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Alkusanat 

Tekstimotetista kantaattiin on luonteeltaan kiisikirja, joka esittelee luteri
laisen kirkkomusiikkiperinteemme keskeistii vokaalimusiikin ohjelrnistoa. 
Kanttorin ja opettajan toimeni kokemusten pohjalta olen halunnut tuoda 
"vaihtopoydiille" virikkeitii, jotka olisivat mahdollisimman kiiytiinnollisiii. 
En siis ole yrittiinyt kirjoittaa kirkkomusiikin historian kirjaa, vaan pi
kemrninkin piirtiiii sarjakuvan, jossa tarua todemmat viiliihdykset saavat 
kertoa rikkaasta ja yhii tuoreesta, aivan kuin tarjottimella olevasta perin
nostiimme. 

Kiisikirjanakin Tekstimotetista kantaattiin on subjektiivinen ja valikoiva. 
Alkupuoliskon tekstiosassa pyritiiiin luomaan suppea yleiskuva luterilaisen 
liturgisen vokaalimusiikin vuosisadoista, mutta piiiipaino sekii tekstiosassa 
ettii liite A:n nuottiesimerkeissii annetaan 1600-luvulle eli vuosisadalle, joka 
todisti otsikon mukaisen "lajinkehityksen" pienistii tekstimusiikin muodois
ta kohti laajoja teoskokonaisuuksia. Kirjan varsinainen tekstiosa esimerk
keineen etenee suurin piirtein kronologisesti kokonaishahmon luorniseksi. 
Tekstissii ei ole otsikoitu kaikkia sisiillysluettelossa mainittuja teos- tai aihe
kokonaisuuksia, jotka kuitenkin auttavat loytiimiiiin esim. tietyn esitysko
koonpanon tai tekstiliihteen mukaisia siivellyksiii. Tekstiosaan verrattuna 
yhtii laaja on 15 nuottiesimerkin liiteosa A. Esimerkkiluonteestaan huoli
matta niiytteet on toirnitettu mahdollisimman kokonaisina ja valrniina esitet
tiiviksi. Muut liitteet ovat erilaisia hakernistoja, joiden avulla voidaan jiiljit
tiiii esim. kirkkovuoden eri ajankohtiin siivellettyjii teoksia. 

Olen uskaltanut keskittyii suomeksi esitettiivissii olevaan ohjelrnistoon jo 
1600-luvulta periytyvien esikuvien innostamana. Varmaan aiheelliseenkin 
kritiikkiin ornien suomennosehdotusteni suurehkosta miiiiriistii rohkenen 
vastata, ettii nojaudun suurimmalta osin kielimuurit ylittiiviiiin yhteiseen 
kirkolliseen ja kulttuurilliseen aineistoon, jonka keskeiset kulmakivet ovat 
Raamattu ja virsikirja. Kanttorin toimenkuvaan on aina kuulunut alaansa 
liittyviin nuottikirjallisuuden opiskelerninen ja kiiytiintoon soveltarninen. 
Jopa oman aikamme liturgisen musiikin siiveltiirniseen on loydettiivissii 
eliiviii virikkeitii esiteltiivien kelpo kollegojen praktiikasta. 

Koko useampivuotisen urakkani aikana olen saanut loputtomasti apua lu
kuisilta henkiloiltii ja eri tahoilta. Kiitiin noyriisti teitii kaikkia, joiden kor
vaamattomalla tuella tiimii pieni puheenvuoro on voinut syntyii. 

Jiirvenpiiiissii elokuussa 1992 

Juhani Haapasalo 
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Johdanto 4 

Johdanto 

Tekstimotetista ... 

Luterilainen messu sailytti paaosin kaiken sen rikkauden, joka vuosisatojen 
kuluessa oli kristillisen kirkon jumalanpalveluselaman lantisen haaran 
kasvualustalle versonut. Jos myos idan kirkon perinteeseen kuuluvat suo
malaiset tapasivat puhua "lauluun menemisesta" ortodoksiseen liturgiaan 
lahtiessaan, ei lannen traditio ollut alkuaan musiikillisesti yhtaan koyhempi. 
Martti Lutherin toimet messun musiikin edistamiseksi eivat rajoittuneet 
seurakunnan yhteisen laulun elvyttamiseen, vaan han korosti yhta lailla 
messun vuoropuheluluonteeseen kuuluvan Jumalan sanan julistarnisen mu
siikillisia muotoja. Jumalanpalveluksessa esilla olevat Raamatun tekstit eli 
lektiot on seka idan etta lannen perinteessa aina laulettu. 

Raamatun tekstin liturginen laulaminen eli kantilloiminen johti jo varhain 
myos moniaanisiin musiikillisiin sovelluksiin. Erityisesti evankeliumien 
passiokertomukset tarjosivat suorastaan draamallisen lahtokohdan jakaa 
rooleja eri aanten laulettavaksi. Martti Lutherin omassa kantillointikaavassa 
(ks. liite A n:o 1) on tekstia jasentavien kadenssien ohella ehdotettu eri 
savelaloja Jeesuksen, evankelistan ja muiden henkiloiden repliikeille. 

Tekstimotetti syntyi, kun kantilloidun tekstin, nimenomaan evankeliumin, 
ydinjae tai -jakeet erotettiin kuoron motetiksi, usein taidokkaaksi polyfoni
seksi savellykseksi. Jo 1500-luvun lopulla oli olemassa kokonaisia luterilai
sia evankeliumimotettien vuosikertoja. Myohemmin niita julkaisivat viela 
mm. Melchior Vulpius (1612-1614; ks. liite A n:o 2) ja Melchior
Franck (1623).t

Klassisen tekstimotetin kukoistuskausi ulottui 1600-luvun alkuun, jolloin 
murtautui esiin homofonian ja kenraalibasson aikakausi. V aikka nimea 
tekstimotetti voidaan kayttaa jumalanpalveluksen lukuteksteihin liittyvista 
liturgisista savellyksista yleensa, viittaa termi motetti erityisesti polyfoni
seen savellystekniikkaan. Heinrich Schiltz edusti jo uutta, monodian ja 
konsertoivan tyylin aikaa, vaikka huipensikin myos motettikaytannon mm. 
kokoelmassaan Geistliche Chormusik (1648). Schiltz toisaalta puolusti 
vanhaa kontrapunktin taitoa ja piti sita aidon saveltajyyden perustana, mutta 
valtaosassa teoksiaan han loi jo uutta, kenraalibassotekniikkaan ja usein 
solistiseen esitystapaan perustuvaa intensiivista, konsertoivan tyylin teksti
musiikkia. Kehitys kohti kirkkokantaattia oli alkanut. 

1Saksalainen Hanssler-Verlag on julkaissut CD-levytyksen Dramatische Evangelienmotetten, joka
sisfiltiiii nun. kahdeksan Melchior Franckin motettia. Nuottilaitoksen Franckin kokoelmasta Deutsche 
Evangeliensprache on julkaissut Biirenreiter-Verlag (BA 1180). 



5 Johdanto 

... kan taattiin 

Ajan johtava musiikkimaa oli Italia, jonne kantaatinkin musiikilliset juuret 
johtavat. Heinrich Schutz oleskeli kahteen otteeseen ltaliassa ja toi muka
naan yhta hyvin vanhan tyylin kontrapunktitaidon ja monikuoroisuuden 
kuin uuden tyylin solistisen konsertoivuuden. Italiassa kantaatin perustyyp
pi oli soolokantaatti, ja niinpa voidaan painottaa myos luterilaisen pohjoisen 
itsenaisyytta kantaatin kehityksessa; taalla merkittava kuoron rooli perustui 
mm. tekstimotetin perinteeseen ja koraalin, virren, vahvaan asemaan. Muo
dollisesti italialaisella ja saksalaisella kantaatilla oli sangen vahan yhteista.
Italialaisen soolokantaatin perusainekset, resitatiivi ja madrigalistinen
aaria, lainattiin saksalaisen kirkkokantaatin tarpeisiin varsinaisesti vasta
1700-luvun puolella. Saksalaiset saveltajat eivat edes kayttaneet kantaatti
nimitysta kirkkomusiikkiteoksistaan, vaan kutsuivat savellyksia yleensa
joko niiden funktion mukaan (esim. Kirchensttick, Hauptmusik) tai vain
tekstin alkusanoilla, ellei sitten kaytetty perinteisia termeja motetto tai
concerto.

Kantaatti-nimen laaja-alainen merkitys on siis myohempaa perua. Saksa
lainen Friedhelm Krummacher maarittelee kantaatin yleisluontoisesti 
moniosaiseksi sykliseksi teokseksi, joka on kirjoitettu vokaali- ja soitinko
koonpanolle ja jossa on sekti tekstin ettti musiikin osalta erilaisia muoto
elementteja (Otavan Iso musiikkitietosanakirja, osa 3, s. 362). Erilaisten element
tien yhdistarnisen rinnalla on nahtavissa toinenkin kantaattiin johtava linja: 
Jakeittain jaksotetun raamatuntekstikonserton tai sakeistoittain savelletyn 
koraalisovituksen kokonaismuoto alkoi hajota musiikillisesti yha itsenai
sempiin osasiin. Koraalikantaatit ovat saksalaisen kantaattikirjallisuuden 
erityinen tyyppi, jolle ei loydy vastinetta muualta.2

Kohti Bachia 

Kantaatin kulta-aika vallitsi 100 vuotta tekstimotetin valtakautta myohem
min. Edelleen oli kysymys keskeisesti liturgisesta musiikista. Edella lainat
tu Krummacherin maaritelma kantaatin rakenteesta jatkuu funktiomaarit
telylla: kantaatin suhteellisen itsenaisten ja muodoltaan suljettujen osien 
tehttivtinti on liturgiaan sopeutettuina selittati sen dogmaattista sisaltoti. 

Kantaatti peri tekstimotetin tehtavan ja paikan ja esitettiin heti evankeliu
min kantilloinnin jalkeen, joskus kaksiosaisena loppupuoliskoltaan saarnan 
jalkeen. Dieterich Buxtehuden kantaatit tosin ovat vain aniharvoin 

2Otsikosta tekstimotelista kantaattiin huolimatta myos koraalisovitukset kuuluvat taman katsauksen
piiriin; kantaattikirjallisuudessa ne oval erottamaton osa kokonaisuutta ja voivat tietysti sisa!loltillin olla 
myos tekstimusiikkia (esim. psalmivirretja evankeliumiparafraasivirret). Muussakaan tapauksessa ei ole 
syyta jattfili koraaliohjelmistoa huomioon ottamatta, ovathan esim. kieliongelmat tlilloin minimissaan. 
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evankeliumikantaatteja, sen sijaan usein ehtoolliseen liittyvia.3 Georg 
Philipp Telemann loi 1700-luvun runsaimpiin kuuluvan kantaatti
tuotannon. Telemannin kokoelman Der Harmonische Gottesdienst (1725-
1726) kantaattien pienet solistiset miehitykset mahdollistavat yhta hyvin 
koti- kuin jumalanpalveluskayton, kuten saveltaja esipuheessaan toteaa. 

Johann Sebastian Bach on luterilaisen kantaattikaytannon huipentaja. 
Bachin lahemmas 200 sailynytta kirkkokantaattia esittelevat niin rikkaan 
mahdollisuuksien kirjon, ettei voi olla ajattelematta saveltajan ratkaisujen 
olleen jopa ylimitoitettuja hanenkin aikansa jumalanpalveluselaman ja 
varsinkin voimavarojen nakokulmasta. Toisaalta Bachin teoksilla ja niiden 
ainutlaatuisilla konseptioilla on loppumattomasti annettavaa myos periaat
teellisesti. 

Bachin varhaisimmat sailyneet kantaatit ovat vuosilta 1707-8. Ne jatkavat 
viela monessa suhteessa hanen edeltajiensa avaamalla linjalla, vaikka ovat 
myos jo persoonallisia mestariteoksia. Seuraavat teokset ovat Weimarin 
kauden loppuvaiheilta (n.1714-). Talloin ovat mukaan tulleet resitatiivi ja 
da capo -aaria seka yksinkertainen paatoskoraali. Paaosa kantaateista 
ajoittuu Leipzigin ajan alkuvuosiin, jolloin Bach savelsi kantaatin la.hes joka 
sunnuntaille. Leipzigin toinen vuosikerta on erikoislaatuinen koraali
kantaattien vuosikerta. Verrattuna 1600-luvun koraalikantaatteihin nyt on 
mukana resitatiiveja ja aarioita, jotka on runoiltu vapaasti, esim. kyseista 
korvautuvaa virsisakeistoa kommentoiden tai laventaen. Bach palasi viela 
pelkkiin koraaliteksteihin 1730-luvun vaihteen tienoilla. Naihin aikoihin 
kantaattien saveltaminen vaheni mestarin koko loppuelaman ajaksi. Teoksia 
oli toki jo tarpeeksi, mutta myos muuttumassa olleet olosuhteet epailematta 
vaikuttivat asiaan. 

Bachien perinto 

Ymmartaaksemme kuinka laajalla pohjalla liturgisen musiikin saveltami
nen Bachin aikaan oli, on syyta muistuttaa, etta pelkastaan Bachin suvussa 
oli muutaman sukupolven aikana la.hes 20 tunnettua saveltajaa, joiden 
yhteenlaskettu kantaattituotanto lienee ollut melkoinen. J. S. Bach osasi 
antaa arvon sukulaisilleen ja kerasi huomattavan kirjaston edeltavien 
polvien Bachien motetteja, konserttoja ja kantaatteja. Seuraavillakin pol-

3Tutkijat muistuttavat, ettii erilaisissa viroissa palvelleet Ioivat funktioltaan hiemau erilaisia teoksia:
Kauttori keskittyi paamusiikkiin, urkuri Gota tointa Buxtehude Lyypekin Marian kirkossa hoiti) usein 
ehtoollismusiikkiin ja hovikapellirnestarit saattoivat olla vapaimpia kaikissa valinnoissaau. Vlihitellen 
tlillaiset erot kylla kaventuivat ja kautaatin rakenteesta ja sisiillostii riippumatta evankeliumin yhteys 
sailyi tiirkeimpana esityspaikkaua. Nain Iienee ollut Iaita myos seuraavassa mainittujen Telemaunin 
soolokautaattien, vaikka niiden vapaasti runoillut tekstit hakivat Ilihtokohtansa yleensa paivan 
epistolatekslistii. (Telemaunin Harmonischer Gottesdienst -sarjau kautaatit ovat sen verrau Iyhyitii, etta on 
ollut mahdollista esittiia niitii samaua pyhana kahdessakin kirkossa samalla miehityksella, kun toinen 
esitys sijoittui puolestaan saarnan jiilkeen.) 



7 Johdanto 

villa oli aktiivisuutta myos kirkkomusiikin suuntaan, mutta juuri tahan 
taitteeseen osui voimakas jumalanpalveluselaman murros, jonka seurauk
sena mm. kantaatti syrjaytyi pian liturgisesta kontekstistaan taysin. 

Felix Mendelssohn oli vain vuosisataa myohemmin ymmalla, mihin 
tarkoitukseen han esim. kantaattinsa olisi saveltanyt; liturgisiin yhteyksiin 
niilla "ei ollut paikkaa". Kantaattien ohella Mendelssohnin psalmit, motetit 
seka oratoriot kertovat uudesta pyrkimyksesta rakentaa siltoja perinteen 
rikkauksiin. Katolisen Max Regerin oli kuitenkin viela vuosikymmenia 
myohemmin ihmeteltava, miksi luterilaiset laiminloivat koraaliaarteis
toaan. 

Oman vuosisatamme uudistuspyrkimykset ovat palauttaneet liturgisen 
musiikin kotipaikkaoikeuden. Tekstimotetti on loytynyt uudestaan, samoin 
kantaatti.4 Pohjoismaissa ovat viime vuosikymmenet olleet vilkasta uusien 
linjojen rakentamisen aikaa. Suomessa on muutama vuosi sitten otettu 
kayttoon uusi virsikirja, ja uusi raamatunkaannos on vastikaan hyvaksytty. 
Kirkon jumalanpalveluselaman uudistustyo on parhaillaan kaynnissa.s 
Jokainen aikakausi suodattaa asioita oman nakemyksensa lapi, mutta yha 
uudelleen on myos huomattu, ettei uutta voida rakentaa ilman yhteytta 
perinteeseen. 

4 Alaviitteessa 1 mainitulla aanitteella on myos kolme saksalaisen modemistin Ernst Peppingin 
evankeliumimotettia 1930- ja 50-luvuilta. 
5suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman kasikirjakomitean tyo 
ei rajoitu uuden virsikirjan ja vasta valmistuneen raamatunkaannoksen aiheuttamien teknisluonteisten 
tarkistusten tekemiseen kirkkokasikirjaan, vaan tavoitteena on syviillinen uudistus, jossa esim. Raamatun 
tekstien asemaa - ja tiilloin myos tekstimusiikin mahdollisuuksia - pyritfilin vahvistamaan (ks. komitean 
viilimietinto, ev.lut. kirkon keskushallinnon julkaisusarja A 1992:1). 
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1. Motetti ja konsertto

Luterilaisen kirkkomusiikin historiassa 1600-luku on harvinaisen rikasta 
aikaa. Sita kutsutaan usein kultakaudeksi, vaikka ulkoisesti elettiin 
aiirimmii.isen vaikeissa olosuhteissa sotien keskella. Jo 1500-luku oli ollut 
tuotteliasta aikaa virsikokoelmien, passiomusiikin ja evankeliumimotettien 
julkaisujen seuratessa toisiaan. Vuosisadan vaihteessa vakiintui uusi 
koraalisovitusten ja sakeisti:ilaulujen tyyli, nk. kantionaalityyli, jossa satsin 
johtoaani, cantus firmus, sijoitettiin yla-aaneksi aiemmin kaytetyn tenori
aanen sijaan. Vokaalipolyfonian perinne sai rinnalleen kenraalibassopoh
jaisen vertikaalisen rakennustavan ja soitinmusiikki itsenii.istyi yha idio
maattisempaan suuntaan; 1600-luvun ensi vuosikymmenina synnytettiin 
useimmat niista urkukoraalin muodoista ja tekniikoista, joihin edelleen 
nojaudutaan. Vokaalimusiikin keskeisena hahmona, perinteen tallentajana 
ja tien nayttajana oli Wolfenbilttelin ja Dresdenin hoveissa toiminut 
Michael Praetorius (1571/2-1621). Nuori Heinrich Schiltz tutustui niin 
ikaan Dresdenissa aloitellessaan Praetoriukseen ja varmasti myos taman 
mittavaan kirjalliseen tuotantoon, josta maiirallisesti paaosan muodostivat 
protestanttisten koraalien sovitukset (ks. liite A n:o 3). Voi hyvin olla, etta 
Praetoriuksen valtaisa koraalikirjasto johti Schiltzin keskittymaan Raa
matun tekstimusiikkiin. 

1. 1. Heinrich Schiltz (1585-1672)

Heinrich Schiltzin maine saveltajana, opettajana ja asiantuntijana oli ainut
laatuinen jo varhaisista vuosista lahtien. Tosin Schiltz ei ollut enaa aivan 
nuori vakiintuessaan Dresdenin hovin kapellimestariksi, mutta tiitii virkaa 
ban sitten hoiti yli nelja vuosikymmenta, kaytannossa jopa pitempaan. 
Kolmikymmenvuotinen sota toisaalta aiheutti hovin musiikkielamaan pit
kiakin katkoksia, jolloin Schiltz valiin siirtyi opiskeluvuosiensa Italiaan tai 
oleskeli myos Koopenhaminassa. 

Savelkielessaan Schiltz loi persoonallisen synteesin luterilaisen musiikki
perinteen, myohii.isen alankomaisen vokaalipolyfonian ja uusien italia
laisten virtausten aineksista. Schiltzin musiikillisen ajattelun keskipisteena 
on aina teksti ja sen sisallon ilmentiirninen. 

Voidaan perustellusti kysyii, onko Schiitzin musiikin suomentaminen sitten 
mahdollista tai mielekiistii; jos se jotenkin teknisesti onnistuisikin, niin 
pystytiiiinko siiilyttiimiiiin tekstistii nouseva siivelkielen retoriikka, Schiitzin 
"musiikin poetiikka"? 

Schiitzin teksteistii valtaosa on saksankielisiii ja siten rakenteeltaan usein 
hyvin kaukana suomen kielestii. Mutta 1600-luvulla vielii yleisen kiiytiinnon 
mukaisesti myos latinan kieli on esillii. Tunnetusti suomi ja latina ovat 
llihempiinii toisiaan kuin suomi ja saksa - tai kuin latina ja saksa. Johanneksen 
evankeliumin jae Sana tuli lihaksi ei milliiiin istu saksankielisen tekstin mittaan 
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das Wort ward Fleisch, mutta sopii tasmalleen latinan tekstin Verbum caro 
factum est tilalle. Mielenkiintoista on, etta Schlitz on itse laatinut eraista 
savellyksistaan seka saksan- etta latinankielisen version. Naitten nuottikuvaa 
vertaamalla voidaan saada lahtokohtia myos suomennosten vaatimien 
ratkaisujen hiomiseen. 

Luukkaan evankeliumin I. luvun Marian ilmestyksen tekstiin savelletyt 
dialogikonsertot SWV 333 ja 334, saksankielinen Sei gegrllsset, Maria ja 
latinankielinen Ave Maria, on muokattu tasmfilleen samaan runkoon. On 
selvaa, ettei eri teksteissa paasta samaan mittaan saatikka tavumaaraan, vaikka 
kaannettaisiin vapaastikin. Jonkin verran voidaan tavumaaraa saadella esim. 
sanatoistoilla (sei gegrlisset / ave, ave), mutta harvemmin tama onnistuu 
luontevasti. Yleensa joudutaan jakamaan tai yhdistamaan nuottiarvoja, kuten 
saveltaja on menetellyt useissa kohdin. (Onpa Marian kysymys we/ch ein 
Gruss ist das saanut vastineeksi yli kaksinkertaisen tavumaaran qua/is, qua/is 
est ista salutatio, kun qua/is on toistettu, ikaan kuin tavuja ei muutenkin olisi 
tarpeeksi; katkeytyyko ratkaisuun kenties luonneanalyysi saksalaisen ja 
italialaisen Marian puhetyylien eroista!) 

Saveltaja on joutunut usein luopumaan myos fraasien yhdenmukaisesta 
jasentamisesta, ja toisiaan vastaavia sanoja, keskeisiakin, on taytynyt sijoittaa 
eri kohtiin. Kadensseissa on eroja ja jopa kohotahti voi puuttua toisesta 
versiosta vaikka on toisessa. 

On siis helppo osoittaa saveltajan itsensa tehneen juuri niita muokkauksia, 
joita esim. suomentaja joutuu vfilttamatta tekemaan pyrkiessaan sisallollisesti 
ja retorisestikin mahdollisimman toimivaan tulokseen. Saveltajalla on tassa 
suhteessa tietysti suurempi oikeus tarvittaviin muokkauksiin, mutta voitaneen 
olettaa, etta kyseiset ratkaisut ovat myos tyydyttaneet hanta. 

Heinrich Schtitzin slivellystuotanto on sailyneidenkin teosten valossa 
tavattoman runsas. Se keskittyy miltei kokonaan liturgiseen vokaali
musiikkiin, joskin tiedetlilin, etta juuri monet maalliset teokset, mm. 
ensimmainen saksankielinen ooppera Dafne, eivat vain ole sililyneet. 
Myosklilin itsenilistli soitinmusiikkia ei ole, ei edes urkumusiikkia. 

Teoksittain luetteloi tuna sailyneiden savellysten maara on lahes 500. 
Schlitz ryhmitti yksittaiset, usein erilaisetkin ja osittain eri aikoina savelletyt 
teokset mielellaan kokoelmiksi. Numeroidun teosluettelon Schlitz-Werke
Verzeichnis (SWV) toimitti vuonna 1960 Werner Bittinger. 

Dresdenissa vuonna 1619 julkaistu kokoelma Psalmen Davids sampt 
etlichen Moteten und Concerten (SWV 22-47) on ensimmilinen kirkko
musiikin kokoelma. Osa sen 26 teoksesta on savelletty uskonpuhdistuksen 
I 00-vuotisjuhlallisuuksiin vuonna 1617. Kokoelman teosten loisteliaat 
esityskoneistot kertovat muutaman vuoden takaisten Italian oppivuosien ja 
opettajan Giovanni Gabrielin vaikutuksesta. Miehitykset ovat moni
kuoroisia ja instrumenttiosuudet lisalivlit variloistoa. Osa kuoroista Gotka 
erilissli tapauksissa voivat olla yhta hyvin soitettuja kuin laulettuja) voi jaada 
pois. Seuraavista esimerkeista jalkimmilinen on perati nelikuoroinen, mutta 
voidaan toteuttaa kaksikuoroisena. Ensimmilisessa tarvitaan kaikki kolme 
kuoroa, mutta coro capella6 -ryhmista toinen voi mainiosti olla soitinkuoro 
tai coro favoriton tapaan solistinen. 

6schiitz kiiyttlili coro capella -nimitystli tavallisesta kuorosta (joka usein voidaan korvata soittimin tai 
joka voi jfilidli eriiissa tapauksissa poiskin) ja coro favorito -nimitystli valikoidusta kuororyhmastli tai 
solisteista. Saveltlijan omat esitysohjeet on painettu kokonaislaitosten esipuheiden yhteyteen. 
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Kun Herra paimentaa (Der Herr ist mein Hirt, SWV 33)7 on savelletty 
koko psalmin 23 tekstiin. Psalmi liitetaan perinteisesti toiseen paasiaisen 
jalkeiseen sunnuntaihin, vaikka se tietysti kuuluu yleisimmin esilla olevien 
joukkoon. 8 Myos Schlitz on lainannut samaa psalmia muussakin yhteydessa.
Esittajistoon vaaditaan nelja solistia (SSAT) ja ainakin yksi capella -kuoro 
(SATB). Toinen kuoro (Capella I) voinee olla myos soitinkuoro (SSAT), 
mutta kaytannollisinta on, etta sen korvaa samat aanialat omaava em. 
solistiryhma; capella I ja coro favorito eivat esiinny yhta aikaa. Seuraava 
vapaa suomennos on laulettuna9 mahdollinen: 

J J J 
VIH-REIL-LE 

HAN sidotaan puolinuotiksi 
OIKEALLE-sana toistuu 
tenorin tahdissa 61 

HAN sidotaan neljasosaksi 

VOITELEE-sanan toinen ja 
kolmas tavu lauletaan kah

deksasosiksi 

Kun Herra paimentaa, 
ei mittltln puutu. 
Vihreille niityille htln johtaa 
ja luokse veden virvoittavan. 
Htln virvoituksen antaa 
ja johtaa oikeal/e tie lie 
nimens/1 suuren ttlhden. 
Jos kulkisin pimetln 
kuo/eman laakson kautta, 
en, en pelktlisi: 
Herra IIJsntJ on 
ja vitsansakin lohduttaa. 
Htln va/mistaa minulle ptJyditn 
vihollisteni eteen, 
htln tJ/jyl//1 voitelee ptltlni, 
maljani on runsas. 
Herran h:yvyys, rakkaus 
ymptJrtJi kaikkina ptlivin/1, 
ja Herran huoneessa asua 
saan ainiaan. 

HER-RA jaetaan puolinuoteiksi; 
tabdista 14- kannattaa pisteell. 
kokonuotti jakaa kolmeksi puo
linuotiksi (KUN HERRA) ja vas
taavasti sitoa PAI-tavulle kaksi 
puolinuottia. 

tavut -TE-NI E-TEEN joudutaan 
jakamaan saksan FEINDE-sanan 
pitkille nuottiarvoille . 

Nyt kiitii, sielu, Herraa (Nun lob, mein Seel, den Herren, SWV 41) on 
psalmivirsikonsertto (tai saveltajan kutsumana canzona), jonka pohjana on 
meillakin jo Jaakko Suomalaisen virsikirjassa ollut psalmivirsi, nykyinen 
virsi 323. Tekstina on vain virren ensimmainen sakeisto, mutta muitakin 
voidaan kayttaa. Savellys edustaa toisaalta loisteliainta ja suurikoneistoisinta 
Schlitzia, toisaalta se on Schlitzia helpoimmillaan. Taydellisena teos on 
nelikuoroinen ja vaatii viela nelja solistiakin, mutta saveltajan mukaan kuorot 
I ja II - jotka ovat mieluiten soitinkuoroja - voidaan jattaa poiskin. 
Mahdotonta ei myoskaan ole korvata uruilla solistien imitoivia osuuksia, 
joiden tehtavana on valmistella kunkin sakeen monikuoroinen esitys. Edelleen 
urut voisi korvata jopa capella III:n, jolloin laulettavaksi jaa vain IV :n kuoron 
osuus, mutta katevin ratkaisu lienee antaa solistien huolehtia capella III:sta 
vastapainoksi koko kuoron capella IV :Ile.IO 

?Heinrich Schiitzin teoksista on valmistumassa ainakin kahden kustantamon, Barenreiterin ja Hansslerin 
kokonaislaitokset. Kumpikin toimittaa myos eripainokset yksittliisista teoksista. Kyseisia laitoksia ei 
tassii erikseen mainita ellei niita kommentoida. 
8verrattuna p!iivan evankeliumiin ja epistolaan psalmitekstit ovat voineet vapaammin liittyii eri tehta
viin. Perinteisimpiii ovat introituspsalmien yhteydet juuri tiettyyn pyhliiin. Muuten psalmit ovat piiii
jumalanpalveluksessa kuuluneet mm. tekstinlukujen yhteyteen vastauspsalmeina ja ehtoolliseri vieltoon. 
9Jollei erikseen ole mainillu, suomennosehdolukset ovat lekijan laatimia. On huomattava, ettei niita 
voida ottaa erilleen teosyhteydestaan, vaan niiden ratkaisut oval juuri kyseiseen savellykseen liittyvia ja 
tarkoitettu lauleltaviksi. Pohjana on mahdollisuuksien mukaan uusi raamatunkliiinnos. 
10Jos 1eos silti pelottaa piluudellaan, siita on mahdollista muodostaa lyhennetty versio siirtymiillii
tahdista 125 suoraan tahtiin 214 (kyseiset tahdilja niita edeltiivat kadenssit oval identtiset). Tiilloin siis 
virren kuudennesta siikeesta siirrytaan suoraan yhdenteentoista eli viimeista edelliseen siikeeseen. Tekstin 
luontevan saumaamisen takia voitaneen piiiitossiikeiden teksti tassa tapauksessa valita virren viimeisesta, 
viidennesta siikeistosta. Suomalaisen lekstin sijoittaminen ei ylipiiiitaan tuota pulmia; vain viimeisen 
siikeen pohjoismaisen versiomme kaksi ylimiiiir!iista tavua pudotetaan valinnan mukaan pois. 
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Vuonna 1625 Schlitz julkaisi latinankielisen, osin Raamatun teksteihin, osin 
vapaisiin teksteihin siivelletyn motettikokoelman Cantiones sacrae (SWV 
53-93). Seuraavista kolmesta motetista kaksi onjulkaistu suomeksi Otavan
vanhassa Kirkkokuorolauluja -sarjassa (toim. Alfred Hiilimies).

Sua, Herra, huudan (Quoniam ad te clamabo, SWV 62) on julkaistu 
sarjan viidennessa vihkossa, s. 7-. Motetin teksti on psalmin 5 alusta. Talia 
psalmilla ei ole meilla varsinaista kirkkovuosiyhteytta, mutta motettia voi
daan laulaa esim. paastonaikana. Hiilimiehen julkaiseman vapaan suomen
noksen ohella voidaan kayttaa mytis seuraavaa psalmimukaelmaa: 

Kuuntele huutoni (J(Jnt(J, Herrani, 
sinua rukoilen, kuninkaani; 
jo varhain vastaat, Herra, 
siis nyt kiitan! 

Motetin miehitys on SATB (yhta hyvin solistikvartetti kuin kuoro) ja 
mukaan voidaan liittaa urkucontinuo, jollainen on julkaistu Barenreiterin 
laitoksessa (eripainoksena BA 1959). Alkuperainen savellaji on tosin koko 
askeleen korkeam pi. 

Ah, J eesus rakkahin (Dulcissime et benignissime Christe, SWV 67) on 
em. sarjan neljannessa vihkossa, s. 5- (Barenreiterilla BA 1965). Sen teksti 
on keskiaikainen Kristus-mietiskely, joka sisaltaa viittauksia useisiin raama
tunkohtiin ja nain mytis liittymia eri pyhapaiviin. 11 Motetin alkuperainen 
aaniala on SSAB, mutta Hiilimies on transponoinut sen pienella terssilla alas, 
jolloin miehitykseksi saadaan SATB. Suomalaisen laitoksen tahti 68 on 
virheellinen: basson tulee olla A. 

