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AUROREN 
ESIINTYJÄT

Esiintyjien tarkemmat esittelyt Auroren verkkosivuilla 
aurore.fi/esiintyjat

Ex Arte Lux
Anneliina Rif – sopraano

Marika Kivinen – mezzosopraano
Kristina Raudanen – altto

Mats Lillhannus • Teemu Mustonen – tenori
Pekka Alonen – basso

I Dodici
Linnéa Sundfær-Casserly • Sirkku Rintamäki– sopraano

David Hackston – kontratenori
Mats Lillhannus • Niilo Erkkilä • George Parris – tenori

Sampo Haapaniemi – basso
Markku Luolajan-Mikkola – diskanttigamba

 Maija Lampela • Kristiina Hirvonen – tenorigamba
Heidi Peltoniemi • Johanna Randvere – bassogamba

George Parris – musiikinjohto

Le Miroir  de Musique
Sabine Lutzenberger – sopraano

Jacob Lawrence – tenori
Tessa Roos – mezzosopraano

Elizabeth Rumsey – fiideli
Marc Lewon – luuttu • gittern

Baptiste Romain – fiideli • säkkipilli • musiikinjohto
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Laulajat (Näsäviisaat visionäärit)
Linnéa Sundfær-Casserly –  sopraano
Sirkku Rintamäki –  mezzosopraano

David Hackston –  altto
Martti Anttila –  tenori
Riku Laurikka –  basso

Solistit
Matias Häkkinen  – cembalo

Ilpo Laspas – urut

Muut Esiintyjät
Joel Ward – live-elektroniikka

Fiideli ja Säkkipilli. Puupiirros Michael 
Praetoriuksen teoksesta »Syntagma 

Musicum», 1614–20.

Esiintyjien tarkemmat esittelyt Auroren verkkosivuilla 
aurore.fi/esiintyjat
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LAULU
MEDITAATIOT 

PAAVALIN  
KIRKOSSA

Pe 20.1. klo 17
Pyhimysten lauluja 

Lauluyhtye Vox Silentii • vapaa pääsy  

Pe 10.2. klo 17
Enkelten lauluja 

Lauluyhtye Vox Silentii • vapaa pääsy

Ti 7.3. klo 17
Lohdun ja levon lauluja 1 
Lauluyhtye Vox Silentii • vapaa pääsy 

Pe 28.4. klo 17
Pääsiäisen ilo 

Lauluyhtye Vox Silentii • vapaa pääsy   

Pe 19.5. klo 17
Sydämen huokauksia 

Lauluyhtye Vox Silentii • vapaa pääsy

https://www.helsinginseurakunnat.fi/paavalinseurakunta.html.stxhttp://


KESKITALVEN  
JUHLA

Kun aloimme suunnitella tämänvuo-
tista, järjestysnumeroltaan kymmenennettä Aurorea, 
pohdimme erilaisia näkemyksiä siitä, onko nyt oikeas-
taan juhlavuosi vai ei. Kymmenen on toki pyöreä tasalu-
ku, mutta itse tapahtuma täyttää 10 vasta vuonna 2024. 

Tavallaan varsinainen juhlafestivaali on siis numero 11 – mutta viimei-
sen kahden vuoden poikkeusolojen ja hankaluuksien jälkeen katsoim-
me parhaaksi aloittaa juhlinnan jo nyt!

Yksi monista meidät juhlatuulelle saaneista seikoista, matemaat-
tisten pohdintojen ohella, on se että pääsemme vihdoin palaamaan 
ajallisesti festivaalin kotikonnuille keskitalveen ja tammikuun loppuun. 
Toinen, sitäkin tärkeämpi seikka on festivaalin ohjelma, joka meillä 
on ilo esitellä teille. Tuttuun tapaan matkaamme ristiin rastiin ym-
päri mannerta ja kuljemme läpi vuosisatojen aina 1300-luvun lopusta 
1600-luvun alkuun.

Aloitamme katsauksella renessanssin italialaisiin avantgardepiirei-
hin ja teoreetikko Nicolà Vicentinoon, joka etsi rohkean tinki-
mättömästi vanhoissa lähteissä kuvaillun mukaista antiikin ajan musii-
kin taianomaista sointia. Kansainväliset vieraamme tulevat tällä kertaa 
Sveitsin Baselista: he ovat Le Miroir de Musique -yhtye, jonka 
johtajana toimii suomalaisellekin yleisölle tuttu multi-instrumentalisti 
Baptiste Romain. Heidän ohjelmansa La dolce vista vie meidät ai-
kaan jolloin renessanssimusiikki sai alkunsa pohjoisesta saapuneiden 
säveltäjien kohdatessa Italian hovien loiston.

Yllämainittuun verratessa voi helposti käydä niin, että me tääl-
lä Suomessa ajattelemme jääneemme paitsi historian liikkeistä ja ol-
leemme auttamattoman sivussa tapahtumien keskipisteestä pohjoisen 
sijaintimme takia. Mutta itse asiassa lähteet paljastavat, että ainakin 
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Mats Lillhannus 
puheenjohtaja

Musiikin runotar 
Euterpe. Kaiverrus 

1592, Hendrik 
Goltzius (1558–1617).

Turun katedraalikoulussa oli 
huomiota herättävän kattava 
kokoelma keskeistä renes-
sanssimusiikkia. Lauantain 
konsertissa sukellamme sy-
vemmälle tähän aiheeseen. 
Päätämme festivaalin sunnun-
taina kunnioittamalla kenties valovoimaisinta englantilaisista renes-
sanssisäveltäjistä, tasan 400 vuotta sitten kuollutta William Byrdiä 
festivaalimme yleisölle tutuksi tulleen I Dodici -yhtyeen voimin.

Ennen kaikkea olemme iloisia nähdessämme teidät, hyvä festivaa-
liyleisö, jälleen täällä Paavalinkirkossa. Haluamme myös kiittää läm-
pimästi Paavalin seurakuntaa, joka jälleen antaa käyttöömme kauniin 
kirkkonsa ja tarjoaa renessanssimusiikkijuhlille erinomaisen kodin. 
Suuret kiitokset myös kaikille festivaalin toimintaa tukeville järjestöille, 
rahastoille ja säätiöille sekä yhteistyökumppaneille.

Toivotamme kaikille teille paljon iloa, uusia löytöjä ja virkistäviä 
elämyksiä renessanssin kauniissa musiikkimaailmassa. Läm- 

pimästi tervetuloa kymmenennen vuoden Auro- 
reen Helsingin renes sanssi mu- 

siik ki juh lil le! 
❦
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To 26.1.2023 klo 19

NÄSÄVIISAAT 
VISIONÄÄRIT

Nicolà Vicentino ja uusvanha harmonia
Laulajat

Linnéa Sundfær-
Casserly –  sopraano
Sirkku Rintamäki 

–  mezzosopraano
David Hackston –  altto
Martti Anttila –  tenori

Riku Laurikka –  basso

Cembalo
Matias Häkkinen 

Urut
Ilpo Laspas

Live-elektroniikka
Joel Ward

Taiteellinen suunnittelu
David Hackston

Yle Radio 1 lähettää  
konsertin. 

Yhtyeiden kokoonpanot ovat 
sivulla 7.



Introitus super Regina caeli
Improvisaatio

Vicente Lusitano (1520–1561)
Regina caeli laetare

Giovanni de Macque (n. 1550–1614)
Consonanze Stravaganti

Nicolà Vicentino (1511–n. 1575)
Soav’ e dolc’ ardore

Giovanni de Macque
Capriccio re fa mi sol

Nicolà Vicentino
L’aura che’l verde lauro

Nicolà Vicentino
Dolce mio ben

Giovanni Maria Trabaci (n. 1575–1647)
Durezze e ligature

Michelangelo Rossi (n. 1601–1656)
Toccata Terza

Scipione Lacorcia (fl. 1590–1620)
Ahi, tu piangi

Vicente Lusitano
Heu me, Domine

Kappaleiden sanat alkavat sivulta 24.
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Giovanni Maria Trabaci
Consonanze Stravaganti

Nicolà Vicentino
Madonna, il poco dolce

Michelangelo Rossi
Moribondo mio pianto
Girolamo Frescobaldi (1583–1643)

Toccata Quarta alla levatione

Giovanni Maria Trabaci
Toccata terza 

ricercar sopra il Cimbalo cromatico
Carlo Gesualdo (n. 1566–1613)

Io pur respiro (Sesto libro)

Nicolà Vicentino
Musica prisca caput

Michelangelo Rossi
Toccata Settima

Nicolà Vicentino
Dolce mio ben (diatonic genus)
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»COSA NUOVA E MOLTO 
 DIFFICILE» —NICOLÀ VICEN
TINO JA UUDET HARMONI

SET ULOTTUVUUDET

Kun tukkahevari Nigel Tufnel totesi 
This is Spinal Tap -elokuvassa (1984) d-mollin olevan 
»sävellajeista surumielisin», moni katsoja lienee pitänyt 
toteamusta läpänheittona eikä minään vakavasti otetta-
vana kannanottona eri sävellajien harmonisista ominai-

suuksista. Nykykorvamme ovat tottuneet, jopa turtuneet, siihen että 
oktaavi jaetaan 12 tasaiseen puolisävelaskeleeseen, joten ei kai d-molli 
kuulosta sen surumielisemmältä kuin e-molli tai gis-mollikaan kun 
kaikkien sävellajien intervallisuhteet ovat täsmälleen samat.

Jos sen sijaan haluaa priorisoida esim. luonnonpuhtaita duuriterssejä, 
joutuu muita intervalleja hieman »temperoimaan», jotta ne soisivat edes 
jokseenkin tyydyttävästi, mikä taas aiheuttaa etenkin cembalon ja urku-
jen viritykselle haasteita kun kielen tai urkupillin viritystä ei voi lennosta 
muuttaa kesken esitystä eri sävellajeille sopivaksi. Kun puolisävelaske-
leet ovat erikokoisia ja niistä syntyvät intervallit joko luonnonpuhtaita 
tai enemmän tai vähemmän »temperoituja», soivat eri soinnut eri lailla. 
1500- ja 1600-luvulla sävellajeihin ajateltiin liittyvän erilaisia tunnelmia ja 
affekteja. Siksi esimerkiksi niin moni Stabat mater on sävelletty f-molliin, 
sillä se koettiin hankalaksi ja ikävästi soivaksi tonaliteetiksi, ja siten teks-
tin synkän tunnelman välittämiseen sopivaksi. On se d-mollikin saatta-
nut jonkun mielestä kuulostaa oikein erityisen surumieliseltä.

Etenkin pianon ja modernien soitinten tarjoama tasavireisyys on 
nykyään niin dominoivaa, että muille oudosti soiville mahdollisuuk-
sille on vaikea avata korvansa. Ross W. Duffinin kirja How Equal Tem-
perament Ruined Harmony (and Why You Should Care) (»Kuinka ta-

Teksti: David Hackston
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savireisyys tuhosi harmonian, ja miksi siitä kannattaa välittää», 2008) 
koettaa korjata tämän epäkohdan pureutumalla kaikkeen siihen mistä 
jäämme paitsi kun oktaavi jaetaan tasaisiin askeliin. Eihän ihminen voi 
kaivata sellaista, mitä hän ei edes ymmärrä puuttuvan!

Kaksi hahmoa, jotka toden teolla välittivät sävelten vireestä ja nii-
den keskinäisistä suhteista olivat Nicolà Vicentino (n. 1510–1577) 
ja Vicente Lusitano (n. 1520–1561 jälkeen). Intervallit ja harmonia 
olivat heille niin sydämen asia että vuonna 1551 järjestettiin julkinen 
väittely, jossa nämä herrat puivat harmonian eri lajityyppien eli genus-
ten luonnetta. Riita sai alkunsa siitä kun eräässä esityksessä kuultiin 
Lusitanon motetti Regina caeli, joka avaa tämänkin konsertin. Vicen-
tino oli sitä mieltä, että kyseinen teos on sävelletty enharmoniseen 
genukseen; Lusitano puolestaan uskoi teoksen olevan kauttaaltaan 
diatoninen. Riidan ratkaisemiseksi järjestettiin väittely, jonka asiantun-
tijaraadissa istui mm. itse paavi ja jonka panoksena oli kaksi scudi d’oro 
eli kultaista kruunua. Monipäiväisen debatin päätteeksi 7. kesäkuuta 
1551 Vicentinon todettiin hävinneen ja hänet määrättiin maksamaan 
Lusitanolle sopimuksen mukainen velka.

Vaikka Vicentino jäi maksamaan viulut hävittyään väittelyn, hän ei 
suinkaan niellyt päätöstä tuosta vain vaan ryhtyi suutuspäissään kir-
joittamaan magnum opustaan L’antica musica ridotto alla moderna prat-
tica (»Vanha musiikki sovellettuna nykyiseen käytäntöön», 1555), jossa 
hän avaa ajatuksiaan siitä kuinka musiikki jakautuu kolmeen lajityyp-
piin: diatoniseen, kromaattiseen ja ns. »enharmoniseen». Tässä ei pidä 
ymmärtää sanaa »enharmoninen» sen nykyisessä merkityksessä eli 
niin että esim. pianolla dis ja es ovat sama soiva sävel, jonka voi kirjoit-
taa »enharmonisesti» kahdella eri tavalla. Vicentinon »enharmonia» 
on itse asiassa nykypäivän enharmonian täydellinen vastakohta. En-
harmonisessa genuksessa yhtään säveltä ei voi kirjoittaa toisella tavalla 
vaan kaikilla sävelillä on oma paikkansa soivassa hierarkiassa.

Kiteytän ongelman lyhyesti: oktaavi jaetaan 1200 ns. »senttiin», ja 
tasavireisessä järjestelmässä kaikki puolisävelaskeleet tasapäistetään 
100:n senttiin (12 per oktaavi). Näin pianolla dis ja es kirjaimellisesti 
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ovat sama sävel. Tosin kyseisen koskettimen viritys ei tarjoa luonnon-
puhdasta molliterssiä C:hen (315 senttiä) sen paremmin kuin luon-
nonpuhdasta duuriterssiä H:hon (386 senttiä). Tasavireiset intervallit 
pidetään »riittävän hyvinä» olematta kuitenkaan lähelläkään puhtaita. 
Toisin sanoen tasavireinen piano on umpifalski vempain, kompromis-
sien kompromissi, joka ei tyydytä oikein ketään.

Cembalossa puolestaan vireongelma konkretisoituu joka kerta kun 
soitin viritetään: yksittäinen kieli ei voi soida kahtena eri sävelenä. 
Jos dis–es-koskettimen virittää dissäksi, silloin ei voi soittaa c-mollia, 
Es-duuria tai As-duuria. Jos kosketin viritetään puolestaan essäksi, sil-
loin jäävät paitsioon gis-molli ja -duuri, H-duuri, ja e-mollin johtosä-
velkin on pahasti pielessä.

Kun muistetaan, että Vicentino oli ensisijaisesti kosketinsoittaja 
( jolloin vire on ennalta määrätty) ja Lusitano laulaja ( jolloin vire on 
liukuva ja muunneltavissa), on helppo ymmärtää minkä takia tällaiset 
virityskysymykset askarruttivat Vicentinoa enemmän kuin Lusitanoa. 
Vicentinohan lienee kohdannut ongelman käytännön tasolla joka iki-
nen päivä. Ratkaisuksi tähän pulmaan kehitettiin vuosien varrella eri-
laisia ns. »split-key»-cembaloita, joiden mustat koskettimet on jaettu 
kahtia ja pystyvät tarjoamaan sekä dissää että essää. Matias Häkki-
sen tänään soittamassa cembalossa dis ja es sekä gis ja as ovat erotettu 
toisistaan juuri tällaisella menetelmällä.

