin 
tutustui näihin aikoihin myös häntä hieman vanhempaan kollegaan 
Loyset Compèreen ja moniin muihin aikansa tärkeisiin hahmoihin.

Nuorena aikuisena Josquin näyttää lähteiden perusteella matkus-
telleen muutamia vuosia ympäri Ranskaa »freelancerina». Nämä vuo-
det ovat saattaneet sisältää myös kauden Ranskan kuningas Ludvig 
XI:n palveluksessa. Työpaikka Milanossa näyttää myös melko varmal-
ta, mutta sen alkamisajankohta on nykytiedon valossa siirtynyt peräti 
25 vuotta eteenpäin aiemmin oletetusta, vuoteen 1484, jolloin Josquin 
solmi kontaktin kardinaali Ascanio Sforzan kanssa. Löytyy myös 
merkkejä siitä, että Josquin olisi tällä ajanjaksolla viettänyt aikaansa 
Unkarin hovissa. Vuonna 1489 alkoi verrattain hyvin dokumentoitu 
kausi hänen astuttuaan paavin musiikilliseen palvelukseen Roomassa.

Orkesterin palkkatiedot vuosien 1494 ja 1500 väliltä ovat kateissa, 
joten emme tiedä täsmälleen kuinka pitkään Josquin viipyi Roomassa.
Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että hän vietti suuren osa tästä 
ajanjaksosta Ranskassa. Yhteys Ludvig XII:n hovin kanssa ei ole täy-
sin poissuljettua, ja on myös mahdollista, että hän teki matkan Espan-
jaan Burgundin arkkiherttua Filip Komean seurueen jäsenenä.

Eräs Josquinin urakehityksen ymmärtämisen kannalta hyvin olen-
nainen seikka on, että hän peri vuonna 1483 mittavan omaisuuden 
sukulaisiltaan Condéssa. Tämä perintö teki hänestä säveltäjälle harvi-
naisella tavalla taloudellisesti riippumattoman ja loi hänelle mahdolli-
suuden valita tehtäviään varsin vapaasti mielensä mukaan. Tämä saat-
taa myös osin selittää hänen halukkuutensa kokeilla ja venyttää rajoja 
sävellystyössään.

Ehkä selkein esimerkki tästä mahdollisuudesta on hänen laajasti 
dokumentoitu ja paljolti tutkittu viimeinen ulkomainen palveluskau-
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tensa Ferraran herttua Ercole I d’Esten hovissa vuosina 1504–05. 
Ercole oli vuosisadan alussa yhdessä perijänsä Alfonso d’Esten 
kanssa kiivaasti rakentamassa kaupunkiinsa Italian ja koko Euroopan 
loisteliainta musiikillista kokoonpanoa, ja Josquinin saaminen mukaan 
edes lyhyeksi ajaksi käytännössä varmisti tämän kunnianhimoisen pyr-
kimyksen saavuttamisen. Josquinin työsopimus olikin poikkeukselli-
sen antelias ja palkkiosumma puolta suurempi kuin vastaehdokkaiden 
vaatimukset. Näyttää myös siltä, että hänen sopimuksensa oli jo alusta 
alkaen selkeästi määräaikainen.

Vain pari viikkoa Ferraraan saapumisensa jälkeen Josquin, joka 
tässä vaiheessa oli vihitty papiksi, aloitti hallinnolliset valmistelut as-
tuakseen rovastinvirkaan kotikaupunkinsa Condén Notre Damen kir-
kossa. Hän saapui kaupunkiin keväällä 1505 ja siellä hän näyttää myös 
pysyneen elämänsä loppuun asti. Josquin kuoli elokuun 27. päivänä 
vuonna 1521 ja hänet haudattiin kirkkonsa pääkuoriin. Notre Dame de 
Condé valitettavasti tuhoutui myöhemmin Ranskan vallankumouksen 
melskeissä.

Yhtä suuri epävarmuus kuin hänen elämänsä yksityiskohdista val-
litsee Josquinin teosluettelon sisällöstä. Tämä koskee sekä sävellysten 
määrää että kronologiaa, eli sitä missä paikoissa ja milloin kukin kappa-
le on sävelletty. 1500-luvun taitteen musiikkilähteet sisältävät runsaasti 
sävellyksiä ilman erikseen mainittua säveltäjää, ja monissa tapauksissa 
nimelläkin varustetut lähteet ovat keskenään ristiriitaisia. On myös 
oletettavasti koettu markkinointieduksi sisällyttää nimenomaan Jos-
quinin sävellyksiä käsikirjoituksiin ja painettuihin kokoelmiin, mikä 
on saattanut houkutella teosten vääriin nimiin laittamiseen. Säveltäjä 
Georg Forster totesikin pisteliäästi vuonna 1540, että vaikuttaa siltä, 
että »Josquin säveltää enemmän kuolemansa jälkeen kuin eläessään».

Mikä sitten teki Josquinin sävellyksistä niin menestyksekkäitä? Kun 
tarkastellaan hänen varhaisempia teoksiaan, käy ilmi selkeä valmius 
ja kyky matkia hänen edeltäjiensä musiikin parhaita piirteitä ja tällä 
tavoin oppia hallitsemaan laaja kirjo erilaisia tekniikoita kaanonista 
imitaatioon ja teemojen muunteluun. Hän näyttää teoksissaan lainan-
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neen määrätietoisesti sävellystyylejä useilta edeltäjiltään, kuten jo mai-
nituilta Dufaylta ja Compèrelta, sekä Johannes Ockeghemiltä, 
Johannes Regisiltä ym.

Josquinin sävellykset osoittavat myös yhä suurempaa valmiutta an-
taa musiikillisten ideoiden ja rakenteiden saada etusijaa tekstisisällön 
kustannuksella. Tämä kävi ajan myötä ilmi hänen suurissa, järkäle-
mäisissä sävellyksissään, kuten Ferraran Ercole I:lle sävelletyssä vii-
siäänisessä Miserere-motetissa Tämä motetti on kokonaisuudessaan 
rakennettu 21 kertaa toistuvan fraasin »Miserere mei, Domine» ympä-
rille, ja kyseinen fraasi nousee tai laskee sävelaskeleen kerrallaan aina 
toistuessaan. Samankaltainen mieltymys suuriin arkkitehtonisiin ra-
kennelmiin ilmenee messussa La sol fa re mi, joka rakentuu nimensä 
mukaisen, messun aikana yli 200 kertaa toistuvan sävelsarjan ympärille. 
Parhaimmillaan Josquin on kuitenkin niissä teoksissa joissa tämä mes-
tarillinen käsityötaito yhdistyy suureen tunteen paloon, kuten mote-
tissa Inviolata, integra et casta, tai myöhäisen sävellystuotantonsa Pange 
lingua gloriosi -hymniin pohjautuvassa messussa.

Lopuksi on todettava, että Josquinin valtavan menetyksen takana 
on myös paljon onnekkaita sattumia: hän oli urallaan usein oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan, ja esimerkiksi jo hyvin kuuluisa ja ihailtu 
säveltäjä juuri silloin, kun nuottikustantaja Ottaviano Petrucci 
1500-luvun alkuvuosina mullisti nuottipainotekniikan. Petrucci omis-
tikin alkuvuosinaan peräti kolme painettua kokoelmaa Josquinin mes-
suille ja monet hänen moteteistaan löytyvät Petruccin uraa uurtavista 
antologioista.

TEOKSET
Josquin Desprez (n. 1450–1521)

O VIRGO PRUDENTISSIMA
Aloitamme konsertin kuusiäänisellä motetilla O Virgo prudentissima, 
jonka tekstinä on Josquinin aikana kirjoitettu Maria-hymni firenzeläi-
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sen runoilijan Angelo Polizianon kynästä. Tässä Josquin esittelee 
lempitekniikkansa musiikille jossa on enemmän kuin neljä ääntä: hän 
rakentaa kokonaisuuden lainatun cantus firmuksen ympärille, joka on 
tässä tapauksessa antifoni Beata mater. Tämä kuuluu kahdessa äänessä 
kvinttietäisyydellä ja kaanonissa. Toisessa osassa sama hymni toistuu 
puolta nopeammilla nuottiarvoilla.

O Virgo prudentissima Oi Neitsyt, kaikkein viisain,
quam cœlo missus Gabriel Jota taivaan lähettämä Gabriel,
superni regis  

nunctius
korkeimman kuninkaan 

viestintuoja
plena testatur gratia. julistaa armon täyttämäksi.
Te sponsam factor  

omnium,
Kaiken luoja kutsuu 

sinua morsiaaksi,
te matrem Dei Filius, Jumalan poika kutsuu sinua äidiksi,
te vocat habitaculum 

beatus Spiritus.
Autuas Henki kutsuu 

sinua asuinsijaksi.
Tu stella maris  

diceris
Sinä, jota kutsutaan 

meren tähdeksi,
semper nos inter scopulos ohjaa meidät aina karien välistä,
inter obscuros turbines ja tummien vesipyörteiden,
portum salutis indicas. pelastuksen satamaan.
Per te de tetro  

carcere
Sinun kauttasi synkistä 

vankityrmistä
antiqui patres exeunt meidän esi-isämme vapautettiin,
per te nobis astrifere kauttasi meille avataan
panduntur aulæ lumina. taivaan tähtisalien portit.
¶Audi Virgo puerpera ¶Kuule, neitsyt ja synnyttäjä,
tu sola mater integra, sinä ainoa koskematon äiti,
audi precantes quæsumus kuule, Maria, pyydämme,
tuos Maria famulos. palvelijoittesi rukouksia.
Beata mater et innupta virgo Autuas äiti ja naimaton neitsyt,
repelle mentis tenebras, karkoita mieltemme pimeys,
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ECCE TU PULCHRA ES
Laulujen laulun sanoihin sävellettyä neliäänistä Ecce tu pulchra es -mo-
tettia esitetään jostain kumman syystä verrattain harvoin. Motetin yle-
vä ja aistillinen teksti soi alati muuttuvassa polyfoniassa vaihtelevine 
tunnelmineen ja vuorottelevine duo- ja tuttijaksoineen. Motetin suu-
resta suosiosta Josquinin aikana kertoo se, että Petrucci sisällytti sen 
pienenä makupalana Josquinin ensimmäisen messukokoelman lop-
puun. Tämä vuonna 1502 julkaistu kokoelma oli historian ensimmäi-
nen yhdelle säveltäjälle omistettu nuottijulkaisu.