Niin kuin Mooses nosti kiilirmeen (Sicut Moses serpentem in deserto exal
tavit, SWV 68, eripainos BA 1966) on kokoelman harvoja Uuden testa
mentin teksteihin savellettyja. Kolminaisuudenpaivan evankeliumin paattis
jakeisiin (Joh. 3:14-15) savelletty motetti voidaan tekstittaa suomeksi seuraa
vaan kaanntisversioon tukeutuen: 

n n J. i 
KO - RO-IBT- TA-

(ELAA jaetaan) 

Niin kuin Mooses, 
kuin Mooses eramaassa 
kaarmeen nosti, 
niin myos Ihmisen Poika 
on korotettava, 
ett(J yksik(J(Jn, joka uskoo, 
ei hukkuisi, 
vaan saisi e/(J(J, 
vaan saisi elaa aina.12 

J 
POI-KA 

J J J J J J J 
ET-TA YK SI-KAAN JO- KA 

11 Bi!renreiterin laitoksessa ehdotetaan 4. paastonajan sunnuntaita, mutta ybtli byvin voidaan ajatella I. 
loppiaisen jillkeistli, 21. kolminaisuudenpiiivan jfilkeistli tai rukoussunnuntaita. 
12Latinankielisen raamatuntekstin suomentaminen ei sinansa rakenteellisesti ole ongelmallista. Pulmia 
koituu fraasien jakamisesta osiin ja tlissa tapauksessa siitli, ettli sisfillollisesti Vulgatan ja suomen
kielisten raamatunkaannosten ilmaisut poikkeavat bieman toisistaan. Latinan versioon UT OMNIS, QUI 
CREDIT IN EUM, NON PEREAT verrattuna suomennos on saanut lyhennetyn asun, josta puuttuu ilmaisu 
NON PEREAT (ei bukkuisi) - se on meilla vasta seuraavassa jakeessa - mutta musiikin jasentymisen takia 
se on tlissa otettava mukaan, jolloin puolestaan lauseen alkupuoli on muutettava muodosta ETTA 
JOKAINEN muotoon ETTA YKSIKAAN. (Suomeksihan ei voida ilmaista: JOKAINEN JOKA USKOO, EI 
HUKKUISI.) Teknisistli syistli on SED HABEAT kaannetty jo lauseen paatostli lainaten V AAN SAIS! ELAA, 
vaikka koko lause on toistettava viela sanoilla VITAM AETERNAM. Sana AINA on siten liitettliva 
ylimaariiisina tavuina pitkiin AETERNAM-fraasin ybteyteen esim. seuraavasti: 

) ) ) J J J. 
VAAN SAI-SI E - LAAAI-.... -NA 



Motetti ja konsertto Schiltz 12 

Joitakin vuosia varhemmin Schiltz oli ryhtynyt riimitetyn psalttarin, nk. 
Becker-psalttarin (oik. Psalmen Davids, SWV 97-256) siiveltiimiseen 
leipzigiliiisen teologin Cornelius Beckerin runoihin. Psalttarin ensi laitos 
ilmestyi vuonna 1628, mutta koko sarja valmistui lopullisessa muodossaan 
vasta vuonna 1661. Tiistii kokoelmasta ovat piiiiosin periiisin ne pienet 
kantionaalilaulut, joita meilliikin on julkaistu runsain miiiirin, tosin yleensii 
uudelleen tekstitettyina. 13 

Becker-psalttari on kantionaalin aarreaitta. Sen osasten maara ei jaa edes 
150:een, koska valittavana on joskus vaihtoehtoisia versioita. Raamatun pisin 
psalmi 119 (jonka Becker-parafraasikin on pitka) on saanutjiisennyksekseen 
kahdeksan eri savelmaa. Aivan kaikki ei ole Schiltzin saveltamaii (eika 
Beckerin runoilemaa) sillii 12 keskeistii vanhaa psalmivirtta on sellaisenaan 
mukana Schiltzin sovittamina. Niistii on meilla edelleen kiiytossii neljii: Psalmi 
12 / virsi 187, 46/170, 103/323, 130/290. Virsikirjaamme ei ole tullut 
Beckerin teksteja, mutta koska seuraavissa neljiissii osuvat runomitat yhteen, 
niitii voidaan kuorolauluina hyvin laulaa Beckerin tekstien "kiiiinnoksina": 
Psalmi 23 / virsi 375, 32/284, 86/350 ja 145/331. 

Kaksi aitoa (tai ainakin samaan psalmiin perustuvaa) Becker-suomennosta 
on julkaistu myos suomeksi. Musiikki Fazerin Carmina 3 -vihkossa (s. 46) 
on Leena Joen suomennos psalmista 96. Psalmi 117 on julkaistu suomeksi 
perati kolmena versiona, Suomen Kanttori-urkuriliiton toimesta (SKUL n:o 
62), Fazerin Cantionale -sarjassa (osa 1, s. 41) ja Fazerin Carmina 3 -vihkos
sa (s. 42). Carminan versiot kummastakin ovat sikali kaytiinnollisiii, etta 
niihin on liitetty continuosatsi. Erikoisin on SKUL:n laitos psalmista 117. 
Siitii on tehty kehysmuoto liittiimiillii viiliosaksi halleluja -taite, jonka Schiltz 
sijoitti kokoelmansa paiitteeksi. 

Toinen Italian matka toi Schtitzin siivelkieleen uusia piirteitii monodiseen 
konserttoon tutustumisen myota. Sooloiiiinen ilmaisuasteikko ja tekstin
kiisittely saivat uusia ulottuvuuksia ja samalla instrumenttien osuus muuttui 
itseniiisemmiiksi. Uusi loyto synnytti tuoreeltaan jo Venetsiassa vuonna 
1629 painetun Symphoniae sacrae -kokoelman (I, SWV 257-276) 
latinankielisiin raamatunteksteihin. Sarja sai kaksi jatko-osaa vuosina 1647 
(II, SWV 341-367) ja 1650 (Ill, SWV 398-418), nyt saksankielisinii. 

Symphoniae sacrae -kokoelmat luetaan Schiltzin tarkeimpiin. Ensimmiiisen 
kokoelman konsertot esittelevat saveltiijiinsii italialaisimmillaan, intensiivisim
milliian. Toinen osa sulauttaa monodian keinot saksalaiseen ilmaisuun. Kol
mannen kokoelman savellysten muoto- ja kokoonpanoratkaisut viittaavat 
selvimmin kantaatin tulemiseen. 

13Musiikki Fazerin Cantionale-sarjassa on 14 Becker-psalttarin satsia. Niista yhdessa, psalmissa 117, on 
alkuperaiseen viittaava suomenkielinen teksti. Seuraavassa luettelossa on Cantionale-vihkon sivunumero 
vasemrnalla ja vastaava Schiitzin psalttarin numero oikealla. Luettelon avulla on mahdollista jaljittiiii 
Barenreiterin laitokseen (BA 984) liitetty bassonumerointi (continuosatsin tulisi kemaasti olla mukana 
harmonian ja sointikuvan taydentajana): Cantionale s. 16 / Becker-psalttari n:o 132, 18/125, 35/133, 
41/117, 48/138, 61/50, 67/12, 97/40, 103/122, 130/2, 140/61, 151/58, 161/111, 212/47. 

Myos Suomen kanttori-urkuriliiton kustantama, Jorma Kontusen toimittama Hymnale-vihko sisaltiiii 
perliti 35 Schiitz-lainaa, tiillli kertaa 3-lilinisiksi muokattuina. Kun kuoron resurssit mahdollistavat aidon 
nelililinisen satsin, voidaan Hymnalessa julkaistut uudet suomenkieliset tekstit sijoittaa myos Schiitzin 
versioihin seuraavasti: Hymnale 3 / Becker-psalttari 150, 13/140, 15/7, 16/109, 17/1, 19/123, 23/4, 
28/6, 32/114, 35/3, 37/146, 38/32, 39/126, 43/59, 44/60, 46/21, 47/62, 49/33, 50/61, 51/34, 52/105, 
54/64, 55/134, 57/14, 58/101, 59/65, 61/119 (kolmas versio), 63/102, 64/119 (ensimmainen versio), 
66/49, 69/118, 71/96, 74/74, 76/15 (jalkimmainen vaihtoehto), 78/66. 
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Liitteen A nuottiesimerkiksi on toimitettu konsertto Tulkaa minun luokseni 
(Venite ad me, SWV 261). Se edustaa ansiokkaasti ensimmaista kokoelmaa: 
Sooloaanen (useissa konsertoissa dueton ja joskus useammankin aanen) 
kanssa konsertoi kaksi viulua basso continuon roolin jaadessa taustalle. 
Kokonaisuus on (ei aina) kehysmuotoinen ja rakentuu (yleensakin) taitteista, 
jolka eroavat affektiltaan, tempoltaan ja tarvittaessa tahtilajiltaan. Tekstin 
(Matt. 11 :28-30) yksittaisten sanojen toisto on tyyppipiirre, tassa jakeissa 
J!Q1M ad me (tulkaa ... ), 1f211ilf.jugum meum (ottakaa ... ) ja et onus meum !&Jl.f. 
( ... kevyt). (Ks. liite A n:o 4). 

Symphoniae sacrae II:n konsertot jakaantuvat lauluaanten osalta yksi-, 
kaksi- ja kolmiaanisiksi. Instrumenttiryhmana on jalleen kahden viulun (tai 
muun sopivan soittimen) ja basso continuon yhdistelma. Sarjan ainoa 
koraalikonsertto En tahdo Herrastani milloinkaan luopua (Von Gott will ich 
nicht !assen, SWV 366) on mielenkiintoinen esimerkki italialaisen tyylin 
yhdistamisesta saksalaiseen (tai oikeastaan ranskalaista alkuperaa olevaan) 
virteen, jonka savelma on koko ajan mukana prosessissa. Itse savelma on 
suomalaisessa virsikirjassa saanut perati viisi eri tekstia, ja aivan mahdollista 
on lainata yksittaisia Schiitzin sakeistoja muidenkin tekstien yhteyteen esim. 
vuorolaulua varten. Tietysti nimiteksti, virsi 293, istuu parhaiten. Kun 
nykyinen suomenkielinen versio on vain kuusisakeistoinen, on kuitenkin 
pohdittava, miten valitaan suomennettavat sakeistot. Sisallollisesti kaksi 
ensimmaista ja viimeinen sakeisto vastaavat hyvin toisiaan, joten niista on 
tietysti pidettava kiinni. Suomalainen kolmas sakeisto vastaa kylla saksalaista 
kolmatta ja neljannellekin on vastine viidennessa ja viidennelle kuudennessa, 
mutta kaikissa naissa tapauksissa suomenkielinen teksti aiheuttaa nuotti
kuvaongelmia. Suomenkielisessa esityksessa voisikin siirtya toisen sakeiston 
jalkeen suoraan Schiitzin kuudenteen, ja jalkaa tasta Joppuun korvaamalla 
saksalaiset sakeistot 6, 7 ja 8 suomalaisilla 3., 4. ja 5. sakeistolla, jolka 
luontuvat tehtavaansa seuraavien pienten teknisten tarkistusten jalkeen hyvin: 

-3. siikeistiin viimeinen siie kaannetiilin muotoon VAN AN!. PUUTIEENI
ja se sijoitetaan vasta tahteihin 134-136. Edellisten tahtien vajaa siie
will uns erwekken mutetaan muotoon ETEESI KANNAN.
-4. siikeistiin alun (tahdit 141-142) bassojakaa:

nn; ; ;;;; 
SINUA TAH -DON KIIT-TAA, SI-NU -A TAH-DON ... 

-4. siikeistiin tahdissa 149 ylempi aani laulaa autuas-sanan tavun 
TU- viimeiselle neljiinnekselle ja tavun -AS tahdin 150 ykkoselle; 
seuraava siie ( tahdista 151) kaannetiilin muotoon 

TAALLA ME RIEMUITSEMME 
-5. siikeistiin tahti 170 ratkaistaan V AAN KIRKKAIMPAAN
-6. siikeiston paatos lavennetaan muotoon TONOSSA NllN JO ILOITSEN

Symphoniae sacrae 111:n tunnuspiirteita ovat suurentuneet esityskoneistot 
Golka ovat kuitenkin supistettavissa solistiryhmaksi ja kahden viulun ja basso 
continuon yhtyeeksi), muotojen avartuminen ja kontrastoituminen (edelleen 
kiinteahkon kokonaismuodon puitteissa) ja musiikin objektiiviset ja tasa
painoiset linjat Golka eivat silti ole vailla dramatiikkaa). Ei siten ole yllattavaa, 
etta monet antavat juuri talle 21 konserton kokoelmalle Schiitzin paateoksen 
arvon. Se on kuitenkin edelleen turban vahan tunnettu, koska nuotteja ja 
aanitteita on ollut vaikea saada.14

14vasta vuonna 1989 ilmestyi ensimmiiinen Symphoniae sacrae III:n kokonaislevytys jossa esiintyviit
Musica fiata -yhtye ja Stuttgartin karnarikuoro sekii joukko nimekkiiitii solisteja Frieder Bemiuksen 
johdolla. Kahden CD:n kansion on julkaissut deutsche harmonia mundi. Tiillii hetkellii myos nuotit oval 
saatavilla ainakin Biirenreiterin ja Hiinsslerin kustantamina. 
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Konserttojen tekstivalikoimassa painottuu nyt selvlisti Uusi testamentti. 
Useimmiten teksti on myos tietyn pyhlipliivlin lukukappaleesta. Vaikuttava 
dialogikonsertto Mein Sohn, warum hast du uns das getan (Poikani, miksi 
teit meille tlimlin, SWV 401) liittlili pliivlin evankeliumiin (Luuk. 2:48-49, 
ks. uudenvuodenpliivlin jlilkeinen sunnuntai) myos pliivlin psalmin 84. 
Teoksen suomentaminen ei valitettavasti ota onnistuakseen uuden raamatun
klilinnoksen mukaisesti. 

Pienimmilllilin Symphonie sacrae III:n esittlijistoon tulee aina kuulua 
favoriittiryhmlin eli pienen kuoron tai solistiryhmlin sekli urkurin lisliksi kaksi 
diskanttisoitinta Gotka nekin voi urkuri hlitlitilassa korvata). Jos tyydymme 
vain ensimmliiseen taitteeseen Schtitzin 4. kolminaisuudenpliivlin jlilkeisen 
sunnuntain evankeliumikonsertosta Seid barmherzig (SWV 409; aiheensa 
puolesta teosta voi laulaa monessa yhteydessli, ks. esim. 22. kolm. jlilkeisen 
sunnuntain tekstejli kirkkoklisikirjasta}, on esillli pieni, 49 tahdin motetti, joka 
suomeksi voidaan tekstittlili seuraavasti (Luuk. 6:36): 

ArmahJakaa, 
niin kuin teiditn lstlnne, 
niin kuin teidan lstJnnekin armahJaa. 

(ISANNE-sanan kaksi ensimmliista tavua jakavat puolinuotin kahdeksi neljaosaksi. 
ARMAHTAKAA voidaan jakaa myOs siten, etta AR-tavu lauletaankin pisteelliseksi 
puolinuotiksi ja seuraava puolinuotti jaetaan tavuille -MAH- ja-TA-. Jaon voi tehdli 
niin, etta jiilkimmainen tavu on luonteeltaan seuraavan kokonuotin ennakkosavel.) 

Sarjan plilitoksenli on majesteettinen Nyt Herraa kiittakiia (Nun danket alle 
Gott, SWV 418). Konsertto on rakenteeltaan kertoslikeinen nun danket alle 
Gott, der grosse Dinge tut an alien Enden -moton toistuessa tliydellli 
koneistolla neljlisti. Siirakin kirjan tekstili vie eteenpliin solistiryhmli, johon 
liittyvlit kaksi viulua ja basso continuo. Teos plilittyy hallelujaan. Seuraava 
suomennos ei vaadi nuottikuvan muutoksia: 

Nyt H erraa kiitttlktltl, 
hiin suuret armoty/Jt on tehnyt meille. 
Kolulusta tJidin alkaen antoi eltlmtln 
ja kaiken hyvtln soi. 
HtJn syditmeemme riemun jo tuo, 
hiin riemun jo tuo, 
sielul/emme lahjoittaa rauhan. 
Htln yksin rauhan meil/e antaa voi. 
Armonsa ei muutu, se stJi/yy aina; 
milloinkaan ei omiaan hiin hy/kt1t1. 

(Tekstin plilitos MILLOINKAAN EI OMIAAN HAN HYLKAA on ainoa ongelma!
linen sijoitettava. Tarvittaessa kliytetaan toistoa MILLOINKAAN EI, johon voi 
liittyli myos pelkkli HAN. Edelleen tarvitaan muotoa MILLOINKAAN HYLKAA.) 

Rinnan Symphoniae sacrae -kokoelmien kanssa Schutz savelsi myos pelkan 
continuon saestamia konserttoja. Saestyksellisia, varsinkaan suurta koneis
toa vaativia teoksia ei juuri kannattanut painattaa 30-vuotisen sodan kes
taessa. Sen sijaan Schutz saattoi julki kaksiosaisen kokoelman Erster Theil 
kleiner geistlichen Concerten (v. 1636, SWV 282-305) ja Anderer Theil... 
(1639, SWV 306-337). Nama pienet konsertot, joiden esittajisto kasittaa 
useimmiten vain yhden tai kaksi lauluaanta ja basso continuon, ovat kuin 
Schiitzin savelkielen kielioppeja ja esityskaytiinnon peruskursseja. Ne ovat 
myos mita patevinta musiikkia ja tarjoavat monia haasteita. 

Schtitzin aiempien teosten tapaan tekstivalikoimaa hallitsevat psalmit. 
Uuden Testamentin tekstejli on vajaa neljlinnes. Virsitekstien suhteellinen 
osuus on pieni, mutta tlillli kertaa niitli on muihin kokoelmiin verrattuna 
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miiariillisesti enemmiin. Koraalikonserttojen joukossa on myos kokoelman 
laajin teos, 18-siikeistoinen ja suurimmillaan viisiiiiininen Oi Herrani, nyt 
haltuusi (lch hab mein Sach Gott heimgestellt, SWV 305).15 Konserton 
miehitys vaihtelee siikeisto siikeistoltii ja jiiii yleensii kahdesta neljiiiin 
solistiseen iiiineen. Siikeistojii voidaan luontevasti ottaa myos erilleen ja liittiiii 
esim. alternatim-toteutukseen kyseistii virttii 607 tai yhtii hyvin siivelmiin 
toista tekstiii Ma kauniin tiediin kukkasen (virsi 184) laulettaessa. 

Oi Herrani, nyt haltuusi -konsertto rakentuu siikeiston mittaisen basso
ostinaton pohjalle, joka pienin muunnoksin toistuu siten 18 kertaa. Tiimii 
tekee siivellyksestii yhteniiisen, mutta se myos mahdollistaa siikeistojen 
irrottamisen ja jopa uudelleen ryhmittiimisen, kun se taiten tehdiiiin. Koko 
konserttoa ei suomeksi voida laulaa, koska Johann Leonin virrestii on meillii 
kiiytossii vain 10 siikeistoii. Vastaavuudet Schlitziin ovat seuraavat: 

Virsi 607: 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

Schlitz: 
1 
2 

3 
9 (!) 
6 
7 
8 

10 
14 
16 

Oheinen lista ei aivan sellaisenaan riitii toimintaohjeeksi. Schlitzin teoksen 
painopisteet ovat selviistikin 8., 14. ja 18. siikeisto; ne ovat viisiiiiinisiii ja 
tekstuuriltaan koko kuoron (capella) siikeistojii. Suomenkielinen esitys ei sen 
paremmin kuin saksalainenkaan voi loppua kaksiiiiiniseen, solistiseen 16. 
siikeistoon, vaan mieluummin lopetetaan jo yhdeksiinteen (=Schlitzin 14.) tai 
sitten mukaan liitetiiiin suomalaisen virsikirjan sisiillon lisiiksi vielii esim. 
seuraava kiiiinnos alkuperiiisestii piiiitossiikeistostii 18: 

Aamen, nyt tahdon ylist/111 
ja ldittll/J Herraa, yst/Jvll/1. 
Suo, ett/J kerran perille 
me saavumme 
ja kiitosvirttll laulamme! 

Runon mitta on meillii hieman lyhentynyt (tai tasoittunut) mutta toisen ja 
viimeisen siikeen puuttuvan tavun korvaa yleensii nuottiarvon sitominen.16

Lisiiksi tarvitaan seuraavat pienet muokkaukset: 

-3. siikeistlin 4. siie Iaajennelaan: SAA AINA TAISTELLA
-3. siikeistlin 5. siikeen tahdeissa 45-46 jaetaan alton ja tenorin puolinuotti

kahdeksi neljiisosaksi sanalla HETKEN 
-4. siikeiston alussa kannattaa vaihtaa sanaj1irjestys: 

SYNTIMME SYY ON KUOLOOMME 
-5. siikeiston tahdissa 88 sopr. Ijakaa:

nn 
KUK- KA-NA 

-7. siikeiston alussa muutelaan sanaj1irjestys: OI suo, HERRAN!, MINUNKIN

15 Alunpitaen Schiltz siivelsi ta.man konserton vaimonsa sisaren hautajaisiin. Versiot poikkeavat jonkin
verran toisistaan. 
16Viimeisen siikeiston kiiiinnosehdotukseni seuraa runon alkuperiiista rakennetta ja riimitystii. Ratkaisu 
on tietysti epiilooginen muun suomennoksen rinnalla, mutta toimii musiikillisesti juuri kyseisessii 
piiiitossiikeistossii parhaiten. 
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-7. siikeiston tahdissa 124 yhdistetillin: n
KEN JAADA SOIS

(saman tahdin ykkosellii jaetaan S I:n ja T:n neljasosanuotti) 
-7. siikeiston tahdista 126- voidaan alton teksti jasentilii. SE NUORTA,

V ANHAA, NUORTA, VANHM VAANII 
-8. siikeiston alussa voidaan muuttaa sanajarjestys: v AAN SURRA KUOLE

MAA EN SAAja samoin kolmannessa siikeessa: ON HAA VOISSASI TURV AN!
-8. siikeiston tahdeissa 157-8 voidaan aloittaa: d f f 

KUO - LE-MA 
-10. siikeiston tahdista 244- altto voi laulaa NIIN KATSEUA MAJOISSA. ..

Altematim-toteutttksessa voidaan joko pysyttlia alkuperaiset teksti-sakeisto 
-yhteydet tai valita sakeistot vapaasti esim. resurssien mukaan, kunhan
huolehditaan siita, etteivat tekstin sisalto ja musiikillinen muodonta joudu
ristiriitaan. Yllattavan luontevasti voidaan teosta laulaa myos virren 184
tekstilla Mii kauniin tiediin kukkasen. Oheinen alternatim-ehdotus kaipaa
kuoron ohelle vain sopraano- ja te.norisolistit:

-1. siikeisto S ja T Schiltzin I. siikeiston mukaan
-virren toinen siikeisto seurakunta 
-3. siikeisto kuoro Schiltzin 14. siikeiston mukaan
-virren neljas siikeisto seurakunta 
-5. siikeisto solistit Schiltzin 15. siikeiston mukaan
-virren kuudes siikeisto seurakunta 
-7. siikeisto kuoro Schiltzin 18. siikeiston mukaan17 

Barenreiter on julkaissut teoksen myos eripainoksena BA 1708. Sen tahti 
275 on virheellinen continuon osalta: G:n ja g-mollisoinnun sijasta tahdin 
jalkipuoliskolla tulee olla B ja B-duurisointtt. 

Schiitzin koraalikonsertot ovat harvoin monisakeistoisia. Aina ne eivat 
pohjaa edes virsisavelmaan. Sopraanon (tai tenorin) ja basson duettokonsertto 
Ruumiini lepoon vaipukoon (Wann unsre Augen schlafen ein, SWV 316)
on kolmas sakeisto iltavirrestli Oi Kristus, kirkas aamun koi (virsi 550). 
Cantus firmukseen tukeutumaton tekstuuri on voimakkaan retorinen. Esim. 
ensimmaisen sakeen RUUMIINI LEPOON V AIPUKOON on savelletty laskevaksi
kromaattiseksi puolinuottiasteikoksi, kun taas sen affektille vastakohtainen Ga 
myos kontrapunktisesti esiintyva) toinen sae SINUSSA SYDAN v AL VOKOON
on aktiivinen kahdeksasosanuottien sarja. Koska runomitta on yhtlilainen ja 
myos retoriset ratkaisut osuvat virren suomennoksessa kohdalleen, ei 
suomeksi tekstittliminen ole vaikeaa. Vain viimeinen sae jakaantttu Schiitzilla 
eri kohdasta kuin suomennos sallisi. Talloin voidaan laulaa EI v AIPUISI ja
vasta fraasin salliessa MILLOINKAAN UNEEN V AIPUISI.

Retorista kromatiikkaa mutta myos koraalisavelman hal!mo on kahdelle 
tenorille savelletyssa konsertossa Kristus, Poika Jumalan (0 hilf, Christe, 
Gottes Sohn, SWV 295), jonka tekstina on paatossakeisto karsimysvirrestli 
Christus, der uns selig macht. Saksankieliseen partituuriinsa lienee saveltaja 
itse kirjoittanut myos latinankielisen tekstin Christe Deus adjuva. Seuraava 
suomennos on saanut vaikutteensa kahdesta lahteestli, Alfred Hiilimiehen ja 
Aatto Sointeen eri yhteyksissa julkaistuista suomennoksista: 

Kristus, Poika Jumalan, 
kuolit ristinpuulla, 
sovitit ntJin maailman, 
kutsusi suo kuulla! 

17Tavallisesti seurakunta saa paattilii. vuorolaulun, mutta tiissa tapauksessa on musiikillisesti perusteltua,
etta kuoron huipennus on viimeisena siikeistona. Tekstin paatoksessa voidaan AAMEN toistaa kahdelle
viimeiselle soinnulle.
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Virit(I nyt mieleni 
naiw muistelemaan 
ja my/Js sydan valmiiksi 
kiitosuhri tuomaan. 
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Seuraavat kolme esimerkkia ovat Uuden testamentin teksteihin savelletyista 
konsertoista. Johanneksen jouluevankeliumin katkelmaan (Joh. 1:14 + 
halleluja) on savelletty kahden sopraanon (tai tenorin) duetto Sana tuli lihaksi 
(Verbum caro factum est, SWV 314). Suomennos seuraa uutta kaannosta 
niin uskollisesti kuin mahdollista: 

J J 
(AINOAL - LE) 

(ANT AA jaetaan kahdeksi 
puoli- tai neljasosanuo

tiksi tahdeissa 70 ja 78)18 

Sana tuli lihaksi 
ja asui keskel[(lmme. 
Me saimme katsel/a 
kirkkauttansa; 
ainoalle Pojal/e 
sen Isa antaa, 
hanantaa. 
Han oli armoa Wynna 
ja totuutta. 
Hal/eluja. 

(-KEL- sidotaan) 
(tabtien 51 ja 52 puoli-nuotit 
sidotaanja KAT-
SELLA toistetaan vieHi 
yksitt3.isten GLORIAM 
-sanojen paikalla)

(fraasin kokonuotit joudutaan 
jakamaan puolinuoteiksi) 

Toisen adventtisunnuntain evankeliumin jakeeseen (Luuk. 21:33) Taivas ja 
maa katoavat (Himmel und Erde vergehen, SWV 300) on syntynyt kolmen 
basson jykeva julistus. Teksti on mahdollista sijoittaa sellaisenaan, jos jakeen 
jfilkipuoliskon MUTT A MINUN SANANI paatetaan neljasosiin, joista viimeinen 
viela tayttlUi mahdollisen tauon, ja EIVAT KATOA alkaa neljasosan jakamisella 
kahdeksasosiksi (tai puolinuotin neljasosiksi). 

Tekstikonsertoista kolmas, kahdelle tenorille ja bassolle savelletty /ch bin 
die Auferstehung (SWV 324) ei luonnu sellaisenaan suomennettavaksi. 
Johanneksen evankeliumin kyseisten jakeiden (Joh. 11:25-26) suomennos
perinteeseen nayttaa siksi kuuluvan naitten Jeesuksen sanojen kertova 
kommentointi. Seuraava suomennos luontuu nuottikuvaan hyvin: 

Kristus on yl/Jsnoussut 
ja han elaa. 
Ken haneen uskoo, 
saa e[(la, 
vaikka han kuolee. 
Ja kuka Kristukseen turvautuu, 
se ei i/dn(I, ikina kuole. 

(SAA sidotaan nelj3.sosaksi) 

Psalmikonsertot ovat Kleine geistliche Konzerte -sarjan perusaineistoa, ja 
niita meillakin lienee runsaimmin esitetty ja ainakin omaan kayttoon myos 
suomennettu, vaikka painettuja suomenkielisia laitoksia ei olekaan saatavilla. 
Psalmikonsertoista moni on savelletty vain yhdelle lauluaanelle. Ne ovat 
hyvin monikayttoisia, kun viela niiden aanialatkin ovat useinjoustavia. Myos 
psalmikonsertoista on seuraavassa kolme esimerkkia. 

Herra/le tuokaa (Bringt her dem Herren, SWV 283) on savelletty keski
aanelle. Sen teksti on kahdesta eri psalmista (Ps. 29:1-2 ja 66:4), joista 
jfilkimmainen voi liittaa sen kolmanteen paasiaisen jalkeiseen sunnuntaihin. 19

18Tahdit 70 ja 78 voitaisiin ratkaista niinkin, ettii poistetaan S 11:n tauko ja lauletaan sen piilille fraasin 
viimeinen tavu yhtii aikaa S I:n kanssa. Barenreiterin laitoksessa on ihneinen virhe tahdin 70 kenraali
basson tulkinnassa. Tahdin jlilkipuolisko tiiytyy tulkita sekstisoinnuksi, eli oikean kiiden satsiin ei kuulu 
a vaan b.

19Kun Herra/le tuokaa -konsertto jakaantuu slil<eistomiiisesli kohneen, kylllil<in llipisavellettyyn osaan, 
joita halleluja-taitteet kehystiiviit, voisi jopa ajatella, ettii konserton osaset ovat laulettavissa erillisiniikin 
tai ettii ainakin viimeinen osa Kaikki maa kumartakoon toimisi itseniiisena, lfilloin varmaan jo tahdin 22 
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olJJ. ) 
MAA KU-MAR-TA-

18 

Herra/le tuokaa, 
jumalolennot, 
Herra/le tuokaa 
kunnia ja ylistys. 
Halleluja. 
Herra/le tuokaa 
nimensa kunnia. 
Kwnartakaa Herraa, 
kayk(l(I kirkkautensa eteen. 20

Halleluja. 
Kaikki maa kumartakoon, 
kiitosta laulakoon, 
kiitosta nimellensa. 
Halleluja. 

J 
KUN - NI - A JA Y - LIS-

(tahdin 15 neljasosat sidotaan) 

(tahtiin 30 lisataan kahdeksas
osanuotti tauon j3.lkiosalle sa
nalle KIITOSTA) 

Kahden sopraanon (Barenreiterin laitoksessa oikeastaan kahden keski
aanen) duettokonsertto Kiittiikiiii Herraa, palvelijansa (Thr Heiligen, lobsinget 
dem Herren, SWV 311) on savelletty psalmin 30 jakeisiin 5 ja 6, joilla ei ole 
suoranaista kirkkovuosiyhteytta. 

Kiitt(lk(l(I Herraa, palvelijansa, 
ylist(lk(l(I hanen pyhLJ(I nime(l(ln. (fraasin ensimmainen nuotti jaetaan) 
Heiken vain vihansa on kestava, 
i(lti s(li/yy armonsa. (kadenssiin lisiitiiiin -MON- ennen 
Jos itku illan vieras onkin piiiitliksen kokonuottia) 
niin aamun t(lytt(l(I jo riemu. 

Kolmas psalmikonserttoesimerkki, tenoriduetto (tai yhta lailla naisaanille 
sopiva) On pelko Herran (Die Furcht des Herren, SWV 318) on tekstinsa 
rakenteen takia pulmallinen; Lutherin saksannos on koonnut yhden jakeen 
(Ps. 111:10) nelja lausetta samaksi virkkeeksi, mutta suomennoksessa 
kokonaisuus jasentyy eriytetymmin. Seuraavassa on siksi paadytty melko 
vapaaseen versioon, joka toimii Schiitzin pukemana: 

On pelko Herran alku viisauden. 
Me Herra/ta kaiken saamme, 
hLJn on hyva. 
Siis kiitosta laulakaa! 

Barenreiterin kokonaislaitos on jaettu kolmeen niteeseen (BA 3664-6). 
Ensimmainen (jossa on seitseman edellisten sivujen yhdeksasta esimerkista) 
sisfiltaa yhdesta kolmeen lauluaanta kasittavat konsertot samalle aanialalle, 
toinen 2 - 4 -aaniset sekaaanille ja kolmas viisiaaniset konsertot. Kokoelmasta 
on olemassa myos kaikki konsertot sisfiltava mutta hieman vanhempi levytys, 
jonka niin ikaan on julkaissut Barenreiter. Yksittaisia valikoituja levytyksia on 
uusinakin aanitteina saatavilla. 

Vuonna 1636 Schiltz julkaisi pienten hengellisten konserttojen ohella myos 
laajamuotoisen hautausmusiikin, ensimmii.iseksi luterilaiseksi sielunmes
suksi kutsutun kolmiosaisen teoksen Musikalische Exeguien (SWV 279-
281). Kun edella viitattiin pienten hengellisten konserttojen oivaan peda
gogiseen antiin, on nyt antoisasti esilla saveltajan monimuotoisuus siita 

hallelujasta alkaen. Tata pientii "concertinoa" voisi hyvin laulaa paasiaisajan pyhina (muinakin kuin ylla 
mainittuna kolmantena) evankeliumiin liittyvana Halleluja-lauluna! 
20Sakeen KAYKAA KIRKKAUTENSA ETEEN mahduttamiseksi on tahti 21 jaettava melko tiheaksi, mutta 
ratkaisu ei ole sen mahdottomampi kuin saveltiijan eras oma esimerkki, jota on kommentoitu sivulla 9. 