Nämä koskettimet tulevat oikeuksiinsa kaikissa Häkkisen tänä ilta-
na esittämissä sooloteoksissa. mm. Giovanni Maria Trabacin (n. 
1575–1647) teoksessa Consonanze (kutakuinkin »sopusointuja»), jossa 
kierretään sävellajien ympyrä, g:stä g:hen, jolloin dis–es -erottelu on 
tarpeen. Trabacin Durezze e ligature perustuu enemmän jännittävän 
kuuloisiin liikkeisiin, kuten kromaattisiin muunnesäveliin ja vähennet-
tyihin kvartteihin. Giovanni di Macquen (n. 1550–1614) Consonanze 
tuntuu puolestaan perustuvan siihen, että rikotaan kuulijan odotuksia 
kadensaalisten liikkeiden suhteen ja vaihdetaan verraten usein fraasin 
suuntaa kromatiikka edellä. Trabacin Toccata & Ricercar käyttää kaikki 
edelliset temput ja heittää vielä lisää vettä myllyyn hyödyntämällä virtu-
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oottisessa toccata-osuudessa varsin räikeän kuuloisia ais- ja eis-säveliä. 
Macquen Capriccio re fa mi sol hyödyntää sekin paljon kromaattisia liik-
keitä, jolloin Paavalinkirkon keskisävelvireiset urut tulevat oikeuksiinsa, 
vaikka split-key -ratkaisuja ei tässä soittimessa ole. Girolamo Fresco-
baldin (1583–1643) Toccata Quarta alla Levatione sen sijaan tarjoaa 
meditatiivisen lepohetken kesken konsertin muun myllerryksen.

Vicente Lusitanon elämästä tiedetään varsin vähän. Itse asiassa tie-
dämme varmuudella vain hänen etunimensä. Lusitano syntyi Portu-
galin Olivençassa ja lauloi paavin kuorossa Italiassa, joten »Lusitano» 
on kai tarkoittanut pelkästään »portugalilaista». Myöhemmin hän 
kääntyi protestantiksi ja siirtyi työskentelemään Stuttgartiin. Hänen 
tuotannostaan mainittakoon mm. motettikokoelma Liber primus 
epigramatum que vulgo motetta dicuntur, cum quinque, sex et octo vocibus 
(1551), josta myös Regina caeli on peräisin. Allekirjoittanut on parai-
kaa mukana motettien kokonaislevytyksessä portolaisen Arte Minima 

-yhtyeen kanssa. Upeista moteteistaan huolimatta Lusitano tunnetaan 
kenties parhaiten lyhyestä kappaleestaan Heu me, Domine, joka löytyy 
1500-luvun loppupuolella julkaistusta espanjankielisestä kirjasta Tra-
tado de canto de organo. Teos on sävelletty kromaattiseen genukseen, 
mutta Lusitano kiinnittää kirjassaan esittäjien huomion erikokoisiin 
puolisävelaskeliin, joita hän jakaa »duuriin» ja »molliin» ja joita hän 
myös kirjoittaa omilla merkinnöillään sen mukaan, miten ne seuraa-
vat toisiaan kussakin stemmassa eikä sointufunktioittensa mukaisesti. 
Toisin sanoen siinä missä Vicentinon harmoninen ajattelu on vertikaa-
lista, on se Lusitanolla pikemminkin lineaarista.

Vicentino ajatteli asiaa vieläkin pidemmälle. Kun dis–es-ongelma 
voidaan ratkaista jakamalla kosketin kahtia, entä sitten ero C–Dbb tai 
G–Abb? Puhdas duuriterssi dissästä ei ole suinkaan g vaan fisis. Näitä 
keskinäisiä intervallisuhteita pohtimalla Vicentino havaitsi, että koko-
sävelen voi jakaa viiteen eri osaan nimeltä diesis siten, että kromaatti-
sessa puolisävelaskeleessa (esim. C→C#, Lusitanon termein molli-puo-
lisävelaskel) on kaksi diesistä kun taas diatonisessa puoli sävel as keleessa 
(C#→D, Lusitanon duuri-puolisävelaskel) on kolme diesistä. Näihin 
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kun lisää vielä Dbb and Cx, saadaan aikaan ns. »enharmoninen» kul-
ku: C–Dbb–C#–Db–Cx–D. Vicentino tosin merkitsi nämä lisäsävelet 
pisteillä (kts. alla oleva nuottiesimerkki). Jos olisi eri koskettimia näille 
kaikille säveltasoille, voisi soittaa ei ainoastaan kaikissa tavanomaisissa 
sävellajeissa vaan myös niiden välissä. Niinpä Vicentino rakennutti it-
selleen juuri sellaisen soittimen nimeltä archiorgano.

Ensimmäinen archiorgano rakennettiin Venetsiassa 1561. Soittimes-
sa oli kaksi manuaalia ja yhteensä 36 kosketinta oktaavissa (tosin vain 
31 soivaa säveltä), mikä mahdollisti soittamisen kaikissa sävellajeissa 
Vicentinon enharmonisen systeemin puitteissa. Nykyään soittimes-
ta löytyy vain yksi kopio, joka sijaitsee Baselin Schola Cantorumissa, 
Sveitsissä. Archicembaloita, jotka toimivat samoin periaattein, löytyy 
jo muutamia. Ainoa säilynyt aikalaissoitin, Clavemusicum omnitonum 
vuodelta 1606, on nykyään esillä bolognalaisessa museossa.

Kun oli niin paljon vaivaa nähty, kirjoja kirjoitettu, soittimia raken-
nettu, väittelyitä järjestetty ja vetoja voitettu ja hävitty, on vallan harmil-

Archiorganon koskettimisto ja sävelsuhteet 
sentteineen.
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lista, että esimerkkejä enharmonisesta musiikista on säilynyt niin kovin 
vähän. Vicentino oletettavasti sävelsi paljon enemmänkin enharmonista 
musiikkia, mutta ainoat esimerkit, jotka ovat säilyneet tähän päivään 
asti, ovat neljä madrigaalia L’antica musican kolmannesta kirjasta. (Li-
säksi yksi ainut enharmoninen fraasi löytyy Emilio de’ Cavalierin 
(n.1550–1602) teoksesta Lamentationes Jeremiae Prophetae). Näin mo-
nimutkaisen soittimen rakennuttaminen oli kuitenkin kallista puuhaa, 
puhumattakaan siitä kuinka vaikeaa tätä musiikkia on esittää, joten sen 
suosio hiipui melko nopeasti Vicentinon kuoltua. Onneksi kanadalai-
nen säveltäjä Paolo Griffin (1991– ) innostui ehdotuksestani tutus-
tua Vicentinon harmoniseen maailmaan ja säveltää siihen pohjautuva 
ääni-installaatio. Ennen konserttia kuullun installaation tarkoituksena 
on johdattaa kuulijat Vicentinon äänimaisemaan, ja se on suunniteltu 
nimenomaan tätä konserttiohjelmaa ja kirkkosalin akustiikkaa varten.

Vicentinon neljä madrigaalia ovat keskenään varsin erilaisia ja pyr-
kivät valaisemaan enharmonista polyfoniaa eri näkökulmilta. Dolce 
mio ben on sävelletty lähes kauttaaltaan kromaattiseen genukseen ja 
käyttää enharmonisia siirtymiä ilmaisuvoimaisina höysteinä, joilla 
väritetään tiettyjä sanoja, mm. lumi (valo) ja dolce (suloinen). Lyhyen 
madrigaalin bassostemman loppuun on kirjoitettu seuraavan säkeistön 
kaksi ensimmäistä säveltä, mikä antaa kiusallisesti ymmärtää teoksen 
olleen alun perin paljon pidempi. Meille siitä on harmillisesti säilynyt 
vain ensimmäinen säkeistö. Dolce mio ben on siitäkin kiinnostava, että 
sen voi laulaa halutessaan kaikissa genuksissa: diatonisesti ( jättämällä 
pois kaikki etumerkit muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta) ja kro-
maattisesti ( jättämällä pois enharmoniset pisteet).

Sanamaalailu jatkuu laulussa Madonna, il poco dolce, jossa etenkin 
sanat dolce ja amaro (katkera) saavat enharmonisia tehosteita. Tässä 
laulussa on pitkä kromaattinen jakso, jonka fraasissa »il troppo lungo 
pianto» (liian pitkä itku) tuntee hengityksen kirjaimellisesti loppuvan 
kesken useitakin kertoja.

Lyhyin madrigaali, vain 14 tahdin mittainen katkelma Soav’ è dolce 
ardore, tuntuu melkeinpä modernistiselta miniatyyriltä Anton We-
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bernin (1883–1945) hengessä. Lyhyydestään huolimatta tämä laulu 
on ehkä kaikkein haastavin harjoitella ja opetella, sillä äänenkuljetus 
on kauttaaltaan enharmoninen. Kun Vicentinon muissa madrigaaleis-
sa laulaja voi tukeutua »normaaleihin» sointuihin ja virittää sävelkul-
kunsa niiden mukaan, tässä tuntee koko ajan olevansa ulapalla vailla 
minkäänlaista turvasatamaa.

Vicentinon madrigaaleista pisin, Musica prisca caput, esittää kolme 
genusta peräjälkeen: teos alkaa diatonisessa genuksessa, toinen säkeis-
tö on kromaattinen ja kolmas enharmoninen. Se on myös ainoa lati-
nankielinen näistä neljästä. Tässä teoksessa sanamaalailulla on hieman 
eri funktio: diatonisessa jaksossa puhutaan »muinaisesta musiikista», 
kromaattinen jakso puhuu taas sulosoinnuista ja kolmas, enharmoni-
nen jakso viittaa Vicentinon pitkäaikaiseen tukijaan, kardinaali Ippo-
lito II d’Esteen.

On kummallista, ettei juuri Carlo Gesualdo (n. 1566–1613) sen 
kummemmin innostunut säveltämään enharmonista musiikkia, var-
sinkin koska hänellä oli kaikesta päätellen mahdollisuus itse tutustua 
Vicentinon soittimeen eikä sellaisen hankinta olisi ollut hänen koh-
dallaan ainakaan rahan puutteesta kiinni. Kai hän ja muut aikansa 
madrigalistit kokivat, että kromaattinen genus tarjosi tarpeeksi tilaa 
musiikin ja etenkin tekstien ilmaisuvoiman vahvistamiseen ja laajen-
tamiseen. Siksi muissa tänä iltana kuultavissa a cappella -teoksissa 
pyrkimyksemme on säilyttää kokosävelaskelen jako kromaattiseen ja 
diatoniseen puolisävelaskeleen, Lusitanon oppien mukaisesti. Tällöin 

Madonna, il poco dolce, sopraanostemman 
ensimmäinen rivi (L’antica musica, s. 68).
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mm. Gesualdon Io pur respiro -madrigaalin loppujakso sanoilla »ed al 
gran duolo» (suurelle surulle) on otsikon mukaisesti henkeäsalpaava 
kun tekstuuri tuntuu sulavan kasaan eri kokoisten puolisävelaskelten 
painosta. Lopputulos muistuttaa Michelangelo Rossin (n.1601–
1656) Toccata settiman monumentaalista loppujaksoa, joka tosin »hajo-
aa» moneen suuntaan. Gesualdon mantelinperijä Scipione Lacorcia 
(fl. 1590–1620) koetti hänkin venyttää kromatiikan rajoja eri keinoin. 
Ahi, tu piangi -laulu Lacorcian toisesta madrigaalikokoelmasta tarjoaa 
riipaisevia riitasointuja heti kättelyssä, mm. väläyttämällä valmistamat-
toman pienen noonin ensimmäisessä tahdissa.

Kun eri intervallien luomat harmoniat tutkittiin niin urakalla jo 
1500-luvulla ja vielä näin näyttävästi, on hämmästyttävää ajatella miten 
moni muusikko kuvittelee – kaiketi vakavissaan – että ns. mikrointer-
vallit keksittiin vasta 1900-luvulla. Tosin, jos ainoa referenssi on tasavi-
reinen piano, silloin kaikki luonnonpuhtaat ja temperoidut intervallit 
oktaavia lukuun ottamatta ovat »mikrotonaalisia». Vicentino ja muut-
kin näsäviisaat visionäärit tiesivät vallan hyvin mitä tekivät, kun hyödyn-
sivät kromaattisia ja enharmonisia tehokeinoja tekstien värittämiseen. 
Tämän kaiken menetämme kun heidän luomuksensa esitetään kiinnit-
tämättä huomiota niiden hienouksiin. Tällaiset kummalliset harmoniat 
saattavat nyrjäyttää nykykorvaa oikein kunnolla, mutta kuten olen itse-
kin saanut huomata, kun kerran on viritysavaimella avannut Pandoran 
lippaan, ei sitä saa enää millään suljettua. »Normaali» tuntuu nopeasti 
kliiniseltä ja tylsältä. Totisesti, tasavireisyys on tuhonnut harmonian.

TEOKSET
INTROITUS SUPER REGINA CAELI

Improvisaatio

Vicente Lusitano (1520–1561)
REGINA CAELI LAETARE
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Giovanni de Macque (n. 1550–1614)
CONSONANZE STRAVAGANTI

Nicolà Vicentino (1511–n. 1575)
SOAV’ E DOLC’ ARDORE

Giovanni de Macque
CAPRICCIO RE FA MI SOL

Nicolà Vicentino
L’AURA CHE’L VERDE LAURO

Regina caeli laetare.  
Alleluia

Iloitse taivaan kunin-
gatar, halleluja!

Quia quem meruisti 
portare. Alleluia.

Sillä hän, jonka synnytit,  
halleluja!

¶Resurrexit sicut dixit.  
Alleluia.

¶Nousi kuolleista sanansa 
mukaan, halleluja!

Ora pro nobis Deum.  
Alleluia.

Rukoile puolestamme 
Jumalaa, halleluja!

Soav’ e dolc’ ardore Himot hellät, suloiset,
Che fra piant’ e sospiri […] jotka itkusta ja huokauksista […]

L’aura che’l verde lauro 
e l’aureo crine

Vihanta laakeri ja  
hiusten kulta

Soavemente sospirando movea liikahtaa: ilma henkii kevyesti,
Fa con suo viste leggiadrette e nove niin leyhyy oikkoineen se iloisesti,
L’anime da lor corpi pellegrine. pois että sielu karkaa lumotulta.
¶Candida Rosa nata in dure spine, ¶Piikistön valkoruusu, kysyn sulta:
Quando fia che sua pari 

il mondo trove?
ken vertailun sun kerallasi  

kesti?
Gloria di nostra etade! Oi kunniaa! 