Disrumpe cordis glaciem. murra sydäntemme jää.
Gloriosa regina mundi, Kunniakas maailman kuningatar,
Nos sub tuum præsidium 

confugimus,
ota meitä kaikkia 

pakenevia suojaasi,
intercede pro nobis 

ad Dominum.
rukoile meidän puolestamme 

Herran edessä.
Alleluia. Alleluia.
Cantus firmus
Beata mater et innupta virgo Autuas äiti ja naimaton neitsyt,
gloriosa regina cœli, kunniakas maailman kuningatar,
intercede pro nobis 

ad Dominum
rukoile meidän puolestamme 

Herran edessä.

Ecce tu pulchra es, amica mea, Miten kaunis oletkaan, kalleimpani!
ecce tu pulchra es, Miten kaunis on katseesi,
oculi tui columbam. kyyhkysilmä!
Ecce tu pulcher es dilecte mi, Miten kaunis oletkaan, rakkaani,
et decorus. miten ihana olet!
Lectulus noster floridus, Miten vehreä on vuoteemme!
tecta domorum 

nostrarum cedrina,
Setripuut ovat talomme  

seininä,
laquearia nostra cipressina. sypressit kattonamme.
Ego flos campi et lilium 

convallium,
Olen Saaronin ketojen 

kukka, laaksojen lilja.
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Francesco da Milano (1497–1543) 
Ioanne Matelart (n. 1538–1607)

RICERCAR TERZA
Luutisti Francesco Canova da Milano on yksi varhaisimmista 
tunnetuista instrumentaalivirtuooseista Euroopan musiikin histo-
riassa. Nimensä mukaisesti hän syntyi Milanossa mutta työskenteli 
suurimman osan urastaan Roomassa kolmen eri paavin palveluksessa. 
Francesco sävelsi paljon musiikkia soittimelleen ja teki myös runsaas-
ti sovituksia aikansa suosituimmista lauluista. Jotkut näistä sovitet-
tiin myöhemmin edelleen kahden luutun kokoonpanolle flaamilaisen 
Ioanne (Johannes) Matelartin toimesta.

FANTASIA SETTIMA

Josquin Desprez
PETITE CAMUSETTE

Petite camusette oli suosittu sävelmä 1500-luvun taitteen tienoilla, ja 
siitä löytyy useamman säveltäjän tekemiä moniäänisiä versioita. Jos-
quinin toteutus on yhtä ytimekäs kuin se on teknisesti loistelias: kuu-
siäänisen rakenteen keskellä kulkee kaksi ääntä tiukassa kaanonissa ja 
imitoivat eleet stemmojen kesken ovat viehkeän elegantisti toteutetut. 

sicut lilium inter spinas, Kuin lilja ohdakkeiden keskellä
sic amica mea inter  

filias.
on minun armaani 

neitojen keskellä.
Introduxit me rex in 

cubiculum suum,
Hän vei minut viini- 

tupaan,
ordinavit in me  

caritatem.
ja yllämme hulmusi 

rakkauden viiri.
Fulcite me  

floribus,
Tuokaa minulle rusinaterttuja, 

että vahvistun,
stipate me malis, tuokaa omenoita, että virvoitun –
quia amore langueo. minä olen rakkaudesta sairas!
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Samanlaista tekniikkaa sisältävät muutkin chansonit: kolmiääninen En 
l’ombre d’ung buissonet, viisiääninen Faulte d’argent ja kuusiääninen Allé-
gez moy. Kaikki nämä neljä laulua edustavat Josquinin aikana suosittu-
ja, tekstiltään maallisia ja jopa kaksimielisiä chansoneja joiden sisältö loi 
räikeän kontrastin samojen säveltäjien kirkollisiin teoksiin.

EN L’OMBRE D’UNG BUISSONETTE

Francesco da Milano
LA COMPAGNA

En l'ombre d'ung buissonet, Lehdon varjossa,
tout au long d'une riviere, aivan joen varrella,
trouvay Robin le filz Marguet näin Robinin, Marguetin pojan,
qui prioit sa dame chiere joka rukoili rakasta neitoaan,
et luy dit en tel maniere: sanoen näin:
Je vous aime fin ceur  

doulx.
Rakastan teitä, jalo 

suloinen sydämeni.
A donc respondit la bergiere: Tähän paimenetar vastasi:
Robyn, comment 

l'entendez vous?
Robin, mitä tarkoitat?

Petite camusette, a la 
mort m'avez mis.

Pieni nöpönenä, olet vienyt 
minut kuolemaani.

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

Robin ja Marion lähtivät 
vehreään metsään.

Ilz s'en vont bras a bras, He kävelivät käsi kädessä,
ilz se sont endormis. menivät sinne nukkumaan.
Petite camusette, a la 

mort m'avez mis.
Pieni nöpönenä, olet vienyt 

minut kuolemaani.
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Josquin Desprez
FAULTE D’ARGENT

ALLEGEZ MOI

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

(Adriaen Willaert, n. 1490– 1562)
Suurin piirtein samanikäinen Ioanne Matelartin kanssa oli luuttu-
virtuoosi Giovanni Antonio Terzi, joka 1500-luvun viimeisenä 
vuosikymmenenä julkaisi kaksi kokoelmallista teknisesti vaativaa luut-
tumusiikkia. Teosten joukossa on sekä Terzin aikalaisten, kuten Ma-
renzion, sävellyksiä että vanhempien sukupolvien musiikkia, kuten 
Adriaen Willaertin chanson Aller my fault.

Allégez moy, doulce 
plaisant brunette,

Lohduta minua, suloinen 
hieno tummatukka,

dessoubz la boudinette, navan alla.
allégez moy de toutes 

mes douleurs,
Lohduta minua kaikista 

suruistani,
vostre beaulté me tient 

en amourette,
teidän kauneutenne saa 

minut rakastumaan,
dessoubz la boudinette, navan alla.

Faulte d'argent c'est 
douleur non pareille.

Rahan puute on kärsimys 
vailla vertaa.

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

Jos sanon näin, tiedän 
kyllä miksi:

Sans de quibus il se 
fault tenir quoy.

Ilman rahaa täytyy 
luopua asioista.

Femme qui dort pour 
argent se resveille.

Nukkuva nainen herää rahasta.
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Josquin Desprez
UT PHOEBI RADIIS

Josquin oli mitä todennäköisimmin koulutettu ja taitava latinisti, mikä 
käy ilmi esimerkiksi motetista Illibata Dei Virgo. Tässä kirjailija (luulta-
vasti siis Josquin itse) on piilottanut teokseen säveltäjän nimen akrosti-
konina, ts. jokaisen tekstirivin alkukirjaimet yhdistämällä muodostuu 
nimi JOSQUIN DesPREZ. Samankaltainen kielellinen akrobatia 
leimaa motettia Ut Phoebi radiis, joka perustuu heksakordin sävelten 
kirjoitettuihin nimiin, ut-re-mi-fa-sol-la, ja jotka soivat myös motetin 
alemmassa stemmaparissa. Jää silti vaikutelma, että kirjoittaja on ken-
ties haukannut isomman palan kuin pystyi pureksimatta nielemään: 
ensimmäisen osan lennokkaat vertauskuvalliset fraasit muuttuvat toi-
sessa osassa käsittämättömäksi siansaksaksi, joka on osoittautunut täy-
sin mahdottomaksi tulkita ymmärrettävästi saatikka kääntää, tarjoten 
sittemmin runsaasti puuhaa joukolle turhautuneita musiikintutkijoita. 
Musiikillisesti motetti on silti häikäisevä kontrapunktinen taidonnäyte, 
jossa ylästemmat saavat loistaa hillityn heksakordisen asteikkosäestyk-
sen tukemana. Tekstin viittaukset Gideoniin ja kultaiseen nahkaan 
ovat johtaneet yrityksiin kytkeä motettia burgundilaisen Kultaisen na-
han veljeskuntaan, ja toisaalta portaittaisten asteikkokulkujen pohjalta 
on esitetty teorioita myös siitä, että kyseessä olisi musiikillinen Taivaan 
portaiden vertauskuva, ensin ihmissielun nousun välineenä Marian 
luo ja sitten Kristuksen kulkureittinä alas ihmisten maailmaan.

Ut Phoebi radiis soror 
obvia sidera luna;

Niin kuin Foiboksen sisar kuu 
valollaan hallitsee tähtiä,

Ut regis Salomon sapientis 
nomine cunctos;

kuin Salomo, viisaan 
kuninkaan nimestä ylitse 
kaikkien arvoinen,

Ut remi ponthum quaerentum 
velleris aurum;

kuin airut meren yli heille jotka 
etsivät kultaista nahkaa,

Ut remi faber instar habens 
super aera pennas;

kuin keksijän airujen muotoiset 
siivet ilmojen yli,
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VIRGO PRUDENTISSIMA
Neliääninen Virgo prudentissima löytyy Petruccin ensimmäisessä mo-
tettiantologiasta, joka julkaistiin vuonna 1502, samana vuonna kuin 
Josquinin ensimmäinen messukokoelma. Motetti löytyy myös muis-
ta lähteistä ja joskus Heinrich Isaacin nimiin merkittynä, joka 
johtunee sekaannuksesta Isaacin kuusiääniseen Virgo prudentissima 

-motettiin. Myös tässä ytimekkäässä motetissa esiintyy vapaan imitaa-
tiorakenteen seassa pieni leikittely sävelnimien kanssa: loppua kohti 
sanoihin »pulchra ut luna, electa ut sol» (kaunis kuin kuu, kohotettu 

Ut remi fas solvaces 
traducere merces;

kuin airuilla varustettujen laivojen 
on oikein viedä tavaroita perille,

Ut remi fas sola Petri 
currere prora;

kuin Petruksen laiva airoilla  
vain,

Sic super omne quod est 
regnas, o Virgo Maria.

niin sinä, oi neitsyt Maria hallitset 
yli kaiken joka on olemassa.

¶Latius in numerum canit 
id quoque caelica turba

¶Laajasti taivaalliset 
joukot laulavat,

Lasso lege ferens eterna 
munera mundo:

tarjoten ikuisia lahjoja lakien 
painamalle maailmalle,

La sol fa ta mina clara 
praelustris in umbra,

La sol fa kirkkaita lahjoja 
jotka valaisevat pimeyttä,

La sol fa mi ta na de Matre 
recentior ortus

La sol fa mi vastikään 
Äidistä syntynyt,

La sol fa mi re 
ta quidem na 
non violata,

La sol fa mi re hänestä 
joka totisesti pysyy 
koskemattomana,

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

La sol fa mi re kuin Gideon 
kastepisaroineen,

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

Oi Kuningas, Jeesus 
Kristus, muista meidät 
korkeuksissa, Jumalamme.
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kuin aurinko) tultaessa Josquin toistaa seitsemän kertaa sävelparia ut-
sol, kenties viittauksena Marian seitsemään suruun ja iloon.