) ) J_) ) ) ) J J 
KAY-KAAKIRK - KAU-TEN-SA E-TEEN 
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huolimatta, etta basso continuon tukea lukuun ottamatta messu on saestyk
seton.21 

Musikalische Exequien koostuu kolmesta itsenaisesta osasta, joista ensim
mainen vielli jakaantuu kahdeksi kuin vastaten Lutherin Deutsche Messen osia 
Herra armahda ja Kunnia. Itse asiassa ensimmainen osa koostuu sarjasta 
tekstikonserttoja, joita ensin jasentali Martti Lutherin Kyrie-virsi ja sitten 
useampi eri koraali, kehyksinli Lutherin virren Oi iloitkaa, te kristityt kaksi 
slikeistoa. Vaikka teos on hautausmusiikkia, sita voidaan laulaa useassa eri 
tilanteessa; saveltaja itse viittaa kynttiliinpaivliiin, jonka evankeliumin paattavii 
Simeonin kiitosvirsi on kolmannen osan tekstinli, sekii 16. kolminaisuuden
paiviin jalkeiseen sunnuntaihin, jonka perinteinen evankeliumi kertoo Nainin 
lesken nuoren pojan heriittamisestli. 

V arsinkin ensimmaisen osan toisen puoliskon tekstikonsertot koraaleineen 
voidaan irrottaa myos itseniiisiksi esim. seuraaviin yhteyksiin: 

-Niin Jumala rakasti maailmaa22 (Job. 3: 16) + Kay viipymattli auttamaan
(virsi 261:5) � helluntai tai joka-aikainen ehtoollis-musiikki, jolloin mukaan 
voidaan liittlili seuraava konsertto Veri Jeesuksen (I. Joh. 1 :9) 

-Taivahasta vartoamme (Fil. 3:20-21) � 23. kolm.p.jfilk.sunn. (tlissa
tapauksessa voitaisiin koraaliksi valita myos seuraavan konserton jfilkeinen 
Han meitli sanallansa) 

-Oi, jos olet mun (Ps. 73:25-26) + On Jeesus autuus, valkeus � I. lop
piaisen jfilkeinen sunnuntai ja kynttillinpliiva seka ehtoollinen 

-Elo tll/J/1/J kauan kest/111 ei voi (Ps. 90: 10) + Ab kuinka tyhjlili � hautaus
jumalanpalvelus (tiilloin mukaan voidaan liittlili myos heti seuraava konsertto 
Herrani nousi haudastaan) 

-Herrani nousi haudastaan (Job 19:25) + Kun nousit, Jeesus, haudasta �
24. kolm.p.jfilk.s. ja yleisesti plilisiliisaika

-Herra, sua p/1/Jst/J mil en (I. Moos. 32:27) + Nyt luota vain (virsi 261:7)
� I. plilisiliisen jalkeinen sunnuntai 

Exequienin toisena osana on kaksoiskuoromotetti Oi, jos olet mun, Herra 
(Ps. 73:25-26) jonka psalmiteksti liitetaan meillii I. loppiaisen jiilkeiseen 
sunnuntaihin. Schlitz toteaa esipuheessaan, ettli motetti voidaan laulaa jopa 
ilman continuoa, aivan saestyksettli. Toisaalta sen tasaveroiset kaksi kuoro
ryhmiiii (SA TB) voidaan sijoittaa myos toisistaan erilleen ja tukea kumpaakin 
ainakin bassoinstrumentilla. 

Pliiitoskonserttoon saveltiijii ehdottaa sitlikin rikkaampaa asetelmaa: viisi
aaninen paakuoro,joka laulaa Simeonin kiitosvirtta (Luuk. 2:29-32), sijoittuu 
urkujen viereen, mutta kolmen laulajan sooloryhmii, jonka tehtavanii on tuoda 
kokonaisuuteen ikliiin kuin kaikuja taivaan ilosta (Ilm. 14:13), saisi laulaa 
osuutensa kauempaa ja mielellaiin kaksin- tai kolminkertaisena eri puolilta 
kirkkosalia. 

Musikalische Exequien lienee Schiitzin tallennetuimpia teoksia. Helsingin 
Katedraalikuoro on levyttanyt sen jopa suomeksi. Nuottilaitoksista on saata
villa ainakin Barenreiterin ja Hansslerin julkaisut. Alaviitteessii 21 mainittu 
suomalainen laitos ei sisiillii basso continuoa. 

21Requiemiksi kutsuminen on bieman harhaanjobtavaa, sillli luterilaisen kirkkomusiikin piirissli ei 
niinklilin savelletty katolisen kuolinmessun tyyppisili ordinarium-messuja vaan luotiin kulloinkin tarvit
tava teksti- tai koraalimusiikki "norrnaaleihin" puitteisiin. Tassa tapauksessa Schutz kyllli kliyttlili esipu
heessaan terrnili messu viitaten Lutberin Deutsche Messen perinteeseen, jossa juuri messun ordinariumin 
osia (tlissli tapauksessa Kyrie ja Gloria) korvattiin saksalaisilla virsillli. Schtitzin valinnoissa korostuvat 
kuitenkin taas tekstimusiikin llihtokobdat; bautausjumalanpalveluksen mukaisesti valitut tekstikonsertot 
saavat kommentoiviksi pareikseen seurakuntaa edustavat koraalit. 
22Suomalaiset otsikot oval Musikalische Exequienin suomenkielisestli laitoksesta, jonka on laatinut 
Samppa P. Asunta ja julkaissut Musiikki Fazer (Pro musica n:o 3). 
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Heinrich Schiltzin piiiiteoksiin kuuluu 29 motetin kokoelma Geistliche 
Chormusik (SWV 369-397). Se ilmestyi Westfalenin rauhan solmimis
vuonna 1648, mutta sen aineisto lienee koottu pidemmiiltii ajalta. Poly
fonisen motettikiiytiinnon eriiiinii huipentajana kokoelmaa voidaan hyvin 
verrata Johann Sebastian Bachin motetteihin, joita tuskin olisi syntynyt, 
ellei Bachin suvun piirissii olisi pidetty tiitii siivellystekniikkaa arvossa ohi 
muotivirtausten. 

Hengellisen kuoromusiikkinsa esipuheessa Schiltz muistuttaa perinteisen 
kontrapunktitaidon hallinnan viilttiimiittomyydestii korkeisiin taiteellisiin 
piiiimiiiiriin pyrkiviille siiveltiijiille. Kokoelman 5-7 -iiiiniset motetit voivat 
olla siiestyksettomiii, mutta kernaasti voidaan soittimia liittiiii mukaan joko 
kaksintaen tai siten, ettii iiiinet jaetaan vokaali- ja instrumenttiiiiiniksi. Siitii 
huolimatta, ettii kokoelman nimessii esiintyy sana kuoro, motetit voivat olla 
jopa solistisia, ja myos urkujen aktiivinen rooli voi eriiissii tapauksissa olla 
toimiva ratkaisu, vaikka useimmat kokoelman siivellykset eiviit kaipaa esim. 
continuon tukea. 

Kuten Symphonie sacrae III:ssa myos Geistliche Chormusik -kokoelmassa 
ovat Uuden testamentin tekstit enemmistona. Psalmimotetteja on vain muuta
ma, mutta valikoimaan kuuluu useita muita V anhan testamentin liturgisesti 
keskeisia jakeita. Koraalitekstejakin on puolenkymmenta, mutta vain yhdessa 
esiintyy myos virsisavelma sellaisenaan. Moteteista muutamat ovat olleet 
ahkerasti esilla meillakin, mutta ilmeisesti niiden musiikillisen rakenteen tietyn 
kontrapunktisen ehdottomuuden takia ovat suomennokset jaaneet vahai
siksi.23 Seuraavat kaksi esimerkkiakin ovat osin onnellisia sattumia. 

Musiikin historian savelletyimpiin raamatunteksteihin kuuluu Jobin kirjan 
jae /ch weiss, dass mein Erloser lebt (SWV 393). Seuraava versio ei vaadi 
nuottikuvan muutoksia (=Job 19:25-27): 

Herrani Musi haudastaan, 24 
Mn Musi haudastaan. 
Mu/lasta kerran 
hlin minutkin on her/111/Jvli 
ja haudasta keffan 
ruumiini hitn riemuun nostaa; 

hlin viimeisen/1 on multain p/111/l/1, 
hlin seisoo multien p/111/lli. 
Silm/Jni saavat Heffani n/JhdiJ, 
en o/e vieras, en vieras! 

Autuaat ne kuolleet (Selig sind die Toten, Ilm. 14:13, SWV 391) on edel
lisen motetin kaltainen sisalloltaan, mutta edellisen riemunpurkanksiin verrat
tuna musiikin ilme on nyt lapikuultavan seesteinen. Kaannosasu on muo
dollisesti lahempana vanhaa kuin uutta raamatunkaannosta, mutta siihen pa
kottaa Schiitzin selkea jasentely, jonka pohjana olevaa Lutherin kaannosta 
vastaa paremmin aikaisempi suomalainen kaannos. 

23Fazerin Kuorokirjassa on julkaistu suomennos kokoelman ehka suosituimmasta motetista Also hat
Goll die Welt ge/iebt (Niin on nyt Luoja ollut annoinen, SWV 380) ja Fazerin Pro musica -sarjaan on 
suomennettu koraalitekstiin So Jahr ich hin (SWV 379) perustuva Oon matkalla (virsi 608:5). Saman 
sarjan juokseva numerointi lupasi alkuaan myos kaksi muuta motettia ilmestyviksi, mutta tekijan 
saaman tiedon mukaan suomentamisesta luovuttiin, koska tulos ei tyydyttanyt hankkeeseen ryhtynytta. 
24Version alku on lainattu Samppa P. Asunnan saman tekstin suomennoksesta teoksesta Mus. Exequien.
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Autuaat ne kuol leet, 
H errassa jotka kuolevat 
tilstedes. 
Niin, nilin Henki sanoo: 
He levon saavat vaivoistaan 
ja heidiin tylfnsil 
heitil seuraavat. 

Motetti ja konsertto Schlitz 

(KUOLEV AT jaetaan luontevasti 
STERBEN-sanan nuottiarvoille) 

(samoin jaetaan HENKI ja SANOO) 

Keskiaikaisen rauhanantifonin (virsi 586:1) tekstiin savelletty viisiaaninen 
motetti Jumala, meille armossa (Verleih uns Frieden genadiglich, SWV 372) 
on laulettavissa suomeksi aivan virsitekstin mukaan, vaikka koraalisavelmaa 
ei olekaan lainattu. Jos halutaan paasta viela lahemmas saksalaista sanajlirjes
tysta (ja tavumaliraa seka painotuksia), voidaan ensimmainen saepari laulaa 
suo MEILLE RAUHA NYT ARMOISA, 01 HERRA, AIKOINAMME ja viimeinen 
sae SEN TEET SINA v AIN, or HERRA. Affektiivisesti sopisi viimeista edellisen 
sakeen nykyisen muodon VOi RAUHAA MAAILMAMME tilalle ehka paremmin 
vanha kaanni:is TAISTELE PUOLEST AMME, mutta tassakin voidaan sanajlirjes
tysta vaihtamalla - VOi MAAILMAMME RAUHAA - rakentaa aivan toimiva 
suomennos (mikali rohjetaan luopua loppusoinnusta). 

Sinua, Jeesus, rakastan (Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, SWV 387) 
on virren 376 tekstiin savelletty kuusiaaninen motetti. Sen aanet ryhmittyvat 
usein kuin kahdeksi kolmitianiseksi diskantin ja tenori-bassoalueen kuororyh
mtiksi, joista puolestaan on helppo erottaa esim. kaksi aanta instrumenteille ja 
vain yksi laulettavaksi. Vallankin, jos koko virsi lauletaan, kannattaa tutin ja 
sooloryhman asetelmaa harkita jo siksi, etta tekstuuri ei muuten sakeisti:iittiiin 
vaihdu. Suomalainen virsiteksti luontuu sakeisti:ijen alkuja lukuun ottamatta 
hyvin saksalaisen tilalle. Kunkin sakeisti:in I. sae on muutettava esirn. nain: 

-1. sakeisto: SINUA, 01 JEESUS, RAKASTAN
-2. sakeisto: HERRAN!, KUN ANNOIT LAHJAKSI
-3. sakeisto: MATKANI, KUN PMTTYY MATKANI

(kyseisten stikeiden paatOkset jaetaan ennen viimeisen tavun kokonuot
tia esim. pisteelliseksi puolinuotiksi ja neljasosaksi) 

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit (SWV 392) on kokoelman ainoa 
koraalisavelmansa sailyttanyt koraalimotetti. Motetin nimitekstia Niin kay 
kuin tahdot, Jumala ei ole enati uudessa suomalaisessa virsikirjassa, vaan se 
on haettava edellisesta, vuoden 1938 laitoksesta, jossa se - tosin eri savelmal
la - on virtena 347. Ai van mahdollista olisi laulaa motettia myi:is savelman 
suomalaisen lahitoisinnon, nk. Paavon virren Sinuhun turvaan Jumala (virsi 
382) psalmiparafraasitekstilla.

Talia kertaa jo saveltaja lienee ehdottanut kuusitianisen motetin jakamista
kahteen laulettuun ja neljaan matalaan (esim. gambakvartetti) soitettuun 
aaneen. (Koko tekstuurikin on kylla mahdollista laulaa.) Instrumenttien 
motettiteksti voidaan korvata myi:is uruilla (joskin talli:iin on syyta kopioida 
satsi kahdelle viivastolle ja normaaliavaimille!) ja tietysti on mahdollista antaa 
viela toinen (tai molemmat) laulettavaksi merkityista aanista myi:is soolo
soittimelle. Esityskoneistoa suunniteltaessa on hyva ottaa huomioon, etta 
Barenreiterin laitoksen savellaji on alkuperaista pienta terssiti korkeampi. 
(Omassa kayti:issani olen todennut alkuperaisen a-mollin katevimmaksi savel
lajiksi, koska lauluaanten miehitys on talli:iin joustavampi ja ainakin sopivin 
aanikerroin myi:is saestyssatsin saa luontevasti soitetuksi uruilla viela talta 
korkeudelta.) 

Geistliche Chormusikin moteteista on saatavilla useita aanitteita ja ainakin 
kaksi kokonaislevytysta.25 

25Levytyksistii uudempi, Heinz Hennigin johtaman Hannoverin poikakuoron LP-kansio on erityisen 
kiintoisa, koska levyi!Hi on toteutettu useita motetteja erilaisin miehityksin. Esim. ylHi esitellystii koraa-
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Kaiken Raamatun teksteihin savelletyn musiikin kehitys on paljolti kulkenut 
oratorioiden ja passioiden avaamissa uornissa ja toisaalta monen saveltajiin 
tuotannossa huipentunut niihin. Kristuksen syntyman, kiirsirnisen ja kuole
man, yli:isnousemuksen ja taivaaseenasturnisen pitkat ja dramaattiset evan
keliurnitekstit ovat synnyttiineet paitsi suuren maiiriin teoksia myi:is todella 
rikkaan musiikillisen eliivi:iittiimisen aarreaitan. 

Heinrich Schiitzin ensimmiiinen oratorioteos, Historia der frolichen und 
siegreichen Au((f)erstehung unsers einigen Erlosers und Seligmachers Jesu 
Christi eli lyhyesti paasiaiskertomus (SWV 50) ilmestyi vuonna 1623. 
Tassa modernissa "nuoruudenteoksessaan" saveltaja esittaytyy ensi kertaa 
solistisen konserton parissa. 

Schiltz tunsi siten italialaisen monodian jo ennen toista opintomatkaansa. 
Vanhan motettiperinteen vaikutusta lienee se, etta evankelistan kantillointia 
lukuun ottamatta yhdenkin henkiWn - esim. Jeesuksen - sanat on savelletty 
duetoiksi, joista kylla toinen aani voidaan jattaa pois. Oratorion teksti on 
kooste eri evankeliumeista - myos jouluoratorion ja passioiden teksteja 
saatettiin nain taydentaa eri evankeliumien kesken - ja sen tapahtuma-aika 
ulottuu ohi paasiaisaamun ensi hetkien. Oratoriota laulettiinkin Dresdenin 
hovin jumalanpalveluselamassa toisen paasiaispaivan vesperissa. Aivan 
mahdollista on myos irrottaa erillisia tekstikonserttoja paasiaisen lektioitten 
yhteyteen. Suomen Kanttori-urkuriliiton (SKUL) ja Kirkkomusiikkiliiton 
(SKML) julkaisema paasiaisajan vihkonen (yhteiskustanus n:o 11) sisfiltaa 
Schiltzin oratorion 23. osan, duettokonserton Alkiia peljtitko. Sen teksti on 
paasiaispaivan kolmannen vuosikerran, Matteuksen evankeliumin, lukukap
paleesta. 

Jostakin syysta Schutz ei saattanut julki myi:ihiiisten vuosien oratorio- ja 
passioteoksiaan, vaan ne ovat siiilyneet kasikirjoituksina. Suomeksikin 
julkaistu passio-oratorio Die sieben Wort(t)e unsers lieben Erlosers und 
Seligmachers Jesu Christi (SWV 478), Jeesuksen seitseman sanaa ristilla 
(suomeksi julk. SLEY, uusi suomennos tekeilla) on mahdollisesti savelletty 
jo 1640-luvulla mutta viimeistaiin 1657. Jeesuksen sanat ristilla on koottu 
eri evankeliumeista. Myi:is kertojan continuosaestyksinen resitatiivi (oikeas
taan arioso) vaihtelee eri aiinialoihin. Kuoron koraalit ja soitinryhman 
sinfonia kehystiivat muuten korutonta tekstuuria, jossa vain Jeesuksen sanat 
saavat kahden viulun (tai muun vastaavan soittimen) tuoman lisiikoros
tuksen. 

Seitsemlin sanaa on mietiskeleva teos, jonka esittaminen ei vaadi kohtuut
tomia tavalliselta kirkkokuorolta ja solisteilta. Teos on suppein Schiitzin ora
torioista. Siitakin on mahdollista erottaa pitkaperjantain toisen vuosikerran 
evankeliumin katkelma Johanneksen evankeliumia seuraten (sivunumerointi 
SLEY:n partituurin mukaan): Aloitetaan sivun 12 toisen rivin alusta sivun 13 
loppuun, josta hypataan sivun 18 kolmannelle riville ja jatketaan seuraavan 
sivun neljannen rivin loppuun. Tasta hypataan viela sivulle 20, viimeisen 
rivin alkuun. Nain on koossa evankeliumin koko jfilkipuolisko (Joh. 19:25-
30) joka hyvin voi korvata tekstinluvun.

limotetista Was mein Gott will on kolme eri versiota, ensimmilinen gambakvartetin ja toinen pasuunain 
saesti!mii sekii kolmas kokonaan laulettu. Levykansion on kustantanut deutsche harmonia mundi.
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Kolme myohaista passiota, Luukas- (SWV 480, mahdollisesti jo 1650-
luvulta), Johannes- (SWV 481, n. vuodelta 1665)jaMatteus-passio (SWV 
479, vuodelta 1666) ovat aivan siiestyksettomiii mutta tavattomaan intensi
teettiin kehitettyjii aitoja liturgisia teoksia, joiden aineksina ovat vain yksi
iilininen, mensuroimaton mutta affektiivisesti llipisiivelletty resitaatio ja 
kuoron neliiiliniset turba-osuudet.26 Nuottiliitteenii on pitkiiperjantain III 
vuosikerran lektion loppuosa Matteus-passiosta. (Ks. liite A n:o 4). 

Passionsa Schlitz paatti virsitekstein. A. Hiilimies on julkaissut Matteus- ja 
Johannes -passioiden paatoskuorot Otavan Kirkkokuorolauluja-vihkosten II 
osassa (numerot 5 ja 6).27 Matteus-passion paatoksen suomennos on hyvin 
vapaa. Sen ohelle rohkenen siksi ehdottaa myos seuraavaa: 

Kiitos o/koon Herran, joka tilhtemme 
ristinpuu//a kiirsi ja kantoi syntimme. 
Nyt ls/In luona taivaassa hiin hallitsee, 
meidlltkin hiin kerranjohtaa aut1111teen. 

Luukas-passion paatoskuoro (eripainos BA 696) on mahdollista tekstittaa 
suomeksi muita lahteita kayttamfilla; teksti on sama kuin Seitsemiin sanan paa
tos. Sita paitsi kyseisen virren Da Jesus an dem Kreuze stund kaksi sakeistoa 
on Aatto Soinne suomentanut J. S. Bachin kuorokoraaleja sisaltavaan Mu
siikki Fazerin julkaisemaan vihkoon Kirkkovuoden kuorokoraaleita. 

Passioiden ohessa Schiltz loi myos musiikinhistorian riemukkaimpiin ja 
lapsenomaisimpiin kuuluvan jouluoratorionsa (oik. joulukertomus eli 
Historia der freuden- und gnadenreichen Geburt(h) Gottes und Marien 
Sohnes, .Tesu Christi, SWV 435). Siivellyksen evankelistan osuus ilmestyi 
painettuna vuonna 1664. Muilta osin nykyjulkaisu on jouduttu kokoamaan 
useista llihteistii. 

Joulukertomus muodostuu kahdeksasta kohtauksesta, jotka evankelistan 
resitatiivi sitoo yhteen. Seuraava suomennos on kolmannesta "naytoksesta" 
Kedon paimenet (Luuk. 2: 15). Kahden alton ja tenorin tertsettia saestaa con
tinuon tukema kahden nokkahuilun ja fagotin trio. 

Menk/I/Imme nyt katsomaan Beetlehemiin. 
Sie///1 me nilemme sen, mitil tapahtunut on, 
mink/I Herra meille ilmoitti. 

(paatos jaetaan) 
(MIT ii. jaetaan) 
(kokonuotti jaetaan) 

Heinrich Schiitzin aktiivisuus siiveltiijlinii sliilyi aivan viimeisiin vuosiin asti. 
Vuonna 1657, samana vuonna kun hiin esimiehensii maakreivi Johann 
Georg I:n kuoltua sai vihdoin vetiiytyii vapaaksi virkavelvoitteistaan, ilmes
tyi viimeinen painettu kokoelma Zwolf(f) geistliche Gestinge (SWV 420-
431).28 Ei ole kuitenkaan epliilystii, etteiviitko edellii esitellyt 1660-luvun 

26Turba-kuorolla tarkoitetaan kansanjoukon tai muun vastaavan ryhman osuuksia. 
27Kirkkokuorolauluja-vihkon sivulla 15 on painovirhe: viirneisen rivin viirneisen tahdin sopraanon 
kolmas kahdeksasosa p.o. c (ei d kuten seuraava nuotti). Niin ikillin sivun 19 ensi rivin viirneisen tahdin 
kokonuotti p.o. d (ei h). Jostakin syystii nuottikuvassa on muitakin poikkeamia verrattuna Barenreiterin 
laitokseen BA 3662. 
28Tahan kokoelmaan kuuluu uuteen virsikirjaammekin tullut ruokavirsi Aller Augen warten auf dich 
SWV 429 (Kaikki katsovat sinua, Herra; virsi 473). 
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keskeiset teokset olisi savelletty edelleen Dresdenin hovin tarpeisiin. On 
vaikeajfiljittaa, miten paljon aivan uutta Schiltz elakepilivinaan savelsi. Osa 
teoksista, painetuista ja painamattotnista, sai varmaankin samanlaisen vii
meistelykasittelyn, kuin mita Bach harrasti myohempina Leipzigin vuosina. 
Schiitzilla on myos vastine Bachin viimeisten vuosien askartelulle Kunst 
der Fugen parissa: han savelsi koko psaltnin 119 vanhaan motettityyliin 
aivan kuin tyonsa yhteenvetona ja paatoksena.29 

Edellisilla parillakymmenella sivulla mainitut Schiitzin teokset kattavat yli 
nelja viidesosaa hanen talla hetkella tunnettujen savellystensa maarasta. Ko
koelmien ulkopuolelle on siis jaanyt viela joukko kasikirjoituksia, joista osa 
lienee nuoruudenteoksia, osa muualle tilattuja ja sille tielleen unohtuneita; 
osalle ei saveltaja ehka vain loytanyt sopivaa kokoelmaluokitusta. 

Tunnetuimpia yksittiiisia tekstisiivellyksiii lieneviit ns. dialogit, vuoro
puhelun muotoon siivelletyt evankeliumikonsertot, joista yksi on mukana 
Symphoniae sacrae III:ssa (ks. s. 14). Kiisikirjoituksena on siiilynyt 11. 
kolm.piiiviin jiilkeisen sunnuntain evankeliumiin (Luuk. 18:10-14) siivelletty 
Fariseuksen ja publikaanin dialogi Kaksi miestti meni temppeliin rukoilemaan 
(Es gingen zween Menschen hinauf in den Tempel zu beten, SWV 444). 
Continuoa lukuun ottamatta dialogi on siiestykseton, joten pienimmilliiiin sen 
esittiimiseen tarvitaan urkurin lisiiksi vain neljiilaulajaa (SATB) taijopa vain 
piiiihenkilot publikaani-tenori ja fariseus-basso, jos heidiin dialogiaan kehys
tiiviit, motettimaisesti siivelletyt Jeesuksen johdantosanat ja piiiitoskommen
tointi jiitetiiiin pois. 30 Seuraavassa suomennosversiossa on kohtalaisen run
saasti nuottikuvan tarkistustarpeita, mutta ne ovat useimmiten itsestiiiin koh
dalleen asettuvia: 

JiJi Ji Ji  0 

Kak-si miest/J, kaksi mies-t/J meni temppeliin rukoile-maan, 

Ji Ji Ji Ji 
toi-nenfariseus ja toi-nen pub/ikaani. 

J JiJiJ 
Niin fariseus sei-soi ja ru-koili nllin: 

J J J J 
mutta pub/ikaani ta-em-pa-na 

rohjennut katsettaan, ei rohjennut nostaa, ei nostaa31 

29Raamatun pisinta psalmia 119 pidetiian vertauskuvallisesti koko psalttarin tiivistelmana; tiistii 
psalmista Schiltz valitsi myos jakeen hautausjumalanpalvelustaan varten: Sinun kllskysi ovat riemu
/auluni, kun asun tll/Jll/J muuka/aisena (Ps. 119:54). Schutz sai joutsenlaulunsa (nimitystii Schwanen
gesang han lienee itsekin kayttiinyt) valmiiksi vuotta ennen kuolemaansa, niutta sitii ei painettu eika 
mahdollisesti esitettykaan ennen kuin nyt yli 300 vuotta myohemmin. Psalmi 119 on savelletty 
yhtenatoista laajana kaksoiskuoromotettina (SWV 482-492). Niiden lisaksi samaan kasikirjoitukseen 
kuuluvat samalle esittajistolle savelletyt Psalmi 100 (SWV 493) ja Marian kiitosvirsi Deutsches 
Magnificat (SWV 494). 
30Jos dialogi lauletaan tekstimusiikkina, sen lyhentiiminen vain fariseuksen ja publikaanin osuuteen on
aivan mahdollista. Tillloin on luontevinta, ettii koko evankeliumiteksti (Luuk. 18:9-14) tulee luetuksi, 
mutta motetti silti sijoitetaan tekstin sisaan jakeiden 13 ja 14 valiin. Kokonaan Iaulettuna paras ratkaisu 
on lukea vain 9. jae, jota Schutz ei ole saveltiinyt, ja korvata tekstin loppuosa. (Em. 9. jae voisi sisliltya 
myos jo liturgin kehotukseen kuulla paivan evankeliumia, esim. nain: Taman sunnuntain evankeliumissa 
Luukkaan evankeliumin 18. luvusta Jeesus esitti seuraavan kertomuksen muutamille, jotka olivat 
varmoja omasta hurskaudestaan ja vaheksyivat muita.) 
31ytempi aani laulaa: rohjennut katsettaan, ei rohjennut, ei hiln nostaa 
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vaan hlin rintoihinsa ltii ja (hlin) sanoi:32 

ff 
Niin, nyt kiitlin Ju-malaa, 

JiJiJ Jiji 
nyt kiitlin Ju-ma-laa (2 x) et-ten ole niin kuin ihmiset muut, (2 x)

JiJiJ Jiji 
nyt kiit/Jn Ju-ma-laa (4 x) et-ten ole niin kuin ihmiset muut, 

J. Ji Ji Ji Ji 
roistot, hui-ja-rit, huorinte- kijlit enkli kuin tuo publikaani. 

J 
Paastoan kah-desti viikkoon, (2 x)

J 
paastoan kah-desti viikkoon ja kaikista tuloistani kymmenykset 

maksan. (2 x)

JiJi 
Armahda syntis-t/1, Herra, (2 x)

J 
armahda, Herra, Herra ar-mahda, 

Ji Ji 
armahda syntis-t/1, Herra, 

J 
armahda, Her-ra, (2 x)

Ji Ji 
annahda syntis-t/1, Herra! 

J J J 
Sa-non teil-le: 

J J J J < J > J
hlin lilhti ko-tiinsa vanhurskaana, tuo toi-nen (, toi-nen) ei. 

n JiJi 
Ken it - sens/1 nostaa, se alennetaan, alennetaan, a-lennetaan, 

itsensiljoka alentaa, se korotetaan.33 

Ilmeisesti varhainen pliasiaismusiikki Kristus on noussut (Christ ist 
erstanden, SWV 470) on sailynyt niin iklilin kasikirjoituksena. Juhlan arvon 
mukaisesti esityskoneistoon tarvitaan nyt soittimia (enimmillaan neljli matalaa 
joustaja neljli pasuunaa) ja kolme solistia (SAT) seka kaksi kuoroa (SATB); 
viime mainitut laulavat helppoa kantionaalisatsia.34 Uuteen virsikirjaan on 

32Muuten hyvlin Barenreiterin Iaitoksen (kuorokirjasessa Chorbuch 1985, BA 6348) tekstitys tahdissa 18
on kyseenalainen. On parempi, ettii molemmat lilinet Iaulavat koko tekstin sondern slug an seine Brust ja 
alempi lilini jlittilli sanan sie laularnatta tahdissa 19. 
33Saksan kielen kaksi "ylimliaraistii" tavua wer-den oval hieman ongelmallinen ratkaistava. Jos niiden
tilalle Iaitetaan sana kerran, ollaan opillisesti arveluttavilla teilla. Jos taas K0R0TETAAN venyy niin, ettii 
se tiiyttilli puuttuvat tavut, se on kuitenkin harvennetuissa viimeisissa tahdeissa toistettava: tiilloin esim. 

J J J J sopraano laulaa tahdin 85 lopusta: 
SE K0R0TE-TAAN, KO-R0TETAAN 

34schiitz on todennlikoisesti saveltiinyt teoksen jo ennen tuloaan Dresdeniin eli ensimma.isessa virka
paikassaan Kasselissa ja se edustaa italialaista monikuoroista konserttotyyppili. Jos sovelletaan Schiitzin 
omia ohjeita, joita hlin antoi kokoelmansa Psalmen Davids esipuheessa, voidaan pliatellii, ettii capella
kuoroista toinen (llihinna capella I) voidaan jattilli pois. Edelleen on mahdollista Goskin karua) luopua 
soittimista (paitsi continuosta); tiilloin aloitettaisiin vasta tahdista 65. Hyvana vaatimattomienkin 
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palannut jo Jaakko Finnon suomentama piiiisiiiisleisi (ks. virsi 87), jonka 
tekstiii Schlitz tiissii lainaa. Seuraava vapaamittainen kiiiinnos on sijoitettavissa 
Schlitzin tekstiin ilman muokkauksia: 

Kristus on noussut kuolon kovan alta, halleluja. 
Nyt riemuita kaikki saamme, 
turvamme on Kristus, halleluja. 
Jos ei Kristus noussut, 
niin turhaan me uskoisimme. (tahti 130: NIIN TURHAAN) 

Vaan on yl(Jsnoussut hlin, 
nain e/(Jm(Jn me saamme i(Jisen. Halleluja! 

Schlitz itse piti hovikapellimestarina tiirkeimplinli tehtlivlinlilin liturgista 
slivellystyotli. Muuten seikkaperliisissli esipuheissaan hlin ei kuitenkaan ole 
juuri tehnyt selkoa Dresdenin hovin jumalanpalvelusellimlin kliytlinnostli. 
Jotakin on jliljitetty hlinen kirjeistlilin, mutta tiirkeimmlit llihteet ovat hovin 
kirjaarniset sekli tietysti kliytossli olleet jumalanpalvelusjiirjestykset. 

On pohdiskeltu, rniksi Schutz ei jiirjestlinyt kokoelrniaan siten, ettli ne 
seuraisivat kirkkovuoden jlirjestystli (kuten oli laita esim. aikaiseinpien 
evankeliurnimotettien vuosikertojen), vaan jlisensi julkaisunsa yleensli 
slivellysteknisten periaatteiden mukaan. Tama ei kuitenkaan ole outoa, kun 
muistetaan Schiitzin musiikin pedagoginenkin tehtlivli. Schutz ei sitli paitsi 
Becker-psalttaria lukuun ottamatta nliytli pyrkineen kaavamaisiin, kattaviin 
laitoksiin. Sen sijaan hlinen ratkaisujensa kirjo on ainutlaatuinen ja nojautui 
samalla realistisiin resursseihin. Monessa tapauksessa slivellysten kliytto
funktiot eivlit rajoitu yhteen ainoaan; ainakin psalrnislivellyksili voitiin 
laulaa useissa liturgisissa yhteyksissli ja erliillli kokoelmilla oli myos yksityi
seen uskonellimlin harjoitukseen liittyvili ulottuvuuksia. 