Käännökset David Hackston ellei toisin mainittu.
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Nicolà Vicentino
DOLCE MIO BEN

Giovanni Maria Trabaci (n. 1575–1647)
DUREZZE E LIGATURE

Michelangelo Rossi (n. 1601–1656)
TOCCATA TERZA

O vivo Giove, Zeus, pyydän tuhannesti:
Manda, prego, il mio in 

prima che’l suo fine!
suo ennen häntä minun  

olla multa!
¶Sì ch’io non veggia il 

gran publico danno
¶En silloin näe: säteet  

kaikkoavat,
E’l mondo rimaner 

senza il suo sole
maa tuntee Päivän 

menetyksen painon, 
Né gli occhi miei, che luce 

altra non hanno;
silmäni ainoansa  

kadottavat,
Né l’alma, che pensar 

altro non vuole,
myös sielu: mietteineen 

se hänen vain on;
Né l’orecchie, ch’udir 

altro non sanno,
myös korvat: kuuluvat ne,  

tajuavat
Senza l’honeste sue  

dolci parole.
vain rakkaan äänen: sanain 

mielen kainon.
Suom. Elina Vaara • Sonetteja Lauralle, WSOY 1966

Dolce mio ben, son 
quest’i dolci lumi

Oi suloinen iloni, ovat nämä 
ne suloiset silmät

Che tanto dolcemente 
mi consumi […]

jotka niin suloisesti minut 
valloittaa […]
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Scipione Lacorcia (fl. 1590–1620)
AHI, TU PIANGI

Vicente Lusitano
HEU ME, DOMINE

Giovanni Maria Trabaci
CONSONANZE STRAVAGANTI

Heu me, Domine, Voi minua, Herra,
quia peccavi nimis 

in vita mea:
paljon olen elämässäni 

langennut syntiin:
quid faciam miser, 

ubi fugiam,
mitä teen, voi minua kurjaa, 

minne pakene, 
nisi ad te, Deus meus? ellei sinulle, Herrani?
¶Libera me, Domine, ¶Vapauta minut, Jumala, 
de morte æterna, ikuisesta kuolemasta,
in die illa tremenda, sinä kauhistuttavana päivänä, 
quando celi movendi jolloin järisyttävät
sunt et terra. sekä taivas että maa.

Ahi, tu piangi, mia vita! Ai, elämäni, sinä itket!
Tu piangi e piang’ anch’ io, Sinä itket ja niin itken minäkin,
Ch’egli è quel che tu vers’ 

il pianto mio.
sillä vuotaneesi kyyneleet, ne 

ovat minun kyyneleeni.
¶Mirami in volto pur, se 

intender fai
¶Siispä katso minun 

kasvoni, ja jos näytät
Muta doglia e vedrai hiljaista tuskaa niin näet
per pietà,  

per amore
niin armon kuin rakkau-

denkin tähden,
Morir l’anima mia nel  

tuo dolore.
sieluni kuolevan  

tuskaasi.
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Nicolà Vicentino
MADONNA, IL POCO DOLCE

Michelangelo Rossi
MORIBONDO MIO PIANTO

Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
TOCCATA QUARTA ALLA LEVATIONE

Giovanni Maria Trabaci
TOCCATA TERZA 

RICERCAR SOPRA IL CIMBALO CROMATICO

Moribondo mio pianto, Kuolevat kyyneleeni,
Mesto figlio de’lumi, Silmieni surulliset perilliset,
Ch’indarno con tuoi fiumi Hyödyttömät virrat,
Tenti ammolir Jotka yritätte pehmentää
Chi di macigno ha il vanto, Häntä joka on kiveäkin kovempi,
Rientra d’onde uscisti, Palatkaa sinne mistä tulitte
E muta in valano Ja muuttukaa myrkyksi,
Tronca i destin miei tristi Päättäkää surkea kohtaloni
Con attoscarmi amaramente il seno. Myrkyttämällä suloisesti rintani.
Che piu tanto soffrire? Miksi minun pitäisi enää kärsiä?
O gradir, o morire. Alistun tai kuolen.

Madonna, il poco dolce 
e il molto amaro

Neitini mun, hänen pieni suloi-
suutensa ja suuri kitkeryytensä,

Il breve riso, il troppo 
lungo pianto

hänen lyhyt hymynsä ja 
liian pitkä surunsa

M’hanno ridotto a tanto ovat pienentäneet minut niin
Che’l pianger sempr’ e 

sospirar mi è caro
että huokaus ja ainanen itku 

on minulle rakasta.
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Carlo Gesualdo (n. 1566–1613)
IO PUR RESPIRO (Sesto libro)

Nicolà Vicentino
MUSICA PRISCA CAPUT

Michelangelo Rossi
TOCCATA SETTIMA

Nicolà Vicentino
DOLCE MIO BEN (diatonic genus)

3

Musica prisca caput Muinainen musiikki on viimein
tenebris modo 

sustulit altis
nostanut päänsä korkealle 

pimeydestä,
Dulcibus ut  

numeris
jotta nyt suloisin ja 

ikiaikaisin luvuin
priscis certantia factis ja vanhojen tekojen lailla
Facta tua,  

Hyppolite,
hän nostaa sinun tekosi, 

Hippolytos,
excelsum super aethera mittat. korkealle taivaiden ylle.

Io pur respiro in così gran dolore Vielä hengitän suurissa tuskissani
E tu pur vivi, o dispietato core. ja sinä vielä elät, oi armoton sydän.
Ahi, che non vi è più speme Oi, toivoakaan ei enää ole
Di riveder il nostro 

amato bene!
että vielä näemme hyvää 

rakkauttamme!
Deh, morte, danne aita, Oi, kuolo, auta minua,
Uccidi questa vita! tapa tämä elämä!
Pietosa ne ferisci, e 

un colpo solo
Oi armollinen, satuta, 

yksi lyönti vain,
A la vita dia fin ed 

al gran duolo.
tuo loppu elämälle ja tälle 

suurelle surulle.
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Guillaume Du Fay (1397–1474)
Mirandas parit

Guillaume Du Fay
La dolce vista

Arnold de Lantins (n. 1420s – n. 1432)
Las, pouray je mon martire celer

Hugo de Lantins (n. 1420–1430)
Ne me vueillés belle oblier

Jacobus Vide (n. 1405–1433)
Amans doublés or doublés vos amours

Hugo de Lantins
Amour servir et honnourer 

(basse danse & quaternaria)

Johannes de Lymburgia (n. 1408–1430)
Virginis proles

Gautier Liebert
Sanctus (Missa de Beata Vergine)

Tuntematon
Au chant de l’alouete
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Kappaleiden sanat alkavat sivulta 36.

Tuntematon
De cuer je soupire

Nicolas Grenon (n. 1375–1456)
Je ne requier de ma dame et amie

Johannes de Lymburgia
Magne dies leticie

Guillaume Du Fay
Entre vous gentils amoureux

Guillaume Du Fay
La belle se siet au pied de la tour

Tuntematon
O bella rosa

Guillaume Du Fay
Ne je ne dors ne je ne veille

Arnold de Lantins
Puis que je suy cyprianés
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LA DOLCE  
VISTA

Guillaume Du Fay, joka tulisi jättä-
mään valtavan jäljen länsimaisen musiikin historiaan, 
syntyi Brysselissä elokuussa 1397. Papin aviottomana 
lapsena hän sai koulutuksensa Cambrain katedraa-
likoulun suojissa, joka kuului 1400-luvun Euroopan 

johtaviin musiikkikouluihin ja tarjosi korkeatasoista opetusta erityi-
sesti laulajille. Vaikka satavuotinen sota, musta surma ja suuri skisma 
eli katolisen kirkon hajaannus raivosivat tuolloin ympäri Eurooppaa, 
olivat Burgundin herttuakuntaan kuuluneet Flanderi ja Alankomaat 
vauraita kaupankäyntipaikkoja. Tältä alueelta ovatkin kotoisin kaikki 
renessanssin syntyvaiheiden suuret säveltäjät. Opiskeltuaan pohjoisen 
suurissa katedraaleissa, kuten Liègessä, Cambraissa tai Antwerpenissä, 
nämä muusikot jatkoivat tyypillisesti uraansa Italian suurissa hoveissa 
tuoden oman lisänsä niiden taiteelliseen loistoon, jota käytettiin myös 
kaupunkien välisen poliittisen kilpailun välineenä. Nämä italialaisten 
oltremontanoiksi, Alppeihin viitaten »vuorten takaisiksi», kutsumat 
muusikot ja säveltäjät jättivät syvän jäljen 1400- ja 1500-luvun euroop-
palaiseen musiikkiin ainutlaatuisilla polyfonian taidoillaan.

Ohjelmamme avaava motetti Mirandas parit on kirjoitettu keväällä 
1436 Du Fayn ollessa Firenzessä paavi Eugenius IV:n seurueen muka-
na vihkimässä Santa Maria del Fioren kirkkoa. Näihin aikoihin Du Fay 
matkusti laajalti Italiassa, Savoyssa ja Flanderissa ja keräsi matkoillaan 
mainetta ja tunnustusta kulttuuripiireissä. Hänen Italiassa 1420-luvul-
la tapaamiinsa kollegoihin kuuluivat mm. Arnold ja Hugo de Lan-
tins. Emme tule koskaan tietämään varmasti olivatko Hugo ja Arnold 
todella veljeksiä, mutta ainakin heidän uransa ja musiikilliset tyylinsä 
olivat huomattavan samankaltaisia. Eräs Berthold de Lantins, 
Liègessä Pyhän Johanneksen kirkossa vuoteen 1413 asti toiminut lau-

Teksti: Baptiste Romain • Käännös: Sanni Antikainen
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laja, olisi kenties voinut olla näiden säveltäjä-Lantinsien isä. Muistan 
itse löytäneeni heidän 34 ranskalaista ja italialaista lauluaan saapues-
sani Baseliin 20-vuotiaana. Niiden tyypillisestä 1400-luvun musiikista 
poikkeava ainutlaatuinen ja melankolinen luonne on aina kiehtonut 
minua, ja kirjoitin heidän lauluistaan instrumentaalisovituksia kah-
den suuren 1400-luvun instrumentaalimusiikin lähteen, Codex Faenza 

-kokoelman ja Buxheimin urkukirjan tyyliin.
Liègen ruhtinaskunta oli koko renessanssin ajan Euroopan johta-

via ja tuotteliaimpia musiikkikeskittymiä. De Lantinsin veljesten lailla 
myös Johannes de Lymburgia sai koulutuksensa Liègessä, jossa 
hän myös johti Pyhän Johanneksen kirkon lapsikuoroa. Samoihin ai-
koihin hän toimi aktiivisesti pohjois-Italiassa, erityisesti Padovassa ja 

Säveltäjät Guillaume Du Fay organeton (vas.) 
ja Gilles Binchois pienen harpun kanssa. Minia-

tyyri, ennen 1451.
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Vicenzassa, missä hän kuului suuren humanistin ja taiteen suojelijan 
Venetsian piispan Pietro Emilianin seurueeseen.

Johannes de Lymburgia liittyy läheisesti ns. Bologna Q15 -käsikirjoi-
tukseen, yhteen renessanssin ajan laajimmista nuottikokoelmista, joka 
sisältää kaiken hänen tiedetyn musiikkinsa, ja jonka transkriptioiden 
parissa työskentelin itse intensiivisesti vuosina 2017 ja 2018. Kaksi tänä 
iltana kuultavaa hymniä, Virginis proles ja Magne dies leticie, on sävel-
letty in alternatim eli muotoon, jossa vuorottelevat polyfonisesti mu-
sisoiva ja yksiäänisesti perinteisen liturgisen laulun melodiat laulava 
ryhmä. Yksi tälle tyylille tyypillinen sävellystekniikka on faux-bourdon, 
tersseistä ja seksteistä koostuva sävelkulku, jonka englantilaiset muu-
sikot toivat manner-Eurooppaan osallistuessaan Constancen kirkollis-
kokoukseen vuosina 1414–1418. Nämä kaihoisat sulosoinnut totuttivat 
1400-luvun kuulijoiden korvat vähitellen pitämään aiemmin kaihdet-
tuja intervalleja miellyttävinä. Samaa faux-bourdon -sointimaailmaa 
käytetään Gautier Liebertin Missa de Beata Vergine -messun osas-
sa Sanctus. Messu on sävelletty todennäköisesti Baselin kirkollisko-
kouksen alkuvuosina (n. 1435) ja koottu Trenton kappelin omistamaan 
käsikirjoitukseen. Ranskalais-flaamilaisen musiikin asemasta ja levin-
neisyydestä Italiassa kertoo paljon se, että jopa Trentossa, joka ei tuona 
aikana ollut varsinaisesti mikään suuri kulttuurikaupunki, on säilytetty 
seitsemää laajaa niihin keskittyvää nuottikokoelmaa.

Lopuksi tahtoisin nostaa esiin tänään kuultavien laulujen joukosta 
kolme erityislaatuista teosta. Jacobus Viden rondo, Amans doublés 
tai doublés vos amours, on kutsu vapaaseen ja hulluun rakkauteen. Hä-
nen musiikkinsa sijoittuu jonnekin hienostuneen ja rytminkäsittelyl-
tään monimutkaisen ars subtilior -tyylin ja burgundilaisen chansonin 
välimaastoon. Kaksi ylempää ääntä käyvät keskenään lukuisten disso-
nanssien värittämää kitkaisaa keskustelua kahden alemman äänen kul-
kiessa eteenpäin rauhallisen lineaarisesti. Kuten Jacobus Vide, Nicolas 
Grenon oli luultavasti noin kaksikymmentä vuotta Guillaume Du Fay-
ta vanhempi ja todennäköisesti opetti häntä Cambraissa kahden vuo-
den ajan. Grenonin lauluissa voi kuulla enteitä uudesta, 1420-luvulla 
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kehittyneestä aiempaa läpikuultavammasta musiikkityylistä. Hänen 
virtuoottinen balladinsa Je ne requier vetoaa edelleen Ruusuromaanissa, 
ritarirakkauden mallina pidetyssä kuuluisassa 1200-luvun lemmen-
runossa, luotuihin aristokraattisen rakkauden puhtoisiin mielikuviin. 
Konsertin muista kappaleista sekä tekstuuriltaan että muotorakenteel-
taan poikkeava De cuer je soupire on ainoa tunnettu 1400-luvun rans-
kalainen monofoninen lai. Se lienee esimerkki aiemmilta vuosisadoilta 
säilyneestä kansan suosimasta musiikkiperinteestä, joka oli jäänyt elä-
mään sen ympärillä vallinneesta vahvan polyfonisesta musiikkikulttuu-
rista huolimatta.

TEOKSET
Guillaume Du Fay (1397–1474)

MIRANDAS PARIT

Mirandas parit haec urbs 
Florentina puellas

Firenzen kaupunki synnyttää 
ihmeellisiä tyttöjä

In quibus est species et 
summo forma nitore.

jotka säteilevät ihanaa  
kauneutta.

Quale Helenam decus olim 
non habuisse putamus,

Itse Helenan kaltainen  
kauneus

Virginibus patriis talis 
florescit ymago.

kukoistaa heissä joiden 
kotimaa se on.

At te praecipuam genuit, 
clarissima virgo;

Mutta sinä, kirkas neito, olet 
heistä kaikkein ihanin;

Nam reliquas superas et luce 
et corpore nymphas,

hehkut ylitse muiden sekä 
hengessä että ruumiissa

Ut socias splendore suas 
dea pulchra Diana

kuten jumalatar Diana jättää 
täydellisessä loistossaan 

Vincit et integrior quacumque 
in parte videtur.

varjoonsa kaikki  
muut.