Francesco da Milano • Ioanne Matelart
RICERCAR SECONDA

FANTASIA SEXTA

Josquin Desprez
PARFONS REGRETZ

Mittava osa tämän aikakauden maallisesta musiikkiaarteistosta koos-
tuu syvän melankolisista lauluista.Tätä hienostuneen alakuloista tyyliä 
viljeltiin runsaasti mm. Margareta Itävaltalaisen hovissa Me-
chelenissä, melko lähellä Josquinin syntymäpaikkaa. Jo aiempina vuo-
sikymmeninä oli selvästi ollut suosittua liikuttua kyyneliin surullisia 
lauluja kuunnellen. Myös Josquin sävelsi myöhempinä elinvuosinaan 
useita tällaisia surumielisiä lauluja, kuten Parfons regretz ja Douleur 
me bat.

Parfons regretz et 
lamentable joye,

Syvä katumus ja 
suruinen ilo,

venez amoy quelque 
part que je soye,

tulkaa minulle missä 
ikinä olen,

et vous hastez sans 
point dissimuler,

ja kiirehtikää  
säälimättä

pour promptement mon 
cueur executer,

pian surmaamaan 
sydäntäni,

Virgo prudentissima, Neitsyt täydellisen viisas,
quo progrederis quasi 

aurora valde rutilans?
mihin menet, kirkkaasti 

loistaen kuin sarastus?
Filia Sion, tota formosa 

et suavis,
Tytär Siion, olet kauttaltasi 

ihana ja suloinen,
Pulchra ut luna, electa ut sol. kaunis kuin kuu, korotettu 

kuin aurinko.
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MILLE REGRETZ
Mille regretz on varmasti tunnetuin ja rakastetuin kaikista Josquinin 
nimiin laitetuista lauluista. Tässäkin tapauksessa laulun alkuperän sel-
vittäminen tuottaa ongelmia, koska kaikki säilyneet lähteet ovat sel-
västi Josquinin elinaikaa myöhäisempiä ja ainoastaan muutama niistä 
mainitsee laulun Josquinin kirjoittamaksi. David Fallows kuuluu 
kuitenkin niiden tutkijoiden joukkoon, jotka uskovat, että kyseessä 
on tosiaan Josquinin säveltämä laulu. Hänen mielipiteeseensä on tässä 
tapauksessa helppo yhtyä hänen perustellessaan laulun olevan pienen 
mittakaavan mestariteos jossa on valtava määrä syvyyttä ja sisältöä 
muutaman minuutin soivaan kestoonsa nähden.

DOULEUR ME BAT

Douleur me bat et 
tristesse m'afolle,

Kipu iskee minua ja suru 
seuraa minua,

amour me nuyt et malheur 
me consolle,

rakkaus haavoittaa minua ja 
paha onni lohduttaa minua,

vouloir me suit, mais 
aider ne me peult,

hyvä tahto seuraa minua mutta 
ei pysty minua auttamaan,

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

en löydä iloa hyvistä 
toivomuksista;

Mille regretz de vous 
habandoner,

Tuhannet katumukset 
hylättyäni sinut,

et deslonger vostre fache 
amoureuse,

ja jätettyäni sinun 
rakastavia kasvojasi,

j'ai si grand deuil et 
paine douloreuse,

tunnen sellaista surua  
ja kipua,

qu'on me verra brief 
mes jours definer.

että uskon lyhyet päiväni 
pian loppuvan.

affin qu'en dueil et 
larmes il se noye.

niin että se voi hukkua 
kyyneliin ja kärsimykseen.
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Francesco da Milano
FANTASIA

(Ness 33)

Josquin Desprez
PATER NOSTER – AVE MARIA

Monumentaalinen motetti Pater noster – Ave Maria on kaikesta pää-
tellen Josquinin myöhäinen työ. On joitain viitteitä siitä, että tämä 
saattoi jopa olla hänen viimeisiä valmistuneita sävellyksiään. Tekstin 
kaksi rukousta kuuluvat katolisen uskon ehdottomiin tukipilareihin ja 
ne esiintyvät musiikissakin parina aina 1600-luvulle saakka. Erityisesti 
Pohjois-Ranskan Pikardiassa tällä tekstiparilla on ollut erityisen tär-
keä rooli muistojumalanpalveluksissa, mikä saattaa selittää Josquinin 
valinnan mainita niistä testamentissaan: hän määräsi, että hänen koti-
kaupunkinsa kirkon, Notre Dame de Condén, kuoron kuuluisi laulaa 
tätä motettia aina kulkiessaan Josquinin kotitalon ohitse.

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

tällaisen elämän sijaan, kautta 
Jumalan, katkaistakoon 
minun pääni.

Pater noster, qui es in caelis, Isä meidän, joka olet taivaissa.
sanctificetur nomen tuum. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Adveniat regnum tuum; Tulkoon sinun valtakuntasi.
fiat voluntas tua Tapahtukoon sinun tahtosi,
sicut in caelo et in  

terra.
myös maan päällä niin 

kuin taivaassa.
Panem nostrum cotidianum 

da nobis hodie;
Anna meille tänä päivänä meidän 

jokapäiväinen leipämme.
et dimitte nobis debita  

nostra,
Ja anna meille meidän 

syntimme anteeksi,
sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris.
niin kuin mekin anteeksi 

annamme niille, jotka ovat 
meitä vastaan rikkoneet.
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Nicolas Gombert (n. 1495–1560)
MUSAE IOVIS

Pian Josquinin kuoleman jälkeen runoilija Gerardus Avidius de 
Noviomagi kirjoitti säveltäjäneron poismenon aiheuttamaa mene-
tystä surevan elegian Musae Iovis. Elegian teksti sovitettiin musiikiksi 

– luultavasti niinikään pian Josquinin kuoleman jälkeen – kahden eri 
säveltäjän toimesta: Benedictus Appenzeller kirjoitti neliäänisen 
ja Nicolas Gombert kuusiäänisen version. Gombertin teoksen pai-
nettu julkaisu on otsikoitu sanoilla »In Joquinum a Prato, Musicorum 
principem, monodia».

Musae Iovis ter  
maximi

Oi Muusat, kolmasti 
korotetun Jupiterin

proles canora, plangite, laulavat tyttäret, valittakaa.
Comas cypressus comprimat Sypressi kerää lehtiään.
Iosquinus ille ille occidit, Itse Josquin on kuollut:
Templorum decus, temppelien kunnia
Et vestrum decus. ja teidän kunnianne.
¶Severa mors et improba ¶Ankara ja säälimätön Kuolema,
Quæ templa dulcibus sonis joka ryöstää temppeleitä

Et ne nos inducas in 
tentationem.

Äläkä saata meitä  
kiusaukseen,

Sed libera nos a malo. vaan päästä meidät pahasta.
¶Ave Maria, gratia plena ¶Terve Maria, armoitettu,
Dominus tecum; Herra sinun kanssasi.
Benedicta tu in mulieribus, Siunattu sinä naisten joukossa
et benedictus fructus 

ventris tui, Jesus.
ja siunattu kohtusi hedelmä  

Jeesus.
Sancta Maria, Regina Caeli, Pyhä Maria, Taivaan kuningatar,
dulcis et pia, o mater Dei, suloinen ja hurskas, oi Jumalan äiti,
ora pro nobis peccatoribus rukoile meidän syntisten puolesta
ut cum electis te videamus. niin että valittujen joukossa 

saamme nähdä sinut.
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Privas, et aulas 
principum,

ja ruhtinaiden hoveja 
heidän sulosoinnista,

Malum tibi quod 
imprecer

minkä kirouksen voisin 
kutsua sinun päällesi,

Tollenti bonos, joka viet meiltä hyvät
Parcenti malis? mutta säästät pahoja?
¶Apollo sed necem  

tibi
¶Mutta Apollo uhkaa 

sinua tuholla,
Minatur, heus mors pessima, oi julma Kuolema,
Instructus arcu et spiculis jousella ja nuoleilla aseistettuna,
Musasque ut addant commonet, ja kutsuu muusia
Et laurum comis, koristamaan hiuksia laakereilla
Et aurum comis. ja kullalla.
¶Iosquinus (inquit) optimo ¶Josquin, hän sanoo, miellyttäen
Et maximo gratus Iovi, korkeimpaa Jupiteria,
Triumphat inter  

cœlites
riemuitsee nyt taivaiden 

olioiden kanssa
Et dulce carmen concinit ja laulaa ihanaa laulua:
Templorum decus, temppelien kunnia,
Musarum decus. muusien kunnia.
Cantus firmus
Circumdederunt me 

gemitus mortis,
Kuolleiden valitus 

ympäröi minua,
doloris inferni 

circumdederunt me.
Manalan tuskat 

ympäröivät minua.

Vastapäätä: Apollo ja muusat. Puupiirros, Hans 
Süss von Kulmbach (1480–1522), 1502. 

45Teokset



La 21.5.2022 klo 20

THE MYSTIC  
ROSE

 vierailukonsertti Stile Antico (UK)

Lauluyhtye
Stile Antico

Yle Radio 1 lähettää  
konsertin. 

Yhtyeiden kokoonpanot ovat 
sivulla 6.



Francisco Guerrero (1528–1599)
Ave Virgo Sanctissima

Cristóbal de Morales (n. 1500–1553)
Ave Maria
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Alma Redemptoris Mater (a8)
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Raffaella Aleotti (n. 1570–1646)
Sancta et Immaculata Virginitas

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Stabat Virgo Maria

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
Regina Caeli

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

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

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

Robert White (n. 1538–1574)
Magnificat
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MYSTINEN 
RUUSU

Ihaillulla ja kunnioitetulla Neitsyt Ma
rialla oli keskeinen rooli myöhäiskeskiajan ja renessanssin 
kristinuskossa. Mariaa ei nähty ainoastaan täydellisen kris-
tillisyyden esimerkkinä vaan myös voimakkaana ja aktiivisena 
syntisten sielujen puolustajana. Ylhäisestä »Taivaan kuningatta-

ren» asemastaan huolimatta pysyi hän silti helposti lähestyttävänä ja 
myötätuntoisena hahmona, joka herätti syvää kiintymystä uskovaisissa. 
Kristittyjen oli arkisen elämän keskellä helppo samaistua Marian pe-
ri-inhimillisiin kokemuksiin iloista ja suruista.