Useimmat Schiitzin todennlikoiset liturgiset kliytlinnot ovat edelleenkin 
toirnivia. Psalrnimusiikin rikkaat muodot Becker-psalttarista solistiseen 
konserttoon tai monikuoromotettiin ovat yhtli mahdollisia introituksina 
kuin esim. ehtoollismusiikkina tai vastauksina lektioille ja saarnalle. Muu 

resurssien "kompromissina" voisi toimia yhden soitinkuoron (tfilloin pasuunoille merkityn, jolloin tahdit 
32-64 jaiivat pois) ja yhden lauletun kuoron seka solistien esittiijisto.
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Vanhan testamentin teksteihin savelletty aineisto oli 1600-luvun elamassa 
kylla enemman esilla kuin nyt, mutta tulee todennakoisesti uudelleen 
ajankohtaistumaan. ltse lektioihin, nimenomaan epistolaan ja evankeliu
miin liittyvalle tekstimusiikille on keskeinen paikkansa tanaankin. Messun 
ohella myi:is esim. iltajumalanpalvelusten kaipaamaa musiikillista rikkautta 
on helppo li:iytaa ja soveltaa. 

Edellisilla sivuilla on tehty ehdotuksia, jotka puristi saattaisi haudata. 
Schutzin oma esimerkki joustavuudesta, vaihtelusta ja kaytanni:illisyydesta 
on kuitenkin rohkaiseva. Heinrich Schutz oli voimakkaan tietoinen kutsu
muksestaan. Hanen vaivannaki:insa ja paamaaratietoisuutensa savellystensa 
sailyttamiseksi myi:is tuleville polville on paras suositus uskaltaa edelleen 
tarttua tahan musiikkiin elavan dynaamisella otteella. 
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1.2. Johann Hermann Schein (1586-1630) 

Legendaariset kolme suurta "iissiiii", Schutz, Schein ja Scheidt olivat liihei
sessii kanssakaymisessii keskeniiiin. Dokumentit kertovat ensi sijassa kolmi
kon virallisista tapaamisista, muttajotakin paljastaa Samuel Scheidtin kum
misuhde Scheinin perheeseen tai se, ettii Heinrich Schutz siivelsi motetin jo 
44 vuotiaana kuolleen kollegansa hautajaisiin tiimiin pyynnosta. 

Aivan kuin tyonjaosta olisi sovittu Schein ja Scheidt keskittyivat Schtitzia 
enemmiin koraaliin. Scheinin Cantional vuodelta 1627 on monessa suhteessa 
merkittiivii koraalisovituskokoelma. Siinii kuoron satsiin liittyy ensi kertaa 
numeroitu kenraalibasso.35 Koraalikonserton ja -kantaatin kehityksen 
kiiynnistajanii Scheinin Opella nova I vuodelta 1618 on tiirkeii. 

Parhaat vuotensa Leipzigin Tuomas-kanttorina sata vuotta J. S. Bachia 
varhemmin toiminut Johann Hermann Schein tunsi myos tekstimusiikin 
kehityksen. Oikeastaan hiin jo ennen Schtitzia julkaisi sekii madrigalistisia 
motetteja (Israelis Brunnlein36 vuodelta 1623) ettii solistisia konserttoja 
(Opella nova II, 1626). Scheinin siivellystuotanto jai kolmikon viihaisim
miiksi sairastelun ja varhaisen kuoleman takia, mutta hiinen julkaisu
toimintansa oli aktiivista ja monipuolista; siihen sisiiltyi myos maallista 
musiikkia, soitinsiivellyksia ja lauluja. 

Scheinin Opella nova I sisfiltiiii 30 koraalikonserttoa kahdelle, muutamassa 
tapauksessa kolmelle aiinelle ja basso continuolle. Lauluiiiinet, kaksi sopraa
noa, ovat tasaveroisia ja iiiinialaltaan yhtfiliiisiii - yleensii ne ovat myos kahden 
miesiiiinen laulettavissa - ja rakentavat siie siikeeltii eteneviin imitoivan, 
kuvioidun, joskus vain muutaman siivelen motiiveja toistavan kudoksen. 
Konsertoivan tekniikkansa esikuvaksi Schein mainitsee italialaisen Ludovico 
Viadanan, jonka raamatuntekstikonserttoja oli hieman aiemmin julkaistu 
Saksassa. Kaikissa tapauksissa on siivelletty vain ensimmiiinen siikeisto, joka 
niiin voi mainiosti olla johdantona seurakunnan seuraaville siikeistoille. 
Toisaalta konsertot ovat sen verran laajoja, ettii ne toimivat myos itseniiisinii. 

Opella novan I alkaa kirkkovuotta seuraten Lutherin saksannoksella Nun 
komm, der Heiden Reiland, joka meillii on jouluvirsi Jeesus Kristus meille 
nyt (virsi 16). Tiissii tapauksessa kahden konsertoivan diskanttiiiiinen lisiiksi 
on mukana tenorin cantus firmus. Se on tiillii kertaa ainoa iiiini, jonka 
suomeksi laulaminen on ongelmitta mahdollista.37 Mutta jos Iaulaminen on 
vaikeaa - mistii syystii hyviinsii - niin Scheinin stemmat sopivat yleensii yhtii 
hyvin soitettaviksi. Nytkin suomenkieliseen esitykseen riittiiii tenorin 

35Basso continuon mukaantulo kantionaaliin liittyy ajan yleisiin kehityspiirteisiin, mutta menettelyn
arvellaan ennakoivan myos seurakunnan virsilaulun saestiimisen· mahdollisuutta aikaisemman siiestykset
toman tai vain kuoron tukeman laulun rinnalla. 
36Fontana d'Israel eli lsraelsbrannlein on 26 viisiaanistli motettia sisfiltlivii kokoelma, jonka madri
galistinen psalmimotetti Jotka kyynelin kylvtJvtJt (Die mit Tranen siien, Ps. 126:5-6) on julkaistu 
suomeksi (Fazer, Pro musica n:o 11). Psalmi liitetliiin 24. kolminaisuudenp. jfilkeiseen sunnuntaihin. 
37Vain viimeisen siikeen kertaaminen tahdeissa 25-28 vaatii muokkauksen esim. niiin:

J. J> J_J J 
HANTULITANNETAI-VAAS-TA,HiiNTULITAI - - - VAAS-TA
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taulaminen (joko solistisesti tai kuoron unisonona) ja diskantin dueton 
soittaminen esim. kahdella viululla, nokkahuilutta tai muulla sopivalla 
soittimetta. Basso continuo kaipaa urkujen lisaksi kemaasti esim. selloa, jotte 
Schein on liittanyt soitettavaksi (ad libitum) oman basson.38

Kaksi jouluvirsikonserttoa, Ge/abet seist du, Jesu Christ (Sinua, Jeesus, 
kiitamme, virsi 22) ja Vom Himmel hoch da komm ich her (Enkeli taivaan 
tausui nain, virsi 21) ovat niinikaan kotmiaanisia. Niittenkin kohdalta patee 
mahdollisuus korvata yla-aanet soittimin, mutta nyt ei toisaalta ole suurempia 
suomentamisongetmia. Virren 22 ensimmaisen sakeiston suomennos tosin 
osuu sisaltollisesti hieman huonosti Scheinin retorisiin korostuksiin, mutta 
sen sijaan voisi nyt valita paatossakeiston eti 7. sakeiston.39 Enkeli taivaan -
konsertossa tekstin jako pieniin motiiveihin ei aina osu yhteen suomataisen 
virsitekstin kanssa, mutta ratkaisut ovat jarkeiltavissa. Jos konsertto liitetaan 
seurakunnan virteen, voisi sen sakeistoksi ajatella myos yhdeksatta, siis vfili
sakeistoa ennen seurakunnan paatosta.40

Opella nova I:n neljas konsertto Christe, der du bist Tag und Licht (Oi 
Kristus, kirkas aamunkoi, virsi 550) on ensimmainen kahdette lauluaanette 
savettetyista ja sopii yhta hyvin nais- kuin miesaanten duetoksi. Kyseinen 
virsi on oikeastaan iltavirsi, mutta jos siita tauletaan vain vatittu ensimmainen 
sakeisto, se on pikemminkin aamuvirsi, mutta liittyy myos yleensa joutu
piiriin ja erinomaisesti loppiaiseen tai kynttilanpaivaan. Suomalainen teksti 
joudutaan alussa jakamaan siten, etta or KRISTUS jaetaan saksan sanatte 
Christe ja jatkon KIRKAS venyy kolmelle sanalle der du bist. Muutama muukin 
tavun ja nuottiarvon jako tarvitaan, mutta ne selviavat itsestaan. 

Viides ja kuudes konsertto ovat hiljaisen viikon ja pitkaperjantain musiik
kia. Niista ensimmainen Da Jesus an dem Kreuze stund pohjautuu virteen, 
jota ei ole suomataisessa virsikirjassa, mutta johon on olemassa muita teksti-
lahteita, ks. s. 23. Kokoelman kuudes konsertto on poikkeus Opetta nova I:n 
savettysten joukossa; se on kokonaan Scheinin saveltama ja itmeisesti myos 
runoilema. Talia kertaa Schein on merkinnyt canto I:n aanen viulun soitetta-
vaksi ja vain kakkosaanen taulettavaksi: 

Oi Jeesus Kristus, Herrani, 
vain ristisi on turvani, 

kun vuotanut on veresi 
ja autuuden saan lahjaksi. 
Oi Herra, kaikkein suloisin, 
nyt siit/1 kuinka kiittliisin! 

Seitsemas konsertto Christ lag in Todesbanden (Kuoteman kahteet murta
nut, virsi 96) on paasiliiskonserttona taas kolmiaaninen. Lutherin tekstin ja 
nykyisten suomennosten vatilla on pienia tavumaaraeroja, jotka kuitenkin 
selviavat hetposti, kun ensin ratkaistaan tenorin cantus firmuksen teksti.41

3Scontinuon bassoiliintii kaksintaa soitinstemma, joka kuitenkin pitiiii enemman taukoja. Sliveltiijli viit
taakin myiis fagotin (tai pasuunan) mahdollisuuteen. Tlilliiin sellisti voi soittaa urkurin basson tukena. 
39Vain kaksi pientii tekstin tarkistusta tarvitaan 

-2. slikeen alku tarvittaessa TA YTITI NA.IN

-4. slikeen alku: J J 
JA HER-RAA, HERRAA KUNNIOITfAKAA 

40Yhdeksannen slikeistiin teksti sopii hyvin Scheinin nuottikuvaan. Vain seuraavat pienet tarkistukset on
tehtiivli kolmanteen ja neljanteen slikeeseen: 

-3. slikeen alussajaetaan J J · J> J J ja plilitetiiiin (t. 19) suo ARMOSTA
SUO Sil - HEN A-PUS 

-4. slikeen tahdeissa 22-23 lauletaan NIIN RIEMULLA, NIIN RIEMULLA, RIEMULLA ja
myiihemminkin tarvittaessa NIIN RIEMULLA 
41Esim. ensimmaisen slikeen lopun -banden jaetaan kolmelle tavulle MURTANUT. Kuudennen slikeen
alkuun on painotussyistii lislittiivli JA, mutta vastaavasti saksan und on jaettava tavuille KUN-NI-... 
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Lutherin virsi Nunfreut euch, lieben Christen gmein (Oi iloitkaa, te kristi
tyt, virsi 261) liitetaan perinteisesti useampaan kirkkovuoden aikaan. Sita 
lauletaan adventin ja joulupiirin virtena, ja sen 9. ja 10. sakeisto kertaavat 
helatorstain tapahtumia. Schein on sijoittanut konserttonsa paasiaisaikaan 
kokoelmansa kahdeksanneksi, mutta valinnut kylla ensimmaisen sakeiston 
tekstikseen. Yhta hyvin voidaan valita muita sakeistoja, esim. kahdeksas paa
siaisena ja kaksi seuraavaa helatorstaina ja helluntaina. Konserton jasennys 
houkuttaa miettimaan laulun ja instrumenttien osuuden vuorottelua. Jos laulet
tu duo aloittaa, voisivat instrumentit - esim. kaksi viulua - soittaa tahdin 6 
puoliviilista tahtiin 8. Seuraavat kolme tahtia lauletaan, ja soittimet oval 
vuorossa tahdista 12 tahtiin 17. Laulun vuoro olisi tahtiin 31, josta viulut 
soittaisivat loppuun asti ja laulu liittyisi niihin tahdista 35 (kohoineen). Tahdin 
37 toistoissa gar teur on suomalaisen tekstin takia puolinuotti jaettava. 

Helluntain konserton koraali Komm, heiliger Geist, Herre Gott kuului 
viela edelliseen suomalaiseen virsikirjaan, mutta sen suomeksi tekstittaminen 
on runsaiden runomitan muutosten takia vaikeaa. Sen sijaan kolminaisuuden
paivaan osoitettu Gott der Vater wohn uns bei (Luoja kolmiyhteinen, virsi 
127) onnistuu suomeksi hyvin luontevasti.42

Konsertot 11-30 vaihtelevat aihepiireiltaan ja useimpia niista voidaan laulaa
hyvinkin eri tilanteissa. Suurimpaan osaan on tarjolla myos suomennoksia 
joko nykyisesta tai edellisesta suomalaisesta virsikirjasta. Seuraavassa on 
poimittu esiin vain muutama esimerkki erilaisten sovellusten valossa. 

/ch ruf zu dir, Herr Jesu Christ (Ma huudan, Kristus, sinua, virsi 346) 
on kokoelman helpoimpia varsinkin, jos tehtavia taas jaetaan laulajien ja 
soittajien kesken. Nuottiliitteeseen on toimitettu versio, jossa tiilla kertaa on 
tekstina saman savelman evankeliumiparafraasi Niin suuresti on Jumala 
(virsi 260). Kahden lauluaanen duettoon liittyvat esimerkissa viulut, jotka 
joko vuorottelevat tai kaksintavat (ks. liite A n:o 6). 

Nun lob, mein Seel, den Herren (Nyt kiita, sielu, Herraa, virsi 323) on 
kokoelman laajimpia konserttoja, koska itse savelma on pitka, mutta toteutus 
on mahdollista jakaa lauluaanen (canto I) ja soittimen (canto II) kesken; jos 
lauletaan diskantista, on soitinkin esim. viulu, jos taas miesaanialasta, on 
myos soittimen oltava esim. sello tai fagotti.43

An Wasserjlussen Babylon -koraalia lauletaan nykyisin vain karsimys
virren Kas karitsata Jumalan tekstilla. Edellisessa virsikirjassa on kylla Elias 
Lonnrotin oma mukaelma psalmista 137. Sita voidaan siis hyvin lainata, 
m utta esim. retorisesti ei ole ollenkaan kyseenalaista laulaa tata konserttoa 
Paul Gerhardtin karsimysvirren (virsi 58) mukaisesti.44 

42Vain 6. sillceen JA OLE LOHDUTUKSENA on lyhennettava muotoon JA OLE LOHDUTTAJA. Vastaava
lyhentaminen 10. siikeessa voidaan hoitaa laulamalla sana KJUSAUKSISTA nelitavuisena KJU-SAUK-SIS
TA. Sita seuraava sae on ensin aloitettava or HERRAMME. Viimeisen sillceen alun nuottiarvot voidaankiiiintaa niin, etta suomen sana VEISAAMME on painoltaan luontevampi:

J J ) ) JA VEI-SAAM-ME 43Aivan alussa joudutaan sana SIELU jakamaan neljasosina puolinuotille Seel. Neljannen sillceen toistot
vergiss es nicht on parasta laulaa ensin JA HYVYYTTii.ii.N, kunnes koko sae mahtuu. Tahti 28 on
ratkaistavissa VOi KASV AMAAN ja tahti 40 Nii.IN ELPYY. Tahdi.sta 21 alkava Leben-sanan kuviointi osuu
retorisesti kyseenalaisesti suomen sanalle KUOLLEEN. Kuvion voisikin yksinkertaistaa (ja samalla
aanialaa hieman supistaa) niiin: J · J J (Neljasosanuotti lauletaan ja vastaavasti tietysti soitetaan
alasivusavelena.) Viimeisen sillceen pohjoismaisen versiomme kaksi ylimaariiista tavua (vrt. sivun 10
vastaavaan esimerkkiin) voidaan jattaa pois tai sijoittaa tahtiin 42: J J • J o _ J J 

SAATKAI- KEN AL - - KAA
44Seuraavia tekstin hienosaatoja tarvitaan: 

-2. sillceen alun toistoissa HAN RASKAAN KUORMAN jaetaan puolinuotti
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Durch Adams Fall ist ganz verderbt (On turmeltunut ihminen, virsi 264) 
on kokoelman monikohteisimpia konserttoja. Jos ensimmaisen sakeiston 
(meilla 21. kolm.paivan jalk. sunnuntain alkuvirsi) sijaan valitaan Lazarus 
Spenglerin runon muita sakeistoja, saadaan useisiin kirkkovuoden ajankohtiin 
liittyvia konserttoja esim. seuraavasti: 

-2. sakeisto-> piilisiaisaika
-3. sakeisto-> 3. piilisiiiisen jfilkeinen sunnuntai (III vsk.)
-5. sakeisto-> 8. kohn.paiviinjfilkeinen sunnuntai (III vsk.)
-6. sakeisto-> kynttiUinpaiva

Konserton Herr Gott, dich loben alle wir virsitekstia ei ole suomalaisessa 
virsikirjassa, mutta savelma on sama kuin mm. virsissa 229 ja 266. 
Ehtoollisvirren 229 sakeistoista voidaan hyvin valita useampikin esim. 
vuorolaulua varten. Virren 266 runo voisi liittaa taman konserton adventin 
aikaan. Tallakin kertaa olisi mahdollista jakaa tehtavia lauluanten ja soittimien 
kesken, esim tahdit 1-5 sopivat mainiosti alkusoitoksi. 

Scheinin Opella nova II ilmestyi vuonna 1626, nelja vuotta ennen sairaal
loisen saveltajan kuolemaa. Myos tama 32 konserton kokoelma sisaltaa 
muutaman edella esitellyn kaltaisen koraalikonserton, mutta etupaassa se 
koostuu 3-6 -aanisista tekstikonsertoista, joihin liittyy myos soittirnia. 
Kokoelma on siten rinnastettavissa Heinrich Schtitzin sarjaan Symphoniae 
sacrae, jonka ensimmilinen osa ilmestyi kolme vuotta myohemrnin. 

Opella nova 11:n vaikuttavimpiin kuuluu pitkaperjantain Jesajan profetiaan 
savelletty Fllrwahr, er trug unsere Krankheit (Jes. 53:4-6) viululle, tenori
aanelle ja basso continuolle (seka ad lib. itsenaiselle viola da gamballe). Seu
raava vapaa suomennos toimii Scheinin nuottikuvassa: 

J_J. ff; 
Han vain, hlin sai - rau-tem-me kantoi
ja taakakseen tuskamme otti. 

J J J Jumalan luu-limme h/Jn-t/1 syyst/1 ly/Jv/Jn, 
omaa syyt/1/Jn Herran hlint/1 kurittavan, 

JJJJJJJ ver-wun-det vaikka h/Jn oli meidlin rik-ko-mus-tem-me tlih-den 1/Jvistet - ty,
J J meid/Jn pahain te-jeJme t/Jhden ruhjottu.

Hlin k/Jrsi rangaistuk-sen, me ett/1 rauhan saamme, 
haavojensa kautta me saamme el/111. 

-4. sakeen alkuperaisen runon itkun kuva (da weinten wir) on retorisesti vaikuttava

mutta siitajoudutaan nyt luopumaanja ratkaisemaan esim.: J J J � J J J �
IT-SEN-SA ALT-TilK-SI (HAN ANTAA) 

-5. ja 6. sae muokataan yla-aiinessa (canto I) niiin: HAN KATKERAAN. HAN KULKEE
PILKKAAN KATKERAAN JA PIINAAN, TUSKAAN KAUHEAAN (2 x), NllN KAUHEAAN 

-7. sakeen piilitos alaaiinessa NI/NV AIV AAN 
-9. sakeen toistoissa da massten wir lauletaan JA NOYRASTI (yla-aiinen tahti 24 samoin) 
-piilitossakeessa voidaan vaihtaa sanan 11/Jneti tilalle painotussyista HAN HILJAA (tahdin

30 lopussa yla-iilini laulaa HILJAA) 
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Me eksyneinll harhailimme kuin lampaat, 

me klilinnyimme tie/le omalle, 

;; jj j j 
mutta Herra pa-ni meidiin kaikkein syn-nit hlinen plllll-leen.45 

Kahdelle viululle, bassosolistille46 ja continuolle seka itsenaiselle basso
instrumentille on savelletty kynttilanpaivan evankeliumin (tai paivan paatos
hetken, kompletorion kiitoslauluna laulettava) Simeonin kiitosvirsi Herr, nun 
liisst du deinen Diener (Luuk. 2:29-32). Teos on mahdollista suomentaa va
haisin nuottikuvan tarkistuksin: 

J J  J;;JJ JJ J 
Her-ra, nyt sinll annal pal-ve-li- ja- si rau-has-sa IIJh-te-11, 

niin olet luvannut (tai: niin kuin jo lupasit). 

;;;; n 
Siimllni oval nlihneet sinun au-tuu-tesi, 

j j J. ;
jonka olet valmista-nut kaikille kan - soi/le; 

lJ nJ.nJ.nJ J 
va - lo koit- taa pa - ka - nail-le, · 

JJ JJ oJ 
loistaa kan-sal-lesi Israeli/- le. (tahdeissa 50 ja 63: Israe/il- le) 

Opella nova II:n suurimuotoisimpiin kuuluu - kuten Heinrich Schiitzin 
Symphoniae sacrae III:ssa - Isa meidan -rukous Vater unser, der du bist im 
Himmel. Sen esittajisto kasittaa viisiaanisen kuororyhman, kaksi solistia (AT) 
ja viisiaanisen jousiston ja/tai puhaltimiston. Toisaalta kuoron rooli rajoittuu 
jokaisen rukousjakson jfilkeen toistuvaan kertosaemaiseen paatosylistykseen 
solistien viedessa itse rukousta eteenpain. Jos soittimia ei ole saatavilla, niista 
luopuminen pudottaa pois vain johdannon, koska ne muutoin kaksintavat. 
Mielikuvituksekkain versio olisi poimia esiin vain solistien rukousosuudet ja 
laulaa niita esim. yhdessa lausutun rukouksen kertaavina meditaatioina. Vain 
parissa sakeessa on suurempia suomenkielisen tekstin sijoituspulmia, vaikka 
pitaydytaan mahdollisimman ankarasti Raamatun sanamuodossa: 

o J 
Isa meidlln, joka olet tai-vaas-sa, 

lJ nJJJJJJ 
ol - koon py-hi-te-ty ni-mesi. 

j j 
Tul-koon valtakuntasi.41

45Viimeinen slie on slivelletty niin monessa muodossa, etlli yllli esitetty tavutus ei kaikkialla onnistu.

Tahdin 70 ratkaisua voidaan soveltaa myos myohemmin: J _ J · ) ) ) d d
SYN - NIT HA-NENPAAL-LEEN 

46 Aliniala on ihanteellinen basso-baritonille. Jos tahtien 11, 14, 33, 47 ja 59 matala G tuottaa pulmia, 
voidaan tahtien 11 ja 14 astekulku A-G nostaa terssili ylemmlis (C-H) ja muutoin laulaa yllioktaavista. 

zukom-me 

47Tahdit30-33: NYTTULKOON,NYTTULKOON, NYTVALTAKUNrASI, VAL - TAKUNrASI 
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JJ nJJ.JJJ 
Ta-pah-tu-koon si-nun tah- to-si, 

J J J�J 
niin kuin taivaas-sa, niin my/is maan p/1111111. 

Jokapliivliinen anna meille, anna meille, 

tlin/1 pliiv/in/1 anna meille, anna meil/e 

JJ 
tlin/1/in lei-p/imme. 

J Ji Ji 
Anna meille anteeksi vel-kam-me, 

JiJiJiJiJiJi J:__Ji 

Motetti ja konsertto Schein 

niin kuin me annam-me ve-lal-li-sil - fem - me.

JiJi J JJJ,J 
A - Iii anna meidlin joutu- a kiu-sa-ukseen,

O• d 
vaan meidlit plilis-t/1, p/1/ist/1 pa - - has-ta.

Kertoslikeena toistuva kuoron paatosylistys voidaan suomentaa seuraavalta 
pohjalta: 

J J J J d J J O• 

Si/-111 si-nun on valta ja kun-ni-a ja kirkkaus iankaikkises - ti. Aamen. 48

Scheinin tuotanto on tallii hetkella parhaiten saatavilla Barenreiterin kustan
tamana. Opella nova I:n on kokonaisena seka myos eripainoksina julkaissut 
myos Hanssler, jonka laitoksen etuna ovat monet transponoinnit. Hanssler 
on julkaissut eripainoksina myos Opella nova 11:n konserttoja, mm. kolme 
edella esiteltya. Levytyksia on jonkin verran, ja ainakin Israelsbrtinnlein on 
saatavilla kokonaisuudessaan. Uudessa Deutsche Barock Kantaten -sarjassa 
(V osa, levymerkki Ricercar 060048) on viisi Scheinin konserttoa Opella 
nova -kokoelmista ja Musica fiata -yhtye on levyttanyt valikoiman Opella 
nova 11:n konsertoista (deutsche harmonia mundi, LC 0761); valikoimaan 
kuuluu mm. kaksi edella esiteltya teosta. 

48yiimeisellii kerralla paliliisylistys on laajennettu. Talloin voidaan tavnttaa seuraavasti: 

tn_-tx i� iN vl-1A. iN vl-111s JN Kl,-�1-t JN KtN-�1-t JA KIRKKAUS ... 
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1.3. Samuel Scheidt (1587-1654) 

Kolmikosta Schutz - Schein - Scheidt viime mainittu, Samuel Scheidt, 
tunnetaan liihinnii urkusiiveltiijanii. Myos vokaalisiiveltajanii hiinen tuotan
tonsa oli laaja, mutta Schutziin ja Scheiniin verrattuna siitii on sailynyt 
pienempi osa; tiihiin lienee vaikuttanut Scheidtin kotikaupungin Hallen 
vaikea asema kolmikymmenvuotisen sodan aikana. 

Samuel Scheidtin merkitys urkusaveltiijanii on toki keskeinen. Han oli J. P. 
Sweelinckin ensimmaisiii saksalaisia oppilaita ja sovelsi taman alanko
maisen kosketinsoitintaitajan opit luterilaiseen kirkkomusiikkiin. Scheidtin 
urkukoraalisiivellykset viitoittivat suuntaa pitkiille tulevaisuuteen.49

Vokaalimusiikin julkaisemiseen Scheidt suhtautui samanlaisella maara
tietoisuudella kuin kumppaninsa Schutz ja Schein, mutta han oli naitii huo
no-onnisempi saamaan kaikkea aikomaansa painetuksi ja sailymaan sodan 
varjossa. Seka 1620-luvulla aloitettu suurimuotoisten ettii seuraavan vuo
sikymmenen pienten konserttojen julkaisusarja jaivat kesken tai sitten 
huomattava miiiirii ehka jo painetustakin aineistosta on kadonnut.so 

Vuonna 1620 ilmestynyt Cantiones sacrae oli ensimmainen vokaali
musiikin kokoelma. Sen kaksoiskuoromoteteista huomattava osa pohjautuu 
koraaleihin. Yleensa Scheidt on saveltanyt vain ensimmaisen siikeiston, 
mutta kahdessa tapauksessa on pohjana koko virsi. Suurimuotoisten kon
serttojen julkaisusarja jai ensimmaiseen osaan Pars prima concertuum 
sacrorum (1622). Ilmeisesti siiveltiijalla oli valmiina koko joukko aiko
miensa jatko-osien teoksista, koska han vuosikymmenta myohemmin eriian 
kokoelmansa yhteydessa viittasi tehneensii samoista siivellyksistii (tai 
aiheista?) myos suurempia konserttoja kuin kasillii olevat toivoen, ettii joku 
innostuisi niidenkin julkaisemisesta. Muutamalle 30-luvun Geistliche 
Concerte -sarjan savellyksista on jaljitetty varhaisempi ja suurikoneis
toisempi juurimuoto. 

Vuosien 1631 ja 1640 vlilillli julkaistut neljli hengellisten konserttojen 
nidettli koostuvat tekstikonsertoista, juhla-aikojen Magnificat-slivellyksistli ja 
ennen kaikkea koraalikonsertoista, jotka useimmissa tapauksissa on slivelletty 
vain kahdelle tai kolmelle laulajalle ja basso continuolle. Asetelma on muuten 
sama kuin Scheinin Opella nova I:ssli, mutta useimmiten Scheidt on nyt 

49Vuonna 1624 Scheidt julkaisi kolmiosaisen kokoelman Tabulatura nova, joka sisliltfili mm. koraali
variaatiosarjoja altematim-kayttoa varten. Vuonna 1650 ilmestynyt Tabulatur-Buch hundert geistlicher 
Lieder und Psalmen (tunnettu painopaikkansa mukaan myiis nimella G/Jrlitzer Tabulaturbuch) on 
Scheinin kuorokantionaaliin (Cantional, v. 1627, ks. sivu 28) rinnastettavissa oleva pienten urkusatsien 
kokoelrna. 
50-rutkijat ovat keskenaan jonkin verran erirnielisia Scheidtin teosten kokonaismaarastli. Voi olla, ettli 
osa saveltlijan omista suunnitelmista on jaanyt vain aikeiksi. Kun Scheidt toisaalta palasi eri yhteyksissa 
aiempiin savellyksiinsa muokaten niitli esim. uusille kokoonpanoille, on joskus vaikea vetfili rajaa uuden 
ja muokatun teoksen vlilille. (Kaikista samanninimisistli, mahdollisesti samaa juurta olevista savellyk
sistli ei sitli paitsi ole sailynyt kuin oletettu toinen versio, joskus varhaisempi, joskus myohempi.) 
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saveltanyt kaksi tai kolmekin sakeistoa, joskus koko virren. Nain han 
ennakoi Scheinia (ja Schiitzia) selvemmin koraalikantaatin tuloa. Nuottiliittee
seen on toimitettu kaksi koraalikonserttoesimerkkia virsiin On kirkas aamu
tiihti nyt (virsi 43, ks. liite A n:o 7) ja Hyvii on Herra (virsi 324, ks. liite A 
n:o 8). Molemmat on transponoitu nykyisiin laulusavellajeihimme, ja ne 
soveltuvat Scheinin koraalikonserttojen tavoin erinomaisesti seurakunnan 
virren johdantosakeistoksi. 

Samuel Scheidtin vokaaliteoksista on hyvin niukasti saatavilla kaytannon 
laitoksia. Ugrino Verlag ja Peters ovat toirnittaneet kattavan tieteellisen 
laitoksen, mutta sen niteista puuttuu kenraalibassosatsi, joka soittajan tulee 
siten kyeta tarvittaessa realisoimaan.51 Schiltziinja Scheiniin verrattuna on 
levytyksiakin ilmestynyt vain satunnaisesti. Tutusturnisen arvoinen on 
Cantate-levymerkilla julkaistu Baselin Madrigalistien aanite (CAN 580 
002), joka sisaltaa mm. alaviitteessa 51 mainitun motetin ja virteen 550 
perustuvan lapisavelletyn koraalikonserton kahtena versiona, seka vuoden 
1620 laitoksena Christe, der du hist Tag und Licht (jonka savelma on 
keskiaikaista alkuperaa) etta vuonna 1634 painettuna (savelma""virsi 550) 
versiona Christ, der du hist der helle Tag. Samuel Scheidtin savellys
tekniikka ei kenraalibasson mukaantuloa lukuun ottamatta juuri muuttunut 
vuosikymmenten kuluessa, mutta sisallollisesti hanen ilmaisunsa tuntuu 
raskaista sotavuosista huolimatta saavuttaneen vanhemrniten yha suurem
man vapaudenja herkkyyden. 