Baptiste Romainin englanninnosten pohjalta  
suomeksi kääntänyt Sanni Antikainen.
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Guillaume Du Fay
LA DOLCE VISTA

5

Arnold de Lantins (n. 1420s – n. 1432)
LAS, POURAY JE MON MARTIRE CELER

Hugo de Lantins (n. 1420–1430)
NE ME VUEILLÉS BELLE OBLIER

Ne me vueillés belle oblier Älä unohda minua, kaunokaiseni,
Ne a ma demeure regarder älä moiti myöhäisyyttäni.
Quant bien savés et vos affy Kuten hyvin tiedät, vannon sinulle
Qu'avés seule mon 

cuer ravy
että yksin sinä olet varas-

tanut sydämeni
Ne aultre jamais 

ne cuyde amer.
enkä voi enää koskaan 

rakastaa toista.
¶Pour vous belle 

ne puis durer
¶En malta odottaa sinua, 

kaunokaiseni,

Las, pouray je mon 
martire celer,

Ah, pystyisinkö kätkemään 
kärsimykseni,

Quan cuer me point si 
angoiseusement,

kun tuska raastaa  
sydäntäni,

Et simuler de vivre liement ja teeskennellä eläväni iloisena
Pour plus de duel aux 

envieux donner ?
tuottaakseni enemmän 

surua kateellisille?
¶Certes ne say coment 

moy demener,
¶En todellakaan osaisi 

käyttäytyä niin, 
Dont a par moy j'en dis 

piteusement :
joten totean vain surullisena 

ja yksinäisenä:
¶Las, pouray je mon 

martire celer…
¶Ah, pystyisinkö kätkemään 

kärsimykseni...
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Jacobus Vide (n. 1405–1433)
AMANS DOUBLÉS OR DOUBLÉS VOS AMOURS

Hugo de Lantins
AMOUR SERVIR ET HONNOURER 

(basse danse & quaternaria)
5

Quant me souvient de vos vis cler kun ajattelin kirkkaita kasvojasi
Que j'ay sur tous autres choisy. jotka olen valinnut ylitse muiden.
¶Ne me vueillés... ¶Älä unohda minua...
¶Ge vos pri plaise regreter ¶Säälithän minua
Le maul que me fault endurer kestämäni tuskan tähden
Car par ma foy je suy celuy Sillä uskoni vuoksi
Qui ai souvent le cuer mari usein raskain sydämin
Que tant tarde de retourner. kaipaan palaamaan luoksesi.
¶Ne me vueillés… ¶Älä unohda minua...

Amans, doublés, or doublés 
vos amours,

Rakastavaiset, rakastakaa 
kaksin verroin,

Plus ne vous chaille a 
loyaument amer

Turhaan arvostatte us-
kollista rakkautta,

Car on ne puet plus 
follement passer

Turhaan tuhlaatte aikaanne 
moiseen hullutukseen

N'user son temps, huy 
est venus li jours.

Tarttukaa  
hetkeen!

Vraye amours meurt, elle a 
[trop] peu de cours,

Tosirakkaus on kuollutta 
ja arvotonta,

Dont se volés en liesse durer. Joten, jos haluatte elää hilpeästi:
¶Amans…. ¶Rakastavaiset, rakastakaa 

kaksin verroin...
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Johannes de Lymburgia (n. 1408–1430)
VIRGINIS PROLES

Virginis Proles, Opifexque Matris, Neitsyestä syntynyt, Äidin Luoja,
Virgo quem gessit, 

peperitque Virgo;
Neitsyt joka kannoit ja 

synnytit hänet;
Virginis festum canimus 

tropheum
Sinua ylistämme Neitsyen 

juhlan päivänä.
Accipe votum. ota vastaan ylistyslaulumme.
¶Hec tua Virgo duplici beata ¶Sinä, kahdesti siunattu Neitsyt
Sorte, dum gessit fragilem domare kuten voitit 
Corporis sexum, domuit cruentum ruumiin ja veren haurauden
Corpore seclum. voitit myös maallisen haurauden.
¶Unde nec mortem, nec 

amica mortis
¶Täten, pelkäämättä  

kuolemaa
Sera penarum genera 

pavescens,
tai kuoleman kumppa-

neiden kärsimystä
Sanguine fuso meruit secreta hän saavutti taivaallisen autuuden
Scandere celi. vuodatetun veren kautta.
¶Huius obtentu Deus 

alme nostris
¶Hänen järkähtämättömyytensä 

kautta
Parce iam culpis  

remittens;
on meidän syntejämme 

anteeksi annettu.
Quo tibi puri resonemus  

almum
Täten pystymme laulamaan 

lempeitä ylistyksiä Sinulle
Pectoris hymnum. puhtain sydämin.
¶Gloria Patri, geniteque  

Proli,
¶Kunnia Isälle, Hänen 

ainoalle pojalleen,
Et tibi compar utriusque  

semper
ja Pyhälle Hengelle, 

yhtenäisyydessä,
Spiritus alme, Deus unus omni aina ja ikuisesti. 
Tempore seculi. Amen. Aamen.
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Gautier Liebert
SANCTUS (Missa de Beata Vergine)

Tuntematon
AU CHANT DE L’ALOUETE

5

Tuntematon
DE CUER JE SOUPIRE

De cuer je soupire Sydämeni huokailee
de doulour et d'ire surusta ja kivusta,
et ploure souvent itken usein
¶en si grant martire ¶niin katkerasti 

marttyyrien tavoin
que [je] ne puis dire etten enää näe
ce que mon cuer sent. mitä sydämeni tuntee.
¶Plorer tendrement ¶Minun täytyy
doy je voirement itkeä hellävaroin
par grant desconfort suurta tuskaani,
car Pitie n'entent koska Sääli ei kuuntele
les maulx nullement ilkeitä ajatuksia siitä
que je sueffre a tort. että kärsisin väärin perustein.
¶Ou Amours se dort ¶Kun Rakkaus nukkuu

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth.

Pyhä, pyhä, pyhä Herra  
Sebaot!

Pleni sunt cæli et 
terra gloria tua.

Taivas ja maa on täynnä 
kirkkauttasi.

Hosanna in excelsis. Hoosianna korkeuksissa!
Benedictus qui venit in 

nomine Domini.
Siunattu olkoon hän, joka 

tulee Herran nimessä.
Hosanna in excelsis. Hoosianna korkeuksissa!
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Nicolas Grenon (n. 1375–1456)
JE NE REQUIER DE MA DAME ET AMIE

Je ne requier de ma 
dame et m’amie

Pyydän valtiattareltani 
ja ystävältäni vain

fors seulement que sa 
grace acquerir ;

että saisin tuntea hänen  
armonsa.

d’elle ne veuil plus 
avoir en ma vie,

Muuta en elämässäni 
häneltä tarvitse.

ou Fortune au fort kun Onni minua haavoittaa
de se dars me blesse terävällä nuolellaan,
¶ou Dangier d'acort ¶Vaara myöntyy
est contre mon sort muuttamaan kohtaloani
ou cuer ma maistresse. rakkaani sydämessä,
¶Car plus ay destresse ¶sillä mitä enemmän kärsin
doulour et tristesse tuskaa ja surua
plus me veult fuir. sitä kauempana hän minusta on.
¶J'uze ma jonesse ¶Vietän nuoruuteni
sans avoir liesse tuntematta iloa
en mourant martir. ja kuolen kärsimykseen.
¶Est ce tout plaisir ¶Tuoko se mielihyvää
que d'Amours servir palvella Rakkautta
quant ne peut suffire kun itku ja valitus
¶plorer et gemir ¶eivät sille riitä,
ou tousdiz languir eikä jokapäiväinen riutuminen
ce des maulx le pire. kaikkein pahimman tähden?
¶Je n'y voy que rire ¶Pitäisikö minun nauraa
quant dame n'est mire jos rakkaani ei voi parantaa
du mal qu'el esprent. sitä tuskaa jota hän lietsoo?
¶Trop amer empire ¶Liiallinen rakkaus vahingoittaa
cuer qui le desire kaihoisaa sydäntä
Raison le reprent. ja Järki tätä moittii.
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Johannes de Lymburgia
MAGNE DIES LETICIE

si li suppli que a ce 
puisse advenir,

Siksipä pyydän että hän 
soisi minulle tämän,

car aultre bien ne me vient en desir. sillä en kaipaa mitään muuta.
Je seray né par ma foy de bon’heure, Uskoni tähden olen onnekas
certaynement le puis croyre et tenir, ja uskossani pysyn
mais tant seulement qu’en 

sa grace demeure.
mutta vain niin kauan kuin 

hän on minulle suopea.
¶Je l’ay eslue et sur 

toutes choisie
¶Olen valinnut hänet 

kaikkien joukosta
comme celle qui est a mon plaisir, mielitietykseni,
des biens d’amours mieulx 

parée et garnie
hänelle on suotu runsaasti 

rakkauden lahjoja
pour cuer d’amant en 

amour sostenir
joilla kannatella rakastajaa 

rakkaudessa
et en plaisance et 

lyesse nourir.
 ja ruokkia hänen iloaan 

ja täyttymystään.
Joye sera tous jours 

ferme et seüre
Pysyvä ja varma ilo tulee 

aina asumaan
dedens mon cuer sans 

jamais deffaylir,
sydämessäni  

hievahtamatta,
mais tant seulement qu’en 

sa grace demeure.
niin kauan kuin hän suo 

minulle armonsa.

1. Magne dies leticie 1. Suuri onnen päivä
nobis illuxit celitus salaisuus on paljastunut meille
Petrus ad thronum 

glorie
Kirkastukoon Pietari 

valtaistuimella
martir pervenit inclitus hänestä tuli kuuluisa marttyyri
2. Puer in fide  

claruit
2. Lapsena hänen us-

konsa oli kirkas
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Guillaume Du Fay
ENTRE VOUS GENTILS AMOUREUX

5

parentum carens nebula vanhempien erheistä huolimatta
Deo servire studuit Hän palveli Jumalaa
sub paupertatis regula köyhyyden keskellä
3. Carnem aflixit iugiter 3. Hän kuritti lihaansa jatkuvasti
in labore multiplici ruumiillisella ponnistelulla
viam sequens 

humiliter
seuraten nöyrästi Isänsä 

ja Herransa
Patris sui Dominici viitoittamaa polkua.
4. Vita mors insigna  

varia
4. Hänen elämänsä ja 

kuolemansa merkitys
celum frequenti lumine ja Taivaan täyttävä valo
dat Petro testimonia todistavat Pietarin
de sanctitatis culmine ylhäisestä pyhyydestä.
5. Quesumus auctor  

omnium
5. Kaiken elävän luoja, me 

rukoilemme sinua
in hoc pascali gaudio tänä Pääsiäisen ilon aikana
per ipsius suffragium jotta sinun suopeutesi kautta
crescat nostra devocio hurskautemme kasvaisi.
6. Gloria tibi Domine 6. Kunnia Herralle
qui surrexisti a mortuis joka nousi kuolleista
et fortes in certamine ja joka koristaa urheasti taistelleet
sertis ornas perpetuis ikuisin kruunuin.
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Guillaume Du Fay
LA BELLE SE SIET AU PIED DE LA TOUR

La belle se siet au piet de la tour, Kaunis neito istuu tornin juurella
Qui pleure et souspire et 

mainne grant dolour.
itkien ja huokaillen  

suruissaan.
Son pere lui demande : 

Fille qu'avez vous ?
Hänen isänsä kysyy: »Tyttäreni, 

mikä painaa sinua?
Volez vous mari ou volez 

vous seignour ?
Tahtoisitko aviomiehen, vai 

tahtoisitko herran?»
Je ne veul mari, je ne veul seignour, »En tahdo aviomiestä enkä herraa:
Je veul le mien ami qui 

pourist en la tour.
tahdon rakkaani joka 

mätänee tornissa.»
Et par dieu, belle fille a 

celui faudrés vous,
»Herran tähden, kaunis tyttöni, 

hän tulee sinua kaipaamaan,
Car il sera pendu au point  

du jour.
sillä hänet hirtetään 

aamunkoitteessa.»
Et père, s'on le pent, enfouyés 

moy dessous.
»Isä, jos hänet hirtetään, hau-

datkaa minut hänen alleen,
Si diront les gens : vecy 

loyaus amours.
ja ihmiset tulevat sanomaan 'tässä 

lepää uskollinen rakkaus'.»
¶Quant li pere oyt ceste 

dure clamour
¶Isän kuullessa tämän 

katkeran valituksen
a ce fille rendi son cuer 

et sa vigour
hän palautti tyttärelleen tämän 

sydämen ja voiman,
et li a dit Ma suer, je vai 

ouvrir ma tour.
sanoen: »Siskoni, avaan  

tornini.
Vous ravrés vostre ami, se 

en ferés seignour.
Saat rakkaasi takaisin, ja 

hänestä tulee herrasi,
Vous ravrés vostre ami, 

sans y mettre sour,
saat rakkaasi  

takaisin, 
S'en ferés vostre espous, par 

bien et par amour,
hänestä tulee miehesi hyvässä 

tahdossa ja rakkaudessa,
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Tuntematon
O BELLA ROSA

5

Guillaume Du Fay
NE JE NE DORS NE JE NE VEILLE

Ne je ne dors ne je ne veille, En liioin nuku tai valvo
Tant ay fort la puce en l'oreille, Niin paljon kaipaus minua piinaa
C'est du moins que 

de souspirer;
Huokailu on vähintä mitä 

voin suoda itselleni
Car contraint suis de desirer Sillä minun on pakko toivoa
Que Mort contre 

moy se resveille.
että Kuolema minut korjaisi 

ennen heräämistä
¶Desir ne veult que je sommeille, ¶Kaipaus ei soisi minun nukkuvan,
L'ueil ouvert ennuy 

me conseille
Suru kuiskailee minulle 

kun suljen silmäni
Que je transisse 

de plorer.
että minun olisi syytä 

kuolla itkemiseeni.
¶Ne je ne dors... ¶En liioin nuku tai valvo
¶Ce fectes vous rose vermeille, ¶Miten sen teet, punaruusu;
ce fectes vous et m'esmerveille, minua ihmetyttää
Comment vous poves endurer kuinka voit kestää sen
Que pour vous craindre 

et honorer
että sinua kunnioittaakseni 

ja pelätäkseni

la moitié de ma terre avrés 
par la douchour.

hyvyyttäni annan sinulle 
puolet maistani.

Je veul que soit ensi, sans 
y mettre destour.

Tahdon näin enkä pyörrä 
päätöstäni.»

Quant la belle choisi son 
ami par amour,

Kun neito valitsee puoli-
sonsa rakkaudesta,

grant grace a rendu son 
père sans demour.

myöntyy hänen isänsä 
siihen viipymättä.
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Arnold de Lantins
PUIS QUE JE SUY CYPRIANÉS

3

Je seuffre dolleur non pareille. kärsin mittaamatonta surua.
¶Ne je ne dors... ¶En liioin nuku tai valvo...

Puisque je sui cyprianés, Nyt kun olen Kyproksen pauloissa
Dire vueil pourquoi et comment : Minun täytyy kertoa 

miten ja miksi:
Vray est que suy ennamourés Totta puhuakseni, olen hiljattain
D'une cypriaine à présent, rakastunut kyproslaiseen neitoon,
Par quy souspris soudainement ja tämä yllättävä rakkaus
Suy de s'amour qui me condampne tuntuu kuolemantuomiolta
A mort, se n'ay aligement ellen saa siihen vastakaikua
En Cypre d'une cypriaine. Kyproksen saarella kyp-

roslaiselta neidolta.
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RIKASTA 
MUSIIKKIELÄMÄÄ 

1500LUVUN TURUSSA

Turun katedraalikoulun historia 
ulottuu ainakin vuoteen 1350 saakka. Tuolta vuodelta 
löytyy ensimmäinen virallinen merkintä koulusta ja sen 
rehtorista, eräästä Henrik Tempilistä, mutta on to-
dennäköistä, että koulu on perustettu jo aiemmin: kou-

lun perustamisvuodeksi mainitaan usein 1276. Siitä lähtien aina Turun 
yliopiston perustamiseen vuonna 1640 asti katedraalikoulu oli valta-
kunnan itäisen puolen tärkein oppilaitos, jonne oli syytä lähettää jälki-
kasvunsa jos halusi heidän luovan uran kirkon tai valtion parissa. Kat-
edraalikoulu ei suinkaan ollut ainoa koulu keskiaikaisessa Suomessa, 
vaan kouluja oli muissakin kaupungeissa kuten Viipurissa ja Raumalla, 
mutta ne olivat vaatimattomampia ja toimivat useimmiten paikallisten 
dominikaani- ja fransiskaaniluostareiden yhteydessä.