Marianpalvonnan keskeisyys näkyy lukuisten lisä- ja lempinimien 
ja hänelle omistettujen juhlapyhien lukumäärän lisäksi myös kirkon 
rituaalien sydänjuurilla: liturgiassa. Luostareissa syntynyt päivittäis-
ten rukoushetkien sarja päättyi laulamalla yksi neljästä suuresta Ma-
ria-antifonista: Alma redemptoris mater, Ave regina coelorum, Regina 
caeli tai Salve Regina, riippuen kirkkovuoden ajankohdasta. Jokainen 
näistä voitiin laulaa arkisin yksinkertaisena gregoriaanisena sävelmänä, 
mutta juhlapäivinä käytettiin monimuotoisempaa ja koristellumpaa 
polyfonista lähestymistapaa. Näin ollen meidän päiviimme asti onkin 
säilynyt valtava määrä kauniita moniäänisiä sovituksia.

Ohjelmassamme on esimerkkejä Maria-antifoneista renessanssi-
polyfonian neljästä eri koulukunnasta; espanjalaisesta, englantilaises-
ta, italialaisesta ja ranskalais-flaamilaisesta. Jokaisen antifonin parina 
kuullaan samaan tyylisuuntaan kuuluvan säveltäjän Maria-aiheinen 
teos, jotta voisimme tarjota yleisölle Maria-musiikin katsauksen lisäk-
si tutkimusmatkan Euroopan renessanssimusiikin eri tyylien ja niiden 
ominaispiirteiden pariin. Päätämme konsertin Marian omiin sanoihin 
sävellettyyn kiehtovaan Magnificatiin, jonka teksti on Marian kiitosvirsi.
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TEOKSET
Francisco Guerrero (1528–1599)

AVE VIRGO SANCTISSIMA
Espanjalainen säveltäjä Francisco Guerrero oli aikanaan niin tun-
nettu Maria-aiheisista sävellyksistään, että hänen kollegansa kutsuivat 
häntä Marian kanttoriksi (El Cantor de Maria). Guerreron Ave virgo 
sanctissima 1560-luvulta oli eittämättä kirjoitettu Sevillan katedraaliin, 
jossa hän työskenteli suurimman osan uraansa. Vannoutuneen teoksen 
kruunaa kahden korkeimman äänen kaanon; erityisen mieleenpainuva 
on säe »Salve semper gloriosa», johon Guerrero sisällyttää ensimmäiset 
neljä säveltä gregoriaanisesta Salve regina -sävelmästä.

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

Kaanonia hyödyntää myös Guerreron opettajan Cristobal Mora-
lesin tiivistunnelmainen Ave Maria, jonka ylin ääni ja yksi tenoris-
temma kietoutuvat yhteen väliäänen resitoidessa gregoriaanista Ave 
Maria -sävelmää.

Ave virgo sanctissima Terve, pyhä Neitsyt,
Dei mater piisima Jumalan hurskas äiti,
Maris stella clarissima meren kirkkaasti loistava tähti.
Salve semper gloriosa Terve, iäti kunniakas,
Margarita pretiosa ja kallis helmi,
Sicut lilium formosa kaunis kuin lilja,
Nitens olens velut rosa ihana ja tuoksuva kuin ruusu.

Ave Maria, gratia plena, Terve Maria, armoitettu,
Dominus tecum; Herra sinun kanssasi.
benedicta tu in mulieribus, Siunattu sinä naisten joukossa
et benedictus fructus 

ventris tui, Jesus.
ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.
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Tomás Luis de Victoria (n. 1548–1611)
ALMA REDEMPTORIS MATER (a8)

Sävelkieleltään rikkain ohjelman espanjalaisista teoksistamme on 
Tomás Luis da Victorian kahdeksanääninen antifoni Alma re-
demptoris mater, jota lauletaan perinteisesti adventista kynttilänpäivään. 
Vaikka Victorian motetti julkaistiin, kun hän työskenteli Roomassa, 
sen intensiivisen palvova tyyli on tyypillistä espanjalaiselle polyfonialle. 
Laulajat on jaettu kahteen vuorottelevaan kuoroon, ja teoksen alussa 
viitataan ylimmässä äänessä gregoriaaniseen sävelmään. Sanoja maa-
laillaan herkällä pensselillä mutta runsaasti, esimerkkeinä yllättävästi 
kiirehtivä »surgere», toisen osan aloittava aseistariisuvan yksinkertai-
nen »tu» ja »natura mirante»:n ihmetystä ilmentävät kipuavat asteikot. 
Lähtemättömimmän vaikutuksen tekevät kuitenkin musiikin koko 
monimuotoisuus ja sointimaailma.

Alma redemptoris mater, Oi Pelastajan ihana Äiti,
Quae pervia Caeli porta 

manes, et stella maris,
Joka aina pysyy taivaan saavutet-

tavana porttina, ja meren tähti,
Succure cadenti surgere 

qui curat populo.
lohduta langenneita, sinä joka 

autat meitä nousemaan.
Tu quae genuisti, natura mirante, Sinä joka, luomuksen ihmetykseksi, 
Tuum sanctum genitorem, 

virgo prius ac posterius,
synnytit Luojaasi, pysyit 

silti neitsyeenä,
Gabrielis ab ore sumens  

illud ‘Ave’,
kuten Gabriel »Ave»:nsa 

kanssa julisti.
Peccatorum miserere. Armahda syntisiä.

Sancta Maria, Regina coeli, Pyhä Maria, Taivaan kuningatar,
dulcis et pia, o Mater Dei, suloinen ja hurskas, oi Jumalan äiti,
ora pro nobis peccatoribus, rukoile meidän syntisten puolesta
ut cum electis [te] videamus. niin että valittujen joukos-

sa saamme nähdä sinut.
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Robert Parsons (n. 1535–1572)
AVE MARIA

Reformaation myötä Marian palvonta sai väistyä, koska sen katsottiin 
parhaimmassakin tapauksessa vievän huomiota Kristuksen kes-
keiseltä asemalta, ja pahimmassa tapauksessa lähentelevän epäjuma-
lan palvontaa. Suuret kirkkovuoden Marian juhlapäivät poistettiin ja 
Taivaan kuningattaresta tuli uuden linjauksen myötä Jumalan nöyrä ja 
kuuliainen palvelijatar. Tästä huolimatta Marian palvonnan kipinä jäi 
kytemään reformaation jälkeiseen Englantiin myös Kuningatar Elisa-
bet I:sen aikakautena. Säveltäjä Robert Parsonsin suurenmoinen 
Ave Maria on luultavasti peräisin Elisabetin hallinnon alkuvuosilta; on 
jopa ehdotettu, että se olisi tuen ilmaisu hänen kilpailijalleen Maria 
Stuartille. Avaustahdit ovat malliesimerkki Parsonsin erinomaisis-
ta käsityötaidoista: jokainen ylimmän äänen fraasi alkaa edellistä yhtä 
säveltä korkeammalta, luoden kiehtovan arkkitehtonisen vaikutelman. 
Teoksen päättävä »amen» on yhtälailla maagista musiikkia Parsonsin 
loihtiessa esille kaikuja reformaatiota edeltäneen ajan sointimaailmas-
ta loisteliaine melismoineen.

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

Parsonsin omat uskonnolliset vakaumukset jäänevät arvauksen va-
raan, mutta William Byrdin – joka seurasi Parsonsia kuninkaal-
lisessa kapellissa tämän ennenaikaisen kuoleman jälkeen 1570 – suh-
teen asiasta ei ole epäilystä. Byrd oli aktiivinen toimija Englannin 
piilevässä katolisessa yhteisössä ja jatkoi uskaliaasti katolisen liturgi-
sen musiikin julkaisemista vanhoille päivilleen asti. Hänen riemukas 

Ave Maria, gratia plena, Terve Maria, armoitettu,
Dominus tecum; Herra sinun kanssasi.
benedicta tu in mulieribus, Siunattu sinä naisten joukossa
et benedictus fructus 

ventris tui. Amen.
ja siunattu kohtusi hedelmä.  

Amen
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teoksensa Assumpta est Maria, offertorio Marian taivaaseenottamisen 
päivälle, ensiesitettiin epäilemättä salaisissa jumalanpalveluksissa Es-
sexin Ingatestone Hallissa, jossa Byrdin uhmakas katolilainen suojeli-
ja Sir John Petre asui.

William Cornysh (n. 1430–1502)
SALVE REGINA

Englantilainen antifonisävellys, Salve Regina, kirjoitettiin peräti sata 
vuotta ennen Byrdin teosta, ja muutamaa vuosikymmentä ennen kuin 
Martti Luther naulasi teesejään Wittenbergin kirkon oveen. Tämä 
antifoni esiintyy 1400-luvun alkuvuosina kootussa Etonin kuorokirjassa, 
ja sen säveltäjä on William Cornysh – todennäköisesti vanhempi 
kahdesta samannimisestä säveltäjästä, jotka olivat isä ja poika. Se on 
monumentaalinen teos, joka hyödyntää äärimmäisen suurta ambitusta 
todella matalasta bassosta hyvin korkeaan sopraanoon. Koristeelliset 
jaksot kahdelle tai kolmelle äänelle vuorottelevat tekstin tärkeimpiin 
taitteisiin sijoitettujen täyteläisempien, viisiäänisten jaksojen kanssa, 
erityisesti huudahduksissa »O clemens, O pia, O dulcis».

Salve Regina, Mater 
Misericordiae,

Ole tervehditty, kuning-
tar, Armon Äiti,

Vita, dulcedo, et spes nostra,  
Salve!

elämä, suloisuus ja toivom-
me, ole tervehditty!