51Scheidtin kenraalibasso ei onneksi ole kovin vaikeaa tottumattomallekaan, koska itse basso on usein
staattinen ja luo vain pohjan yla-aanten konsertoinnille. Erinomainen harjoitusteos voisi olla Hengellis
ten konserttojen I osan (Edition Peters 4633) koraalikonsertto Oi Herrani, nyt ha/tuusi (!ch hab mein 
Sach Gott heimgestellt, n:o 18) joka on helppo myos suomentaa (virsi 607, vrt. vastaavaan Schiltzin 
teokseen ss. 15-16). Hieman kontrapunktisempi esimerkki voisi olla IV osan (Ugrino Verlag: Scheidt/ 
Werke / Band XII) herkka iltavirsimotetti (SATB) B/eib bei uns, Herr, jonka tuntematon runoilija on 
saanut aiheensa toisen paasiliispiiivan evankeliumista: 

Luoksemme jaa, jo paiva y/Jh/Jn vaihtuu! 
Kun va/o /oistaa, murheen pi/vet haihtuu. 
Me nimeasi saammejo taa//a kiittaa. Aamen. 
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2. Varhainen kantaatti

Vuotta 1650 pidetiian taitekohtana, josta alkaen voidaan - nykyaikaisesti 
jaotellen - ruveta puhumaan kantaatista. Tosiasiassa siirtymii kohti moni
osaisia ja/tai eri elementeistii kombinoituja muotoja oli hiiilyvii ja kesti 
pitkiiiin. Monessa tapauksessa musiikilliset tai tekstuaaliset eriytyrnis
pyrkimykset sitii paitsi johtivat yksinkertaisempiin ja jopa lyhyempiin 
kokonaismuotoihin, kun niitii verrataan aiempiin laajoihin tekstikon
serttoihin tai koraalisovituksiin. Eras kehityksen arviointia vaikeuttava 
seikka on toisaalta kirjapainotekniikan taanturninen vuosisadan loppu
puoliskolla. Tiistii syystii saattoivat tyoliiiimmiit kiisikirjoitukset jiiiidiikin 
kiisikirjoituksiksi, kun taas pienempi ja vaatimattomampi aineisto oli hel
pomrnin julkaistavissa. Kustannustoimeen vaikutti myos kysynniin selvii 
lasku - ei siksi, ettei musiikkia olisi entiseen tapaan tarvittu, vaan koska sitii 
oli monin paikoin nuottikaapit pullollaan! 

Luterilaisen jumalanpalveluseliiman paikalliset erot ovat aina olleet huo
mattavia. Vuosisadan loppua kohti olosuhteet saattoivat entisestiian vaih
della vanhan puhdasoppisuuden saadessa ohelleen pietistisen niikokulman. 
Viihittiiinen koululaitoksen itseniiistyminen saattoi haitata ennen hedelmiil
listii kirkon ja koulun yhteistyotii, jonka tuloksena kirkko oli saanut kantto
rinsa johdettavaksi kelpo kuoron. Juuri 1600-luvun lopulla on myos havait
tavissa selvimmiit erot eri viroissa toimineiden muusikoiden praktiikassa: 
Kanttorit pitiviit uskollisimmin huolta jumalanpalveluksen piiiimusiikin, siis 
evankeliumitekstiin liittyviin musiikin tuottamisesta ja nojautuivat yleensii 
kuoron resursseihin. Vanhan perinteen mukaisesti (vrt. tekstimotettien 
vuosikerrat, ks. s. 4) julkaistiin myos kirkkovuotta seuraavia kantaattien 
sarjoja. Muodoltaan tiillaiset siivellykset saattoivat olla tekstikonserton ja 
kommentoivan aarian kiisittiiviii. 

Urkurit olivat siiveltiijinii viihintiian yhtii kykeneviii ja tuotteliaita kuin 
kanttorit, mutta heidiin kiiytossiiiin olivat usein pienet, solistiset koneistot, 
joiden vastuulla saattoi piiiimusiikin sijasta olla ehtoollismusiikki tai messun 
ohella vesper. Tyypillinen urkurin kantaatti oli siikeistoittiiin siivelletty 
koraali- tai aariakantaatti tai psalrnitekstin ja aarian yhdistelman kiisittiivii 
soolokantaatti. Hovien palveluksessa olleilla saattoi ruhtinaasta riippuen 
olla edellisiii suurempi vapaus kiiytiintonsii muovaamisessa. Nuottiliit
teeseen on toirnitettu kaksi Wolfgang Carl Briegelin, Darmstadtin hovin 
kapellimestarin pienimuotoista tekstisiivellystii, Machet die Tore weit (ks. 
liite A n:o 9) ja Nun danket alle Gott (ks. liite A n:o 10).52 

52Briegelin kuten esim. Andreas Hammerschmidtin ja Johann Rudolf Ahlen aikanaan laajalle
levinneet teokset Iasketaan helposti em. "painettujen mutta vahiipiitoisten" Iuokkaan, vaikka ne itse 
asiassa ovat mitii mainiointa myos ei-ammattilaisin voimin toteutettavaa musiikkia. Fazerin Pro musica
-sarjassa on suomeksi julkaistu useita Hammerschmidtin siivellyksiii ja Ahlen mainio koraalikantaatti
Merk auf. mein Herz, joka pohjaa Enkeli taivaan -virren loppupuoliskoon.
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2.1. Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Dieterich - tai synnyinmaansa mukaan pohjoismaalais-tanskalaisittain Dide
rik - Buxtehuden sailynyt kantaattituotanto kiisittaii yli 120 teosta. Piiiiosin 
ne on siivelletty mestarin Lyypekin vuosina, vuodesta 1668 alkaen, sailynei
den kantaattien valossa varsinkin 1680-luvulla. Korvaamaton ansio kantaat
tien sailymisestii meidiin paiviimme on ruotsalaisella hovikapellimestarilla 
Gustaf Diibenillii, jolle Buxtehude siiiinnollisesti liihetti siivellyksiiiiin, osin 
ehkii Diibenin tilauksesta. Gustafin poika Anders Diiben lahjoitti isiinsii 
laajan nuottikirjaston vuonna 1732 Upsalan yliopistolle, jonka arkistoissa 
satakunta Buxtehuden kantaattia piiloitteli viime vuosisadan lopuille asti. 
Ilman Upsalan Diiben-kokoelmaa sailyneiden teosten miiiirii olisi tuskin 
neljiinnes nykyisesta.s3 

Buxtehuden kantaatit edustavat harvinaisen monipuolisesti kaikkea sitii, 
mitii 1600-luvun lopussa esillii pidettiin. Koska Buxtehude oli urkurin 
virassa, ei varsinaisia evankeliumikantaatteja ole monta. Merkille pantavaa 
on, ettii raamatuntekstikonsertot ja erilaiset koraalisovitukset ovat saaneet 
rinnalleen vapaisiin hengellisiin runoihin perustuvat aariakantaatit, kuten 
seuraavan kaavion teoslukumiiiiriit painokkaasti osoittavat. 

Raamatun teksti Virsi 

I I 

Konsertto 
-20 soolo

Koraalikantaatti 
-2 soolo

-13 yhtye/kuoro

5 laajamuotoista kolmen eri 
elementin yhdistelmiiii 

(Altere 
gemischte 
Kantate) 

-15 kuoro/yhtye

Vapaa runo 

I 
Aaria / siikeis-

tokantaatti 
-15 soolo
-25 yhtye /

kuoro 

15 konsertto-aaria 
-yhdistelmiiii

(naistii 7 solistista) 
1 konsertto-koraali ja 
2 koraali-aaria -yhdist. 

Oheinen kaavio (Martin Geckin pohjalta) esittaa Buxtehuden kantaattien 
taus tat ja perusrakenteet seka sailyneiden teosten lukumaarat. Ehka hieman 

53B uxtehuden teosten piliilahteen luulisi olevan Lyypekissa, mutta vain parikymmentli - tosin keskeistli -
vokaaliteosta on onnistunut sailymaan Lyypekin Marian kirkon arkistossa sotia ja valinpitlimiittomyyttli 
uhmaten. Siiveltlijii pyrki viimeisinii vuosinaan itse tallentamaan teoksiaan, ja onneksi myos sellaisia 
kantaatteja, jolka eiviit kuulu Upsalan valikoimaan, on sailynyt Lyypekissii. 
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ylliittiien ovat aariakantaatit kaikkein suurin ryhmii. 54 Tiihiin ryhmiiiin kuuluu
aivan pieniii siikeistolauluja ritomelloineen, mutta siikeistoruno liihtokohtana 
on tietysti mahdollista luoda myos suuria muotoja. Tyypillisimmilliiiin Buxte
huden aariakantaatti on kolmiiiiininen liipisiivelletty yhtyekantaatti, jossa iiiiri
osien viilissii olevat siikeistot voivat olla solistisia ja toisaalta ainakin piiiitos 
voi sallia myos vahvemman miehityksen.55 

Buxtehuden koraalikantaatit ovat kantionaaliperinteen jatkajina useimmiten 
neliiiiinisiii, paitsi milloin konsertoiva kiisittelytapa on johtanut suurempaan tai 
pienempiiiin iiiinilukuun, kahdessa tapauksessa jopa soolokonserton asetel
maan. Soolokantaatit ovat yleisimpiii tekstikonserttojen lajissa, jossa jiilleen 
myos useamman iiiinen miehitykset edellyttiiviit mieluiten solistista tai ainakin 
ilmavaa koneistoa, joskus soolon ja tutin vuorottelua. 

Kahden liihde-elementin yhdistiiminen on yleensii johtanut konserton ja 
aarian kombinaatioon. (Vain parissa poikkeustapauksessa Buxtehude on 
yhdistiinyt konserton ja koraalin ja jopa koraalin ja aarian.) Mielenkiintoista 
on, ettii muutamissa konsertto-aaria -yhdistelmissii instrumenttien osuus kas
vaa huomattavaksi solistisuudesta huolimatta. Tiimiin ryhmiin erikoisuuksiin 
kuuluu myos seitsemiin kantaatin sarja Membra Jesu nostri. 56

Kolmen eri aineksen yhdistelmiikantaattien miiiirii ei Buxtehudella ole 
suuri57, mutta toisaalta monet "pienemmistii" teoksista kasvavat samoihin 
ulkoisiin mittoihin oman lajinsa puitteissa. Kaikkiaan Buxtehuden vokaali
teokset edustavat 1600-luvun lopun varhaisen kantaatin aikaa rikkaimmillaan. 

Seuraavilla sivuilla on esitelty liki 40 Dieterich Buxtehuden kantaattia 
suomenkielisten58 liturgisten sovellusten valossa. Esillii ovat kaikki teos
lajit, ja esittelyjiirjestys etenee pienimuotoisimmasta suurikoneistoisimpaan. 
Aina ei ole esillii koko teos; toisaalta eriiissii tapauksissa sovellusesimerkkejii 
on useampiakin teosta kohden. 

54Kaaviossa esitetyt lukumalirat voivat hieman vaihdella tarkastelukulmasta riippuen. Eraissa tapauksissa
on tulkinnanvaraista, mihin ryhmaan teos oikeastaan kuuluu. Esim. nuottiliitteessa (ks. liite A n:o 13) 
oleva Aria sub communione voidaan tulkita vain aariaksi, mutta mottona oleva ilmestyskirjan lainaus 
auluaal ne, jolka oval kulsulul Karilsan hllitalerialle voisi tehda siitli myos konsertto-aaria -luokkaan 
kuuluvan, kun viela savellystekniset ratkaisut pienimuotoisuudesta huolimatta tukevat jlilkimmaista 
tulkintaa. Erilissa tapauksissa esim. Raamatun tekstiin pohjaava meditaatio, runomuotoinen tai proosa, 
on savelletty kuin tekstikonsertto. Toisaalta aaria-luokan teokset sisliltavat useita virsiteksteja, joiden 
savelmaa vain ei ole lainattu jne. 
55useimmiten Buxtehuden kolmiaaniset (kaksi diskanttiaanta ja yksi miesaani) kantaatit eivat ole varsi
naisia kuorokantaatteja, vaan kolmen solistin yhtyeelle kirjoitettuja. Myoskaan niiden tavallisin saestys
miehitys, kaksi viulua Ga basso continuo), ei yleensa edellytli orkesterimaista kaksintamista, vaan 
todellakin vain kahta solistista viulua. 
56Membra Jesu noslri patienlis sanclissima on seitseman itsenilisen kantaatin sarja, jonka osat on 
omistettu karsivan Jeesuksen pyhille ruumiinjasenille, jaloille, polville, kasille, kyljelle, rinnalle, 
sydamelle ja palille. Teos on omistettu Gustaf Dtibenille, ja se on sailynyt harvinaislaatuisena Buxte
buden omakatisena partituurina (tai oikeanunin tabulatuurina). Rakenteen seitsenosaisuuden on maarannyt 
aariasakeistojen tekstilabde, Arnulf Louvainilaisen 1200-luvulla runoilema Rhylmica oralio. (Runon 
loppuosa - ainakin Buxtebuden lainaama - on tosin myohempaa perua.) 
57saksalainen Martin Geck laskee maaraksi kuusi tulkiten eriliden teosten lajin toisin kuin amerikka
lainen Kerala J. Snyder, jonka mielestli malira on nelja. Yhtli hyvin voitaisiin ehdottaa viitta, koskapa 
konsertto-aaria -luokkaan kuuluva helatorstaikantaatti Gott fithret auf mil Jauchzen alkaa majesteettisella 
soitinjohdannolla Lutherin koraalista Oi iloitkaa, te krislilyt. (Tata ei Geck laske kuuden joukkoon, vaan 
ban antaa arvon kahdelle muulle laajamuotoiselle teokselle.) 
5Sschtitzin kohdalla haimme kielen kaantlimisen oikeutusta saveltajan omiin esimerkkeihin nojautuen. 
Myos Buxtehude on saveltlinyt saksan ohella latinankielisiin teksteihin, joskaan esimerkkeja samojen 
teosten latinalaisista ja saksalaisista versioista ei autenttisina ole sililynyt. Sen sijaan joko saveltaja itse 
tai sitten esim. Gustaf Dtiben on kayttlinyt myos ruotsin kieltli. Robkenen ajatella, ettei kelpo kollega 
DB taysin tyrmilisi suomenkielistenkaan esitysten mahdollisuutta, vallankin jos se on yksi tie kuulijalle 
ja esittlijalle sukeltautua kohti vaativampia loytoretkia. 
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Nuottiliitteen numerot 12 ja 13 edustavat pienimuotoisia soolokantaatteja, 
joiksi lasketaan myos kahden laulajan kokoonpanon teokset. Instrumenttien 
osuus kasittaa tavalliseen tapaan kaksi viulua ja basso continuon.59 Runo
muotoinen psalmiparafraasi Kun on vain Herra kanssani (Wenn ich, Herr 
Jesu, habe dich, BuxWV 107)60 on alkujuurensa perusteella 1. loppiaisen 
jalkeisen sunnuntain kantaatti, mutta yhta hyvin joka-aikainen ehtoolliskan
taatti (ks. liite A n:o 11). Saveltajan itsekin ehtoolliskantaatiksi (Aria sub 
communione) osoittama Autuaat ne (0, wie selig sind, BuxWV 90) voi 
puolestaan olla esilla muulloinkin; teoksen mottona on I. adventtisunnuntain 
III vsk:n61 epistolan jae (Ilm. 19:9; ks. liite A n:o 12). 

Jouluevankeliumin katkelmaan (Luuk. 2: 10-11) savelletty sopraanon ja 
basson duettokonsertto Filrchtet euch nicht (Bux WV 30) on saanut jatkoksi 
aarian, jonka runo on Adam Oleariuksen O gnadenreiches Leben. Tassa 
tapauksessa ei Luukkaan tekstia voida sanatarkasti suomentaa eli sijoittaa 
kirkkoraamattumme sanamuotoa saksankielisen tilalle niin, etta teoksen 
motettiluonteista alkupuolta voisi laulaa erillisena jopa tekstin sisalla. 
Seuraavan vapaan, luonteeltaan kommentoivan tekstin saa sen sijaan 
sijoitetuksi muuttamatta Buxtehuden nuottikuvaa: 

Riemuita saa! 
Mei/le, koko kansalle (basson tahdit 31-32: 
on riemu suuri suotu. RIEMU SUOTU, RIEMUITA SAA) 

Enkeli ilmoitti viestin sen. 
Syntynyt meille on Vapahtajamme, 
Herramme Kristus hlin on, poika Daavidin. 
Riemuita saa! 

Oleariuksen aariatekstia ei ole suomennettu, mutta sen sijaan voitaisiin 
sellaisenaan kayttaa virren 425 Jaakko Haavion runoa Soi kiitosvirsi kerran. 
Willy MUiler / Siiddeutscher Musikverlag on julkaissut kantaatista kaytannon 
laitoksen. 62

Laskiaissunnuntain psalmitekstiin (Ps. 31 :2-4) save lie tty sopraanon soolo
kantaatti Herra, sinuun minli turvaan (Herr, auf dich traue ich, BuxWV 35) 
on aariaosuutensa ansiosta ollut meilliikin tunnettu jo pitkaiin. Tuntemattoman 
runoilijan tekstin Jesu, ich bin blind von Sinnen Goka tuntuu viittaavan I 
vsk:n evankeliumiin) on suomentanut Ilta Koskimies, ja aaria ilmestyi 
erillisena John Sundbergin toimittamassa kokoelmassa Vanhojen mestarien 
yksinlaulujaja aarioita (v. 1935). 

59Basso continuon realisointiin riittaii hatiitilassa vain urut, mutta myos sello on toivottava. Useissa 
tapauksissa Buxtehude on liittiinyt mukaan myos liikkuvamman, toisen bassostemman konsertoivaa 
gambaa, fagottia tai varsinkin violonea varten. Viime mainittu ei tarkkaan ottaen ole sello, vaan lahinna 
viola- eli alttoviuluperheen bassosoitin. Oktaavia alempaa soittavaa kontrabasson vastinettakin kaytettiin. 
Buxtehuden ajan continuokaytiinnostii on kirjoittanut Kerala J. Snyder teoksessaan Dieterich Buxtehude. 
Organist in Lubeck ss. 377-381. 
60Buxtehuden teosluettelo ilmestyi vuonna 1974 Georg Karstiidtin toimittarnana (tarkistettu laitos 1985). 
Luettelo alkaa liturgisilla vokaaliteoksilla, joiden jarjestys on aakkosellinen. 
61Aiemmat raamatuntekstisitaatit esim. Schiitzin teosten esittelyssa on ollut yleensa helppo jaljittaii,
kun lahtokohtana on ollut nk. vanhakirkollinen tekstijarjestys, jota meilla sangen hyvin vastaa 
kirkkokasikirjan evankeliumikirjan I vuosikerta. Kun Buxtehuden tekstivalintojen ei valttiimiittii ole 
tarvinnut liittya pfilvan lektioihin, on vaikeaa varmistua alkuperfilsestii liturgisesta yhteydestii. Saksassa 
ja myohemmin meilla otettiin kayttiion II ja III tekstivuosikerta vasta viime vuosisadalla, mutta mitiian 
estettii ei tietenkaan ole hakea Buxtehuden teoksille nykyisia aiheliittymia laajentuneen tekstiperikooppi
kaytiinnon mukaisesti. (Nykyinen kaytiinto taas tullee kokemaan melkoisiakin muutoksia kaynnissa 
olevan jumalanpalvelusuudistuksen prosessissa, mutta niitii on turha yrittaii viela ennakoida.) 
62Buxtehude ei aikanaan painattanut kantaattejaan, kuten eivat useimmat saveltiijat enaa 1600-luvun 
lopulta eteenpain. Monen muun tavoin myoskaan Buxtehuden teosten modemia laitosta ei ole viela saatu 
yhtenfilsen kattavaksi. Myos kaytiinnollisten laitosten kustantarninen on hajonnut useille eri tahoille. 
Mikali nuotteja on saatavilla keskeisten kustantajien (kuten Barenreiter, Hanssler tai Wilhelm Hansen) 
julkaisemina, ei nfiltii ole erikseen mainittu. 
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Jeesus, salli luokses tu/la, 
sokaistul on silm/11 mu/la, 
sammunehet kokonaan; 
liet/1 oikeaa en 1/Jydil, 
vainoojani voi mun vied/1 
harhateille korpi,naan. 

J eesus, rienn/1 turvakseni, 
avaa silmlln -nilhditksenc 
Ah, niin kurja outo lien! 
Sie/uuni suo valos koillaa, 
vaarat elt/1 voisin voiltaa, 
luokses vihdoin //Jyl/111 lien! 

Kuten usein Buxtehudella, aaria sijoittuu konserton sisaan sen herkkana 
sydamena konsertoivien psalmitaitteiden kehyksiin. Soitinsonaattia seuraava 
ensimmliinen jae voidaan suomentaa seuraavasti: 

Herrani, turvani, 
11111 salli minun hllpe/1/Jn tu/la, 

(HAPEAAN jaetaan niin, etta PE -tavu sijoitetaan aina 
edelliselle tahtiosalle ennen sanan paatosta) 

vain, sit vain tu111ani, 

11111 sal/i minun hilpe/1/Jn tu/la, 
vaan annahdaja auta, oi Herrani. 

(tahdin 105 lopusta: MUA AUTA) 

Aarian jalkeen seuraa ensin ariosomainen taite, joka johtaa useiden tempo-
vaihdoksien jalkeen allegro-paatokseen: 

Kuu/e huutoani, 
kuu/e huutoani ja vastaa, (kokonuotti jaetaan) 
rienn/1 avukseni, 
auta ja annahda, 
linnani, turvakallioni, 
linnani, turvakallioni, 
turvakallio ja linnani, ja linnani! 
Opastajani on Herra; 
armossaan hiln johtaa ja kantaa. 

Buxtehuden ilmaisuvoimaisimpiin kuuluu basson soolokantaatti Sydiimeni 
tahtoo laulaa (Mein Herz ist bereit, BuxWV 73). Sen psalmilahde (Ps. 57:8-
12) on yleisluontoinen. Vastaavan sisaltoinen psalmi 108 on liitetty meilla toi
seen rukouspaivaan. Teos on jaksotettu jakeittain kontrastoiviksi osasiksi, ja
soittimilla, talla kertaa kolmella viululla, on poikkeuksellisen aktiivinen roo
li.63 Seuraava suomennosversio voidaan sangen luontevasti sijoittaa nuotti
kuvaan:

Nyt sydilmeni, Herra, 
sydilmeni tahtoo /au/aa ja kiill/111. 
Kaikukoon kiilokseni, kaikukoon, 
kaikukoon kantelein, harpuin 
aamuruskon jo aikaan. 
Vain Herraa kiitlln joukossa kansain, 
kiitostansa veisaan, 

63 Aanten paikoittainen jakautuminen panee kyselemi!iin jopa kaksintavien jousten tarvetta, mutta 
todennakoisesti saveltiija on vain hyodyntiinyt barokkiviulun Ga jousen) suurta joustavuutta sointuot
teisiin. Nuottiliitteessa on usein viitattu mabdollisuuteen, ettii urut korvaa muut soittimet, jos niitii ei 
ole saatavilla. Tassakin tapauksessa korvaaminen on mabdollista, vaikkei tapabdukaan yhtii luontevasti 
kuin esim. triosonaattisatsissa. Barenreiterin laitos on tiissa tullut sikali avuksi, ettii viulujen satsi on 
koottu yhdelle viivastolle. 
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nyt veisaan kansojen keskel/11. 
(KES-KEL -tavut ratkaistaan joko kaaresta luopumalla 
tai nuottiarvo jakamalla) 

On suuri armosi, 
(viimeinen neljasosa jaetaan) 

taivaisiin se ulottuu, 
ja totuutesi, 
se pilviin asti u/ottuu. 
Nyt korkeuksiin nouse jo, Herra, 
valtasi nlihd/1 anna kaiken maan! 

(tahti 200: JO NOUSE, JO KORKEUKSIIN ... ) 

Ich halte es dafiir (BuxWV 48) on sopraanon (tai tenorin) ja basson duo
kantaatti, jonka instrumentit ovat poikkeuksellisesti viulu, alttoviulu (violetta) 
ja nyt myos esim. johdannon fuugarakenteisessa sonaatissa itsenainen "sello" 
(violone, ks. alaviitetta 59). Kantaatin loppupuolen aariajakso on laaja, viisi
sakeistoinen, mutta myos painokkaat sonaatti-alkusoitto ja teoksen nimi
konsertto (Room. 8:18, ks. 16. kolm.paivan jfilk.sunnuntain epistola) tuovat 
kokonaisuuteen tasapainon. Konserttoa voidaan esittiia itsenaisenakin. Suo
mennos seuraa tfilla kertaa vapaasti Paavalin vaikeahkoa lauserakennetta: 

Sen tiedltn varmasti: 
Ei maal/iset vaivat 
voi kirkkautta voittaa, 
joka on (+se on), 
on i/mestyv/1 meihin kerran. 

(myoh.: JOKA ILMESTYV A KERRAN, ON MEIHIN KERRAN, KERRAN) 

Aarian teksti on Johannes Flittnerin runo Was quiilet mein Herz, joka vuo
desta 1661 alkaen ilmestyi useissa laulukokoelmissa. Aariaa voidaan laulaa 
myos erillisena ja seuraavan suomennoksen sakeistoja valikoiden: 

Vaan murhetta suo, 64 

vaan tuskaakin tuo 
vain elomme 111111111 
maan murheisen p/111/ltl: 
En huo/ia vail/a 
kliy murheitten mail/a. 
Vaan toivon jo sain, 
se lohtu on vain. 

Niin toivon m/1 vain, 
kun toivon sain, 
/uo Jeesuksen t/111/t/1 
maan murheisen p/111/t/1 
jo riemuihin taivaan, 
en j/1/idlt voi vaivaan, 
kun toivon jo sain, 
se /ohfll on vain. 

Miks' huokaan siis lain, 
kun toivon jo sain: 
On taivainen talo, 
on autuuden valo 
vain kaipuuni kohde, 
tuo loistava lwhde. 
Vain Jeesuksen /uo 
on kaipuuni tuo. 

My/Js rauhan m/1 saan 
tuon taivaisen maan; 
en vaivoja muista, 
ei tuskat mua suista, 
en murheeseen vaivu, 
en taakkoihin taivu, 
kun toivon jo sain, 
se lohtu on vain. 

Niin /uotan nyt vain, 
jos vaivaakin sain: 
(JOS V AIV M, JOS V AIV MKIN SAIN) 

Oon huomassa Herran, 
se riitt/111 my/Js kerran, 
kun taivaaseen 11111/t/1 pois plilisen maan p/111/tli. 
Vain Jeesuksen /uo (+vain /110) 
on kaipuuni tuo. 
On kaipuu Jeesuksen luo. 

64Suomennosmuodon alku edellyttiti! aarian liittymistii edeltiiviiiin konserttoon. Jos aariaa laulettaisiin 
erillisenii, on syytii aloittaa VAIN MURHETTA suo. V AINTUSKAAKIN TUO NYT ELOMME TA.ALLA ... 
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Buxtehuden koraaliteosten joukossa soolokantaatit ovat poikkeuksia, mutta 
tutustumisen arvoisia. Helatorstaikantaatti Gen Himmel zu dem Vater mein 
(BuxWV 32) kasittiia kaksi siikeistoa, yhdeksannen ja kymmenennen Martti 
Lutherin virresta Oi iloitkaa, te kristityt (virsi 261). Savelmapohjana on 
uuteen virsikirjaamme palannut virren a-savelma. Todellisen taivaaseenastu
misen draaman tiistii kantaatista tekee konsertoiva soitinduo, viulu ja gamba. 
Teoksesta on toistaiseksi saatavilla vain U grino Verla gin kokoomalaitoksen 
partituuriversio (osa I, ss. 23-28, tilattavissa esim. kirjastojen kaukolaina
palvelun valityksella) mutta myos levytys65 , joiden valityksella voi tutustua 
Buxtehudeen valloittavimmillaan. Toisesta koraalisoolokantaatista Herzlich 
tut mich verlangen (BuxWV 42) on Nordiska Musikforlaget julkaissut 
kaytannollisen laitoksen. Talia kertaa soitinten, kahden viulun, kudos on 
"tavallisempaa" Buxtehudea ja tarvittaessa korvattavissa uruillakin. Sopraano
soololle on taas kirjoitettu kaksi (myos erilleen otettavissa olevaa) siikeistoa, 
joiden virsilahde ei ole enaa uudessa suomalaisessa virsikirjassa. Edellisessa 
virsikirjassa nimiteksti on numero 594. Sen lisiiksi voidaan suomennokseksi 
hyvin valita myos samansisaltoisen suomalaisen arkkivirren 583 (edellinen 
virsikirja) siikeistoja, esim. neljas ja kuudes. 

Kolmiaaninen yhtye (tai kuoro) on useimpien Buxtehuden kantaattien 
vokaalisena runkona. Yleensa aanista kaksi on tasaveroisia diskanttiaania, ei 
siis kovin usein sopraano ja altto, vaan kaksi korkeahkoa aanta, ja miesaani 
vastaa basson tai baritonin aanialaa. Asetelma on siten edelleen lahella 
tyypillista solistista konserttoa. Itse asiassa monessa tapauksessa voidaan 
harkita vain kahden yla-aanen laulamista, kun miesaani usein taydellisesti 
kaksintaa basso continuoa eika ole useinkaan rakenteellisesti sidoksissa yla
aaniin. 66 Eraissa tapauksissa Buxtehude on valinnut kolmen alemman aanen 
miehityksen. Asetelma altto-tenori-basso on perinteisesti tarkoitettu mies
aanten laulettavaksi. 

Kolmiaanisen vokaalisatsin tavallisimpana vastapainona on kolmiaiininen 
soittimisto, mutta joskus myos, esim. juhla-aikoina tayteliiisempi jousisto, 
tiilloin yleensa viisiiianinen. Vain kolmessa tapauksessa soittimet puuttuvat 
basso continuoa lukuun ottamatta kokonaan; kaikissa tapauksissa savellykset 
ovat latinankielisia. Lyhyttii "motettia" In te Domine speravi (BuxWV 53) ja 
monitaitteista raikasta konserttoa Cantate Domino (BuxWV 12) on syyta 
suositella hyvina latinankielisina etydeina jo siksikin, ettii edellinen ja pienilla 
jiirjestelyilla myos jiilkimmainen67 soveltuvat tavallisimmalle kuorotyypil
lemme SAB, ja niita voidaan laulaa myos kevyella kuorovahvuudella. 
Edellinen on savelletty laskiaissunnuntain psalmin jakeeseen, jiilkimmiiisen 
psalmi voidaan liittiia piiiisiiiisaikaan tai yleensa kiitosaiheisiin pyhiin. 

Kolmas vain continuosaestyksinen teos, Afferte Domino (BuxWV 2) on 
kooste useasta psalmista, jotka voivat liitttia sen joulupiiriin tai yleensa taas 

65Ricercar-levymerkin Deutsche Barock Kantaten -sarjan III osa on omistettu Johann Hermann Scheinin,
Franz Tunderin (Buxtehuden edeltiijiiLyypekissii) ja Dieterich Buxtehuden teoksille (RIC 046023). 
66Yhdessii tapauksessa (Lauda Sion Salvatorem) nuoteista loytyy myohemmin lisiitty merkintii, jonka
mukaan laulettu basso voi jiiiidii poiskin, vaikka juuri tassii teoksessa sillii on itseniiisempiiikin osuuksia 
moneen muuhun vastaavaan asetelmaan verrattuna. Liihttikohtana voitaneen pitiiii basson laulamista aina 
kuin se vain on mal1dollista, mutta tapauksissa, joissa kiiytettiivissii on vain kaksi ylii-iiiintii, ei tamiin 
tyyppista savellystii automaattisesti tarvitse jattiiii pois laskuista. (Huomattakoon myos, etta esim. 
Schutziltii ja Scheinilta tu tun kiiytiinnon mukaan diskanttiduetto voidaan usein antaa myos kahden mies
iiiinen laulettavaksi oktaavia alempaa!) 
67Tarpeen vaatiessa voidaan iiiinialat jiirjestiiii sopivammiksi siten, ettii sopraano ja "altto" vailitavat
paikkaa tahdeissa 29-32, 149-151 ja esim. 219-235. 
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kiitosaiheeseen. Nytkin voidaan esim. parilla oktaavialavaihdolla saada alini
aloiksi SAB. Jos valitaan kuoromainen miehitys, on syytii kuitenkin harkita 
tahtien 45-56 ja 77-107 laulamista solistisesti. Teos on julkaistu Kyllikki 
Solanteriin suomennoksena Nyt saapukaa kaikki Fazerin Pro musica -sarjassa 
(n:o 36). 

Samassa sarjassa (n:o 5) on julkaistu myos paljon laulettu konsertto-aaria 
-kantaatti Ken meiltti riisttiti Istin rakkauden (Nichts soil uns scheiden,
Bux WV 77). Sen iiiiniala on kiiteviisti SAB, ja ainakin sen tekstikonserttoa
voidaan laulaa yhtii hyvin kuoromaisesti kuin solistisesti. 68 Kantaatin motto
(Room. 8:39) piiiittiiii helatorstain III vsk:n epistolan, mutta teos voidaan
muutenkin hyvin liittiiii piiiviin aiheeseen. (Haluttaessa ensi osaa voidaan
laulaa myos erillisenii.) Siiveltiijiin mahdollisesti tarkoittamaa de tempore
-sidosta ei tunneta, mutta epiiilemiittii kantaatti kuuluu myos ehtoollismusiikin
vaihtoehtoihin.

Edellisen kaltainen yleisluontoinen, aina mahdollinen ehtoolliskantaatti, on 
vanhaan hymnitekstiin siivelletty Lauda Sion Salvato rem (Bux WV 68), joka 
niin ikiiiin on julkaistu suomeksi (Herraas Siion riemuin kiitii, Pro musica 10, 
suom. Samppa P. Asunta). Rakenteeltaan teos on edellisen kaltainen eli 
kiisittiiii da capo -kertauksen, ja myos aariasiikeistot saavat kertosiikeen. (Ker
to ei ole hymnin tekstistii, vaan mahdollisesti siiveltiijiin luoma.) Erona on 
vain se, ettii teoksen aloittava ja piiiittiivii konsertto ei ole tekstimusiikkia vaan 
hymnin ensimmiiinen siikeisto. Mahdollisesti siiveltiijii on itse merkinnyt 
Lyypekissii siiilyneeseen nuottiin huomautuksen, ettei laulettua bassoa viilttii
miittii tarvita (ks. alaviite 66). Edellisen teoksen tavoin tiimiikin kantaatti voi 
tulla lauletuksi vain osittain. Esim. solistiset (tai unisonokuoron) aaria
siikeistot eiviit basso continuon lisiiksi kaipaa soittimiakaan. Erityisesti teos 
voidaan meillii liittiiii kiirastorstaihin ja ainakin neljiinteen paastonajan sun
nuntaihin. 