Katedraalikoulun oppilasmäärä oli rajallinen ja kilpailu oppilaspai-
koista tiukkaa, huolimatta opiskelun korkeista kustannuksista. Vas-
tineeksi opiskelijoille avautuivat ovet jatko-opintoihin ja jopa uran 
luomiseen ulkomailla. Keskiajalla suosittu vaihtokohde oli Pariisin 
yliopisto, myöhemmin renessanssin aikana luotiin väylä useisiin sak-
salaisiin yliopistoihin ja vuodesta 1477 alkaen yhteistyötä tehtiin myös 
Uppsalan yliopiston kanssa.

Näiden läheisten manner-Euroopan yhteyksien seurauksena kated-
raalikoulu pystyi kotiin palaavien opiskelijoiden ja ulkomaisten vierai-
lijoiden kautta rakentamaan vähitellen huomattavan laajan kirjaston 
opiskelijoiden ja opettajien tarpeisiin, erityisesti kirjapainon yleis-
tyttyä 1400-luvun jälkipuolella. Tämä koski myös musiikkia, joka oli 
tuolloin keskeinen koulussa opetettava aine. Se sisältyi keskiaikaiseen 

Teksti: Mats Lillhannus • Käännös: Sanni Antikainen
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quadriviumiin, neljän matemaattisen aineen muodostamaan opintoko-
konaisuuteen tähtitieteen, geometrian ja aritmetiikan ohella. Toinen 
opiskeltavien aineiden ryhmä oli dialektinen trivium, johon kuuluivat 
kielioppi, retoriikka ja logiikka. Yhdessä nämä aineet valmistivat tule-
vaa papistoa omistautumaan urallaan ensisijaisesti perinteisten arvo-
jen ja oppien säilyttämiseen ja syventämiseen sekä kristillisen sanoman 
levittämiseen saarnojen ja opetustyön kautta. Musiikilla oli teoreet-
tis-matemaattisen roolinsa lisäksi hyvin käytännönläheinen merkitys 
koska valtaosa jumalanpalveluksesta sisälsi musiikkia.

1600-luvun vaihteen tienoilla katedraalikoulussa myllersivät mul-
listukset. Ensimmäinen suuri mullistus oli tietysti uskonpuhdistus, 
joka toi mukanaan suuria muutoksia sekä uskonopillisiin sisältöihin 
että uudistetussa jumalanpalveluksessa sopivaksi katsottuun musiik-
kiin. Vuonna 1630 katedraalikoulun toimintaa järjesteltiin uudestaan 
ja nimeksi vaihdettiin Turun kymnaasi, joka puolestaan vaihdettiin 
vain kymmenen vuotta myöhemmin Turun akatemiaksi kun koulusta 
tuli Ruotsin kolmas yliopisto Uppsalan ja Dorpatin (Tarton) jälkeen. 
Samalla perustettiin kymnaasin tilalle uusi oppilaitos, Turun triviaali-
koulu, jonka tarkoituksena oli tarjota valmentavaa koulutusta yliopis-
toon tähtääville oppilaille.

Nämä muutokset yhdistettynä kaikenlaisiin muihin onnettomuuk-
siin, kriiseihin ja katastrofeihin johtivat siihen että suurin osa katedraa-
likoulun kirjaston kirjallisista ja musiikillisista aarteista on kadonnut. 
Onneksi katedraalikoulun matrikkeli on kuitenkin säilynyt jälkipolvil-
le. Tätä massiivista kirjaa joka sisältää muistiinpanoja koulun hallin-
nosta ja toiminnasta säilytetään nykyään Turun maakunta-arkistossa, 
ja se sisältää kaksi 1600-luvun jälkipuoliskolla kirjattua sisällysluetteloa 
koulun nuottikokoelmasta. Rehtorit Gabriel Tammelinus (rehtori-
na 1670–77) ja Christiernus Walstenius (1682–85) tekivät tosin 
joitain kirjauksia varsin reippaasti tiivistäen ja teosluettelosta löytyykin 
sellaisia arvoituksellisia helmiä kuten »liber scriptuus continens antiquas 
cantiones», »käsinkirjoitettu kirja, joka sisältää vanhoja lauluja». Monet 
niteistä ovat kuitenkin tarkemmin luetteloituja, ja merkintöjen avul-
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la voimme useimmiten tietää varmaksi tai ainakin esittää valistuneen 
arvauksen siitä mikä nuottikirja on kyseessä. Kaiken kaikkiaan nämä 
luettelot sisältävät hämmästyttävän määrän erilaista musiikkia joka 
oli opiskelijoiden ja opettajien käytettävissä renessanssin ja barokin 
välisenä siirtymäkautena. On tietysti todennäköistä että mantereen 
uusinta musiikkia saapui tänne kaukaiseen pohjolaan useiden vuosien 
viiveellä, mutta olennaisinta on, että sitä kuitenkin saapui. Näin ollen 
Josquin Desprezin, Orlando di Lasson, Giaches de Wertin 
ja monen muun teokset ovat soineet Turussa 1500- ja 1600-luvuilla, ja 
tämä on lähtökohtana kuvitteelliselle vierailullemme Katedraalikoulun 
laulutunnilla.

TEOKSET
Tuntematon (Piae Cantiones 1582)

SCHOLARES CONVENITE
Konsertin aloituskappale tulee kenties kaikkein tunnetuimmasta tur-
kulaisesta laulukokoelmasta, Piae Cantionesista (Hurskaita lauluja), 
jonka ensimmäinen painos painettiin vuonna 1582. Kokoelman toi-
mitti entinen katedraalikoulun oppilas Theodoricus Petri Rutha 
tarkoituksenaan säilyttää koulussa käytössä olleet vanhat laulut jotka 
olivat ilmeisesti vaarassa kadota historian hämäriin. Uskonpuhdistuk-
sella oli osuutta tähänkin asiaan, sillä monet vanhat katoliset laulut 
eivät enää olleet salonkikelpoisia. Monia kappaleita muokattiin siksi 
koulun rehtori Jacobus Petri Finnon valvovan silmän alla »vanhan 
taikauskon» poistamiseksi sanoituksista. Kokoelmassa on uskonnol-
listen ja yleisten moraaliopetuslaulujen lisäksi myös lukuisia nimen-
omaan koululaisille suunnattuja lauluja. Näihin kuuluu muun muassa 
Scholares convenite, jonka keskeisin sanoma vaikuttaisi olevan, että ai-
van kaikki, koko koulumaailmaa ja sen oppilasmateriaalia myöten, oli 
ennen paremmin.

53Teokset



Scholares convenite, Oppilaat, tulkaa koolle,
libenter haec audite kuunnelkaa iloiten
procul a vitio, kaukana kaikista paheista,
Tractabo vobis rite, Opetan teille tapoja
quae, qualis vestrae vitae joiden avulla voitte elämässänne
constet conditio. pysyä lujina.
Nam primitus barbati Ensimmäisistä parranhaituvista
in facie rugati ryppyisiin kasvoihin asti
stabant rigoribus. kantavat ne teitä vakaasti.
Vix volunt 

ablactati
Hädin tuskin imeväisiän 

ohitettuanne
iam esse subiugati olette taipuneet
suis doctoribus. opettajanne tahtoon.
¶En quondam timuistis ¶Katsokaas, kerran te pelkäsitte
Magistros, dum sedistis maisteria, kun istuitte
Vos in pulveribus: koulun lattialla:
Tunc certe 

profectistis
Mutta varmasti olette 

edistyneet paremmin
cum subditi fuistis sen jälkeen kun jouduitte
Scholae verberibus. koulun rottinkikepin kohteeksi.
Omne caput languescit Jokainen pää kärsii siitä
dum pastor oves nescit jos paimen antaa lammaslaumansa
Ac errans erit grex: vaellella ympäriinsä:
Latinum iam recessit, latina jää jalkoihin,
barbaricum accessit, barbaarit ottavat vallan
Scholarum perit lex. ja koulun laki tuhoutuu.
¶Scholaribus 

revera
¶Opiskelijoiden tulee 

pitää tiukasti
pecunia in pera, kiinni kukkaronnyöreistään
Quinterna manibus, koko käden voimalla,
Et capitis in sphaera ja pyrkiä kohti
mitra fulget syncera korkeudessa kimmeltävää hyvettä
Modis in omnibus. kaikin mahdollisin tavoin.

Raamatun tekstien käännökset Raamatusta (1992). 
Muut käännökset Sanni Antikainen.
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Orlando di Lasso (1532–1594)
CERTA FORTITER

Aiempi, Gabriel Tammelinuksen kirjoittama luettelo on katedraali-
koulun matrikkelissa säilyneistä kahdesta luettelosta tarkempi mut-
ta jättää silti paljon kysymyksiä. Esimerkkinä voi käyttää merkintää 
Münchenin mestarin Orlando di Lasson motettikokoelmasta. Luet-
telosta käy ilmi, että hyllyssä on kuusi stemmakirjaa nimeltään basso, 
tenori, altus, cantus, quinta ja sexta vox. Tämä kuvaus sopii lähes tu-
sinaan Lasson kokoelmista, mutta tässä olemme tehneet valistuneen 
arvauksen ja päätelleet kyseessä olevan Motetta sex vocum -painoksen, 
joka julkaistiin Münchenissä vuonna 1582. Kokoelman avausmotetti 
Certa fortiter esittelee sarjan aksioomia ja elämänasenteita, joita olisi 
hyvin voitu opettaa oppilaille Turussa.

Graduale Aboense (1300-luku)
GRATULEMUR (Sequentia)

Gregoriaaninen sävelkulku Gratulemur dulci prosa on kumarrus kohti 
menneisyyttä ja musiikkia joka soi Turun tuomiokirkossa ja hiippa-

Certa fortiter, Taistele vahvasti,
ora ferventer, Rukoile hartaasti,
labora diligenter, Työskentele ahkerasti,
stude frequenter, Opiskele tunnollisesti,
tace libenter, Vaikene kernaasti,
sustine patienter. Kestä kärsivällisesti.

Vix sciunt G ut,  
A, re,

He tuskin tietävät nuot-
teja G, A ja D,

nec musa declinare, tai tuntevat muusia,
Nec curant studium: eivätkä arvosta saamaansa oppia,
Sed discunt chorizare, vaan laulavat ja tanssivat,
incipiunt amare ja alkavat rakastaa
Mundi tripudium. maallista ilonpitoa.
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kunnan muissa kirkoissa keskiajalla. Teos on tarkoitettu Pyhän Erikin 
juhlaa varten ja se on säilynyt meidän päiviimme asti pergamenttiar-
killa, joka alunperin sisältyi 1400-luvun vuosisadan vaihteen tienoilla 
koottuun Turun hiippakunnan käsinkirjoitettuun liturgiseen laulukir-
jaan, Graduale Aboenseen.

Gratulemur dulci prosa, Tänä päivänä kun ylistämme
laus Erici gloriosa pyhän Erikin kunniaa,
prodeat in medium. kaikuu laulu vahvan kirkkaana!
¶Ex radice  

generosa
¶Kaunein ruusu, joka 

täällä on itänyt
transportatur vernans rosa ja synnyttänyt jalon sukupuun,
ad regale solium. muutti kotiin taivaan valtakuntaan.
¶Regni rebus ordinatis ¶Erik valtakunnasta huolen pitää
sanctus adit cum armatis ja armeijoineen matkaa
terras  

infidelium.
viemään kristinuskoa 

pakanamaalle;
¶Defunctorum in peccatis, ¶suree syvästi ymmärtäessään
miro motu pietatis, niin monen voitetun suomalaisen
deflet strages  

hostium.
joutuneen kuolemaan 

väärässä uskossa.
¶Justus in judicio, ¶Tuomioissaan hän on vanhurskas
frequens in ieiunio, ja paastoissaan tunnollinen
artus atterebat Köysillä ja hevosenkengillä
¶aspero cilicio, ¶hän nujersi lihan kiusaukset.
fervida devocio Hurskaan rukouksen siivillä
mentem  

incendebat.
lensivät hänen ajatuksensa 

Jumalan luo.
¶Viri pravi conspirantes ¶Pahat miehet punoivat juonia
et in necem machinantes ja suunnittelivat salaa
regis unanimiter kuninkaan murhaa.
¶bellum movent improvisum, ¶Viholliset sotien yllättivät
rex occisum  

paradisum
Erikin joka kaatui heidän 

miekkaansa
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introit feliciter. ja astui taivaan iloon.
¶A defunctis revocatam ¶Hädän keskellä hän pelastaa
matri vivam reddit natam synnyttävät äidit kuolemalta
et sanat  

puerperam.
ja antaa elämän kuolleena 

syntyneille.
¶Quinque plagis vulnerato, ¶Armollisesti hän parantaa ne,
iam de vita desperato, jotka epätoivoissaan painoivat
dat salutem prosperam. veitsen rintaansa vasten.
¶Felix cuius gracia ¶Suurella armollaan hän
fugantur demonia, karkottaa pahat henget,
vident excecati, parantaa sokeat,
¶contracta erigitur korjaa rikkinäiset raajat,
et submersus redditur ja palauttaa henkiin
plene sanitati. hukkumalla kuolleet.
¶Sponsione facta voti ¶Hän antaa papille äänen, 
vocem reddit sacerdoti jotta tämä voi sanoillaan
et infanti tibiam. parantaa lapsen sairaan jalan.
¶Statim inter fratrum manus ¶Kurjuusvuosien jälkeen.
frater minor surgit sanus vapautti hän veljeskunnan
post longam miseriam. pitkästä kurjuudesta.
¶Sensum reddit mulieri, ¶Hullut naiset, jotka täytyy
que vix capi vel teneri hurjuutensa takia sitoa aloilleen,
poterat pre furia. palauttaa hän järkiinsä.
¶O quam probant sanctum Dei ¶Heikko uskomme vahvistuu
et confirmant  

fidem rei
todistaessamme hänen 

toteuttamiaan
tanta mirabilia. Jumalan ihmeitä.
¶Ergo regi mirifico ¶Sen tähden, te kristityt, 
laus letabundo  

cantico
ylistäkää kuninkaan 

meille toistuvasti
frequentetur, suomia ihmeitä!
¶cuius fruens  

Upsalia
¶Uppsala iloitsee hänen 

läsnäolostaan
salutari presencia ja armostaan, joka täyttää 

57Teokset



Josquin Desprez (n. 1450/55–1521)
AVE MARIA

Josquin Desprez oli 1500-luvun alun supertähti, jonka musiikki tun-
nettiin kaikkialla Euroopassa ja jonka teoksia löytyy mitä yllättävim-
mistä paikoista. Siksi ei ehkä ole niin yllättävää kuin ensin luulisi, että 
hänen musiikkiaan on päätynyt myös katedraalikoulun kirjastoon. 
Tammelinuksen listalla on kaksi, ehkä kolmekin (tästä lisää alla) Jos-
quiniin liitettävissä olevaa merkintää: yksi kirjaus Joschin de Pres 4 par-
tes (eli 4 stemmakirjaa), toinen Joskin Dascanii 4 partes. Jälkimmäinen 
viittaa todennäköisesti Josquinin aikaan kardinaali Ascanio Sforzan 
hovissa, jolloin hän käytti toisinaan nimeä Josquin d’Ascanio. Se, 
mitkä tietyt Josquinin teokset olivat löytäneet tiensä Turkuun asti, jää-
nee ikuisesti mysteeriksi: niukkasanaisista kuvauksista sitä on mahdo-
tonta päätellä. Tähän konserttiin päätimme ottaa mukaan Josquinin 
suositumman Ave Maria…Virgo Serenan sijaan hänen neliäänisen Ave 
Maria -teoksensa, joka pohjautuu tunnetuimpiin Marialle suunnattui-
hin rukouksiin.

iocundetur. kaupungin johon hänet 
on haudattu.