Ad te clamamus,  
exsules filii Hevae,

Sinun puoleesi me huudam-
me, me Eevan jälkeläi-
set pakolaisuudessa,

Ad te suspiramus, gementes 
et flentes,

Sinun puoleesi huokaam-
me, surren ja itkien,

Assumpta est Maria in coelum: Maria nousi taivaisiin:
gaudent angeli, enkelit riemuitsevat
collaudantes benedicunt  

Dominum,
ja ylistävät yhdessä 

siunaten Herraa.
alleluia. Halleluja.
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— VÄLIAIKA —

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

Seuraavaksi siirrymme Italiaan ja pysähdymme ensin Ferrarassa kuu-
lemaan ihastuttavaa motettia Sancta et immaculata virginitas, jonka 

In hac lacrimarum valle. täältä surun laaksosta.
Eja ergo, Advocata nostra, Kuule siis, puolustajamme,
Illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte
Käännä armeliaat silmäsi  

meihin,
Et Jesum, benedictum 

fructum ventris tui,
ja näytä meille Jeesus, koh-

tusi siunattu hedelmä,
Nobis, post hoc exilium, ostende: tämän maanopakolai-

suuden päätyttyä:
¶Virgo mater ecclesiae, ¶Kirkon Neitsytäiti,
Aeterna porta gloriae, kunnian ikuinen portti,
Esto nobis refugium ole meille turva 
Apud Patrem et Filium, Isän ja Pojan edessä.
O clemens! Oi armelias!
¶Virgo clemens, virgo pia, ¶Armelias, pyhä Neitsyt,
Virgo dulcis, O Maria, suloinen Neitsyt, oi Maria,
Exaudi preces omnium kuule kaikkien niiden rukoukset,
Ad te pie clamantium, jotka hurskaasti puoleesi huutavat.
O pia! Oi pyhä!
¶Funde preces tuo  

nato,
¶Anna rukoustesi virrata 

Poikasi puoleen,
Crucifixo, vulnerato, ristiinnaulitun, haavoitetun,
Et pro nobis flagellato, ja puolestamme lyödyn,
Spinis puncto, felle  

potato.
orjantappurain haavoitta-

man, sapella juotetun.
O dulcis Maria, salve. Oi suloinen Maria, ole tervehditty.
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säveltäjä Raffaella Aleotti oli San Viton luostarin nunna. Tämä 
motetti on ensimmäinen hänen vuonna 1583 julkaistussa kokoelmas-
saan, joka on ensimmäinen koskaan julkaistu naisen säveltämäksi tun-
nustettu kirkkomusiikkiteos.

Claudio Monteverdi (1567–1643)
STABAT VIRGO MARIA

Monteverdin Stabat virgo mater on madrigaali, joka on »hengellis-
tetty» korvaamalla sen maalliset sanat uskonnollisella tekstillä. Tämän 
takana oli Monteverdin ystävä, runoilija Aquilino Coppini, joka kä-
sitteli samalla tavalla monta muutakin Monteverdin madrigaalia, va-
kuuttuneena siitä, että kaikki hyvä musiikki oli käytettävissä Jumalan 
ja hänen pyhimystensä ylistämiseen. Coppinin niin kutsutut contrafac-
tat tuovat esiin herkkätunteista musiikin ymmärrystä ja äärimmäisen 
taitavaa runomuotojen käsittelyä. Alkuperäinen madrigaali, Era l’ani-
ma mia Monteverdin viidennestä kirjasta, kertoo rakkautensa menet-
täneen sielun kuolemankaltaisesta kuihtumisesta; se saa täydellisen 
vastineen Coppinin versiossa Stabat mater -tekstistä, joka kuvailee Ma-
rian valitusta ristin äärellä.

Stabat virgo Maria Neitsyt Maria seisoi
mestissimo dolore languens 

ad crucem
sietämättömästä kivusta kär-

sien ristin vieressä
et flebat amare. ja itki katkerasti.

Sancta et immaculata virginitas, Pyhä ja tahraton neitsyys,
quibus te laudibus esseram  

nescio,
en tiedä kuinka riittä-

västi ylistäisin sinua,
quia quem caeli capere 

non poterant,
sillä häntä jota taivaat eivät  

rajoita
tuo gremio contulisti. sinä kannoit kohdussasi.
Benedicta tu in mulieribus, Siunattu sinä naisten joukossa
et benedictus fructus ventris tui. ja siunattu kohtusi hedelmä. 
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Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
REGINA COELI

Coppini omisti Monteverdi-contrafactejaan kardinaali Carlo Bor-
romeolle, joka oli keskeinen hahmo vastareformaation kirkkomu-
siikin kehityksessä Trenton kirkolliskokouksen jälkeen. Koska ko-
kouksen yksi tavoite oli ollut luoda maallisen ja kirkollisen musiikin 
välille tiukka rajanveto, voi pohtia oliko tämä omistus aivan täysin 
tervetullut! Borromeo olisi epäilemättä ollut enemmän hyvillään esi-
merkiksin Palestrinan musiikista, joka on vailla Monteverdin kal-
taisia kytköksiä. Tämän pääsiäisajan antifoni Regina coeli on sävelletty 
kahdeksalle äänelle kahdessa kuorossa. Toisin kuin Victorian Alma 
redemptoris materissa, jossa ryhmät heittäytyvät antifoniseen sointiin 
miltei heti, Palestrina antaa meidän odottaa lähes kappaleen loppuun 
asti ennen kuin saamme kuulla kaikki kahdeksan ääntä ilahduttavassa 
vuoropuhelussa.

Et edidit ex ore tales voces: Ja päästi suustaan nämä sanat:
»Quis te confixit in hoc  

duro ligno?
»Kuka on sinut naulinnut tä-

hän julmaan puuhun?
Quis mihi rapit vitam? Kuka vie minulta elämäni?
Fili mi, Iesu Christe, Poikani, Jeesus Kristus,
et liquefacta languet minun piinattu sieluni kärsii;
et solvitur in lachrymas  

amoris
ja henkeni sulaa rakkau-

den kyynelissä,
anima mea dolens et langueo, niin kärsivä ja sureva,
et morior dolore!» ja tästä kivusta kuolee!»

Regina coeli laetare, Alleluia, Iloitse taivaan kuningatar, halleluja,
Quia quem meruisti 

portare, Alleluia,
Sillä hän, jonka synnytit,  

halleluja,
Resurrexit sicut dixit,  

Alleluia,
Nousi kuolleista sanan-

sa mukaan, halleluja,
Ora pro nobis Deum.  

Alleluia.
Rukoile puolestamme Ju-

malaa, halleluja!
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Jean L’Héritier (n. 1480–n. 1551)
BEATA DEI GENITRIX

Ranskalais-flaamilaiset säveltäjät olivat renessanssin aikana erittäin ar-
vostettuja ja he pitivät hallussaan Euroopan keskeisimpiä musiikillisia 
virkoja. Jean L’Héritier työskenteli Ferrarassa, Roomassa, Manto-
vassa ja Veronassa, ja monet italialaiset muusikot, mukaan lukien Pa-
lestrina, saivat häneltä vaikutteita: niinpä hänen joulumotettinsa Beata 
Dei genitrix Maria vaivattomasti virtaavine melodialinjoineen tuo hel-
posti mieleen tämän myöhäisemmän mestarin musiikin. 

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

L’Héritier opiskeli mahdollisesti Josquinin johdolla, joka oli myös 
työskennellyt laajasti Italiassa ja oli aikansa kiistaton supertähti – siinä 
määrin, että monia kappaleita laitettiin hänen nimiinsä niiden myyn-
tiarvon lisäämiseksi. Recordare, virgo mater saattaa olla yksi niistä: sen 
epätavallinen rakenne neljällä korkealla äänellä poikkeaa kaikesta 
muusta hänen kirjoittamastaan musiikista. Josquinin teos tai ei, tämä 
hypnoottinen kappale ansaitsisi tulla enemmän kuulluksi.

Recordare, virgo Mater, in 
conspectu Dei, 

Muista, Neitsytäiti, Juma-
lan kasvojen edessä,

Beata Dei genitrix Maria Autuas Jumalan synnyttäjä Maria,
cuius viscera intacta  

permanent:
jonka kohtu pysyy 

koskemattomana:
Hodie genuit Salvatorem 

saeculi. Alleluia.
tänään syntyy maailman 

Pelastaja. Halleluja.
¶Et beata quae credidit: ¶Ja autuas on hän joka uskoi
quoniam perfecta sunt omnia että kaikki täyttyisi
quae dicta sunt ei a Domino. niin kuin Jumalan viestin-

tuoja oli hänelle kertonut.
¶Hodie genuit Salvatorem 

saeculi. Alleluia.
¶Tänään syntyy maailman 

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

L’Héritierin ja Josquinin tapaan Lassus (Lasso) vietti aikaansa Ita-
liassa, ja 21-vuotiaana hän oli jo työskennellyt Milanossa, Napolissa 
ja Roomassa, jossa hän toimi maestro di cappellana Lateraanin Pyhän 
Johanneksen kirkossa 1553. Palattuaan ensin hetkeksi Alankomaihin 
muutti hän loppuelämäkseen Müncheniin ja teki Baijerin hovista 
yhden eurooppalaisen musiikin tärkeimmistä keskuksista. Säveltäjät 
tungeksivat päästäkseen Lasson oppiin – heidän joukossaan muun 
muassa Andrea ja Giovanni Gabrieli – ja muut hallitsijat yrittivät 
turhaan houkutella häntä avokätisin tarjouksin hoveihinsa. Vuonna 
1582 julkaistu loistelias kuusiääninen antifoni Ave Regina coelorum tuo 
esiin sen taidokkaan sointivärien ja hienovaraisten vivahteiden moni-
muotoisuuden, jota jo hänen aikalaisensa niin ihailivat.

ut loquaris pro nobis bonum. että puhuisit meidän puolestamme,
Et ut avertat indignationem suam ja että hän kääntäisi vihansa pois
ab hac familia. tästä perheestä.
Tu propicia, Mater 

eximia, pelle vicia,
Sinä hyvätahtoinen, loistelias 

Äiti, karkoita paheita,
fer remedia reis in via, tuo lohtua matkaaville,
dans in patria vite gaudia. että eläisivät isänmaassa iloisina.
Pro quibus dulcia tu preconia, Näistä sinun ihanista lahjoista,
laudes cum Gloria  

suscipe,
ota vastaan riemuitsevat 

kiitoksemme,
pia virgo Maria.  

Amen.
hurskas neitsyt Maria.  

Amen.

Ave Regina coelorum, Terve, taivaiden Kuningatar,
Ave Domina Angelorum: Terve, enkelien hallitsijatar:
Salve, radix sancta, Terve, pyhä juuri,
Ex qua mundo lux est orta: josta on kasvanut maailman valo: 
¶Gaude Virgo gloriosa, ¶Iloitse, kunniakas Neitsyt,
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Robert White (n. 1538–1574)
MAGNIFICAT

Päätämme konsertin englantilaisen säveltäjän Robert Whiten 
virtuoo siseen Magnificatiin. Katolisen kuningatar Marian hallinnon 
aikaan mahdollisesti sävelletyn teoksen ääniala on valtava – yhteensä 
pitkälti yli kolme oktaavia kuuteen laulustemmaan jaettuna. Whiten 
musiikki pursuaa mielikuvituksellisia sävelkulkuja ja taitavasti sävel-
lettyjä loisteliaita rakennelmia. Yksinkertaiset virsimelodiat vuorot-
televat polyfonisten jaksojen kanssa, joita on kirjoitettu välillä koko 
kokoonpanolle mutta usein myös pienemmille ryhmille, jotka on vielä 
jaettu useaan eri ääneen, luoden musiikkiin ihastuttavan vaihtelevan 
tekstuurin. Teos on kahlitsemattomassa elämänilossaan loistokas kun-
nianosoitus Taivaan kuningattarelle.