Seuraavat seitseman teosta on kaikki savelletty saksalaisiin virsiteksteihin 
(tai niitii vastaaviin) vaikka vain kolme tiiyttiiii koraalikantaatin tuntomerkit eli 
on saanut pohjakseen myos niihin yhdistetyn virsisiivelman. 69

Kaksi ensimmaista kuuluu suomeksikin jo julkaistuihin, nimittiiin In dulci 
jubilo (BuxWV 52, Pro musica 52) ja Jesu, meine Freude (BuxWV 60, 
Pro musica 2). Kummatkin ovat koraalikantaatiksi hieman harvinaisesti vain 
kolmiiiiinisia, mutta siina missa edellinen edustaa saveltajiiiinsii yksinkertai
simmillaan, on jalkimmainen rakenteeltaan suurimuotoinen. Kun edellisen 
soittimisto raiskyvaa piiiitostii lukuun ottamatta tyytyy suloiseen vuoropuhe
luun kuoron (tai solistien, SAB) kanssa, jiilkimmiiinen alkaa mittavalla 
sonaatilla, ja soittimet tiiydentiiviit kuorosakeistojen satsin (SSB) viisi
aaniseksi. Joulukantaatti In dulcijubilo on suomennettuna sailyttiinyt vanhan 
sekakielisyyden, josta nykyvirsikirjamme ovat luopuneet. Jeesus, aarteheni 
on puolestaan rakenteellisesti vaikea suomentaa aivan virsikirjamme pohjalta, 
mutta haluttaessa lienee mahdollista pyrkia lahemmas uutta kaannosta.70 (Pro

68 Aariaslikeistoissii solistisuus lienee paras ratkaisu. Niiin kannattaa menetellii myos kolmiiiiinisessii 
kolmannessa siikeistossii, jotta alun tekstikonserton kertaus ei menettiiisi tehoaan. Ensimmiiiseen ja 
toiseen aariasiikeistoon liittyvii kertosiie voi puolestaan tulla lauletuksi tutti. 
69Sinansii ei ole crikoista, ettii Buxtehude jiittiiii "virallisen" siivelmiin useassa tapauksessa kiiyttiimiittii;
1600-luvulla syntyi niin tiheiiiin uusia virsikirjalaitoksia, ettei kaikissa tapauksissa yhtii ainoaa "oikeaa" 
savelmiiii olisi ollutkaan. Ilmeistii on myos, ettii menettely mal1dollistaa suuremmat vapaudet ja usein 
kiitevammiin tien liipisaveltiiii monisiikeistoinen runo, kun sama cantus firmus ei kulje koko ajan 
mukana. 
70Buxtehude on tiillii kertaa kiiyttiinyt runsaasti yhden tavun repliikkejii, jotka tietysti suomen kielessii 
oval saksaa harvinaisempia. Ensimmiiisen siikeiston kahdeksannessa tahdissa voidaan S II:n neljiisosat 
jiittiiii yksinkertaisesti laulamatta, koska alkutekstin retorinen liihtokohta ach, wie Jang ei suomeksi tule 
esille. Tahdeissa 20-21 voidaan neljiisosille sijoittaa lisasana NAIN. Toisen siikeiston (sopraanon soolo) 
alussa kannattaa vaihtaa suomalaisten siikeiden jiirjestys, jotta muotoilu on luonteva: JEESUKSELTA 
TURV AN /VASTEN VALTAA SURMAN I SYDAMENI SAA. Tahdin 11 neljasosat voidaanjakaa kahtia sanan 
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musican versiokin lienee rakennettu edellisen virsikirjan tekstin Jeesus, 
puolees kiiiinnyn pohjalta.) Kantaatin virsi 303 on meillii 4. lopp. jiilkeisen 
sunnuntain graduaalina. 

Wachet auf -tekstiin on Buxtehudella kaksi teosta, joista toisen - tassii 
sivuutettavan - autenttisuudesta (BuxWV 101) ei olla varmoja. Toinen 
(BuxWV 100) on koraalikantaatti, jonka ensimmiiinen siikeisto on 
sopraanosoolon, toinen bassosoolon ja vasta kolmas kolmiiiiininen SSB. 
Uuden virsikirjan virsi 163 on supistunut kaksisiikeistoiseksi eikii suomennos 
tiiysin vastaa alkuperiiistii Philipp Nicolain runoa, mutta kantaatin toinen 
siikeisto on mainiosti irrotettavissa basson ja kahden viulun koraaliaariaksi 
virren toisen siikeiston tekstillii seuraavin muokkauksin: 

J J 
Kiitos soi-koon, kiitos soikoon ikuisesti! 

J J 
Niin kau-an, niin kauan taistelumme kesti, 

jo rauha, jo rauha koitti vihdoinkin. 

J J 
Riemu tliyt-11111, riemu tliytt/111 syd/Jmemme, 

kun Kristus, kun Kristus seisoo keskelllimme 

J 
nyt kas-voin, nyt kasvoin peittlim/1/((j,nin. 

Ei silmiin siintlinyt, moan p/1/Jlle ylt/Jnyt tlim/1 riemu. 

Nyt ikuisen, nyt ikuisen saa kiitoksen 

Jumala kolmiyhteinen. 

Kolmen seuraavan kantaatin tekstit tunnetaan kaikki virsiyhteyksistiiiin, 
mutta nyt ei mukaan ole lainattu niiden koraaleita. Keskiaikainen piiiisiiiisvirsi 
On Kristus noussut kuolleista (Surrexit Christus hodie, BuxWV 99) on 
meillii kuulunut Piae cantiones -kokoelmaan ja palannut myos uuteen virsi
kirjaan (ks. virsi 92). SKUL:n ja SKML:n yhteiskustanteena on ilmestynyt 
teoksen tiiydellisen suomenkielinen laitos (yhteiskustannus n:o 11). Sen 
esipuheessa todetaan, ettii "kantaatti on mahdollista esittiiii yhtii hyvin solis
tisesti kuin kuoromaisesti" ja ettii "kiitevin esityskoneisto on sellainen, jossa 

JEESUS toistamiseksi. Kolmannen siikeistiin (basson soolo) yksinaiset neljasosat voidaan onnekkaasti 
kaikki laulaa sanalla POIS. Tahdin 35 koho sidotaan neljasosaksi, jotta voidaan laulaa HAN SUO. Ehkei 
olisi mahdotonta toistaa sanaa POIS viela kuoron neljannen siikeistiin aluksi. Talloin Iienee myos tahdista 
5 laulettava: POIS, POIS MENK66N MAINEN KULTA. Tal1dista 21 voidaan laulaa: v ALLAN VALTIKASTA
EN ENA.A, EN ENA.A HUOLIKAAN. Tahdeille 43-46 voidaan viela toistaa edellisen siikeen HERRASTANI.
Vaikein suoniennettava on kantaatin viides (=virren kuudes) siikeistii. Johann Franckin tyylittely toistaa 
sanat gute Nach/ neljan eri siikeen alussa, mutta suomennos ei ole tavoittanut tata yksityiskobtaa. 
Kunnes pare�pi ratkaisu Ioytyf, Iienee tyydyttava esim. seuraaviin menettelyibin:

-tahd1t 1-2:
Jl Ji 

HUOLET J M-KAA 
-tahdin 8 lopussa lauletaan: POIS

-tahdin 10 ja 11 taite: Ji Ji 
JEESUS KAAN-TM 

-tahdin 22 lopusta Iauletaan toistuvat gute Nacht repliikit: Ji Ji Ji (tahdissa 24 koboineen
HANAN-TM

voidaan laulaa Ji Ji Ji Ji
HAN KII-TOS-MIELTA ANT AA) 
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ainakin ensimmaisen ja toisen sakeisttin miesaani annetaan solistin lauletta
vaksi ja vahintaan viimeisen sakeiston - johon on mahdollista siirtya jo 
kolmannen sakeiston jalkeen - saa laulaa koko kuoro." Kantaatin aaniala on 
katevasti SAB, mutta miesaani on osittain normaalia kuorostemmaa vaati
vampi, joten se kannattaa antaa ainakin alkupuoliskoltaan solistille. Talia 
kertaa viuluja tarvitaan paasiiiisjuhlan mukaisesti kolme. 

Nyt tahdon kiiydli vastaan (Wie soil ich dich empfangen, BuxWV 109) 
on adventtikantaatti, jonka tekstina on Paul Gerhardtin virsi (ks. virsi 8). 
Kantaatti alkaa ja paattyy samalla koko miehityksen (SSB) satsilla, ja valiin 
sijoittuu kaksi kertaa sama sopraanon soolosiikeisto (S I ja S II) ja yksi 
basson soolosakeisto. Ritornello toistuu aina samana, ja niinpii kantaatista 
voidaan luontevasti myos irrottaa sakeistojii tai muodostaa uusia "pien
kantaatteja" esim. sopraanon tai basson sakeistojii toistaen; rakenteeltaan ne 
ovat niin suoria, ettei tekstinkiiiin kanssa tule ongelmia. Myos kahden viulun 
satsi on mahdollista helposti korvata uruilla (tai muilla sopivilla soittimilla). 

Buxtehuden riemukkaimpiin kuuluvan yhtyekantaatin Wasfrag ich nach 
der Welt (BuxWV 104) runoa ei ole suomennettu. Runon mitta vastaa 
tiismiilleen uudesta virsikirjasta jostakin syystii pois jiiiineen, Augsburgin 
tunnustuksen 100-vuotisjuhlaan kirjoitetun Martin Rinckartin virren Nun 
danket alle Gott mittaa (ks. edellisen virsikirjan virsi 426). Kun siiveltiijien 
omatkaan vaihtotekstitykset eiviit monesti onnistu niiin vakuuttavasti, 
rohjetaan nyt ehdottaa "uusiokantaatin" muodostamista tiistii teoksesta siten, 
ettii kyseisen virren I. ja 3. siikeisto sijoittuvat alkuun ja loppuun (ennen 
halleluja-piiiitostii) ja 2. siikeisto valitsee soolosiikeistonsii sen mukaan, 
millainen miehitys on kaytettavissii, ellei sitten siitakin vastaa kuoro (SAB). 

Kolmiiiiinisten kantaattien esittelysarjan piiiittiiii adventin juhlakantaatti 
Kommst du, kommst du, Licht der Heiden (BuxWV 66).71 Juhlan arvon 
mukaisesti instrumenttien kokoonpano kiisittiiii nyt viulujen lisiiksi myos 
al tot, mutta mahdotonta ei ole tulla toimeen vain kahdella viulullakin, jolloin 
tosin alkusoitto on lyhennettiivii ensimmiiiseen taitteeseensa. Kuoron (tai 
yhtyeen) koostumus on merkitty kahdeksi sopraanoksi ja bassoksi, mutta 
oikeastaan se on SAB ja iiiinialaltaan kaikin puolin kohtuullinen. Miehityksen 
aste voi vaihdella kokonaan solistisesta kokonaan kuoromaiseen tai sitten 
niin, ettii keskimmiiiset siikeistot 3-4 tai kaikki 1-4 ovat solistisia eli tiissii 
tapauksessa viihintaiin kahden laulajan sakeistojii ja piiiitos on tutti. Kun E. C. 
Homburgin runon sisiilto on hyvin liihella adventtivirttii 9, olen toteuttanut 
kantaatin myos seurakunnan kanssa seuraavasti: 

-alkusoitto ja kuoron I. slikeistii ritomelloineen
-seurakunta virren 9 I. slikeistii
-kantaatin 2. slikeistii
-seurakunnan slikeistii 9:2
-kantaatin 3. slikeistii
-seurakunnan slikeistii 9:3 tai 5
-kantaatin 4. ja 5. slikeistii

Kantaatin sakeisttijii on mahdollista muutenkin ottaa erilleen tai esim. jiittaii 
viilistii jotakin pois, kunhan musiikin ja tekstin saumat otetaan huomioon. 
Suomenkielisen kuoropartituurin on julkaissut porvoolainen kustantamo 
Canto (n:o 8949; kustantamo viilittiiii myos tarvittavan muun esitysmate
riaalin). 

71 Itselleni Uimii teos on laheinen, koska se osaltaan johdatti tar ttumaan suomentamisen toimeen. Sain 
kantaatin partituurin kymmenkunta vuotta sitten lahjaksi Musiikki Fazerin nuottiosaston hoitajalta Raija 
Jalavalta, joka oli sen tuonut Frankfurtin musiikkimessujen tuliaisina. Kuukausien kypsyttelyn ja 
hiomisen ja kaanniisperiaatteiden vahittaisen omaksumisen myiilli Ernst Christoph Homburgin 
viisislikeistiiisen runon suomennos valmistui ja teos esitettiin ensi kertaa Jiirvenpaan seurakunnan 
adventtijumalanpalveluksessa. 
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Buxtehuden neliiiiinisten kuoro- tai yhtyerniehitysten takaa paljastuu useim
rniten koraalikantaatti tai sitten teos, jonka tekstiliihde on virsi. Yksinkertai
simrnillaan siiveltiijii kirjoittaa neliiiiinistii kantionaalisatsia siieviilisoittoi
neen, joskus hyvin viihiiisin kehittelyin. Mielenkiintoisimpia ovat teokset, 
jotka ovat "liipisiivellettyjii" riippumatta siitii, onko virren koraalia lainattu 
tai ei. Edelleen soittirnistot ovat useimrninjoko kaksi diskanttisoitinta kiisit
tiiviii tai sitten tiiyteliiisiii viisiiiiinisiii. 

Kantionaalikantaateista useat ovat jo reforrnaation ajan virsiin siivellettyjii. 
Niiistii yksi, Befiehl dem Engel, dass er komm (BuxWV 10) on julkaistu 
suomeksi Fazerin Pro musica -sarjassa (n:o 63, Nyt enkeleilles kiisky suo ). 
Kantaatti kiisittiiii tutun iltavirren (ks. virsi 550) paatossiikeistot. 

Edelliseen rinnastettava on Lutherin virteen Sun sanas suojaa, Jumala 
(virsi 190) perustuva Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (BuxWV 27). 
Perinteen mukaisesti kolmea Lutherin siikeistoii (virren siikeistot 3 ja 4 ovat 
hieman myohemmin lisiittyjii) seuraa vielii rauhanrukous (virsi 586: 1) ja 
kolmaskin, proosamuotoinen siikeisto. (Tanskalaisen S¢ren S¢rensenin 
mukaan kantaatin piiiitos-aamenen tematiikka on vielii peraisin tanskalaisesta 
Thomiss¢nin koraalikirjasta.) Kantaatin alkupuolen suomeksi tekstittaminen 
ei kohtaa vaikeuksia. Aamenta edeltiiviin siikeiston tekstitys voidaan vapaasti 
lainata virren 586 kolmannesta siikeistostii: 

My/Js ohjaa, Herra, nyt esivaltaa maan. 
Suo, ett/1 rauhassa aina el/111 saamme, 
aina ett/1 me el/111 saamme suojassasi, 
pysy/1 sanassasi, sanassasi. 

Kantaatin aihe liittiiii sen useampaan kirkkovuoden ajankohtaan; Bachin 
samannimistii kantaattia laulettiin seksagesimasunnuntaina. Jos alkupuolen 
tekstiksi vaihdetaan meillii tiillii siivelmfillii laulettu uudenvuoden virsi 36, on 
saatu uusi kantaatti uudenvuodenpiiivaan tai -aattoon. 

Vanhaan Yater unser-savelmaan on perinteisesti liitetty myos myohempi 
Martin Mollerin runo Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, jonka siikeistot 1-
3 ja 7 Buxtehude valitsi taman koraalikantaattinsa tekstiksi (BuxWV 78). 
Vokaalisatsi on nyt kehitellympaa ja soittimiakin tarvitaan viisi. Teoksesta on 
sailynyt saveltajan omakatinen laitos, jossa on merkinta sen jakamisesta 
kahtia, siis saarnan molemmille puolille. Se on siten ollut piiiimusiikin paikal
la ja mahdollisesti laulettu ainakin osin kuoromiehityksin. Mollerin tekstistii 
on kaksi siikeistoii julkaistu suomeksi vastaavan Bachin kantaatin yhteydessii 
(SKUL 12). Bach on liittiinyt tiimiin kantaatin 10. kolm.piiivan jiilk. sunnun
taihin, mutta seuraavassa lainattu piiiitossiikeiston suomennos (Aatto Soinne) 
tekee siitii meillii erityisesti itseniiisyyspaiviiiin sopivan: 

Oi Herra, johda kulkumme 
ja siunaa synnyinmaatamme. 
Sun pyh/1 sanas meille suo, 

(t. 13-14: SUN SANAS SUO) 

se elon tiell/1 voimaa tuo. 
Suo kuolonhetki autuas, 
ainainen riemu taivaassas. 

(t. 38-: NIIN SUO, NIIN SUO, SUO RIEMU TAN AASSAS) 

Buxtehude on kiisitellyt ensimmiiisen siikeiston tekstiii siten, ettei em. 
Bach-suomennosta sellaisenaan voida kiiyttiiii. Oheinen suomennos on vapaa: 

Ah, armahda, oi Herramme 
ja anteeksi suo syntimme, 
se vain on ainut toivomme, 
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nyt kuu/e rukouksemme. 
(myos: NYT KUULE RUKOUS) 

Kun, Herra, saat vain hallita, 
(tarvittaessa: KUN SAAT) 

voi rauha maassa va/lita. 

Siiveltlijii on jakanut teoksen kahteen erilliseen osaan. Siitli voitaneen muo
dostaa myos kiisillii olevan suomennoksen mahdollistama versio iiiirisiikeis
tot yhdistlimiillii. Niiitli kehystiiviit sonaatti ja imitoiva aamen-piiiitos. 

Yksinkertaisimmillaan kantionaalikantaatti on kuin soittimin hoystetty 
koraalisatsien sarja. Tiilloin on tiiysin mahdollista lainata musiikin runkoa 
esim. samaan siivelmiiiin liitettyjen muiden tekstien yhteyteen. Esim. jo 
kiiytostli pois jaiineen virren Walts Gott mein Werk ich lasse (BuxWV 103) 
savelmii tuntee omikseen kolme uuden virsikirjamme virttii, n:ot 63, 243 ja 
292. Harvinaisen, ruotsiksi siivelletyn (tai tekstitetyn?) kaksisiikeistoisen
kantaatin Herren var Gud (BuxWV 40) siivelmaan liitettiin vielii edellisessii
virsikirjassamme J. L. Runebergin kastevirsi Sii, Jeesus, sallit luoksesi
(edell. virsik. n:o 222). Kun sen 2. ja 3. siikeisto sijoitetaan Buxtehuden
musiikkiin, syntyy aihekantaatti 1. loppiaisen jiilkeiseen sunnuntaihin. Edel
lisen virsikirjamme aamuvirsiin kuului Ludwig Helmboldin Heriijii sielu,
mieli (532), joka - tiillii kertaa autenttisesti - on kantaatin Nun /asst uns Gott
dem Herren (BuxWV 81) pohjana. Seka tlissa etta Walts Gott -kantaatissa
siikeistojen mtiarii on suuri, mutta kumpikin voidaan tarpeen mukaan lyhen
taii, kunhan ritomellojen saumat ovat loogiset. Walts Gott -kantaatti huipen
tuu aamen-taitteeseen ..

Edellisille ehka hieman rutiininomaisille pikku kantaateille tarjoavat seuraa
vat nelja kantaattia voimakkaan persoonallisen vastineen. Cyriacus Schnee
gassin vanha jouluvirsi on kantaatin Das neugeborne Kindelein (Bux WV 
13) tekstina. Joulun juhla on tuonut mukaan taas lisasoittimen: kantaatin
esittiijisto kasittiiii nyt kernaasti kuoromaisen asetelman (SATB) ja kolme
viulua72 sekii mielellaan tukevan basso continuon. Seuraava suomennos on
muutamin tarkistuksin73 helppo sijoittaa nuottikuvaan:

On lapsi meille syntynyt, on lstin /uota /tihtenyl. 
Htin jouluriemun meille 1110, htin armon, rauhan meille suo. 

Nyt enke/itkin riemuiten jo veisaa ht/lie kiitoksen, 
ja /a11/t1 ls/ln kunniaa vain soija saa ntiinju/istaa. 

Me turvissa Lunastajan voitamme val/an kiusaajan. 
Jos paha saakin raivota, ei Jeesus meistti /uovuta. 

Siis riemuvuoltajuh/imaan! Ei murhe saa nyt ahdistaa. 
Niin kiiy jo riemuin /aulamaanja Herrallesi veisaamaan 1 

72Tfillii kertaa nuotissa on huomautus con tre vel piu vio/inis eli kolmelle tai useammalle viululle, siis 
kaksintaen; Buxtehude tunsi keinot, vaikka vain harvoin niitii kliytti, joilla saattoi my6s soittimin 
korostaa vallitsevaa affektia, tiissa diskantin loistoa kuin ensimmfilsena jouluyona. Vanhemmiten han 
ilmeisesti yha useammin vahvisti ja varitti juuri ylarekisteria - muistettakoon vain uuden hallitsijan 
kunniaksi vuonna 1705 esitetty juhlamusiikki, jonka ensiviuluun tarvittiin perati 25 soittajaa! (On syytii 
olettaa, ettii my6s nuori Johann Sebastian Bach, joka juuri tuolloin oli Buxtehuden opissa Lyypekissa, 
paasi hyvana viulistina mukaan soittamaan.) 
73Seuraavia hienosaatoja tarvitaan:

-tahdin 11 loppu: HAN RIEMUN TUO
-t. 25-28 ensin: NYT RIEMUITEN, NYT RIEMUITEN ja vasta tahdista 29 NYT ENKELITKIN

RIEMUITEN; vastaavasti tahdista 30 NYT RIEMUITEN, NYT ENKELITKIN RIEMUITEN
-t. 36 basson toinen neljasosa: NYT
-t. 38 alton kokonuotti jaetaan esim. sopraanoa seuraten
-t. 120-121 basson teksti esim.: S11S RIEMUVUOTT AV AAN (2 kertaa)
-t. 148 sopraanon ja basson teksti toiselta neljannekseltii: JO LAULAMAAN
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Passiovirsista tunnetuimpiin kuuluu Ernst Christoph Homburgin Jeesus, 
olet eliimiini (virsi 57). Buxtehuden Jesu, meines Lebens Leben (BuxWV 
62) lainaa sen siikeistoja 1-4 ja 8. Musiikillisesti teos perustuu johdantoa
lukuun ottamatta kahden tahdin mittaiselle basson laskevalle ostinato-aiheelle,
jonka yllapitama intensiteetti huipentuu aamen-fugatoon. Vasta viimeinen
siikeisto on neliaaninen (SATB) ja todenniikoisesti koko savellys edellyttaa
solistista miehitysta74, vaikka soittimisto onkin viisiaaninen. Virren 57 tekstin
sijoittaminen ei tuota ongelmia. Vain viidennen (=virren 8.) siikeiston alku
jaetaan ensin palasiin esirn. nain:

J 
Niin, nyt kii-tan, nyt kiitan vaivoistasi. 

Seka Paul Gerhardt etta Johann Rist ovat saksantaneet otteita keskiaikai
sesta Arnulf Louvainilaisen mystisesta karsirnysrunoelmasta Rhytmica oratio, 
jota Buxtehude lainasi myos suoraan teoksessaan Membra Jesu nostri (ks. 
esittelya s. 54 seka alaviitetta 56 s. 38). Gerhardtin virresta O Haupt volt Blut 
und Wunden on tullut kaikkialla laulettu, mutta Ristin runoa Dein edles Herz 
tuskin enaa tunnettaisiin, ellei Buxtehude olisi sita valinnut kantaattiteks
tikseen (BuxWV 14). Runon 11 siikeistosta on nyt mukana 7 (1-6 ja 11) ja 
kun rakenne on siikeistot erotteleva, lienee lupa edelleen karsia jotakin, jos 
niin halutaan. Aivan kuin mietiskelylle tilaa antaen johdannon sonaatti ja 
siikeistojen valiset - taas viisiaaniset - ritornellot ovat painokkaita. Aloituksen 
ja kahden viimeisen siikeiston neliaaninen satsi (SATB) tuntuu toimivan nyt 
myos kuoromaisesti, kun taas alton, tenorin ja basson soolosiikeistot ovat 
selkean solistisia. Viides siikeisto on vaikuttava sopraanon ja alton duetto, ja 
se on laulettavissa myos useamman aanen vahvuisena. 

Vain sydan tuo niin suloinen 
ja linna vahva totuuden, 
turvani on se parhain. 
Jos ahkeroinkin etsien 
oikeaa tiet(J autuuden, 
jaan yksin tie/le harhain. 

Nain lahjanasi autuuden 
vain saan, kun, Herra, annal sen, 
nyt siit(J tahdon kiittaa, 
kun synnin val/an kukistit 
ja ristil/a nain ansaitsit 
tuon lahjan, joka riittaa. 

Vaan sydameni kylma on 
ja olen kova, armoton, 
oi Jeesus, anteeks anna; 
ei syditn ntJyr(J olla voi, 
ei kiitoslaulu t(J(Jl/(1 soi, 
jos heikkoa et kanna. 

Vaan rakkalis tuo suuri niin 
se vei jo tuskiin tuimimpiin, 
alttiiksi kaiken antoi. 
Ah kuolemaa niin kauheaa, 
vaan e/(Jm(Jn se paljastaa, 
kun Kristus tuskan kantoi. 

Oi Herrani, suo armosi, 
katkaise synnin kahleeni, 
ah, niit(J kantain kuljen. 
Se vain on turva heikolle, 
se vain on lohtu huonolle, 
kun armoon kaiken suljen. 

Ah, sydameni kukkanen, 
ah Jeesus, kallis ruusunen, 
tuot tuoksun taivahasta. 
En en(J(J muusta huolikaan, 
kun toivon luokses kunniaan 
ma maasta matalasta. 

Oi Jeesus, mu/le autuuden 
toi kuolemasi ainoinen; 
nyt /au/an kiitostasi. 
Niin tahtoisin jo luonasi 
vain olla, Jeesus, kanssasi, 
vain luonas taivaassasi. 

74Kantaatin satsitekniset ratkaisut paljastanevat Buxtehuden perusmiehityksen koostumuksen: Sopraanoa 
ei tuohon aikaan voinut Iaulaa nainen, mutta solistisissa tehtiivissii siitii harvoin huolehtivat myoskiiiin 
kuoropojat. Sen sijaan Buxlehudella oli yleensii kiiytettiivissiiiin ns. falsettitekniikalla sopraanoiiiintii Iaula
va mies (ei kastraatti). Tamlin takia Buxtehuden sooloiiiinlen (sekii sopraanon ettii alton) aanialat ovat 
hyvin kohtuullisia. 
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(Ensimmaisen slikeiston tahdissa 7 altto laulaa TURV A SE ON ja tenori ja 
basso tahdeissa 7-8 TURV AN! ON, SE ON, ON PARHAIN; kohnannen slikeiston t. 
10 kaksi ensimmaistii kabdeksasosaa sidotaan, jotta voidaan jakaa nain: TUON

LAHJAN, TUON LAHJAN, JOKA RITITAA.) 

Buxtehuden kauneimpiin kuuluvan duettoaarian olen ottanut myos erilleen 
ja sijoittanut siihen useamman siikeiston. Runon mitta mahdollistaisi myos 
aivan muiden lainatekstien kayton, jolloin kyseista osaa voitaisiin laulaa 
useissa eri yhteyksissa esim. seuraavasti: 

-virren 118 slikeistot 3-5 seksagesimasunnuntaina
-virren 118 slikeistot 6-8 kirkkovuoden pi!litiiksessa
-virren 120 slikeistot 1-2 helluntaiaikaan
-virren 237 slikeistot 1-2 esim. konfirrnaatiossa tai slikeistot 2-5 yleisesti
ehtoollismusiikkina

Ainoa saveltajansa elinaikana painettu Buxtehuden kantaatti (kun tilattuja 
haa- tai hautausmusiikkeja ei oteta lukuun) on Martti Lutherin Simeonin 
kiitosvirsi -parafraasiin savelletty teos Mit Fried und Freud (BuxWV 76), 
jonka Buxtehude itse painatti isansa muistolle. Kirkkovuoden kulussa kysei
nen Simeonin kiitosvirteen paattyva Luukkaan evankeliumin perikooppi on 
esilla aina kynttilanpaivana (Luuk. 2:22-32). Vanhastaan tama kiitoslaulu lii
tetaan myos rukoushetkeen paivan paattyessa eli kompletorioon. 

Mit Fried und Freud on erikoinen teos. Koraalin cantus firmus on mukana 
neliaanisessa, taidokkaaksi nelinkertaiseksi kontrapunktiksi rakennetussa 
kudoksessa, jonka esittajistoa ei ole maaratty. Kaytannossa voidaan menetella 
niin, etta vuoroin naisten, vuoroin miesten aanialassa oleva cantus lauletaan 
kontrapunktiaanten tullessa soitetuksi jousisoittimin tai puhaltimin - tai 
urkurin toimesta; myos koko satsi on soitettavissa urkukoraalina, ja onkin 
tullut tavaksi julkaista se myos urkuteosten laitoksissa. 

Suomenkielinen teksti on poimittavissa ainakin kahta lahdetta kayttamalla: 
I., 2. ja 4. siikeisto voisi lainata suomennoksensa Fazerin Cantionale IV -vih
kosta (s. 173) ja 3. siikeistoon sopisi Fazerin Kirkkovuoden kuorokoraaleja 
-kokoelman vastaavan tekstin toinen siikeisto sivulta 23.

Isansa hautajaisiin Buxtehude liitti mukaan Valituslaulun (Klaglied), jonka
tekstin han todenniikoisesti itse runoili. Sita ei ole suomennettu, eika perheen
omaa surumeditaatiota ehka ole syyta sellaisenaan laulaakaan (vaikka Klaglied
taitaa olla Buxtehuden tfilla hetkella levytetyimpia teoksia!). Itse musiikkiin
voidaan kuitenkin luontevasti liittaa muita teksteja eri tilanteita varten. Esim.
hautausmusiikin tekstiksi voidaan lainata virren 248 viides tai virren 102
viides siikeisto ja paastonajan jumalanpalveluselamaa varten on valittavissa
virren 57 siikeistot I ja 8.

Teoksen erillinen alkuosa, joka on savelletty vanhaan kontrapunktiseen
tyyliin, ei kaipaa continuoa. Sen sijaan Valituslaulun bassoaanen ylapuolelle
Buxtehude on merkinnyt kenraalibassonumerot. Pelkastaan uruilla saestet
taessa voidaan kuitenkin tyytya satsiin sellaisenaan. Valituslaulun solistin
aaniala on sopraanon tai tenorin.75

On mahdollista, ettei Buxtehude tarkoittanut erillaankin itsenaisia Mit Fried
und Freud -koraalia ja Klaglied-aariaa ollenkaan yhdessa esitettaviksi, vaikka
julkaisikin ne samassa niteessa. Simeonin kiitosvirren Buxtehude savelsi (eli
kontrapunktisesti sovitti) jo aiemmin kirkkoherra Hannekenin hautajaisiin.
Teoksen osien savellajisuhteet (d-e) eivat nekaan tue yhtaperaa esittamisen
todenniikoisyytta, vaan pikemminkin herattavat ajatuksen, etta V alituslaulu oli
- kuten edella viitataan - perheen piirissa syntynyt ja esitetty isan ja isoisan
muistolaulu.

75 Aaniala on haluttaessa helposti transponoitavissa esim. kokoaskeleen verran alaspain, jos tehtiiva
halutaan solistin sijasta antaa kuoron unisonolle. (Rene Jacobs on Ievytyksessaan siirtiinyt satsin periiti 
kvarttia alemmas, jotta iiiiniala sopii hanen kontratenorilleen.) 
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Dieterich Buxtehuden laajimmat muotorakenteet kattavat kaikki teoslajit. 
Tekstikonsertoista laajimpia edustaa lukuisten muidenkin sliveltiimli Nun 
danket alle Gott. Ton Koopmanin levytystli (Erato, ECD 75374) on antoisaa 
verrata esim. Schutzin ja Scheinin vastaavista slivellyksistli tehtyihin (ks. 
alav. 14 s. 13 ja viittausta Scheinin kokoelmaan lsraelsbrunnlein, s. 33). 
Koraaliteosten lippulaiva on virteen 376 slivelletty Herzlich lieb hab ich 
dich, o Herr (BuxWV 41). Sen ensimmliinen siikeisto, unisonodiskantin 
laulama Sinua, Jeesus, rakastan on sellaisenaan suomennettavissa.76 

Mainittu Ton Koopmanin levytys77 sisiiltiiii myos aariakantaateista suurim
pia kuten teokset Mein Gemat erfreuet sich, jossa soittimia, myos puhalti
mia, on kiiytetty rikkaasti, jopa humoristisesti, ja Wie wird erneuet, wie 
wird erfreuet, jonka esittlimiseen tarvitaan kuusililininen kuoro solisteineen 
ja 17 soitinta. 