¶Tu sueorum rex, Erice, ¶Erik, Ruotsin kuningas,
magne martir et amice Jumalan marttyyri ja puolustaja,
Dei, prece sedula siunattu olkoon hän!
¶venerantes te emenda Rukoile puolestamme, 
et nos illi recommenda, ja pyydä meille suosiota
qui regnat in secula. häneltä joka hallitsee ikuisesti.
Amen Aamen.

Ave Maria, gratia plena, Terve, Maria, armoitettu,  
Dominus tecum. Herra sinun kanssasi.
Benedicta tu in mulieribus Siunattu olet sinä naisten joukossa
et benedictus fructus ventris tui, ja siunattu kohtusi hedelmä, 
Jesus Christus Filius Dei vivi. Jeesus, elävän Jumalan poika.
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Jakob Meiland (1542–1577)
BEATI OMNES QUI TIMENT DOMINUM

Turun sijainti Suomen lounaiskulmassa Itämeren suorassa yhteydessä 
johti luonnollisesti läheiseen kanssakäyntiin muiden sisämeren kau-
punkien ja maiden kanssa. Yleisluontoisellakin katsauksella muiden 
Itämeren kaupunkien musiikkielämään käy ilmi alueen yhteinen pe-
rusohjelmisto, jossa painotettiin vahvasti saksalaisia   säveltäjiä. Eräs 
Itämeren ympärillä selvästi erityisen suosittu säveltäjä oli Dresdenissä 
ja Leipzigissä koulutuksensa saanut Jakob Meiland. Hän oli tuot-
telias säveltäjä, joka muun muassa toi venetsialaisia   elementtejä joi-
hinkin sävellyksiinsä. Valitettavasti hän kuoli vain 35-vuotiaana, eikä 
siten ehtinyt luoda itselleen niin suurta mainetta kuin monet hänen 
aikalaisistaan. Tammelinin luettelosta käy ilmi, että Meilandin nuot-
tikokoelman viides stemmakirja on otsikoitu Vagans (»vaeltava», ts. 
ääniala saattoi olla tenori, sopraano tai jotain muuta, yksittäisen teok-
sen rakenteesta riippuen) ja näin ollen voidaan päätellä kyseessä lähes 
varmasti olevan hänen vuonna 1564 julkaistu kokoelmansa Cantiones 
sacrae – ainoa hänen kokoelmistaan, jossa viides stemma on nimetty 
nimenomaan vagansiksi. Beati omnes qui timunt dominum on psalmiin 
128 sävelletty kuusiääninen teos.

Beati omnes qui timent Dominum, Onnellinen se, joka pelkää Herraa,
qui ambulant in viis eius. se, joka vaeltaa hänen teitään.
Labores manuum tuarum 

quia manducabis:
Saat nauttia työsi  

hedelmistä,
beatus es, et bene tibi erit. hyvä on osasi, sinä onnellinen!
Uxor tua sicut vitis abundans 

in lateribus domus tuae;
Vaimosi kukoistaa kuin 

viiniköynnös,

Et benedicta sint beata ubera tua, Ja siunattuja sinun rintasi,
quae lactaverunt Regem  

regum
jotka ravitsivat Kuninkai-

den kuningasta
et Dominum Deum nostrum. ja Jumalaa, meidän Herraamme.
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Tuntematon (Piae Cantiones 1582)
CASTITATIS SPECULUM

Tehtyämme ensimmäisen kierroksen katedraalikoulun kirjastossa pa-
laamme hetkeksi Piae Cantiones -laulukokoelman pariin. Kuten kon-
sertin avannut Scholares convenite, löytyy Castitatis speculum lauluko-
koelman osiosta »De vita scholastica», ( jotakuinkin »kouluelämästä» 
tai »tutkijan elämästä»). Näiden laulujen yhteinen nimittäjä on, että 
ne on suunnattu nimenomaan koululaisille ja opiskelijoille ja että ne 
sisältävät neuvoja ja varoituksia matkalle opiskelun maailmaan.

Castitatis speculum, 
scholares, amate,

Siveyden peiliä rakas-
takaa, oppilaat,

relinquentes seculum 
scholas frequentate,

jättäkää taaksenne maalliset 
ilot ja keskittykää kouluun,

puerorum rudimenta 
precor ut colatis

pysykää  
opintiellä

et virtutum incrementa 
summe diligatis.

ja pyrkikää ahkerasti  
kohti hyveitä.

¶Commessationibus sed 
heu iam assuescunt, 

¶Mutta he ovat tottuneet 
tekemään syntiä,

Suis lectionibus omnino 
marcescunt,

ja vähät välittävät  
oppitunneistaan,

filii tui sicut novellae olivarum 
in circuitu mensae tuae.

lapsia on pöytäsi ympärillä kuin 
oliivipuun juurella vesoja.

¶Ecce sic benedicetur homo 
qui timet Dominum.

¶Tällaisen siunauksen ja onnen 
saa mies, joka pelkää Herraa.

Benedicat tibi Dominus ex Sion, Siionin Herra siunatkoon sinua!
et videas bona Jerusalem 

omnibus diebus vitae tuae.
Koko elämäsi ajan sinä näet, 

kuinka Jerusalem kukoistaa,
Et videas filios filiorum tuorum: sinä saat nähdä lastesi lapset.
pacem super Israël. Rauha Israelille.

Psalmi 128
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Tuntematon (Piae Cantiones 1582)
ZACHAEUS ARBORIS ASCENDIT

Kaksiosainen kappale Zachaeus arboris ascendit on suunnilleen niin 
yksinkertainen kuin moniääninen laulu voi olla. Laulu koostuu kah-
desta fraasista, joista ensimmäisen jälkeen stemmat vaihtavat paikkaa 
keskenään, minkä seurauksena koko kappale sisältää lopulta vain kak-
si erilaista melodiaa. Demonstroimme tätä laulettujen säkeiden lisäksi 
käyrätorvella ja kornamusalla. Tällaisen laulun on täytynyt olla myös 
1500-luvun koululaisille erinomainen ensimmäinen harjoitus moniää-
nisessä laulussa.

Zachaeus arboris ascendit stipitem, Sakkeus kiipesi puun latvaan
ut Jesum cerneret coelorum 

hospitem.
nähdäkseen Jeesuksen, 

taivaan Herran.

Sicut causae et causati se 
contingunt sedes, 

sen syy seurauksineen  
on tämä:

Sic sunt Bacchus foederatii 
atque Ganimedes.

Sellaisia   ovat Bacchuksen ja 
Ganymedeen seuraajat.

¶Intricatis vestium gaudent 
ornamentis,

¶He pynttäytyvät ilolla 
somiin vaatteisiinsa

Et suorum crinium 
torvis polimentis, 

ja sievästi kihartavat  
hiuksensa,

Gulam suam decorare 
fuco concupiscunt,

he haluavat koristella  
kaulansa,

Magistratum honorare 
pauci iam addiscunt.

mutta harvat heistä osaavat 
kunnioittaa ylempiään.

¶Vitia dementiae 
Scholares fugate, 

¶Oppilaat, paetkaa 
unohduksen taakkaa,

Nectare Scientiae vos inebriate, juopukaa tieteen nektarista,
Toto nisu custodite 

morum honestates, 
Vahtikaa kaikin voimin 

hyveen polkuja
Et aeternae vobis vitae 

dentur dignitates.
ja teille annetaan ian-

kaikkinen elämä.
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Daniel Friderici (1584–1638)
QUIS PUER, IMMANUEL

Rostockissa työskennellyt Daniel Friderici oli katedraalikoulun 
musiikkielämälle monella tasolla merkittävä henkilö. Hänkin kuului 
Itämeren ympärillä suosittuihin säveltäjiin, vaikkakin sukupolvea Mei-
landia myöhemmin, ja näin ollen hänen teoksiaan voidaan vallan hy-
vin olettaa löytyneen myös Turusta. Huomionarvoisaa Fridericissä on 
myös se, että hän sai toimeksiannon laatia Piae Cantiones -kokoelman 
toisen painoksen, joka julkaistiin vuonna 1625. Hän sisällytti tähän pai-
nokseen aiempien kappaleiden lisäksi myös useita omia teoksiaan, joita 
kuultiinkin sitten vuosisatojen ajan suomalaisissa kouluissa.

Friderici sävelsi paljon muutakin musiikkia, mm. valtavan kokoel-
man ns. bicinia -lauluja, ts. lyhyitä kaksiosaisia   kappaleita, jotka toimi-

¶Zachaeus Iesum 
suscipit hospitio, 

¶Sakkeus otti Jeesuksen 
vieraaksi kotiinsa

Et caritatis pertractans officio. ja palveli häntä rakkaudella.
¶Illic perpendens cordis 

habitaculum,
¶Siellä hän punnitsi 

sydämensä painon:
Si quenquam defraudavi, 

reddam quadruplum.
jos olen jonkun pettänyt, maksan 

sen nelinkertaisesti.
¶Dimidium bonorum 

do pauperibus, 
¶Puolet omaisuudestani 

annan köyhille,
Placatur Deus talibus 

muneribus.
sellainen lahja lepyttä-

köön Jumalan.
¶Et nos de tali laetantes 

convivio, 
¶Iloitkaamme mekin tästä 

vieraanvaraisuudesta,
Benedicamus Dominorum 

Domino.
ja siunatkaamme Herrojen  

Herraa.
¶Tibi nunc quoquae Christe 

qui nos satias, 
¶Sinulle, Kristus, joka 

sammutat janomme,
Semper dicamus 

gratiarum gratias.
anname aina kiitoksien 

kiitoksen.
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vat käytännön harjoituksina kontrapunktin laulamisessa. Vaikka tark-
koja merkintöjä siitä että juuri näitä kappaleita olisi laulettu Turussa ei 
olekaan, on tämän tyyppisiä teoksia aivan varmasti käytetty myös kat-
edraalikoulun oppimateriaalina. Esimerkkinä näistä kuullaan tänään 
Fridericin bicinia Quis puer, Immanuel.

Daniel Friderici
PATER CREATOR MAXIME

Sen sijaan Fridericin vuonna 1625 julkaistu laulukokoelma Viridarium 
musicum on selkeästi merkitty Tammelinin luetteloon. Kokoelmaa on 
löytynyt myös arkistoista ympäri Ruotsia ja niinkin pohjoisesta kuin 
Vaasasta, missä se on todennäköisesti kuulunut triviaalikoulun kirjas-
toon. Motetti Pater creator maxime edustaa Fridericin leikkisän rytmis-
tä tyyliä, joka on tuttua myös hänen Piae Cantiones -kappaleistaan.

Pater creator maxime Isä, kaikkein suurin luoja,
Quos condidisti, ne sine älä anna luotujesi tuhoutua,
Perire: custodi malis vaan suojele sinuun uskovia
Sed supplices ab omnibus. kaikelta pahalta.
¶Fili redemptor optime, ¶Poika, sinä paras pelastaja,
Tuo lavas quos sanguine: joka verelläsi huuhtomalla
Iram coercens, improba poistat vihan ja synnin,
Mitis remitte  

crimina.
lievitä ja anna anteeksi 

rikkomuksemme.
¶Sacrator alme Spiritus ¶Hyvä Pyhä Henki,
Nos erudis qui caelitus, joka taivaaseen meidät johtaa,
Post haec caduca tempora näiden turmion aikojen jälkeen,

Quis Puer? IMMANVEL: Kuka on tuo lapsi? Emmanuel!
Quid fert? promissa  

salutis,
Mitä hän tuo? Lupauksen 

pelastuksesta.
Ducit ad hunc puerum 

quae via: sola fides.
Tie, joka vie tämän lapsen 

luo: yksin usko.
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Josquin Desprez
KYRIE (Missa L’homme arme super voces musicales)

Tammelinuksen luettelon monien hämärien merkintöjen joukossa on 
kirjaus »Lomme arme 4 partes». Laulu L’homme armé (Aseistettu mies) 
oli laajalti suosittu 1400- ja 1500-luvuilla, ja käytännössä kaikki tuon 
ajan keskeiset säveltäjät kirjoittivat sen pohjalta moniäänisen messun, 
joita tunnetaan vähintään vaatimattomat 40 kappaletta. Joten mikä-
hän näistä voisi olla kyseessä? Meillä on mahdollisuus valita varhaisten 
versioiden, kuten Guillaume Dufayn 1400-luvun messun, eksootti-
sempien säveltäjien, kuten Marbrianus de Orton, ja myöhempien 
säveltäjien, kuten Ludwig Senflin ja Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrinan välillä. Olemme kuitenkin valinnassamme päätyneet pa-
laamaan suurmieheen Josquiniin, joka on kiistatta varsin vahva ehdo-
kas Turussa säilytetyn teoksen säveltäjäksi, ja toiseen hänen kahdesta 
kyseessä olevaan lauluun perustuvasta messustaan. Messun lempinimi 
»super voces musicales» viittaa Josquinin sävellyskikkaan sijoittaa cantus 
firmus alkamaan jokaisessa osassa yhtä säveltä edellistä korkeampaa. 
Kyrie-osan Aseistetun miehen melodia alkaa siis sävelestä c, vaikka 
muu musiikki kulkeekin d-sävelestä lähtevässä doorisessa moodissa.

Jakob Meiland
IN EXITU ISRAEL

Perinteisen polyfonisen tyylin ohella Jakob Meiland viljeli joissakin 
teoksissaan myös homofonisempaa deklamatiivista ilmaisua, ehkäpä 
Saksan reformaation jälkeistä kirkkomusiikkia luonnehtineen protes-

Kyrie eleison Herra armahda,
Criste eleison Kristus armahda,
Kyrie eleison. Herra armahda.

Ad regna duc  
caelestia.

johdata meidät taivaaan 
valtakuntaan.

Georg Fabricius, 1567
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tanttisen koraalisatsin vaikutuksesta. Kuusiosainen motetti In exitu 
Israel perustuu psalmin 114 säkeisiin.

Gallus Dressler (1533 – n. 1589)
PETITE ET DABITUR VOBIS

Musiikilliselta painoarvoltaan Meilandin suuruusluokkaa ollut hahmo 
oli säveltäjä ja kanttori Gallus Dressler, joka toimi Magdeburgis-
sa ja myöhemmin Zerbstissä. Meilandin ja Fridericin teosten tavoin 
Dresslerin musiikkia levisi laajalti Itämeren ympäristöön sekä yksittäi-
sinä teoksina että kokoelmien osina, ja Turun kirjastossa näyttää olleen 
yksi hänen suurimmista kokoelmistaan   XC Cantiones (1570) tai jokin 
myöhemmistä painoksista. Tammelinuksen kirjoittaessa luetteloaan 
1670-luvulla kokoelman viidestä stemmakirjasta oli jäljellä enää yksi, 
joka oli yksinään käytännössä täysin käyttökelvoton. Motetti Petite ed 
dabitur vobis käyttää Luukkaan evankeliumista tekstiä »pyytäkää, niin 

In exitu Israël de Aegypto, Kun Israel lähti Egyptistä,
domus Jacob de populo barbaro, kun Jaakobin suku jätti 

vieraan maan,
¶Mare vidit, et fugit; ¶Meri näki tämän ja pakeni,
Jordanis conversus est retrorsum. Jordanin vedet kääntyivät takaisin.
¶Montes exsultastis sicut arietes, ¶Vuoret hyppivät kuin karitsat,
et colles sicut agni ovium. kukkulat kuin säikyt lampaat.
¶A facie Domini mota est terra, ¶Vapise, maa, Herran edessä,
a facie Dei Jacob: vapise Jaakobin Jumalan edessä!
¶Non nobis, Domine, 

non nobis, 
¶Älä meille, Herra, älä 

meille anna kunniaa,
sed nomini tuo 

da gloriam:
mutta anna kunnia 

omalle nimellesi,
¶sed nos qui vivimus, 

benedicimus Domino, 
¶ja me ylistämme  

Herraa
ex hoc nunc et usque in saeculum. nyt ja iankaikkisesti.