Super omnes speciosa, Kaikista ihanin,
Vale, o valde decora, Jäähyvästi, oi sinä kaunein, 
Et pro nobis semper 

Christum exora.
ja rukoile aina puolestam-

me Kristukselle.

Magnificat anima mea  
Dominum

Minun sieluni ylistää Her-
ran suuruutta,

Et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo.

minun henkeni riemuitsee Ju-
malasta, Vapahtajastani.

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

Sillä hän on luonut katseen-
sa vähäiseen palvelijaansa. 
Tästedes kaikki sukupolvet 
ylistävät minua autuaaksi.

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

Sillä voimallinen on tehnyt 
minulle suuria tekoja. Hä-
nen nimensä on pyhä.

Et misericordia eius a 
progenie in progenies 
timentibus eum.

Polvesta polveen hän osoit-
taa laupeutensa niille, jot-
ka häntä pelkäävät.
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Pyhä Neitsyt monien enkelten ympäröimänä. 
Puupiirros, Albrecht Dürer (1471–1528), 1518.
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Fecit potentiam in 
bracchio suo, 
dispersit superbos 
mente cordis sui.

Hänen kätensä on tehnyt mah-
tavia tekoja, hän on lyönyt 
hajalle ne, joilla on ylpeät 
ajatukset sydämessään.

Deposuit potentes de sede 
et exaltavit humiles.

Hän on syössyt vallanpitäjät istui-
miltaan ja korottanut alhaiset.

Esurientes implevit 
bonis et divites 
dimisit inanes,

Nälkäiset hän on ruokkinut run-
sain määrin, mutta rikkaat hän 
on lähettänyt tyhjin käsin pois.

Suscepit Israel puerum 
suum recordatus 
misericordiæ suæ,

Hän on pitänyt huolen pal-
velijastaan Israelista, hän 
on muistanut kansaansa ja 
osoittanut laupeutensa

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

Aabrahamille ja hä-
nen jälkeläisilleen, 
ajasta aikaan.

Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui Sancto:

Kunnia olkoon Isän ja Po-
jan ja Pyhän Hengen!

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

Niin kuin alusta ollut on, 
nyt on ja aina, iankaik-
kisesta iankaikkiseen.

Amen.
3
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LA CITÉ  
DES DAMES

 Naisten kaupunki

Laulu- ja soitinyhtye
Duo Medieval

Gambayhtye
Eloisa Consort

Soitinyhtye
Ensemble Nylandia

Taiteellinen suunnittelu
Sini Vahervuo

Yle Radio 1 lähettää  
konsertin. 

Yhtyeiden kokoonpanot ovat 
sivulla 6.



Hildegard Bingeniläinen (n. 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
san. Zuster Bertken (1426–1514) • sov. Anneliina Rif 

lisä-ääni Uli Kontu-Korhonen

Gilles Binchois (n. 1400–60)
Dueil angoisseux

san. Christine de Pizan (n. 1365–n. 1430)

Margareeta Itävaltalainen (1480–1530)
Se je souspire et plaingz / Ecce iterum

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

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

Io d’odorate
Cinta di fior’ un giorno

O notte, o ciel
Ridon’ hor

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 67.
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NAISTEN  
KAUPUNKI

Illan konsertissa kuullaan säveltäjänai
sia keskiajalta renessanssiin. Konsertti on jatkoa vuosi sitten 
festivaalille suunnittelemalleni konsertille Renessanssin oppineet 
naiset – Häkkilintuja ja muita eläimiä. Aihe on yhä ajankohtai-
sempi moniarvoisuuteen pyrkivässä maailmassamme, jossa pel-

kästään perinteisen länsimaisen miesvaltaisen kaanonin teosten rin-
nalle halutaan kaivaa mahdollisesti historian oppikirjoista syystä tai 
toisesta unohdettua tai jopa sensuroitua osaamista.

Kautta aikain naisasian ytimessä on ollut naisten oppineisuus ja 
koulutus, minkä pahin vihollinen yhä tänäkin päivänä ympäri maa-
ilmaa on resurssien (lue rahan) puutteesta kumpuava epätasa-arvo. 
15–19-vuotiaiden tyttöjen yleisin kuolinsyy globaalisti on synnytykseen 
ja raskauteen liittyvät komplikaatiot, joihin kuolee vuosittain 50 000 
tyttöä. Voimme vain kuvitella mitä vastaavat luvut ovat olleet vaikka-
pa konsertin ensimmäisen säveltäjän Hildegard Bingeniläisen 
ikätovereilla.

Tähän konserttiin olen löytänyt mielenkiintoisia historiallisia sävel- 
ja sanataiteilijoita, joiden tiedämme tehneen teokset omalla nimellään. 
Muutaman teoksen säveltäjästä ei ole varmuutta, mutta toisen olete-
taan olevan nunnaluostariin jo varhain päätyneen aatelisen säveltämä, 
ja toisen ylhäisen hallitsijanaisen itsensä tai korkeintaan hovimuusikon 
avustuksella säveltämä. Naisilla ei välttämättä ollut tapana signeerata 
taiteellisia tuotoksiaan. Tapana oli piiloutua pseudonyymien tai ano-
nymiteetin taakse, mikäli mieli pysyä kunniakkaan naisen maineessa.

Renessanssin ja keskiajan oppineet naiset saivat koulutuksensa ho-
veissa tai luostareissa. Nunnaluostariin laitettiin usein varsinkin lap-
sikatraiden nuorimmat, kun rahaa myötäjäisiin ei enää riittänyt. Kon-
sertin historiallisia säveltäjiä ja runoilijoita yhdistää sukupuolen lisäksi 

Teksti: Sini Vahervuo
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nunnaluostari. Ainoana poikkeuksena tästä on konsertin lopussa kuul-
tava Maddalena Casulana, jonka nimi katoaa historiankirjoituksis-
ta noin 50-vuotiaana mitä todennäköisimmin naimisiinmenosta johtuen.

Casulana oli aikanaan suhteellisen tunnettu muusikko Italiassa. 
Poikkeuksellisesti hän esiintyi yksin ja teki kiertueita, vaikka 1500-lu-
vulla muusikot olivat yleensä töissä yhdessä hovissa. Mezzosopraano 
säesti itseään luutulla, ja ajan tyyliin hän todennäköisesti hallitsi useita 
improvisaatiotekniikoita, joilla olisi pystynyt loihtimaan sonetista mu-
siikkiesityksen niin sanotusti lennosta. Hän myös poikkeuksellisesti 
kirjoitti sävellyksiään ylös ja oli ensimmäinen nainen, jonka teoksia 
julkaistiin ja painettiin hänen omalla nimellään. Julkaisujen esipuheis-
saan hän halusi sävellystyöllään »todistaa vääräksi miesten virhekuvi-
telman» sukupuolten lahjakkuuseroista.

Yhä edelleen poikkeuksellisen Casulanasta renessanssin taiteilija-
naisena tekee sen, että hän ei »kuulunut kenellekään» – isälleen tai 
aviomiehelleen – vaikkei ollutkaan korkeata syntyperää. Ajan kulttuu-
ria tuntevalle herääkin epäilys, oliko hän kurtisaani, kuten esimerkik-
si samaan aikaan hoveissa toimineet suosittujen concerto delle donne 

-yhtyeiden virtuosat? Tekeekö se hänen musiikistaan erilaista? Kuun-
telemmeko murhamies Gesualdoa (Aurore 2016) eri korvin, kun 
opimme hänen julmasta luonteestaan?

Voimme myös kiistellä siitä, koettiinko 1500-luvulla oppineiden tai 
luovien naisten olevan naisia lainkaan, vai olivatko he kuin oma su-
kupuolensa. Suomalaisiin naistutkimuksen pioneereihin kuuluneen 
Päivi Setälän mukaan »Ihmisen asema renessanssin aikaan riip-
pui enemmän hänen syntyperästään kuin sukupuolestaan». Aikana, 
jolloin aina silloin tällöin joku yksittäinen nainen pystyi nousemaan 
subjektiksi objektina olemisen sijaan Casulana toimii tällaisena kont-
rastina konsertin luostareissa kasvatetuille säveltäjäkollegoilleen. Ehkä 
individualismi ja tasa-arvoisuus olivat nostamassa päätään humanis-
min kehdossa Italissa, ehkä Casulana pääsi nauttimaan ajasta, jolloin 
hoveihin palkattiin naisesiintyjiä taiteellisten ansioidensa perusteella 
pelkän syntyperän sijaan?
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Konsertin otsikon olen lainannut keskiaikaisesta kirjasta, josta 
valitettavasti ei ole vielä tehty suomennosta (ruotsinnos kyllä löytyy). 
Keskiajan kuuluisimpia rakkausromaaneja oli kaksiosainen allego-
rinen runoteos Ruusuromaani (Roman de la Rose). Sen jälkimmäisen 
osan misogyniaa vastaan nousi ensimmäisenä sulkakynällään soti-
maan esifeministi Christine de Pizan (n. 1365–n. 1430). Jean de 
Meungin (n. 1240–n. 1305) kirjoittama loppuosa Ruusuromaanista 
julkaistiin 1270, mutta vielä 1399 de Pizan koki Meungin aatteet nai-
sia kohtaan niin vihamielisiksi ja ajankohtaisiksi, että aloitti »kynäso-
dan» (la Querelle de la Rose) kirjallaan Epistre au dieu d’Amours (suom. 
Rakkauden jumalan kirje). Kynäsota jatkui myös de Pizanin utopiassa 
vihapuhevapaasta naisten asuttamasta kaupungista kirjassa La livre de 
cité des dames, joka julkaistiin vuonna 1405.

La livre de cité des dames’n päähenkilöksi de Pizan asettaa itsensä, 
Christinen, joka on juuri luostarissa lukenut miesten kirjoittamaa 
naisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja on surullinen kohtalostaan syntyä 
luomakuntaan naisena. Christine kohtaa näyssä häntä lohduttamaan 
tulleet kolme hyvettä: rouvat Järki (Dame Raison), Moraali (Dame 
Droiture) ja Oikeudenmukaisuus (Dame Justice).

Kolme hyvettä kehottavat Christineä rakentamaan Naisten kau-
pungin sanoista. Ruusuromaanin loukkauksia vastaan hyökättyään 
Christine ymmärtää kirjassa rouva Järjen avulla, että naisten kaupun-
gin rakennusaineeksi naisviha ei sovi, vaan aiheesta on luovuttava ko-
konaan ja keskityttävä kertomaan naisista positiivisessa valossa.