Seuraavassa on esitelty suomennosten nlikokulmasta vielii yksi teos konsert
tojen ryhmlistli, kolme Altere gemischte Kantate -luokan (ks. s. 37) teosta 
sekii kantaatteja tai kantaattiosia seitsemlin passiokantaatin sarjasta Membra 
Jesu nostri. 

Buxtehuden syvfillisimpiin teoksiin kuuluu siiveltajan omakatisenii parti
tuurina vain Upsalassa siiilynyt tekstikonsertto Fiirwahr, er trug unsere 
Krankheit (BuxWV 31) viidelle laulajalle (eraiden taitteidensa osalta mahd. 
myos kuorolle) ja viidelle jousisoittimelle. Teoksen teksti on pitkaperjantain 
Jesajan profetiasta (vrt. vastaavaan Scheinin soolokonserttoon, s. 31). Seu
raava suomennos on mahdollinen: 

H(Jn vain, hlln sairautemme kantoi 

ja taakakseen tuskamme (hlln) otti. 

Me hlJnt(J pidimme, 78 me vain rangaistuna, 

Herran vaivaamana, omaa syyt(J(Jn lyotyn(J, 

vaikka hlln haavoitettu rikko111uste111111e on Whden, 

hlln meid(Jn rikko11111stemme on t(Jhden, 

tekojemme pahain vuoksi runneltu. 

J J J o_J J 
H(Jn rangais-tuk-sen, hlln ran - gais-tuksen sai, 79 me ett(J rauhan saa111111e.

Kuolemansa kautta me saamme80 e/(1(1_ 

76 Ainoastaan tekstin viim. edell. sakeeseen tarvitaan muokkaus: J J J J 
S11S AU-TA, S11S AU-TA JA PELASTA 

77Buxtehuden juhlavuoden 1987 kunniaksi Koopman urakoi yhteistyokumppaneineen perliti 4 CD-levyl
listii Buxtehuden kantaatteja. Levyistli yksi sisiiltiiii Membra Jesu nostri -sarjan. Kolmen levyn kansio on 
puolestaan monipuolinen kooste Buxtehuden kantaattituotannosta. 
78Sanalle PIDIMME osuvat pisteelliset arvot voidaan laulaa tasaisina kahdeksasosina. 
79Toistoissa HAN RANGAJSTUKSEN SAi jaetaan fraasin toinen neljlisosanuotti. 
80Jos fraasi jlili kesken, jaetaan SAAMME-sanan nuottiarvo. 
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Alles was ihr tut (BuxWV 4) lienee Buxtehuden levinnein vokaaliteos. Se 
on ainoa, joka on sailynyt kolmessa eri paalahteessa, Upsalassa, Lyypekissa 
ja Berliinissa. Kantaatti - todellinen kantaatti kolmine eri aineksineen - on 
julkaistu suomeksikin WSOY:n kustantamana jo vuonna 1941 (suom. V. I. 
Forsman otsikolla Tehkiiii kaikki nimeen Jeesuksen). Teoksen raamatun
tekstisitaatit ovat nimitekstin kolossalaiskirje (Kol. 3: 17) ja psalmilainaus (Ps. 
37:4). Koraalina on aamuvirsi Aus meines Herzens Grunde (ks. edellisen 
virsikirjan n:o 517) ja aariana tuntemattoman runoilijan Dir, dir Hochster, dir 
alleine (Syttyi meille toivontahti). Kantaatti kokonaisuutena ja myos sen itse
naisina toimivat osat sopivat meilla ainakin uudenvuoden aikaan ja esim. 
vihkimystilanteisiin, kuorojuhliin jne.81 Vaikka jousien osuus on viisiaa
ninen, on kuoron satsi katevan neliaaninen ja ainakin aariosiltaan (paatos on 
alkukuoron lyhennetty kertaus) aivan kuoromainen. 

Gott hilf mir (Bux WV 34) on edellista huomattavasti laajempi, paaosin 
viisiaaninen teos, jonka osat ovat talla kertaa sangen kiinteasti, osittain 
dialogimaisesti saumattuja. Bassosoolon aloituksen psalmiteksti (Ps. 69:2-3, 
ks. 4. lopp.jalk. sunnuntai) saa kuin vastaukseksi kuoron vakuutuksen (Jes. 
43:1-3). Bassosoolo jatkaa psalmitekstilla (Ps. 130:7) ja kuoro kommentoi 
laulaen virren 264 viidennen sakeiston. Seuraa tuntemattoman runoilijan aaria 
(SSB) ja kuoron majesteettinen paatos (Ps. 130:7-8). 

Basso: Ah, ah, auta (3 x) oi Herra, 
sil/a vedet , silla vedet jo siel,mn asti kityvat, 
a/4 ah, auta, ah, auta, auta, Herrani, 82

sil/a vedet, sil/a vedet jo sieluun asti kityvat, 
jo kayvat, jo sieluun asti kayvat. 
Olen jaanyt jo /iejuun pohjauomaan83 aivan, 
olen jaanyt, olen jaanyt, 
olen jaanyt jo /iejuun pohjauomaan aivan, 
niin syvalle jo aivan, virta tu/vii ylitseni, 
niin syval/e jo aivan, niin syval/e jo aivan, 
virta /II/vii ylitseni. 
Ah, auta, oi Herra, 
ah, ah, ah, auta! 

Kuoro: Pe/koa ei, pelkoa ei! 
Jos /api vetten kuljet, ku/jen kanssasi. 
Jos ku/jet virtain, jos virtain, 
jos virtainkin kautta, niin suojaan. 84 
Silla mina olen Herra85 ja Jumalasi, Israelin Pyha. 

Basso: Israel, Israel, toivo yksin Herraan! 

Kuoro: Ken taa/la turvaa Juma/aan, 
(KEN JUMALAAN, KEN TURV AA JUMALAAN, KENT AALLA JUMALAAN) 

turvan /oytaa htin parhaan; 
han ka/lio/la olla saa, 
(siikeen ptititos toistoissa KALLIOLLA SAA) 
niin ku/je han ei harhaan, 
(tarvittaessa NIIN HAN) 
jos tuulispaa tai rajusaa 
kay paal/e raivoisasti, 

81Kolossalaiskirjeen jae on 5. lopp.jalk. sunnuntain epistolasta. Neliaanisen aarian suomennos liittyy
loppiaiseen tai yleensa jouluaikaan. (Muuten viisiaaninen jousten saestys on aariassa supistunut kolmi
aaniseksi.) 
82Tahtien 51-52 erotetut kahdeksasosat muutetaan neljasosiksi. 
83Neljasosa jaetaan. 
84Kuoron osuus joudutaan tekstittlimaan aanittain. Pohjamallina on tlissa S I. 
85Puolinuotti jaetaan neljasosiksi. 
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vaan turvan saa hiin omistaa, 
(tarvittaessa V AAN SAA I HAN SAA)

hlin saa voiman taivaaseen asti. 

Trio: Niin saan jo n/Jin m/1 /uottaa vain: 
ei Herra kaskaan hylkL/11 /astaan. 
Sen sanastaanjo /(Jyt/111 sain 
ja siihen turvaan ainoastaan. 
Kun Herran sana valaisee, 
se tie/le taivaan ohjailee. 

Ah, niin nyt pyydlin luottaen: 
Suo juurtua mun sanaas vannaan! 
N/Jin toivon vain, en muuta, en, 
vain sanas antaa avun annaan. 

Siis neuvo, tue, opeta, 
suo aina Sinuun turvata! 

Niin saan nyt kiitt/111, ylist/111 
sydlimin, suin ja kaikin tavoin 
vain taivaal/ista ystliv/1/1; 
edess/1/Jn tahdon olla avoin. 
Nyt kuu/e heikon huokaus 
ja ota vastaan rukous! 

Kuoro: Israel, toivo yksin Herraan; 
/uonaan on armo, runsas armo, 
/unastus tyklln/Jns/1. 
H/Jn kantaa lsraelin synnit, 
hlin synnit kaikki kantaa! 

Jos edellinen kantaatti luo dialogin vaikutelman, niin seuraavan, Ah kunne

kulkenen (Wo soil ich fliehen bin, BuxWV 112) Buxtehude itse otsikoi 
dialogiksi, vuoropuheluksi Jeesuksen ja syntisen ihmisen kesken. Martin 
Geck liittiiii kantaatin - Bachin vastaavan mukaisesti - 19. kolm.piiiviin jiilk. 
sunnuntaihin, johon se meilliikin sopii. Tuttu Matteuksen lainaus tulkaa mi

nun luokseni on meillii puolestaan 14. kjs:n III vuosikerran evankeliumista. 
Kantaatin liihteinii on kolme eri raamatunkohtaa, kaksi koraalia ja yksi 

aariaruno. Viime mainitulle ei ole suomennosliihdettii, vaan sen tilalle on seu
raavassa ehdotettu korvaavaa tekstiii. Teknisistii syistii myos toisen basso
aarian tekstin alku (Hes. 33: 11) on suomennettu vapaasti, mutta sitii seuraava 
tenoriaarian sijaisvirsiteksti toisaalta sisiiltiiii mainitun jakeen sitaatin. Koraa
leista ensimmiiinen - kantaatin nimiteksti - on jiiiinyt pois uudesta virsikirjasta, 
mutta se saadaan edellisestii. Koko teos toimii vain neljiin laulajan Ga viiden 
jousisoittimen) voimin, mutta piiiitoskoraali ja aamen-fuuga ovat yhtii hyvin 
kuoromaisia, ja sopraanon soolokoraalitkin voidaan hyvin laulaa kuoron 
unisonona, varsinkin kun soittimet ovat tiiydellii kudoksellaan mukana. Kun 
soittimet soittavat pienen sinfonian paitsi alussa myos ennen tenoriaariaa, on 
ajateltavissa, ettii kantaatti on jakautunut saarnan molemmin puolin; niiin aina
kin voidaan menetellii. Myos muuten voidaan teoksen osia luontevasti erottaa 
itseniiisiksi tai muutaman osan kokonaisuuksiksi. Nuottilaitoksista on saata
villa Edition Merseburgerin partituuri stemmoineen (EM 914). 

Koraali, ed. vk. 379: I (sopraano) 
Ah, kunne ku/kenen, 
kun tuska syd/Jmen 
nyt t/Jytt/111 syntein t/Jhden? 
M Ii kurja minne 1/Jhden? 
Ken mu/le al/a taivaan 
tois avun tlihiin vaivaan? 
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Basson arioso, Matt. 11 :28-30 
Nyt luokseni kaikki, le kuorman raskaan, 
niin raskaan jolka kannatte, 
nyl /uokseni kaikki, kaikki, 
le kuorman raskaanjolka kannatte; 
lei/le annan levon. 

;_; 
Ottakaa ikeenija kat - so - kaa: 

J J ;_; 
O-len /em - pe - 11 ja n/Jyr/1 syd/Jmeltlini.

J_J J_J 
Nliin, nliin 1/Jy- d/11 - le Levon, nliin l/Jydlitte levon, 

J_J 
le - van sielullenne. 

o_J 
Minun ikeeni on hyv/1 kan-laa 

J_J 
ja kuormani, kuormani kevyl on, 

J_J 
kuormani ke - vyt, kevyl on. 

Koraali, ed. vk. 379:2 (sopraano) 
Oi Jeesus annias, 
kliyn luokses kutsus1as 
vaivassa vaikeassa, 
1uskassa haikeassa. 
Pisaran annoslasi 
suo vuolaa luskahani. 

Basson arioso, [Hes. 33: 11] ja Matt. 7:7 
M/1 ristinpuussa 1/Jhtes k/Jrsin rangaistuksen. 
Velkasi jo maksettu on kaikki. 

Ji J 
Pyyllikli/1, niin leille an-ne1aan. 

Ji!Ji! 
E1sik/1/1, niin le l/Jy-d/Jtte. 

Ji Ji 
Kolkutta-kaa, niin teille ava1aan. 

(Sinfonia) 

Tenorio aaria [alunp. Sigismund von Birken] esim. edellisen vk:n virren 276 
sakeistojen 3, 5 ja 6 mukaan 

Ken mun voisi vapauttaa syntieni velasta? 
Ken mun voisi vanhurskauttaa, esl/111 kadotuksesta? 
Sua, oi Jeesus, rukoilen, ale mulle armoinen. 
Sin/1 yksin voil mua auttaa ansios ja armos kautta. 

Et s/1 lahdo kuolemata, kadolusla syntisen, 
kaikkia s/1 lakkaamatta kulsul parannuksehen. 
Siis mil suuri syntinen itken, huokaan, rukoilen: 
Joudu avuks luskihini, etten huku syntihini. 

Ry/Jvlirin s/1 rislilllisi autoil paraliisihin, 
my/Jsldn minut veress/Jsi ota iaks armoihin. 
Tuntea suo sieluni, ett/1 maksoit velkani, 
Kuoloni on kuolelellu, syntini on sovilettu. 
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Koraali, virsi 278:4 (sopraano)86 
Sanasi, Herra su/oinen, minulle turvan tuottaa. 
Tuat va/keuteen jokaisen, ken armoosi vain /uottaa. 
Ken surren katuu syntejaan, ei pelastusta ht/dassaan 
sinulta toivo suotta. 

Koraali, virsi 278:2 ja aamen (SATB; ks. alaviite 86) 
Nyt kaikki suuret syntini anteeksi, Jeesus, anna. 
Risti/1(1 maksoit ve/kani, suo turva siihen panna. 
Niin lohdutus haavoissa suo ja uusi toivo, mie/i luo, 
armolla nosta, kanna. Aamen. 

Membra Jesu nostri (BuxWV 75) on ainutlaatuinen seitsemiin kantaatin 
sarja, samalla yhteniiinen kokonaisuus ja itseniiisiin osiin jakautuva. Kukin 
seitsemiistii kantaatista sisiiltiiii kolme aariasiikeisti:iii Arnulf Louvainilaisen 
mystisestii passiorunoelmasta (ks. alav. 56 s. 38). Solistisia aarioita kehystiiii 
niiden sisiillon mukaan valittu raamatuntekstikonsertto; viimeisen kantaatin 
piiiiti:iksenii on kertauksen sijaan kuitenkin aamen-fuuga, joka samalla 
piiiittiiii koko teoksen. Erilleen otettuina kantaatit tarjoavat aineistoa myos 
muihin kirkkovuoden ajankohtiin kuin vain paastonaikaan (ainakin Gustaf 
Diiben esitti niitii muulloinkin). Seuraavissa esimerkeissii painottuu aiheen 
mukaisesti Kristuksen kiirsimysaika, mutta ehdotuksia voidaan soveltaa 
laajemminkin. Vaikka perusmiehitys on viisiiiiininen - tekstikonsertot ovat 
yhtii hyvin solistisesti kuin kuoromaisesti toteutettavissa - on tekstuuri 
yleensii yksinkertaistaja homofonista, ja soitinten kiiytto on supistunut yhtii 
kantaattia lukuun ottamatta minimiinsii kiisittiien vain kaksi viuluaja basso 
continuon. 

Membra Jesu -sarjan plilitoskantaatti on omistettu Kristuksen kasvoille (Ad 
faciem: lllustrafaciem tuam). Aivan erillisenlikinjajoka-aikaisesti (ja vaikka 
vain urkusliestyksin) laulettavan johdannon teksti on psalminjae (Ps. 31: 17) 
ja kliantyy suomeksi ongelmitta: 

Nyt Manna kasvosi meihin, 
anna meille rauha. 
Armossasi htlpeasta kansasi saasta! 

Paul Gerhardtin mukaelma Oi rakkain Jeesukseni (virsi 63) perustuu 
Arnulfin pohjatekstiin, mutta Gerhardt on laajentanut runon mittaa, joka ei 
siten kliy yksiin Buxtehuden alkuperaisen mitan kanssa. Sen sijaan virsikir
jassamme on toinenkin Louvainilaisen teksteihin pohjautuva karsimysvirsi, 
tanskalaisen Severin Grundtvigin Sinulle, oi Vapahtaja (virsi 73). Alku
perainen runomitta on nyt sailynyt, joten Grundtvigin virttli voidaan mainiosti 
laulaa Buxtehuden "sliveltlimlinli", esim. sen slikeistojli I, 3 ja 7 pienin 
muokkauksin. 87 (Muitakin slikeistojli voidaan tilanteen mukaan valita; olen

86Yhtenaisempali olisi Iainata myos palitoskoraaleihin edellisen �irsikirjan tekstimuotoja, mutta koska 
uudeu kirjan sisfillolliset ratkaisut oval selvlisti parempia, on tlissa palidytty uuteen versioon, kyllakin 
sakeistoja alkuperaisestli vaihtaen: Buxtehude valitsi kyseisen virren sakeistot 6 ja 8, mutta "suomennok
seksi" kayvat mielestlini parhaiten virren 278 4. ja 2. sakeisto - tlissa jarjestyksessa. Palitossakeistossa on 
jouduttu vaihtamaan sanajarjestystli nuottikuvan takia. 
87Viimeisen sakeen tavumaara on Grundtvigilla pienempi, joten nuottiarvoja on sidottava esim. seu
raavalla tavalla: 

-1. sakeiston palitoksessa sana SIIHEN venyy kohnitavuisen/acie -sanan mittaiseksi
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rohjennut liittaa Buxtehuden sakeistoja jopa altematim-tyyppisesti virren 73 
yhteyteen, kun Thomas Lau bin "uusvanha" savelma c-molliin transponoituna 
sopii musiikillisesti yllattavan hyvin yhteen Buxtehuden kanssa.) 

Samaa virtta 73 voidaan lainata myos sarjan kuudennen kantaatin tekstiksi. 
Sydamelle omistettuAd cor on myos koko sarjan "sydan",joka sykkii hyvin 
herkasti ja samalla intensiivisesti: Aiempien suppeiden soitinjohdantojen tilalla 
on seitsentaitteinen sonaatti - ei nytkaan pitka mutta painokas - ja kahden 
viulun sijasta soittimistona on nyt viiden gamban kuoro, joka tietysti nykyaan 
joudutaan tavallisesti korvaamaan viuluin ja alttoviuluin. Kuoron tilalla laulaa 
kolmen solistin yhtye (SSB). Mahdotonta ei kuitenkaan ole tehda seka teksti
konserttoa etta nyt myos aarioita jopa kuoromaisesti niiden yksinkertaisen 
rakenteen takia. 88 Pulmana on vain Korkean Veisun tekstin olet haavoittanut 
sydiimeni vaikea sovittaminen nuottikuvaan. Sen tilalla voitaisiinkin laulaa 
itse virren tekstia seuraavasti muokattuna: 

Vapah!aja! 
Sinulle, oi Vapahtaja, 
syntiemme sovittaja, 
kiitosuhrini nyt annan. 89 

Aariasakeistoiksi voidaan nyt valita virren 73 sakeistot 2, 4 ja 5. Kunkin 
viimeisen sakeen pienten muokkausten90 lisaksi on viidennen sakeiston sana
jarjestysta ja muotoa hieman tarkistettava: 

Sydiimeeni, sydiimeeni, sydiimeeni, Jeesus, paina 

Ji J Jiji 
rak-kau-te-si tuo suuri aina. 

Auta, ell// sinuun luotan, 

Hengen hedelmiil tuotan. 

Ni/in kerron, nilin kerron, 

JiJiJiJ 
nilin kerron kuo/ema-si sa- nomaa. 

Membra Jesu -sarja on Buxtehuden vokaaliteoksista ainoa, josta on jul
kaistu myos nk. pianopartituuri (Edition Merseburger 990). Tallaiset laitokset 
ovat notaatioltaan usein kyseenalaisia, mutta kelpo urkuri pystyy kylla muok-

-3. sakeiston tahdeissa 11-12 ja 15-16 venyy sanan JEESUS alku koko sanalle tu-e-re ja tahdit 13-
14 ja 17-20 lauletaan: d J 

JEE-SUS, UHRIKARITSA. 
-7. sakeiston plii!tos on siten jaettu, ettii teksti joudutaan klii!ntiimlii!n: VIE MI NUT, VIE MINUT,

VIE MINUT PARATIISIIN (-TII -tavu sidotaan) tai sitten plii!tos muotoillaan vapaasti esim.: VIE LUOKSE,
VIE LUOKSE !SAN ISTUIMEN. 
88Kun kolmilii!nisen yhtyeen stemmat (kaksi sopraanoaja basso) ovat kaukana toisistaan, on mahdollista
antaa diskanttilii!net tenorien laulettavaksi, jolloin tiitii kantaattia voidaan siis esittlii! meikfilliisittiiin mies
kuorolla, kokemusten mukaan erittiiin toimivasti. 89Yksittiiinen vulnerasti "suomennetaan" VAPAHTAJA, koko sae vulnerasti car meum puolestaan
SINULLE, OJ V APAHTAJAja soror, soror mea sponsa SYNTIEMME SO VITT AJA. Tekstin loppuosa sijoite
taan tahdista 20 alkaen siten, ettii yla-lii!net laulavat KIITOSUHRINI NYT ANNAN, KIITOSUHRINI ANNAN ja
basso KIITOSUHRINI NYT ANNAN, NYT ANNAN. (Kertauksessa on nelja lisatahtia; tahti 25 tekstitetiian
NYT, NYT ANNAN.)
90s I:n (tai T I:n!) plii!toksessa Iauletaan:

ORJAN MUO-TOON, OR-JAN MUOTOON ALENNUIT
S 11:n plii!toksessa samoin

VAI-VOIS-TASI
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kaamaan tekstuurista sellaisen, etta han tarvittaessa voi kokonaan korvata 
instrumenttien osuuden. 

Vahimmillaan instrumenttien tarve on sarjan viidennessa kantaatissa Ad

pectus, jonka matalaa johdantotrioa (ATB) tukee vain continua. Sonaatin ja 
ritomellojen lisaksi viuluilla on itsenaista soitettavaa ainoastaan kolmannessa, 
basson aariasakeistossa. Konserton teksti on Uudesta Testamentista (I. Piet. 
2:2-3) ja se on perinteinen I. paasiaisen jlilk. sunnuntain antifoni. Suomen
kielinen asu on mahdollinen mm. seuraavasti: 

Halatkaa kuin lapsukaiset 
sanan (+ TE SANAN) puhdasta maitoa, 
te sitlijuokaa, sit/Jjuokaa, sit/Jjuokaa vain; 
Herran hyvyy/111 (tnaistaa, te) maistaahanjo saitte; 
niin, te niin kasvaisille, te niin kasvaisitte, 
kasvaisitte pe/astukseen. 9!

Aariasakeistoista olen laatinut vapaan suomennoksen: 

Tervehditty autuutemme, 
Herramme ja Jeesuksemme, 
ruokit meit/1 sanallasi, 
hoidat rakkaudellasi; 
nliin johdat meid/Jt autuuteen. 

Puhdista nyt syd/Jmemme, 
ohjaa my6skin askeleemme, 
tahtoamme taivuttele, 
tie/111 aina opastele 
kaikessa sinuun turvaamaan. 

Tervehditty, Herra suuri, 
autuutemme vahva muuri, 
111/zde joka lahjan hyvlin, 
m/1/Jr/1 annon enentyv/Jn. 
Oi Herra, ainut turvamme! 

Mestareiden Schtitzin ja Bachin juhlavuoden 1985 vanavedessa vietettiin 
myi:is Buxtehuden arveltua 350-vuotissyntymapaivaa vuonna 1987. Ei siis 
ole aivan tarkkaa tietoa taman Schtitzinja Bachin viilissii toimineenja usein 
todellakin vain heidan valilenkikseen arvioidun, saksalaisista barokki
saveltajista pohjoismaisimman syntymiistii tai synnyinpaikasta. Aikanaan 
Buxtehude nautti suurta arvostusta, mutta yllattavan vahan hanesta kertovat 

91Tahdit49-50ralkaistaan: Ji Ji f_f d 
KASV AISIT-TE PE-LAS-TUK-SEEN 

Tahdit 55-58 ralkaistaan: Ji Ji f_f Ji Ji J Ji Ji d 
KASVAISIT-TE PELASTUK-SEEN, PE-LAS-TUK-SEEN, KASVAISIT-TE PELASTUK-SEEN 
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myohemmat dokumentit. Lienee kaynyt niin, ettei yleisesti tiedossa ollutta 
vain ole tullut kirjallisesti dokumentoiduksi. 

Dieterich Buxtehude on edelleenkin meille niin "hyvan paivan" tuttu, etta 
viime vuosikymmenina tapahtunut barokin musiikin esityskaytannon 
uudelleen loytyrninen on vasta vahittain pannut etsimaan olennaista naen
naisen yksinkertaisen ja tyynen pinnan alta. Buxtehuden urkuteokset, muut 
klaveeriteokset ja jousisoitinsonaatit ovat viime aikoina tulleet hyvin laajalti 
esille. Ilmeisesti nyt ollaan loytamassa myos vokaaliteosten - Buxtehuden 
sailyneista teoksista suurimman ryhman - rikas kirjo. Suomalaisessa 
kirkkomusiikkielamassa Buxtehudea on kylla laulettu vuosikymmenia. Nyt 
on aika laventaa pohjaa ja omaksua uusia asioita Buxtehuden kantaattien 
liturgisen kaytannon ulottuvuuksista. 

Kumppanukset Buxtehude ja Dtiben rakensivat Tukholman ja Lyypekin 
akselille verrattoman sillan, joka oli hyvin kaytannollinen. Kun Lyypekissa 
tarvittiin haamusiikkia, maestro tarttui kynaansa. Kun Tukholmassa oli 
puute juhlamusiikista joulun aikaan, savellys parodioitiin joulukantaatiksi, 
ja kun kelpo kappale oli kerran valrnistettu, muokattiin vain aariatekstin 
sanoja, ja luotiin kantaatti myos paasiaisjuhlaa varten. Jotenkin tahan tapaan 
on voinut kulkea haamusiikin Schlagt Kiinstler die Pauken (Bux WV 122) 
tie kantaatiksi Erfreue dich Erde (BuxWV 26). Antaaksemme ketjun 
jatkua voimme suomentaa teoksen johdantokonserton (2 trumpettia, pata
rummut, kaksi viulua ja basso continuo seka lauluaanet SSAB) seuraavasti: 

Nyt kaikukoon taivas, nyt riemuitkoon maa! 
Jo alkakaa laulu, oi kristityt, iiiinenne kiitokseen tuokaa 
ja Herralle yksin te virtenne kiitos ja kunnia suokaa. 
Ntiin laulunne iiiiriin maan kaikua saa. 

Aariasakeistoista valitsemme kaksi, sopraanolle ja altolle kirjoitetut Goiden 
jalkeen johdantokonsertto kerrataan), ja lainaamme niihin runot Gustaf 
Dtibenin saveltamasta Jakob Arrheniuksen virresta: 

Jeesus, parhain ystiiviini, loytiiisinko vertaista? 
Auta, etten eliiissiini, auta, etten eliiissiini koskaan hylkiiii sinua. 
Minut ken saa riistetyksi kiidestiisi rakkaasta, (plliiliis neljasosanuotti) 
onhan meillii tahto yksi nyt ja kerran taivaassa, 
nyt ja kerran taivaassa? 

Han on kuollut puolestani, minut ken voi kadottaa? 
Ylosnoussut puoltajani, ylosnoussut puoltajani minut vanhurskauttaa. 
Ken nyt syyttiiii uskaltaisi valittua Kristuksen? 
Tuomion ken langettaisi seuraajalle Jeesuksen, 
seuraajalle Jeesuksen! 
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2.2. Bach-suku 

Muusikon ammatti on kautta aikain kulkenut isiiltii pojalle. Ainutlaatuinen 
on silti ollut Bachin suvun muusikoiden "valtakausi", jota kesti yli kahden 
vuosisadan ajan. Kaaren huippu oli tietysti Johann Sebastian, mutta hiintii 
ennen ja hiinen jalkeensii suvun piirissii vaikutti kymmeniii muusikoita, 
joista perati parinkymmenen taidot ja suuntautmninen tuottivat myos 
savellyksia. Ensimmiiinen merkittiivii siiveltaja-Bach oli jo aikalaisten todis
tuksen mukaan Sebastianin isan serkku Johann Christoph Bach (1642-
1703). Harren veljensii Johann Michael Bach (1648-1694) - Johann 
Sebastianin appi - ei taidoiltaan jaiinyt jalkeen, mutta oli ilmaisussaan vel
jeaiin tasaisempi. Johann Christophin rohkeus siiveltiijiinii ei varsinaisesti 
ollut modernistista. Oikeastaan kaikkien Bachien - kuten itse Sebastianin -
liihtokohta siiveltiimiseen oli perinteeseen ja vankkaan ammattitaitoon 
pohjaava; heidan persoonalliset, usein ainutlaatuiset ja silti tradition 
puitteisiin asettuvat, jopa "vanhanaikaiset" teoksensa todistanevat poik
keuksellisen syviistii luovasta kapasiteetista ajalle tyypillisen "kiisityo
liiisen" taidon taustalla. Mielenkiintoista on, ettii monien teosten kohdalla ei 
olla aivan varmoja, kuka Bacheista kulloinkin on ollut tekijii. 

Johann Cristophin ja Johann Michaelin isii Heinrich Bach (1615-1692) ja 
tiimiin veli Johann Bach (1604-1673) ovat vanhimmat siiveltajinii tunnetut 
ja edustavat siis Heinrich Schiitzin polvea. Edellinen toimi Erfurtissa ja 
Arnstadtissa, jalkimmiiinen pitkiiiin Erfurtissa. Kummassakin kaupungissa 
toimi sittemmin useita Bacheja erilaisissa muusikon tehtavissii; esim. Johann 
Sebastian valittiin ensimmiiiseen virkaansa Arnstadtin Neukirchen urku
riksi 18-vuotiaana elokuussa 1703. 

Johann Bachin motetti Unser Leben ist ein Schatten on julkaistu Reijo 
Norion suomentamana Fazerin Pro musica -sarjassa (n:o 18, Elo tiiiillii on 
vain varjo ). Teos lienee suhteellisen myohliinen, koska se koostuu yhteen
liitetyistli raamatuntekstitaitteista92 ja koraaleista; osaset eivlit silti vielli ole 
kantaattimaisen itsenliisili. Kaksi muutakin Johann Bachin teosta tunnetaan. 

Heinrich Bachin slivellyksili on siiilynyt enemmlin kuin vanhemman 
veljensli J ohannin. Seuraavassa esitellyn lamenton eli valituslaulun, useista 
Vanhan testamentin jakeista kootun soolokonserton Ach, dass ich Wassers 
gnug hiitte siiveltlijlistli ei tosin olla aivan varmoja. Alttolilinelle, konsertoivalle 
viululle ja neljlille matalalle jouselle ja continuolle slivelletyn93 teoksen tavaton 
intensiteetti ja rohkeat harmoniset kiilinteet voivat viitata myos Heinrichin 
poikaan Johann Christophiin. Carl Philipp Emmanuel Bachin jliiimiston 

92Teoksen mottoteksti on Jobin kirjasta (ks. Job 8:9). Toinen tekstisitaatti (Joh. 11:25-26) kuuluu 16. 
kolm.pfilvan jalk. sunnuntain evankeliumitekstiin. Kaannospulmien takia Jeesuksen sanat mina olen
yltJsnousemus ja e/(lmtl on jouduttu kaantamaan Jeesus on yltJsnoussut ja htln eltiti (vrt. vast. esimerkkia 
s. 17). Motettia voidaan laulaa paasifilsaikaan tai kirkkovuoden paatoksessa seka hautausmusiikkina.
93Solistina voi yhta hyvin olla oktaavia alempi miesaani, baritoni. Teoksen instrumentaatio on vaativa,
mutta kelpo urkuri voi korvata jopa koko yhtyeen soittamalla sooloviulun yla-aanen oikealla kadella
(soolorekisteroinnilla), saestysaanten ja continuosatsin yhdistelman vasemmalla kadella ja basson
jalkiolla. Katevin kompromissi on antaa viulun soittaa osuutensa urkujen korvatessa muut instrumentit.
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luettelossa teos onkin mainittu Johann Christophin savellysten joukossa. 
Hyvin luotettava Upsalan Diiben-arkiston lahde merkitsee kuitenkin tekijaksi 
Heinrichin.94 

Lamenton teksti on muokattu yhdistelma (Jer. 9:1 + Ps. 38:5 + Val. 1:16, 
22 ja 12), eika silla meilla ole suoranaista kirkkovuosiyhteytta95 viimeista 
jaetta lukuun ottamatta (ks. 5. paastonajan sunn.). Paastonajan ohella yleensa 
ripin yhteys on mahdollinen. Kehysmuotoinen savellys alkaa ja paattyy 
profeetta Jeremiaalta lainatulla96 jakeella: 

Ji.Ji 
Ah, jospa kyyneleet silmllni tllyttlli-si aivan 

Ji Ji 
ja jospa p/111-ni kuin kyynel/llhde oisi. 

Ji.Ji.Ji n 
niin et - tll pllivin, oin vain itki - sin syntejllni! 

Tama savellyksen aloittava ja paattava 26 tahdin jakso voisi hyvin toistua 
esim. synnintunnustukseen liittyvana seurakunnan rukoushuokauksena. Tah
dista 27 jatketaan nain: 

Si/111 pahat tyoni klly-vllt yli plllln, 

J�J J 
kuin raskas kuor- ma ne ovat liikaa kan-taa; 

n 
nllitll it- ki - sin,91

J_J 
ja minim silmll - ni vuotaisi vett/1. 98 

Ji.Ji J J 
Ovat huokaukse-ni mo-net, 

Ji.Ji n 
sydllme-ni on ai- van sairas, 

J Ji Ji 
sil/11 Her-ra on murehduttanut, 

J_J J_J 
minut mu - reh - dut - ta-nut, 

J. Ji J J J. Ji 
on minut murehdut - tanut vihansa heh-kun plli- vllnll, 

J_J 
vihan plli - vllnll. 