Psalmit 114–115
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teille annetaan», ja Dressler kuvailee musiikissaan ilmeisen suurella 
ilolla kohtaa »kolkuttakaa, niin ovi avataan».

Michael Praetorius (1571–1621) • Piae Cantiones 1625
PSALLITE UNIGENITO • GLADELIGH À 4

Palaamme vielä kerran Piae Cantionesin pariin, tällä kertaa sen vuonna 
1625 julkaistuun toiseen painokseen ja siihen liittyvään mysteeriin: Fri-
derici on sisällyttänyt kokoelmaan joululaulun Psallite unigenito, joka 
on julkaistu mm. Michael Praetoriuksen Musae Sioniae -kokoel-
man kuudennessa osassa, mutta Piae Cantionesiin on otettu mukaan 
laulun kaikkiaan neljästä äänestä vain ylin stemma. Saksankielinen 
teksti, jota on käytetty rinnan latinankielisen alkuteksin kanssa, on 
Piae Cantionesissa käännetty ruotsiksi, mutta siihen, miksi ihmeessä 
kokoelmaan sisällytettiin vain yksi ääni ilman kolmea muuta, ei ole löy-
tynyt tyydyttävää vastausta. Sellaisenaan se ei ole suinkaan käyttökel-
voton, mutta varsin raskas esittää, koska neliäänisen satsin puuttuessa 
yksittäiseen stemmaan sisältyvät tauot ovat kovin pitkiä. Tänään kuul-
tavassa versiossa ruotsinkielistä tekstiä on sovellettu myös hypoteetti-
sen neliäänisen version puuttuneisiin stemmoihin sellaisena, miltä se 
olisi voinut kuulostaa aikanaan Turussa.

Petite et dabitur vobis; Pyytäkää, niin teille annetaan.
quærite et invenietis; Etsikää, niin te löydätte.
pulsate, et aperietur vobis. Kolkuttakaa, niin teille avataan.
¶Quisquis enim petit accipit: ¶Sillä pyytävälle annetaan,
et quicunque quærit invenit: etsivä löytää,
et pulsanti aperietur. ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.

Luuk. 11: 9–10

Psallite, unigenito 
Christo Dei Filio,

Ylistäkää ainosyntyistä Kris-
tusta, Jumalan Poikaa,

Redemptori Domino, Vapahtajaa, Herraa,
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Giaches de Wert (1535–1596)
DEUS JUSTUS ET SALVANS

Yksi kaukaisimmista katedraalikoulun kirjastoon saapuneista kokoel-
mista oli flaamilaisen, mutta Italiassa aktiivisesti toimineen säveltäjä 
Giaches de Wertin kuusiosainen motettikokoelma. Tammelinuk-
sen luetteloon se on listattu muodossa »Jaches Wertz Modulationum», 
ja samalla kirjattu, että stemmakirjoja oli jäljellä enää kolme. Wert 
tunnettiin parhaiten uudenhenkisistä madrigaaleistaan, jotka tasoitti-
vat tietä Claudio Monteverdille ja sille uudelle estetiikalle joka 
myöhemmin kiteytyi barokiksi, mutta hän julkaisi myös ainakin kolme 
motettikokoelmaa. Näistä ainoa joka kulkee nimellä »Modulationum» 

puerulo, iacenti in praesepio. lasta joka lepää seimessä.
Ein kleines Kindelein liegt 

in dem Krippelein.
Pieni lapsi makaa  

seimessä,
Alle lieben Engelein dienen 

dem Kindelein, 
Kaikki rakkaat enkelit 

palvelevat pientä lasta
und singen ihm fein. ja laulavat hänen ylistystään.
¶Gladeligh wij nu siunge tigh ¶Nyt laulamme ilolla ylistystäsi,
ty tu lät mi födas tig af 

Jungfruw reen
sillä sinä annoit itsesi syntyä 

meille Neitsyestä puhtaana
föruthan man och syndameen. ilman ihmistä ja syntiä.
Ett barn så degeligh 

ligger i krubbone,
Niin suloinen lapsi 

makaa seimessä,
alle helge Ængleskaar tiener 

den solen klaar.
koko pyhä enkelparvi palvelee 

tätä kirkasta aurinkoa.
Gladeligh, ty wil lofwe tig, Ilolla nyt lupaamme sinulle,
Guds son, Herre  

Jesu Christ,
Jumalan Poika, Herra 

Jeesus Kristus,
Gladeligh, ty ty äst wer  

frelserman
Iloitse, sillä sinä olet meidän 

pelastajamme,
af Jungfrw fidt oss til stor 

frögd och saligheet.
Neitsyestä meille syntynyt 

suureksi iloksi ja autuudeksi.
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on julkaistu vuonna 1582. Tästä kokoelmasta olemme valinneet esitet-
täväksi motetin Deus justus et salvans, jonka Jesajan teksti antaa suoran 
puheenvuoron itse Jumalalle ensimmäisessä persoonassa.

Christoph Demantius (1567–1643)
HERRE, NUN LÄSST DU

Saksan kielen on täytynyt olla vahvasti läsnä 1500-luvun Turussa. Yksi 
syy tähän oli luterilainen uskonpuhdistus, jonka keskus oli Saksassa, 
mutta jo kauan ennen sitä Itämeren alue oli muuttunut Saksan Hansa-
liiton kauppiaiden kotikentäksi. Heidän vaikutusvaltansa ulottui var-
sinaisten hansakaupunkien ( joista Turkua lähimpänä oli Reval (Tal-
linna)) lisäksi kaikkiin muihin Itämeren suuriin kauppapaikkoihin, 
mukaan lukien Turkuun ja Tukholmaan. Kuten aiemmin totesimme 
olivat Saksan yliopistot suosittuja jatko-opintokohteita, ja saksankieli-
set laulut ovat epäilemättä soineet myös Katedraalikoulun saleissa.

Kustantajat julkaisivat 1500-luvun aikana yhä yleisemmin yksittäis-
ten säveltäjien musiikkijulkaisujen lisäksi erilaisten teemojen ympäril-
le koottuja antologioita, ja näitä löytyi Turustakin useita. Saksalainen 
kanttori ja opettaja Erhard Bodenschatz kokosi 1600-luvun alus-
sa valtavan kaksiosaisen, yli 260 teosta sisältävän antologian, jotka hän 
julkaisi nimellä Florilegium Portense vuosina 1618 ja 1621. Koska molem-
mat osat sisälsivät yhdeksän eri stemmakirjaa, emme tiedä varmuudel-
la mitkä näistä todella saapuivat Turkuun, mutta olemme päättäneet 

Deus justus et salvans Ei ole muuta jumalaa kuin minä.
non est  

praeter me,
Minä yksin olen van-

hurskas pelastaja,
convertimini  

ad me
Kääntykää minun puoleeni, 

kaikki maan kansat,
et salvi eritis omnes fines terrae, niin teidät pelastetaan,
quia ego Deus et non  

est alius.
sillä minä olen Jumala, eikä 

muuta jumalaa ole.
Jes. 45: 21–22
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lähteä liikkeelle aiemmasta kokoelmasta ja esittää Christoph De-
mantiuksen kuusiäänisen version Simeonin hymnistä. Demantius, 
joka toimi suuren osan elämästään kanttorina Freiburgin tuomiokir-
kossa, seurasi tyylillisesti Lasson jalanjälkiä ja suunnisti 1600-luvun 
alun musiikillisten mullistusten läpi omalla hieman konservatiivisella 
näkemyksellään.

Georg Blanckenmüller (n. 1540)
AUS TIEFER NOT

Paljon varhaisempi katedraalikoulussa käytetty antologia oli Johann 
Kugelmannin vuonna 1540 julkaistu Concentus novi. Tämä varhais-
ten protestanttisten hymnien kokoelma sisältää neliäänisen version 
psalmista 130 Lutherin saksankielisenä säeparafraasina Aus tiefer Not. 
Tämän sävellyksen kirjoittaja on eräs Georg Blanckenmüller, 
josta ei tiedetä juuri muuta kuin, että hän oli aktiivinen 1500-luvun 
alkuvuosikymmeninä.

Auss tieffer not schrey  
ich zü dir,

Syvyydestä minä huudan 
sinua, Herra.

Herr Got, erhör mein rüffen, Herra, kuule valitukseni,

Herre, nun lestu deinen 
Diener im Friede fahren,

Herra, nyt sinä annat palve-
lijasi rauhassa lähteä,

wie Du gesagt hast, niin kuin olet luvannut.
denn meine Augen haben 

deinen Heiland gesehen,
Minun silmäni ovat nähneet 

sinun pelastuksesi,
den Du bereitet hast für 

allen Völckern;
jonka olet kaikille kan-

soille valmistanut:
ein Liecht zu erleuchten 

die Heyden
valon, joka koittaa  

pakanakansoille,
und zum Preis deiner 

Volckes Israel.
kirkkauden, joka loistaa 

kansallesi Israelille.
Luuk. 2: 29–32
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Orlando di Lasso
CANTATE DOMINO

Lopuksi palaamme 1500-luvun Saksan alueiden kuuluisimpaan sävel-
täjään, Orlando di Lassoon. Edellä mainittuun vuonna 1582 jul-
kaistuun kokoelmaan sisältynyt, psalmiin 96 perustuva laulu Cantate 
Domino on mainio lopetus tällaiselle konsertille.

Cantate Domino canticum novum; Laulakaa Herralle uusi laulu!
cantate Domino omnis  

terra.
Laula Herralle, maa, laulakaa 

Herralle, maan asukkaat!

Dein gnädig oren kör zü mir, käännä lempeät korvasi minuun,
Und meiner pit sy öffen! näe ahdinkoni!
Dann so du das willt sehen an, Jos sinä pidät mielessäsi
Was sünd und unrecht ist gethan, kaikki tehdyt synnit ja vääryydet,
Wer kan, Herr, vor dir bleiben? Herra, kuka silloin edessäsi kestää?
¶Bey dir gilt nichts dann 

gnad und gunst
¶Mutta sinun  

on armo, 
Die sünden zü vergeben; sinä annat anteeksi,
Es ist doch unnser thün umb sunst, se on meidän lohtumme
Auch in dem besten leben. parhaassakin elämässä.
Vor dir sich niemand rühmen kan, Kukaan ei voi edessäsi ylpeillä,
Es müss dich förchten yederman kaikkien täytyy sinua pelätä
Und deiner gnaden leben. ja elää armostasi.
¶Darum auf Gott will hoffen ich, ¶Siksi toivon,
Auf mein verdienst  

nit bauwen;
ettei Jumala arvostele minua 

ansiotteni perusteella,
Auf in mein herz sol lassen sich, vaan asuu sydämessäni
Und seiner güte trauwen, kaikessa siinä hyvyydessään
Die mir züsagt sein werdes wort, joka minulle on luvattu
Das ist mein trost und 

treuwer hort,
Tämä on lohtuni  

ja aarteeni,
Des will ich allzeit harren. johon luotan iankaikkisesti.

Psalmi 130 • Martin Luther
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Cantate Domino, et 
benedicite nomini ejus;

Laulakaa Herralle, ylistäkää 
hänen nimeään!

annuntiate de die in diem 
salutare ejus.

Kertokaa päivästä päivään 
ilosanomaa hänen avustaan.

Annuntiate inter gentes 
gloriam ejus;

Julistakaa hänen  
kunniaansa,

in omnibus populis  
mirabilia ejus.

ilmoittakaa hänen ihmeteko-
jaan kaikille kansoille.

Quoniam magnus Dominus, 
et laudabilis nimis:

Suuri on Herra,  
ylistäkää häntä!

terribilis est super  
omnes deos.

Pelätkää häntä, hän on 
jumalista korkein.

Quoniam omnes dii 
gentium daemonia;

Eivät ole jumalia toisten 
kansojen jumalat,

Dominus autem caelos fecit. mutta Herra on taivaitten luoja.
Confessio et pulchritudo 

in conspectu ejus;
Hänen on loisto ja 

hänen on kunnia,
sanctimonia et magnificentia 

in sanctificatione ejus.
hänen pyhäkössään on 

voima ja kirkkaus.
Afferte Domino,  

patriae gentium,
Maan kaikki kansat, tun-

nustakaa Herra,
afferte Domino gloriam 

et honorem;
tunnustakaa Herran 

kunnia ja voima,
afferte Domino gloriam 

nomini ejus.
tunnustakaa hänen 

nimensä kunnia!
Tollite hostias, et introite 

in atria ejus;
Tuokaa hänelle  

uhrilahjat,
adorate Dominum in 

atrio sancto ejus.
astukaa hänen pyhäkkönsä  

pihaan,
Psalmi 96: 1–9
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O Lord, rebuke me not
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Teksti: George Parris • Käännös: Sanni Antikainen

GENTLEMAN OF  
THE CHAPEL ROYAL

I Dodici kunnioittaa englantilaisen Wil-
liam Byrdin (1543–1623) kuoleman 400. vuoden merkkipaa-
lua tuomalla esiin hänen hienostunutta ja harvoin kuultua con-
sortmusiikkiaan. Kuningatar Elisabet I:n (1533–1603) ajan 
musiikkielämän kirkkaimpana kruununa pidettiin lauluäänien 

ja viola da gamba -jousisoitinten loisteliasta yhteissointia. Tämä sointi-
elämys olikin varattu vain kaikkein arvovaltaisimpia yleisöjä varten, ja 
sitä hyödynsi luonnollisesti myös Englannin hovin musiikista vastan-
nut The Chapel Royal. Termillä viitataan sekä konkreettiseen kunin-
kaalliseen kappelirakennukseen että hovimuusikoiden muodostamiin 
laulu- ja soitinyhtyeisiin, ns. kapelliin.

Byrdin elinaika osui consortmusiikin kultakaudelle: tällä termillä 
viitataan erilaisten fantasioiden, laulujen ja tanssien esittämiseen pienen 
piirin intiimeissä yksityistilaisuuksissa tai jopa vain soittajien itsensä 
huviksi. Keskeisin soitin tässä tyylissä oli jousisoitin viola da gamba, jol-
la oli mahdollista mukailla ihmisäänen sointia ja sävyjä. Consortmusii-
kissa viola da gambat ja lauluäänet soivat yhtenäisenä kokonaisuutena, 
jatkuvasti toisiaan täydentäen ja toisiinsa kietoutuen – varsin erilainen 
soinnillinen perusperiaate kuin nykyisin vallitseva ajatus laulumusiikis-
ta ja instrumentaalimusiikista toisistaan erillisinä genreinä.

Byrd aloitti työnsä hovimuusikkona vuonna 1572 tittelinään Gent-
leman of The Chapel Royal. Tätä seuranneiden kahden vuosikymme-
nen aikana ja erityisesti Thomas Tallisin kuolemasta vuonna 1585 
lähtien Byrdistä kehittyi mestarillinen kontrapunktin hallitsija useissa 
eri musiikkilajeissa. Hänen musiikkiaan ei juurikaan julkaistu, mut-
ta lukuisat hänen teoksensa tulivat tunnetuiksi erilaisiin suosittuihin 
nuottikokoelmiin sisällytettyinä. Useat tämänkin konsertin kappa-
leista ovat peräisin tällaisista kokoelmista, kuten kalligrafi Robert 
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 Downin mukaan nimetyistä Dow Partbooks -kokoelmista. Suurin osa 
konsertin muista teoksista on peräisin Byrdin viimeisestä, vuonna 1611 
julkaisusta kokoelmasta Psalmes, Songs and Sonnets (Psalmeja, laulu-
ja ja sonetteja), joka sisältää Byrdin omin sanoin »musiikkia jokaiseen 
mielentilaan: melankoliaan, iloon tai niiden sekoitukseen».