»Suojamuurit kaupungille muodostuvat julkisella alueella, sodissa 
ja hallinnossa kunnostautuneista naisista. Kadut ja asunnot kau-
punkiin syntyvät rouva Moraalin kertoessa viisaista ja uskollisista 
naisista. Rouva Oikeus puolestaan päättää, ketkä ovat kelvollisia 
asukkaita, kuningattareksi hän nimeää Neitsyt Marian. Viimein 
valmiiseen kaupunkiin pääsevät kaikki menneet, nykyiset ja tulevat 

hyveelliset naiset.»
(Suom. Risto Niemi-Pynttäri.)
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Perusteellisten esimerkkitapausten kautta rouva Järki opettaa Chris-
tinelle naisvihan pohjaavan järjettömyyteen, ja olevan joskus jopa vain 
retorinen keino suostutella empaattinen lukija puolelleen liioittelun ja 
satiirin keinoin. Kukapa ei haluaisi olla ritarillinen sorrettujen puolus-
taja? Christine de Pizan käyttää sanaa Dame (vertaa englannin Lady ja 
italian Donna) kirjassaan kuvaamaan syntyperän sijaan erityisesti op-
pineisuutta ja sivistystä, joita hän myös tarjoaa ratkaisuksi epätasa-ar-
voa vastaan.

Harva varhaismodernin ajan nainen oli niin onnellisessa asemassa 
kuin oppinut ja ylhäinen leskemme de Pizan, että olisi saanut teok-
siaan julkaistavaksi ainakaan omalla nimellään. Anonymous eli tunte-
maton on vanhan musiikin historiassa varmasti tyypillisin säveltäjä, ja 
on mielenkiintoista nähdä keitä anonymiteetin takaa on mahdollista 
tutkimuksella nostaa esiin. De Pizanin viesti jälkipolville on kuitenkin 
lohdullinen: voimme osaltamme auttaa Naisten kaupungin rakenta-
misessa löytämällä historian kirjoihin oppineita naisia teoksineen. On 
tärkeää kuitenkin muistaa, että sukupuolta tärkeämpi tekijä renes-
sanssin aikaan oli syntyperä, minkä merkitys on onneksi nykypäivän 
sivistysvaltioiden periaatteissa korvattu tasa-arvolla ja yhdenvertaisuu-
della. Tuntuukin luontevalta laajentaa Naisten kaupunkia lukemalla 
sen asukkaiksi myös kaiken oppineen ei-eliitin, joka on jäänyt pois 
historian kirjoista nykymaailmasta katsoen vääristä syistä esimerkiksi 
ihonvärin, seksuaalisuuden, sukupuolen tai syntyperän vuoksi.

TEOKSET
Konsertti alkaa  Hildegard Bingeniläisen 
(n. 1098–1179) sävellysten kokonaisuudella, joka kulkee kahdeksan aa-
mujumalanpalveluksessa lauletun antifonin läpi (In Matutinis laudibus). 
Duo Medievalin ohjelmaosuudessa kuullaan laulun lisäksi monipuoli-
sesti keskiaikaisia soittimia. 
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Hildegard puhui kauniisti useista soittimista, hän kuuli muun 
muassa uruissa seurakunnan yhteisen rukouksen, psalttarissa ihmi-
sen henkisen kehityskaaren lavean tien matalista äänistä kaidan tien 
korkeaan kirkkauteen, jousisoittimissa keskeneräisen ihmisen pyrki-
myksen hyvään ja huilussa Pyhän Hengen tuulahduksen. Ihmisääni 
oli Hildegardille kuitenkin ajan hengen mukaisesti soittimista jaloin.

Aikansa arvostettu tiedenainen ja abbedissa Hildegard Bingeniläi-
nen syntyi Saksassa aatelisperheen kymmenenneksi lapseksi. Jo lap-
suudessa hän poikkesi muista ikätovereistaan, hänen terveydentilansa 
oli epävakaa ja hänellä oli myös erikoisia henkisiä kykyjä, joihin kuului 
muun muassa ennaltanäkeminen. Tyttö lähetettiin luostariin 8-vuoti-
aana, koska hänen vanhempansa pitivät sitä hänen kaltaiselleen par-
haimpana ratkaisuna.

Hildegardin näyt tulivat valvenäkyinä, usein kuin kirkkaan valon 
ympäröiminä kuvina ja hän piti näyt omana salaisuutenaan. Ennen 
kuin hän rohkeni kertoa kokemuksestaan, kertoo Hildegard Jumalan 
pakottaneen hänet 41-vuotiaana sairasvuoteelle, josta hän ei voinut 
nousta, ennen kuin oli luvannut kirjoittaa näyistään.

Hildegard Bingeniläinen (n. 1098–1179)
STUDIUM DIVINITATIS

DEUS ENIM IN PRIMA MULIERE

Studium Divinitatis Jumalallinen innoitus
in laudibus excelsis osculum pacis korkeimman kiitoksen kera
Ursule virgini antoi Ursula-neitsyelle 

joukkoineen
cum turba sua rauhan suudelman
in omnibus populis dedit. kaikkien ihmisten edessä. (AR)

Deus enim Sillä Jumala näytti 
in prima muliere presignavit ensimmäisessä naisessa,

Sanoitusten käännökset: Anneliina Rif (AR) ja Matias Häkkinen (MH)
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AER ENIM VOLAT

DEUS ENIM ROREM

UNDE QUOCUMQUE

ut mulier a viri custodia että naista tulee
nutriretur. hoivata miehen suojeluksessa.  

(AR)

Aer enim volat Tuuli puhaltaa
et cum omnibus creaturis ja täyttää tilansa
officia sua exercet, kaikissa luoduissa
et firmamentum ja taivaan kansi tukee sitä
eum sustinet ac aer ja ilma tulee
in viribus istius pascitur. taivaan voimasta ravituksi. (AR)

Deus enim rorem Sillä Jumala lähetti
in illas misit, heidän ylleen kasteen,
de quo multiplex fama crevit, joka moninkertaisti
ita quod omnes populi heidän maineensa,
ex hac honorabili fama niin että kaikki ihmiset maistoivat
velut cibum gustabant. tätä kunniakasta mainetta, 

kuin ruokaa. (AR)

Unde quocumque Niinpä,
venientes perrexerunt, minne he tulivatkaan,
velut cum gaudio heidät otettiin vastaan,
celestis paradisi suscepte sunt, kuin taivaallisen paratiisin ilolla,
quia in religione  

morum
koska heidän hengellisestä 

elämästään näkyi,
honorifice apparuerunt. että he olivat kunniaa täynnä.  

(AR)
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DE PATRIA ETIAM

SED DIABOLUS

ET IDEO PUELLAE ISTAE

Anon.
IC WAS IN MIJN HOOFKIN OM CRUYT GEGAEN

san. Zuster Bertken (1426–1514) • sov. Anneliina Rif 
lisä-ääni Uli Kontu-Korhonen

Sisar Bertken eli Zuster Bertken (1426–1514) oli yhteiskun-
nasta utrechtiläiseen kirkontorniin eristäytynyt askeetikko, jonka 

Et ideo puelle iste Ja niin nämä tytöt
per summum virum saivat korkea-arvoisimman miehen
sustentabantur, suojeluksen,
vexillate in regali  

prole
täyttäen kuninkaallisen 

Lapsen vaatimukset
virginee nature. neitseellisellä olemuksellaan. (AR)

De patria etiam earum Niin heidän isänmaastaan
et de aliis regionibus kuin muiltakin alueilta
viri religiosi et sapientes uskovat ja oppineet miehet
ipsis adiuncti sunt, liittyivät heihin.
qui eas in virginea 

custodia servabant
Nämä miehet suojelivat heitä 

neitseellisyyttään
et qui eis in omnibus ministrabant. ja palvelivat heitä kaikin tavoin. (AR)

Sed diabolus in invidia sua Mutta paholainen kateudessaan
istud irrisir, teki siitä pilkkaa,
qua nullum  

opus Dei
eikä hänen kateutensa ole jät-

tänyt koskettamatta
intactum dimisit. mitään Jumalan luomaa. (AR)
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kuoleman jälkeen huoneesta löytyi kourallinen sittemmin ympäri Eu-
rooppaa levinneitä teoksia, runoja ja sävellyksiä. Sisar Bertken vietti 
huoneessaan 57 vuotta meditoiden, rukoillen ja runoja kirjoittaen. Kir-
konmenoihin hän osallistui ikkunastaan. Konsertissa kuullaan Bertke-
nin runo ja aikalaisen tuntemattoman sävelmä käsikirjoituksesta Berlin 
190 – Utrechter Liederbuch Anneliina Rifin sovituksena.

Ic was in mijn hoofkijn Menin puutarhaani
om cruyt gegaen, keräämään yrttejä,
Ic en vanter niet dan mutta löysin vain
dijstel ende doorn staen. ohdakkeita ja piikkipensaita.
Den dystel en den doorn Keräsin ohdakkeet ja piikkipensaat
dye werp ic wt ja heitin ne pois.
Ic soude gheerne planten Haluaisin mieluummin kasvattaa
ander cruyt. toisenlaisia kasveja.
¶Nu heb ic een ghevonden ¶Nyt olen löytänyt erään,
die gaerden can; joka osaa hoitaa puutarhaa
Hi wil dye sorghe ja haluaa jakaa 
gheerne nemen aen. taakkani.
Een boom was hooch gewassen Yksi puu kasvoi
in corter tijt; hyvin nopeasti korkeaksi,
Den condic wter eerden enkä saanut kiskottua
ghebrenghen niet. sitä (yksin) ylös maasta.
¶Als die rode rosen ¶Kun punaiset ruusut
daer onder staen, kasvavat tuossa maassa,
So laet hi sinen sueten hän suo niille
dau daer over gaen. lempeän kasteen
Als hi daer op laet schinen ja hän valaisee ne
der sonnen schijn, kultaisilla säteillä.
So verbliden alle die crachten Silloin minä iloitsen
der sielen mijn. koko sydämestäni!
¶Jhesus is zijn name, ¶Jeesus on 
die minre mijn, tuo Rakkaani,
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Gilles Binchois (n. 1400–60)
DUEIL ANGOISSEUX

san. Christine de Pizan (n. 1365–n. 1430)
Gilles Binchois (n. 1400–1460) kasvoi todennäköisesti ranskalai-
sen hovikulttuurin piirissä ennen kuin 1430 aloitti työskentelyn myö-
häiskeskiaikaisen kulttuurin kehdossa Burgundin hovissa. Binchois 
sävelsi paljon kirkollista musiikkia, mutta tänään konsertissa kuul-
laan keskiaikaiselle tyylille flirttaileva mestarillinen balladi. Tekstiksi 
Binchois on valinnut juuri leskeksi jääneen Christine de Pizanin 
(n. 1365–n. 1430) melankolisen runon vuodelta 1390. Christine syn-
tyi Venetsiassa mutta muutti isänsä töiden vuoksi jo varhain Parii-
siin hoviin, sillä hänen isänsä oli kuningas Kaarle V:n henkilääkäri. 
Hovissa Christinellä oli isänsä kannustuksen ansiosta mahdollisuus 
poikkeuksellisen laajaan sivistykseen. 15-vuotiaana Christine avioitui 
hovin kirjeenvaihtajan kanssa. Christinen rahatilanne paheni huoles-
tuttavaksi, kun aviomies, isä, veli ja kuningas olivat kaikki menehty-
neet. Perheellisten leskirouvien vaihtoehdot olivat tuohon aikaan joko 
avioitua uudestaan tai hakeutua luostariin. Christine valitsi kuitenkin 
kirjailijan ja vähitellen myös kustantajan ammatin, jossa myös me-
nestyi. Siniseen moraalia ja oikeudenmukaisuutta kuvastavaan väriin 
sonnustautuva kirjailija oli jo elinaikanaan kuuluisa Euroopassa, ja sai 
varmasti tuloja myös mesenaateilta. 12 viimeistä vuottaan Christine 
päätyi viettämään luostarin suojissa kirjoittaen, Pariisissa riehuvalta 
sodalta paossa.