Illan ohjelma kietoo yhteen monipuolisen kokonaisuuden Byrdin 
consortmusiikista ja sisältää valikoiman erilaisia teoksia lauluäänille ja 
viola da gamboille. Hear my prayer, O Lord (Kuule rukoukseni, Herra), 
O Lord, rebuke me not (Herra, älä rankaise minua) ja Have mercy upon 
me, O God (Herra, armahda minua) ovat kaikki myöhäisiä töitä ja ken-
ties parhaita esimerkkejä Byrdin consort anthem -teoksista, jotka oli-
vat sävelletty pienille kokoonpanoille ja tarkoitettu esitettäviksi lähes 
yksinomaan kuningatar Elisabet I:n hovin jumalanpalveluksissa ku-
ninkaallisen kappelin suojissa. 1580-luvulta peräisin oleva Christ rising 
again – Christ is risen again (Kristus on ylösnoussut) on puolestaan 
verse anthem (kutakuinkin »säkeistöhymni»). Näissä kaikissa teoksissa 
jokainen säe kuullaan ensin solistin laulamana virsimäisenä melodiana 
(Versus), joka sitten toistetaan moniäänisenä koko ensemblen voimin 
(Chorus). Viola da gambat tarjoavat melodioille yhtenäisenä jatkuvan 
taustan, soiden soolo-osissa urkumaisena säestyksenä ja sulautuen 
kuoro-osuuksissa yhteen lauluäänien kanssa. Tekstit käsittelevät ras-
kaita aiheita – »Gravitie and Pietie» (vakavia ja hurskaita), kuten Byrdin 
päivinä sanottiin – esimerkiksi consorthymneissä kuullaan mm. avaus-
säkeet yhteen Seitsemästä katumuspsalmista, ja kaksiosainen Christ 
rising again – Christ is risen again on pääsiäiseksi tarkoitettu vaikuttava 
näyttämöllinen kertomus. Tästä huolimatta näitä kappaleita esitettiin 
hovissa myös viihteenä: niiden hienosyisesti koristeltu musiikki sisäl-
tää ilahduttavaa molli- ja duurimoodien vaihtelua ja loisteliaita melo-
disia linjoja. Kiinnostavaa on myös se, että jokaisen teoksen päättävä 
Amen -osa on itsessään pienimuotoinen fantasia – teoksen kruunaava 
mestarillinen taidonnäyte, joka johtaa aina valoisaan loppuun.

Termiä »fantasia» voisi itse asiassa käyttää kaikista tämän ohjelman 
kappaleista. Fantasioiden ominaispiirre on mielikuvituksellinen ide-
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oilla leikkiminen, ja teoksissa käytetään usein imitaatiota: sävellystek-
niikkaa, jota tavataan jo Byrdin ja hänen aikalaistensa laulumoteteissa. 
Niinpä Byrdin alkaessa säveltää instrumentaalifantasioita pystyi hän 
hakemaan inspiraatiota suoraan omasta laulumusiikistaan. Monissa 
tapauksissa yhteys laulumusiikkiin on ilmiselvä. Browning on viisiää-
ninen, viola da gamboille sävelletty fantasia samannimiseen suosittuun 
lauluun, jonka sanat ovat »The leaves be green, the nuts be brown, they 
hang so high, they will not come down» (Lehdet ovat vihreitä, pähkinät 
ruskeita, ne roikkuvat niin korkealla, että ne eivät tule alas). Vuoden 
1577 aikoihin sävelletty kappale on variaatioteos, joka sisältää 20 muun-
nelmaa, joissa teemaa pyöritellään eri stemmoissa ja eri sävellajeissa.

Ah silly soul (Typerä sielu), Turn our captivity, O Lord (Herra, kään-
nä kohtalomme) ja Praise our Lord, O ye Gentiles (Kiittäkää Herraa, 
kaikki kansat) on julkaistu Byrdin kokoelmassa Psalmes, Songs and 
Sonnets, jonka musiikki on kirjoitettu sekä lauluäänille että viola da 
gamboille. Tämä tuo joustavuutta esittämiseen ja mahdollistaa monia 
eri kokoonpanoja. Kuten olemme tänä iltana kuulleet, mahdollisia yh-
distelmiä on lukuisia erilaisia ja ne ovat kenties aikanaan riippuneet 
siitäkin mitä soittimia tai laulajien äänialoja on ollut saatavilla. Ah silly 
soul on merkitty termillä Consort Song (»consortlaulu»; maallinen teos 
laulusolistille ja viidelle viola da gamballe), vaikka tekstille ei olekaan 
mainittu mitään lähdettä – jopa Byrd olisi itse voinut kirjoittaa sen. 
Turn our captivity, O Lord ja Praise our Lord, O ye Gentiles ovat mo-
lemmat psalmiteksteihin sävellettyjä teoksia, jotka ammentavat paljon 
Byrdin kuusiosaisista latinankielisistä moteteteista, joskin näissä käy-
tetty englannin kieli tuo teoksiin motetteja pirteämmän ja madrigaali-
henkisen tunnelman.
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TEOKSET
William Byrd (1543–1623)

HEAR MY PRAYER, O LORD

HAVE MERCY UPON ME, O GOD

BROWNING • THE LEAVES BE GREEN
5

Have mercy upon me, O God, 
after thy great goodness:

Jumala, ole minulle armol-
linen hyvyydessäsi,

and according to the multitude 
of thy mercies

pyyhi pois minun  
syntini

wipe away mine offences. suuren laupeutesi tähden.
Wash me clean from 

my wickedness,
Pese minut puhtaaksi  

rikoksestani
and purge me from my sins. ja anna lankeemukseni anteeksi.
Amen. Aamen.

Psalmi 51: 1–3

Hear my prayer, O Lord, and 
consider my desire:

Herra, kuule rukoukseni, ota 
vastaan pyyntöni!

hearken unto me for thy truth 
and righteousness’ sake.

Sinä uskollinen, sinä van-
hurskas, vastaa minulle!

And enter not into judgment 
with thy servant:

Älä vaadi palvelijaasi  
tuomiolle,

for in thy sight shall no man 
living be justified.

sillä sinun edessäsi ei 
yksikään ole syytön.

Psalmi 143: 1–3

Raamatun tekstien käännökset Raamatusta (1992). 
Muut käännökset Sanni Antikainen.
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AH SILLY SOUL
Solisti Sirkku Rintamäki

O LORD, HOW VAIN
Solisti George Parris

Oh Lord, how vain are all 
our frail delights;

Herra, kuinka turhia ovatkaan 
hauraat ilomme;

How mixed with sour the 
sweet of our desire;

Kuinka katkeransävyisiä 
suloisimmatkin halumme;

How subject oft to Fortune’s 
subtle slights;

Kuinka oikukkaan sat-
tuman varassa;

How soon consumed, like 
snow against the fire.

katoavaisia kuin lumi 
tulenliekkiä vasten.

Sith in this life, our 
pleasures all be vain

Turhia ovat kaikki 
maalliset ilomme

O Lord, grant me that I 
may them disdain.

Herra, anna minulle voimaa 
ylenkatsoa niitä.

¶How fair in show where 
need doth force to wish;

¶Siihen mitä tarpeellisena 
havittelemme;

Ah silly Soul, how are thy 
thoughts confounded

Typerä sielu, kuinka oletkaan 
ajatuksissasi sekoittanut 

betwixt two loves that 
far unlikely are?

rakkaudet jotka ovat niin 
kaukana toisistaan?

Lust’s love is blind, and by 
no reason bounded.

Himokas rakkaus on 
sokeaa ja järjetöntä.

Heaven’s love is clear and 
fair beyond compare.

Taivaallinen rakkaus on kirkasta 
ja vailla vertaistaan.

No wonder, though this love 
light not thy mind,

Ei ihmekään ettei taivaan 
rakkaus valaise mieltäsi

Whilst looking through false 
love thine eyes are blind.

kun valheellinen rakkaus 
on sinut sokaissut.
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FANTASIA A3 I, II AND III
5

CHRIST RISING AGAIN  
— CHRIST IS RISEN AGAIN

How much they loathe when 
heart hath them at will;

on sydämemme tyytymätön 
kun sen saamme;

How things possessed do 
seem not worth a rish,

Omaisuudetkin tuntuvat 
arvottomilta,

Where greedy minds for 
more do covet still.

kun ahnaat mielet janoavat 
yhä enemmän.

¶What prince so great as 
doth not seem to want;

¶Kukapa prinssi ei tavoittelisi 
korkeampaa asemaa;

What man so rich but still 
doth covet more;

kuka rikas mies ei haaveilisi 
suuremmista rikkauksista;

To whom so large was 
ever Fortune’s grant

Kellepä olisi niin suurta 
onnea annettu

As for to have a quiet mind in store. että halumme siitä hiljenisi.
Sir Philip Sidney (1554–1586)

Christ rising again from the 
dead, now dieth not.

Kristus on herätetty kuolleista, 
hän ei enää kuole

Death from henceforth hath 
no power upon him.

eikä kuolemalla ole enää 
valtaa häneen.

For in that he died, he died 
but once to put away sin,

Kun Kristus kuoli, hän kertakaik-
kisesti kuoli eroon synnistä.

But in that he liveth, he 
liveth unto God.

Kun hän nyt elää,  hän 
elää Jumalalle.

And so likewise count 
yourselves dead unto sin,

Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: 
te olette kuolleet pois synnistä

But living unto God, in 
Christ, Jesus our Lord

 ja elätte Jumalalle Kris-
tuksessa Jeesuksessa.
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Lyhyt väliaika

O LORD, REBUKE ME NOT

O Lord, rebuke me not in 
thine indignation: 

Herra, älä rankaise 
minua vihassasi,

neither chasten me in 
thy displeasure.

älä kiivaudessasi  
minua kurita!

Have mercy upon me, O 
Lord, for I am weak: 

Ole minulle armollinen, Herra, 
minä olen nääntynyt.

O Lord, heal me, for my 
bones are vexed.

Paranna minut, Herra, tuska 
polttaa minun luissani

Turn thee, O Lord, and 
deliver my soul: 

Herra, käänny jo  
puoleeni

O save me for thy 
Name’s sake.

ja pelasta minut,osoita 
uskollisuutesi!

Amen. Aamen.
Psalmi 6: 1–2, 4

¶Christ is risen again: 
the firstfruits of 
them that sleep.

¶Kristus on herätetty kuolleista, 
esikoisena niiden joukosta 
jotka ovat kuolleet.

For seeing, that by man 
came death:

Kun kerran kuolema sai 
alkunsa ihmisestä, 

By man also cometh the 
resurrection of the dead.

samoin kuolleiden ylösnousemus 
on alkanut ihmisestä.

For as by Adam all 
men do die,

Sillä niin kuin kaikki ihmiset 
Aadamista osallisina kuolevat,

so by Christ, all men shall 
be restored to life.

niin myös kaikki Kristuksesta 
osallisina tehdään eläviksi,

Amen. Aamen.
Kirje roomalaisille 6: 9–11 

1. kirje korinttilaisille 15: 20–22
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TURN OUR CAPTIVITY
Solistit Sirkku Rintamäki • George Parris

IN NOMINE A5 (IV): 
PAVAN & GALLIARD

5

CROWNED WITH  
FLOW’RS AND LILIES 

(Elegy in memory of Queen Mary I)
Solisti Linnéa Sundfær-Casserly

Crowned with flowers and 
lillies I saw the Muses

Liljoin ja kukin kruunat-
tuna näin muusat

A shrine adorn above the 
sphere of crystal,

Pyhättöön kristallikehän  
yllä

Therein to place a Queen 
who Fates refuses

lasketaan Kuningatar jonka 
kohtalo hylkäsi

A sacred tomb to give of 
fame immortal:

Pyhä hauta kantamaan 
ikuista muistoa:

Turn our captivity,  
O Lord:

Herra, käännä jälleen 
meidän kohtalomme

as a brook  
in the South.

niin kuin aina tuot vedet 
Negevin kuiviin uomiin.

They that sow in tears: shall 
reap in joyfulness.

Jotka kyynelin kylvävät, ne 
riemuiten korjaavat.

Going they went and wept, 
casting their seeds:

Jotka itkien menevät  
kylvämään, 

but coming, they shall 
come with jollity,

ne riemuiten palaavat  
kotiin

carrying their sheaves with them. vakkaansa kantaen.
Psalmi 126: 5–7
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PRAISE OUR LORD  
ALL YE GENTILES
Solisti David Hackston

Praise our Lord all ye Gentiles: 
praise him all ye people.

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! 
Ylistäkää häntä, kansakunnat!

Because his mercy is 
confirmed upon us:

Rajaton on hänen  
rakkautensa,

and his truth remaineth for ever. iäti hän on meille uskollinen.
Amen. Aamen.

Psalmi 117

Mary she hight, of Henry 
great the daughter,

Henrin kunniakas  
tytär, 

For whom these ladies came 
richly adorned,

jonka luo muusat kulkivat 
kauniisti koristeltuina

And offered all with tears 
on golden altar

Ja uhrasivat kyynelsilmin 
kultaiselle alttarille

A sacred hymn, and singing 
thus, they mourned.

pyhän hymnin,  
laulaen suruaan:

¶O worthy Queen! Though 
Fortune thee denieth

¶Oi arvokas Kuningatar, vaikka 
kohtalo sinut kielsi

A pyramid of gold to 
heaven aspiring,

Kuin korkeuksiin kohoava 
kultainen pyramidi,

Yet Virtue shining bright, 
which never dieth,

maallisen elämäsi kuole-
maton hyveellisyys 

Of thy good life on earth 
leaves such admiring

loistaa niin  
ihailtuna

That through the world 
so round the fame 
hath sounded

että muisto Britannian jalon 
Kuningatar Marian 
kruunauksesta

Of Mary, noble Queen, of 
Britain crowned.

kiirii ympäri  
maailmaa.
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O LORD  
MAKE THY SERVANT CHARLES

3

O Lord, make thy servant 
Charles our King, 

Herra, anna palvelijasi, ku-
ninkaamme Kaarlen,

to rejoice in thy strength; riemuita sinun voimastasi;
Give him his heart’s desire, Täytä hänen hartaimmat toiveensa,
and deny not the request of his lips; älä kiellä häneltä mitä hän pyytää.
But prevent him with thine 

everlasting blessing,
Anna hänelle ikuisesti  

siunauksesi,
And give him a long life, even 

for ever and ever.
Ja anna hänelle pitkä, 

ikuinen elämä.
Amen. Aamen.

Psalmi 21: 2, 4 (mukailtuna)

Elisabeth, Englannin kuningatar Jumalan 
armosta. Kaiverrus, Remigius Hogenberg, 

1500-luku.
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Helsingin Renessanssi-
musiikkijuhlat

19.5.–22.5.
2022

koittaa jälleen 
8.–11.2.2024

Tilaa Auroren uutiskirje, niin kuulet 
ensimmäisenä ensi vuoden ohjelmasta ja 

edullisista ennakkolipuista:
aurore.fi /uutiskirje

Seuraa myös Auroren verkkosivuja, 
Facebookia ja videokanavaa:

aurore.fi 
facebook.com/renessanssimusiikkijuhlat 

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