Ic wil hem eewelic dienen ja haluan palvella häntä ikuisesti
ende zijn eyghen zijn ja kuulua hänelle.
Sijn min heeft mi  

gegeven
Hänen rakkautensa on 

valanut minuun
so hogen moet, korkean ymmärryksen siitä,
Dat ic niet meer en achte että minun tulee pitää
dit eertsche goet. maailmaa halpana. (AR)
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Dueil angoisseux,  
rage desmesurée,

Ahdistava tuska, mit-
taamaton raivo,

Grief desespoir, plein de 
forsennement,

Epätoivoinen valitus, täyn-
nä hulluutta,

Langour sansz fin et vie  
maleürée

Päättymätön suru ja on-
neton elämä

Pleine de plour, d'angoisse 
et de tourment,

Täynnä itkua, tuskaa ja  
kärsimystä

Cuer doloreux qui vit obscurement, Pimeydessä elävä kivulias sydän
Tenebreux corps sur le 

point de partir
Toinen jalka haudan  

varjossa
Ay, sanz cesser, continuellement; Ilman loppua, jatkuvasti;
Et si ne puis ne garir ne morir. En siis voi parantua enkä kuolla.
¶Fierté, durté de joye separée, ¶Ylpeys, kovuus, ilosta erossa,
Triste penser, parfont gemissement, Surulliset ajatukset, syvät ähkäisyt,
Angoisse grant en las cuer enserrée, Suljetun sydämen suuri tuska,
Courroux amer porté 

couvertement
Salaa kannettu kitkerä  

kauna,
Morne maintien sanz 

resjoïssement,
Kylmyys pitää riemun  

poissa,
Espoir dolent qui tous 

biens fait tarir,
Tuskan odotus näivet-

tää kaiken hyvän,
Si sont en moy, sanz 

partir nullement;
Nämä ovat minussa, kos-

kaan lähtemättä;
Et si ne puis ne garir ne morir. En siis voi parantua enkä kuolla.
¶Soussi, anuy qui tous 

jours a durée,
¶Kaikki päivät jatku-

va huoli ja ärsytys,
Aspre veillier, tressaillir 

en dorment,
Kitkerät aamut, levottomat  

yöt,
Labour en vain, à chiere 

alangourée
Tulokseton työ, tuskainen  

ilme,
En grief travail infortunéement, Valittaen ja onnettoma-

na työskentelen,
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Margareeta Itävaltalainen (1480–1530)
SE JE SOUSPIRE ET PLAINGZ /  

ECCE ITERUM
Seuraavaksi vuorossa on myös lapsuutensa Ranskan kuninkaan hovis-
sa viettäneen prinsessa ja herttua Margareeta Itävaltalaisen sa-
noittama ja mitä todennäköisimmin myös säveltämä musiikki. Jo kak-
sivuotiaana hänet lähetettiin Ranskan hoviin, mutta sovittu avioliitto 
Ranskan tulevan kuninkaan kanssa purettiin vuonna 1491. Hänestä 
tuli silti merkittävä aikansa hallitsijatar, Habsburgien Alankomaiden 
landvoogt eli kenraalikuvernööri. Margareeta oli merkittävä mesenaatti 
ja musisoi myös itse muun muassa virginaalilla.

Et tout le mal, qu'on 
puet entierement

Ja kaikki vaivat, jotka  
voin

Dire et penser sanz espoir  
de garir,

Lausua tai ajatella, ilman 
toivoa toipumisesta,

Me tourmentent desmesuréement; Piinaavat minua määrättömästi;
Et si ne puis ne garir ne morir. En siis voi parantua enkä kuolla.
¶Princes, priez à Dieu 

qui bien briefment
¶Ruhtinaat, rukoilkaa 

Jumalaa, että hän pian
Me doint la mort, 

s'autrement secourir
Armahtaa minut kuolemalla, 

jollei hän muulla tavoin
Ne veult le mal ou languis 

durement;
Tahdo parantaa minua jat-

kuvista tuskistani;
Et si ne puis ne garir ne morir. Enkä siis voi parantua enkä kuolla.
¶Rerum conditor, respice ¶Luoja, katso meitä
Flentes et delicta  

contempnentes.
Valittavia, epäonnistunei-

ta väärintekijöitä 
Mater Dei, salus rei,  

dignare
Jumalan äiti, syntisten paran-

taja, armahda meitä
Pro nobis Christum orare. Rukoile Kristusta  

puolestamme. (MH)
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Eleonora d’Este (1515–75)
HEC DIES QUAM FECIT DOMINUS

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

Vuonna 1568 tiettävästi ensimmäinen naispuo
linen ammattimuusikko, -säveltäjä ja -opettaja Maddalena Casulana 
(n. 1540–n. 1590) omisti ensimmäisen oman madrigaalikokoelmansa, 
omin sanoinsa »ensimmäiset hedelmänsä», korkea-arvoiselle Isa-
bella de’ Medicille. Esipuheessaan Casulana kertoo: »Haluan 
paljastaa maailmalle muusikontyölläni sen miesten turhamaisen vir-
hekuvitelman, että vain yksin heillä on älykkyyden ja taiteellisuuden 
lahja, ja ettei näitä lahjoja ole koskaan annettu naisille.» (Suom. Sini 
Vahervuo.)

Casulana oli ensimmäinen nainen, jonka teoksia julkaistiin ja pai-
nettiin hänen omalla nimellään. Ensimmäisen kerran Casulanan kuu-
laita ja kromaattisia teoksia julkaistiin vuonna 1566 madrigaalikoko-
elmassa nimekkäitten säveltäjien rinnalla, joista Orlando di Lasso 
myös esitytti itse Casulanan teoksen. Casulana matkusti Italiassa toi-
mien säveltäjänä, opettajana ja muusikkona laulaen ja soittaen luuttua. 
Hän toimi poikkeuksellisen itsenäisesti ainakin vuosikymmenen en-
nen kuin naismuusikkous alkoi kukoistaa Italiassa laajemmin.
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Maddalena Casulana (n. 1540–n. 1590)
VAGH’AMOROSI AUGELLI

IO D’ODORATE

CINTA DI FIOR’ UN GIORNO

O NOTTE, O CIEL

Io d'odorate fronde de bei fiori Kaunokukkien tuoksuva lehto
Che la felice arabbia in 

grembo asconde
Piilottelee sylissään ilon 

takana raivoa
Te sacra un gran altar 

tra verde alhori
Pyhittää sinulle vihreiden oksien 

lomaan suuren alttarin,
Che arda mai sempre 

qui vicin al onde.
Jolla tuli ei koskaan pala 

täällä veden äärellä.
¶E de le nimphe de la nobil ciori ¶Ja nymfit jaloine sydämineen
Meco la piu leggiadro in 

queste sponde
Kanssani näillä ihanilla  

törmillä
Cantera, cantera le due 

lodi ad una
Laulavat kaksi kiitosta 

yhden sijaan
Fin che col sol il ciel 

tutto si in bruna.
Kunnes pimeys taas saapuu 

auringon laskiessa.

O notte O cielo O mar O 
piagge O monti

Oi yö, oi taivas, oi meri, oi 
kukkulat, oi vuoret

Che si spesso m'udite 
chiamar morte

Jotka usein kuulette minun 
kutsuvan kuolemaa

O valli O selve O boschi 
O fiumi O fonti

Oi laaksot, lehdot, metsät, 
virrat, oi lähteet

Che fost'alla mia vita fide  
scorte

Jotka pysähdytte huomatessanne 
elämäni lyhyyden

O fere snelle che con liete  
fronti

Oi vikkelät eläimet, jotka 
iloisin ilmein,
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RIDON’ HOR
San. Francesco Petrarca (1304–74)

3

Ridon' hor per le piaggie 
herbett'e fiori

Niin kovasti nauravat 
ruohoisat kukkakummut,

Esser non può che quel 
angelic' alma

Ettei voi olla totta, että 
enkelimäinen sielu

Non sent' il suon del'  
amorose note

Ei kuulisi näitä 
lemmekkäitä säveliä.

Se nostra ria fortun' è di più forza Jos onni ei suosi meitä,
Lagrimand' e cantando i nostri versi Laulamme kyynelehtien säkeemme
E col bue zopp' andrem 

cacciando l'aura
Ja menemme ramman härän 

kanssa metsästämään 
tuulenhenkäystä. (MH)

Erando andate con gioiosa  
sorte

Tepastelette tyytyväisenä 
kohtaloonne

O testimon de miei sì duri  
accenti

Oi raskaiden äänenpainojeni 
todistajat,

Dat'audientia insieme 
a miei lamenti.

Antakaa voimaa  
valituksilleni. (MH)

Puupiirros 
Ruusuro
maanista, 
1520–1521.
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2022

Helsingin Renessanssi-
musiikkijuhlat

19.5.–22.5.
2022

koittaa jälleen 
26.–29.1.2023

Väliaikana seuraa Auroren verkkosivuja, 
Facebookia ja videokanavaa:

aurore.fi 
facebook.com/renessanssimusiikkijuhlat 

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

sista ennakkolipuista
aurore.fi /uutiskirje

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