94vuosisatoja myohemmin on tietysti vaikea pitlivlisti plilitellli sellaisen teoksen alkuperlili, jonka
slivellysajankohtakaan ei ole tiedossa. Heinrich Bach eli huomattavan ilikkliliksi, llihes 77-vuotiaaksi, 
joten hlinen ja Johann Christophin aktiivinen slivellystyon kausi on voinut osua sislikkliin jopa 
kymmenien vuosien ajan. Joka tapauksessa Gustaf Dtibenin rekisteroima tieto on aikanaan ollut tuore 
verrattuna sata vuotta myohemmin tehtyyn jlilimistoluetteloon. Hlinsslerin laitoksen (HE 30.401) toimit
taja Traugott Fedtke plilityy Heinrichiin, mutta useimmat levytykset - joita tastli helmestli on runsaasti 
klitkeytyvlit Johann Christophin nimen taakse. 
95Teosta lienee laulettu katumuspliivlinli, jollaisen vastine meiltli tiillli hetkellli puuttuu. 
96varsinkin katumustekstien eri raamatunkohdista kootut yhdistelmlit olivat tavallisia 1600-luvulla.
Yleensli niihin tehdyt muokkaukset olivat vain teknisia, jotta jakeet saatiin liitetyksi toisiinsa. Tlissli 
tapauksessa Jeremiaan kirjan lainaus on muuttunut kollektiivisesta muodosta itkisin kansani kaatuneita 
muotoon itkisin syntejllni. 

97Tahdeissa 35 ja 37 voidaan sanan ITKISIN jako tehdli myos pisteellisesti: J. Ji 
98Tahdin 45 toinen neljlinnes jaetaan. 
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Johann Christoph Bachin kaksoiskuoromotetit olivat tarkea esikuva, kun 
Johann Sebastian aikanaan innostui vanhakantaiseen motettiin ja huipensi 
lajin. Christophin konsertoivissakin teoksissa kontrapunktinen kirjoitustapa 
on aina pohjalla samalla kun satsi on harmonisesti rohkeaa ja taytelaista. 
Dialogin muotoon savelletty Herr, wende dich und sei mir gnlidig on vaativa 
ja laaja teos, mutta vahintaankin tutustumisen arvoinen. Sen esittajisto kasittaa 
solistit SATB ja viisiaanisen jousiston seka paatoskoraaliin mahdollisesti 
yhtyvan kuoron. Ahdistuneen sielun repliikit (mm. Jobin kirjasta ja psal
meista) saavat turvallisen vastauksen: Armossani on sinulle kyllin (2. Kor. 
12:9, ks. alaviite 99). Teosta voidaan laulaa joka-aikaisesti (ks. esim. 
septuagesimasunnuntain, 3. kolm.paivan jfilkeisen sunnuntain ja kirkastus
sunnuntain teksteja tai kirkkovuoden paatoksen pyhien aiheita). Dialogi Herr, 
wende dich on saatavilla Hansslerin julkaisemana (HE 30.504). Seuraavan 
suomennoksen yhteyteen ei tekstin laajuuden takia ole voitu merkita tarkkoja, 
esim. nuottiarvojen mutoksia koskevia ohjeita: 

Herra, katsahda puo/eeni laupiaasti, 
kaiken p/Jivli/J sinua vain huudan. 
On henkeni heikko ja minun p/Jivlini sammunut, 
kliyn kuolemaan. 

Armossani on sul/e kyllin!99 

Henkeni on kuin raastettu rikki, 
pliivlini on sammunut aivan, 
ku[jen tietli, ku[jen tietli, jo/ta en palaa, 
kliyn kuo/emaan. 
On voimani lannistettu aivan, 
ovat pliivlit kuin lyhemmiksi tulleet, 
kliyn kuolemaan. 
Vuoteni ja pliivlini ovat varjo 
ja aivan lakastun kuin ruoho, 
kliyn kuolemaan. 
On voimani lannistettu, 
kuin ruoho lakastun. 

Voimani tulee heikkoudessa tliyteen, 
armossani on sulle kyllin. 

Heffa, 11111 tempaa kesken, 
Iii// tempaa t/Jliltli kesken, 
kuule huutoni, sill/J olen kurja ja kliyhli, 
kallista korvasi minun puoleeni ja vastaa minulle. 

On pyynt/Jsi jo kuultu, ja olen auttanut. 
On pliiviesi mlilir/J my/Js huomassani, 
ja kulkea klitteni suojassa saat. 
N/Jin loppuun asti vahvistan ja hoidan. 
Armossani on sulle kyllin. 

Herra minua kyllli kuritti, 
mutta ei kuolemalle antanut. 
Sil/Ii eivlit kuolleet, 
kuolleet eivlit kiit/J Herraa 
eivlitkli hi[jaisuuteen kliyneet. 
Mutta me kiitlimme, nyt, aina, iankaikkisesti! 

99Uuden raamatunkalinnoksen versio minun armoni riittlili sinulle on niin vaikea sijoittaa nuottikuvaan,
ettli olen suosiolla piilitynyt vanhempaan muotoon, joka kuitenkin on vakiintunut ihmisten mieleen Kari 
Tikan Armolaulun myotli. Samoista syistli on jakeen jatkon sana tliydelliseksi rohjettu jattiili muotoon 
TAYIEEN. 
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Piiiitoskoraalin tekstiii ei ole suomennettu, mutta runon mitta mahdollistaa 
useiden korvaavien tekstien kiiyton. Sijaistekstiksi voitaisiin valita esim. 
virren 188 7. sakeisto tai virren 613 5. siikeisto. Lienee mahdollista jiittiiii 
piiatoskoraali poiskin, jos sen erittain vaativa soitinten osuus tuottaa pulmia. 

Johann Michael Bachin vokaaliteoksista suurin osa on veljensa siivellys
ten tavoin motetteja. Konserttoja ja aarioita on sailynyt muutama. Erityisen 
mielenkiintoinen on ainoana sailynyt dialogi Liebster Jesu, hor mein Flehen 
(HE 30.622), jonka pohjana on 2. paastonajan sunnuntain evankeliumiteksti, 
Matteus 15:21-28. Kanaanilaisen vaimon ja Jeesuksen kohtaaminen on 
savelletty runomuotoisena parafraasina, joka voidaan esittiiii tekstinluvun 
jalkeen tai vaikkapa saarnan yhteydessa. Teoksen savelkieli ei ole missiiiin 
suhteessa vaativa, mutta toimii parhaiten solistisesti (SA TTB). Viisiiiiinisen 
instrumentiston alttoviulut on mahdollista jattiiii pois ja tyytyii pienimmilliiiin 
kahden viulun ja basso continuon saestysryhmiiiin. Nuottiliitteeseen toimitettu 
suomennoslaitos on sitii paitsi laadittu niin, ettii piiatoskoraalia lukuun otta
matta koko teos on mahdollista poikkeuksellisesti tehdii vain urkusaes
tyksisena (ks. liite A n:o 13). 

Seka vokaalisesti ettii instrumenttien osalta vaativamman haasteen tarjoaa 
Johann Michael Bachin konsertto Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, jonka 
tekstina on kaksi siikeistoa virresta 189. Kuoron (tai solistien SATB) satsi si
saltiiii runsaasti imitaatiota ja osin itseniiiset soitinstemmat (2 viulua, 2 alttoa ja 
basso continuo100) tekeviit kudoksesta loisteliaan kuusiaanisen. Teknisistti 
syista ei virsitekstiii voida sellaisenaan sijoittaa nuottikuvaan, vaan oheinen 
versio on hieman vapaampi: 

JI/// luoksemme, oi Herramme, 
jo pl/iv// joutuu ehtoo/le. 
Suo, ettei valo sanasi 
milloinkaan meilt/1 sammuisi. 

On aika ahdas ja vaikea, 
siis seurakuntaa vahvista. 
Sana ja sakramenttisi 
aina anna jakaa puhtaasti. 

(toistoissa ach bleib: NYT JAA) 

(tarvittaessa: EI SANASI) 
(tahdit 49 ja 59: EI SAMMUISI) 

( toistossa: NHN V AI KEA) 

Edellii esiteltyja Bachien teoksia on julkaistu iiiinitteena mm. Archiv
levymerkin tuoreena kahden CD-levyn kansiona Die Familie Bach var Johann 
Sebastian. 

100Soitinten osuus on kirjoitettu sen verran ylos, ett.'i aaniala sallii vaikkapa neljan viulun kayttamisen. 
Nyt ei toisaalta voida tinkia soittimista, koska myos niilla on itsenaisia, imitoivia osuuksia. 
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3. Kantaatin aika

Kirkkokantaatin varhaisimmat esimerkit sijoitetaan 165O-luvun tienoille. 
Vuosisadan vaihdetta pidetiiiin puolestaan ns. modernin kantaatin ilmaan
turnisen taitekohtana. Aivan 17OO-luvun alussa ilmestyi leipzigiliiisen, 
myohemrnin Hampurissa toimineen teologin ja runoilijan Erdmann Neu
meisterin kantaattirunojen vuosikerta, jonka tekstit olivat saksalaisen 
kirkkokantaatin tarpeisiin aivan uudentyyppisiii. Neumeisterin vapaamuo
toiset, madrigalistiset101 runot edellyttiviit musiikin muodoiksi yleensa 
seccoresitatiivia102 ja da capo -aariaa.103 

Neumeisterista puhkesi kukkaan erityinen kantaattirunoilijoiden ammatti
kunta. Nyt ei riittiinyt, ettii pantiin periikkiiin raamatuntekstisitaatteja ja 
niihin sopivia kommenttirunoja, vaan kokonaisuus haluttiin muotoilla 
alusta loppuun persoonallisen taiteellisesti. Uudistusvaiheen puhdaslinjai
suus ei kestiinyt pitkiiiin - Neumeisterin omatkin myohemmiit tekstivuosi
kerrat sisiilsiviit taas mukaan liitettyjii raamatunjakeita ja virsisiikeistojii -
mutta vielii vuosikymmeniii myohemmin julkaisi Telemann kuulut soolo
kantaattivuosikertansa, joiden tekstit edustavat tiitii kehitysvaihetta. 

Siirtymiikausi "vanhasta" kantaatista "uuteen" oli lomittainen. Monet siivel
tiijiit hallitsivat tekstiensii kulloinkin vaatimat molemmat tyylit. Tekstiliih
teiden ja musiikin muotojen vastaavuus ei toisaalta ollut mitenkiiiin ehdoton. 
Johann Ludwig Bach - vielii Bachien suvussa jatkaaksemme - siivelsi 
meille siiilyneet parikymmentii kirkkokantaattiaan ilmeisesti 17OO-luvun 
alkuvuosina ja valitsi tekstinsii "vanhanaikaisesti" siten ettii mukana oli sekii 
Vanhan ettii Duden testamentin tekstisitaatti ja piiiitoskoraali, mutta niiiden 
viiliin sijoittui resitatiiveja ja aarioita, joskus myos da capo -muotoisia.104

Tiirkeimpiin siirtymiikauden kantaattisiiveltiijiin kuulu vat J. S. Bachin 
edeltiijii Leipzigin Tuomas-kanttorina, Johann Kuhnau10s ja Bachia edel
tiineen sukupolven tuotteliain siiveltiijii Johann Philipp Krieger, joka 
palveli Weissenfelsin hovia yli 40 vuoden ajan; todenniikoisesti Krieger 

101 Madrigalistinen runoteksti viilttilli kaavamaisia, miiariimittaisia muotoja - vrt. sakeistoruno - ja
muotoilee sanottavansa sisiillon vaatimusten mukaan vapaammin ja usein laveammin. 
102Recitativo secco, "kuiva" resitatiivi, oli oopperasta ja italialaisesta soolokantaatista tuttu puhelaulun
muoto, jossa nuottiarvojen ja tempon vapaalla muotoilulla pyrittiin mahdollisimman deklamoivaan, 
tekstiii korostavaan ja jasentiiviiiin ilmaisuun; resitoijan tukena oli vain sointusoitin ja bassoinstrumentti, 
toisin kuin "siiestetyssii" resitatiivissa (accompagnato), johon liittyi mukaan muitakin soittimia tebden 
resitatiivista yleensa seccoa rauhallisemman ja majesteettisemman esim. Jeesuksen sanojen esittiimistii 
varten. 

I03Kehysmuotoisuus ei sinansii ollut harvinaistajo 1600-luvun kirkkomusiikissa, mutta madrigalistisen
aariarunon erityinen da capo -tyyppi tuli saksalaiseen kirkkokantaattiin Neumeisterin uudistuksen myotii. 
104Voidaan toisaalta arvella myos, ettii Johann Ludwig Bachin kantaatit edustavatkin jo Neumeisterin
myohempien vuosikertojen mallin mukaista tyyppia, vaikka ne oval sangen pienimuotoisia. Tiilloin ne 
olisi siivelletty 1710-luvulta alkaen. 
105Kuhnaun kantaatteja on julkaistu Denkm/Jler deutscher Tonkunst (DDT) -sarjan osassa 58-59. Myos
Fazerin Pro musica -sarjaan on Bachin kantaatiksi luultuna suomennettu Kuhnaun joulukantaatti Uns isl 
ein Kind geboren (Laps syntynyt on meille, Pro musica 21). 
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vaikutti merkittavasti nuoren Erdmann Neumeisterin suuntautumiseen 
kantaattirunoilijana saveltaessaan taman ensimmaisen tekstivuosikerran 
adventista 1702 alkaen. 106 

Nuori Johann Sebastian Bach aloitti kantaattisaveltajana 1600-luvun lopun 
yhdistelmakantaatin pohjalta. Bach savelsi Weimarissa ja myohemmin 
Leipzigissa muutaman Neumeisterin kantaattitekstin, mutta nama edustivat 
jo vaihetta, jolloin mukana olivat klassiset elementit, virsi ja raamatun
teksti; oltiin siirrytty muototyyppiin, jota saksalaisittain kutsutaan sanoilla 
neuere gemischte Kantate (vrt. iiltere gemischte Kantate, s. 37-38). 

3.1. Johann Ludwig Bach (1677-1731) 

Johann Ludwig Bach ei ollut Sebastianin lahisukulainen, vaan pikkuserkku 
neljan polven takaa. Meiningenissa elamantyonsa kanttorina ja myohemmin 
hovikapellimestarina tehnyt Johann Ludwig oli kuitenkin ilmeisen laheinen 
nuoremmalle kollegalleen, jota sita paitsi edellisen on suurelta osin kiitta
minen edes parinkymmenen kantaattinsa sailymisesta jalkipolville. Johann 
Sebastian nimittain esitti 18 Johann Ludwigin kantaattia Leipzigissa vuonna 
1726 ja eraita viela uudelleen myohemmin. Vain puolenkymmenta teosta on 
onnistunut sailymaan toisen lahteen valittamana. 107

Johann Ludwig Bachin kantaatit ovat myohaisbarokin kantaateiksi harvi
naisen esittajaystavallisiti tekniselta vaatimustasoltaan ja siksi niita on syyta 
suositella jopa etydeina vaativampiin J. S. Bachin kantaatteihin. Ilmaisun 
herkkyys on pienimuotoisuudessaankin ominaista naille teoksille, jotka ovat 
kuin nayteikkunoita barokin retoriikan ja esityskaytannon opiskeluun. Talia 
hetkella on saatavilla kolmen kantaatin modernit laitokset ja yhden aikaisem
min J. S. Bachin kantaattina julkaistun materiaa!i.108 Hansslerin kustantamo 
on julkaissut kynttilanpaivan kantaatin Mache dich auf, werde Licht (Nouse, 
loista kirkkaana, HE 30.006), laskiaissunnuntain kantaatin la, mir hast du 
Arbeit gemacht (Niin olet vaivannut mua, HE 30.003, suom. Aila Mieli
kainen) ja ilmeisesti paasiaisaikaan sijoittuvan (tai myos kirkkovuoden paa-

I06valitettavasti vain yhtillin Kriegerin taman vuosikerran teosta ei ole sililynyt, mutta yksi kantaatti 
hieman varhaisempaan Neumeisterin tekstiin Rufet nicht die Weisheit sentillin on olemassa ja julkaistu 
DDT-sarjan osassa 53-54. Kaikkiaan noin 2000 Kriegerin kantaatista on sililynyt vain vahan yli 70. 
Nilistli parikymmentli on julkaistu em. DDT:n laitoksessa. Fazerin Pro musica -sarjaan on suomennettu 
kolme Kriegerin teosta: sakeistoaaria Wo wilt du hin (Jo ilta on, Pro musica 26) kahdelle sopraanolle (tai 
tenorille) ja basso continuolle, vain parikymmentahtinen Heilig, heilig, heilig (Pyhii, pyhii, pyhii, Pro 
musica 27) kuorolle (SATB) ja jousille (+ mahd. oboelle) ja hautausmusiikki Die Gerechten werden
weggerafft (Silla vanhurskaat pois temmataan, Jes. 57:1-2, Pro musica 38) kuorolle jajousille. 
J07vuonna 1980 loydettiin ylHitllien Frankfurtin kaupunginarkistosta (Stadtarchiv) viiden J. L. Bachin 
kantaatin osin fragmentaariset partituurit, joista kaksi oli entuudestaan tuntematonta ja kolme J. S. 
Bachin valityksella tunnettuja. Mielenkiintoista on, ettei nuorempi, joskin muusikon taidoiltaan 
varttuneempi Sebastian ole malttanut olla tekematlli omia "korjauksiaan" verrattuna Frankfurtin lahteen 
ilmeisesti alkuperaisempaan nuottikuvaan - ellei sitten ole ollut kolmatta lahdettli. Esim. kantaatin Die
mit Tr/Jnen s/Jen erilitli osia on Leipzigin laitoksessa lyhennetty - mika on tietysti voinut olla myos 
kopistin ajan puutteen sanelema ratkaisu. 
108Johann Ludwig Bachin paasiiliskantaattia Denn du wirst meine Seele nicht in der HU/le /assen luultiin
pitkaan Johann Sebastianin saveltamaksi (ks. BWV 15). 
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tokseen) Die mit Triinen siien (Jotka kyynelin kylviiviit, HE 30.001, suom. 
Aila Mielikiiinen 109). 

Johann Ludwig Bachin kantaatit noudattavat samaa muotokaaviota ja ovat 
koostumukseltaan kiiteviin vakioita. Neliiiiininen kuoro Gonka tehtiiviit pai
nottuvat piiiitokseen) saa vastineekseen myos neljii jousisoitinta ( ei eniiii kahta 
tai viittii) ja joskus oboet. Solistitehtiiviit jakaantuvat yleensii kaikille iiiini
aloille. Teokset ovat kaksiosaisia; loppupuolisko on siten laulettu saarnan jiil
keen. Ensimmiiinen puolisko alkaa Vanhan testamentin tekstillii, jota seuraa
vat resitatiivi ja aaria ja piiiitoksenii Uuden testamentin teksti. Toinen osa 
kiisittiiii aarian, resitatiivin ja kuoron piiiitoksen, jossa persoonallisella tavalla 
on yhdistetty vapaamuotoinen tekstijohdanto varsinaiseen piiiitoskoraaliin. 

Esimerkkiteoksena on yllii mainittu kynttiliinpiiiviin kantaatti, jonka aloitus 
Nouse, loista kirkkaana (Jes. 60: 1-) viittaa laajemminkin joulupiiriin, mm. 
loppiaiseen. Juhla-aika on tuonut mukaan myos oboet ja tiillii kertaa hieman 
tavallista vaativamman bassosoolon: 

n n Nou- s) )s), ;is- ta kirk- kaa- na,
jo va- lo- si saa-puu,

n nii nou- se siis, nou - se, lois- ta kirkkaana (3 x),

n n nou- se, nou- se, loista kirkkaana.
Herran kirkkaus /oistaa, 110

ii n kirkkaus lois-taa sinun yl - le - si.
Vaan katso, vaan katso, pimeys,

J. J> pimeys nyt peitUJ/1, nyt peit- t/111 maan,
j_.J y/Jn synkkyys, y/Jn synkkyys kan- sat.

j .J .J j_j Mutta taivaal-le-si, mutta tai-vaal - le - si
.J j kohoaa aa-mun-koi,

taivaallesi kohoaa aamunkoi, 111

j_j j_j Her - ran kirkkaus hoh- taa yllllsi,
j_j j_j j_j Her - ran kirkkaus, Her- ran kirkkaus hoh- taa yllllsi.

Jesajan kirjan teksti jatkuu vielii sopraanon ja tenorin duetolla, jonka siies
tyksenii piiiitosritornelloa lukuun ottamatta on pelkiistiiiin basso continuo: 

I09oosentti Aila Mielikainen Jyviiskylastii on suomentanut mainitut kaksi Johann Ludwig Bachin 
kantaattia. Suomennokset ovat toistaiseksi saatavilla vain kiisikirjoituksina. 

ll°'fahti 26 (ja 31): )._J J> ) J> ) 
... KIRK- KA-US LOIS-TAA 

lllyahdin 51 kahdeksasosanuotit saavat kukin eri tavun. 
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Kansai kiiyvltl, va/keulesi /uo kiiyvltl, 
kuninkaalkin saapuval kirkkauttasi kohli. 

Seuraa alton resitatiivi: 

Nlte, silmlt sumuinen, mi valkeus luo on; 
nltelkli kirkkauden luon kohlikliyvltn? 
Se on kuin hohde lopulon, 
se /uoksemme tuo Herran pltivltn. 
Hltn yhlt lltsnlt on; 
niin kuin hltn maailmamme pimeltsllt loi, 
hltn yhlt meille loislaa. 
Hltn ytJnkin synkimmltn, hltn luskan jltylltvltn 
voi muuttaa riemuksi 
ja kaikki varjol, ja kaikki varjol poislaa! 

Vuorossa on sopraanon aaria, jfilleen vain basso continuon tukemana: 112

Vltisly varjo, I 13
valo armon /oislava, 
murhepi/vel poislava 
kaikil/e on tuo/11 1arjo. 
Vltisty varjo, 
Jeesus o/koon valona! 114

Kantaatin alkupuolisko huipentuu tenorisoolon Ga koko instrumentiston) 
Simeonin kiitosvirteen, jonka teksti paattiia kynttilanpaivan evankeliumin: 

Herra, palvelijasi annal, J. Ji
Herra, pa/velijasi annal rauhassa llth- le-lt, 
niin olel /uvannul, niin olel luvannul. 
Silmltni nlthneel, oval nlthneel, 
nlthneel pelasluksen, pe/as1uksen, 

J. Ji
oval nlth-neel pelasluksen, 
jonka meille valmislil, 

J. Ji
jonko meille valmistil, kaikille kan-soille, 
valon, joka /oislaa, 

JiJi 
va/on, joka loislaa pa-kanoille, 
kirkkauden, kirkkauden, kirkkaudenl 15 

kansallesi Israeli/le. 

Jfilkipuoliskon aloittaa tiiyden koneiston saestiima alton aaria: 

Herran sana meille loislaa, 
siillt sydltn riemuilsee. (tahti 7: NYT RIEMUITSEE) 
Herra pimeyden poislaa, 
armo liemme valaisee. 
Saamme malkan jlt/keen kerran 
ylistysllt laulaa Herran. 

112Kolme periikki!istii vain continuosiiestyksistii osaa (duetto - resitatiivi - aaria) voivat kiiteviisti muo
dostaa oman kokonaisuutensa. Tiilltiin voitaisiin myos rationalisoida miehitystii niin, ettii tenorin sijalla 
laulaa altto tai pi!invastoin, jolloin tarvitaan vain kaksi solistia. 
I 13Tahdin 4 lopussa lauletaan POIS VARJO; tahdin 6 ensimmi!inen neljannes jaetaan, jotta voidaan laulaa 
V AISTY, V AISTY V ARJO. 
114Tahdin 20 lopussa toistetaan sana v ALONA.
I !Ssana KIRKKAUDEN sijoitetaan tahteihin 78, 80 ja 82- vaikka saksan teksti etenee. 
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Seuraa ariosoksi kehittyvi! resitatiivi, jossa kaikilla solisteilla on osuutensa, 
sopraanolla ja altolla jopa duettona: 

Oi armoaan, se ,nei/le va/,nistettu, 
,n yksin sitli saa, se mei/le tarjotaan. 
Vaan vaikka pahajo on kerran lannistettu, 
niin yh/1 harhateille joudutaan. 
Siis anna uudelleen taas kirkkaan valon loistaa, 
tiellesi ohjaa,naan, sinua seuraamaan 
ja kotiin kulkemaan, kun Kristus y/1,nme poistaa. 

Jiiljelli! on kuoron pi!i!tos, jossa virren 264 kolmatta ja kuudetta siikeistoi! 
edelti!i! vapaa johdanto: 

Oi Herra armoinen, nyt kuu/e pyyntolimme 
ja vuoksi Jeesuksen vie ,neidlit perille. 

Hiin e//1,n/i ja va/o on 
ja tiemme, totuute,n,ne 
ja sana katoamaton, 
annettu oppaaksem,ne. 
Ei kiidest/1/in hlin kenenklilin 
suo riist/111 ellimlilimme. 
Nliin uskoen ja luottaen 
Kristuksen turviin j/1/1,n,ne. 

On kynttillin/1 sanasi, 
sen, Herra, anna loistaa, 
valaista askeleitani, 
epliilys, pelko poistaa. 
Yon aikana saan sanassa 
jo niiluJii aa,nutiihden. 
Nliin toivossa voin ku/kea 
ja kerran kotiin /iihden. 

Saksalainen Carus Verlag on julkaissut LP-levyn jolla Hermann Maxin 
johtamat Jugendkantorei Dormagen ja Das Kleine Konzert -yhtye seka 
nimekkaat solistit esittavat kolme Johann Ludvig Bachin kantaattia. Aanite 
sisaltaa edella esitellyn kynttilanpaivan kantaatin seka sivulla 63 mainitun 
laskiaissunnuntain kantaatin. Kolmantena teoksena on mukana kolmannen 
paasiaispaivan kantaatti Er machet uns lebendig. Myos kantaatista Die mit 
Triinen siien on olemassa hieman vanhempi aanite Helmut Rillinginjohta
malla levykansiolla Geistliche Musik der Bach-Familie (Hanssler Verlag, 
Laudate 91.511). 
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3.2. Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Johann Sebastian Bach hoiti elamiissiiii.n useanlaisia muusikon virkoja ja 
tuotti musiikkia suurelta osin virkansa vaatimusten mukaan.116 Toisaalta 
Bach jo toisessa virkapaikassaan Mtihlhausenissa toi ilrni suunnitelmansa 
pyrkiii siiveltiimiiiin liturgista musiikkia johdonmukaisesti ja siiiinnolli
sesti.117 Tiihiin ei tarjoutunut optimaalista mahdollisuutta ennen kuin toista
kymmentii vuotta myohemrnin Leipzigissii, mutta ne suhteellisen harvat 
kantaatit, jotka Mtihlhausenin ja myohemrnin Weimarin vuosilta ovat siii
lyneet, luovat kuvan miiiiriitietoisesta siiveltiijiistii, joka jo varhaisissa teok
sissaan tavoitti sisiillollisesti jotakin ainutlaatuista. 

Bachin Mtihlhausenin kantaatit eiviit vielii olleet varsinaiseen jokapyhiii
seen kiiyttoon siivellettyjii, vaan syntyiviit ilmeisesti erityisiin tilanteisiin 
perheen piiriin ja kaupungin tarpeisiin. Teoksista yksi jopa painettiin. 11s 
Muodoltaan kaikki siiilyneet varhaiset kantaatit jatkavat 16OO-luvun lopun 
linjoilla ja ovat useimrniten nk. yhdistelmiikantaatteja. Weimarin kauden 
vokaalisiivellykset painottuvat vuosiin 1714-16. Ensin mainittuna vuonna 
Bach sai nirnityksen konserttimestariksi, viime mainittuna taas seurasi pet
tymys, kun vapautunut kapellimestarin virka ei langennut hiinelle. Erd
mann Neumeisterin vaikutus Bachiin niikyi vasta Weimarin teoksissa, 
joiden muotovalikoimaan tulivat resitatiivi ja da capo -aaria sekii lyhyt, yk
sinkertainen piiiitoskoraali.119

Leipzigin kauden ensi vuodet olivat sitten suunnattoman tuotteliaita. Bach 
siivelsi nyt kantaatin joka sunnuntaille paastonaikaa (ja myos adventti
paastoa) lukuun ottamatta. Yhteen vuosikertaan tarvittiin noin 60 teosta, 
joten rnikiili maininnat viidestii kantaattivuosikerrasta pitiiviit paikkansa, on 
siivellyksiii ollut kolrnisensataa.120 Luku ei siniinsii ole tavaton, tiedetiiiinhiin 

116Tatii kiiytiinnollistii niikokuhnaa korostaa brittitutkija Malcolm Boyd kirjassaan Bach (v. 1983, suom.
Kati Hamiilainen 1991). Boydin kirja on mainio yleisteos Bachin elamastiija musiikista. Teokseen sisal
tyy myos laaja liiteosa luetteloineen ja hakemistoineen. 
117Bach kaytti eraassa kirjeessaan luonnehdintaa "regulierte Kirchenmusik". Tatii voidaan pitiia luteri
laisen puhdasoppisuuden rikastajumalanpalveluselamaa korostavana linjanvetona. 
l 18Uuden kaupunginraadin valinnan johdosta savelletty juhlakantaatti Gott ist mein Konig (BWV 71) sai
kunnian tulla painetuksi. Mahdollisesti Bachin sedan hautajaisiin savelletty Gottes Zeit ist die allerbeste
Zeit (tunnetaan myos nimella Actus tragicus, BWV 106) on julkaistu suomeksi Fazerin Pro musica
-sarjassa (n:o 38). Samain on suomeksi julkaistu virteen 96 perustuva koraalikantaatti Christ lag in
Todes/Janden (BWV 4, Pro musica 7a). [Huomattakoon, ettli Bachin teosluettelon numerojarjestys, joka
aikaa kantaateista, ei ole kronologinen, ei aakkosellinen eika myoskaan kirkkovuotta seuraava.]
119Jtsensa Neumeisterin teksteja Bach ei tosin tullut saveltlineeksi montakaan (adventtikantaatti BWV 61
esitellaan edempana), vaan paaosa Weimarin kauden sailyneistii kantaateista on savelletty hovin oman
runoilijan Salomo Franckin teksteihin.
l20Bachin oppilas Johann Agricola kirjoitti yhdessa saveltiijan pojan Carl Philipp Emanuelin kanssa
nekrologin, joka julkaistiin vuonna 1754. Sen tietojen mukaan kantaatteja olisi ollut kokonaista viisi
vuosikertaa. Ei kuitenkaan tiedetii, onko kadonnut kolmannes - sailyneitii kirkkokantaatteja on lahemmas
200 - koostunut kokonaan Bachin omista kantaateista. Ilmeistii kuitenkin on, ettii teoksia on kadonnut
kaikilta kausilta, eniten tietysti Leipzigin ja Weimarin vuosilta. [Naitten valiin jaanyt aika Cothenin ho-
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monen saveltajan paatyneen jopa yli kymmeneen vuosikertaan, mutta kun 
rnittariksi otetaan laatu ja vaihtelevuus, eivat Bachin teokset loyda hevin 
vertaansa. Tiettya systemaattisuutta ei toki tarvitse sulkea pois Bachinkaan 
kantaattituotannosta.121 

Leipzigin ensimmiiinen vuosikerta alkoi kanttorin virkaan astumisen myota 
vuoden 1723 toukokuun lopusta, 1. kolminaisuudenpiiivan jalkeisesta sun
nuntaista. Viikottaista urakkaa helpotti hieman se, etta Bach otti sarjaan mu
kaan jo Weimarissa savellettyja kantaatteja seka muunsi useita maallisia kan
taattejaan kirkkokantaateiksi. Ai van uusia teoksia syntyi ensimmaisen vuoden 
aikana lahemmas 40. Toistaiseksi tuntemattomiksi jaaneiden runoilijoiden 
tekstit Bach savelsi kolmen peruskaavan mukaan: Raamatuntekstijohdannon -
jota ei aina ole mukana - ja piiiitoskoraalin kehyksiin sijoittuu esim. kaksi resi
tatiivin ja aarian paria. Naitten keskeen saattaa liittya myos koraali. Kolman
nessa tapauksessa aaria ·voi seurata heti tekstijohdantoa ja sen jalkeen ovat 
vuorossa koraali, vain yksi resitatiivi, toinen aaria ja paatoskoraali. Raama
tuntekstijohdanto on useimmiten kuoron laulama, tayden miehityksen aloitus, 
mutta eriiissa tapauksissa, esim. Jeesuksen sanoja siteerattaessa, kuoron saat
taa korvata bassosoolo. 

Toinen Leipzigin vuosikerta on erikoislaatuinen koraalikantaattien sarja. 
Bachin ja hanen libretistinsa kehittamii persoonallinen koraalikantaattityyppi 
poikkeaa 1600-luvun "puhtaasta", vain virsitekstiin ja koraaliin perustuvasta 
muodosta siten, etta virren aloitus ja paatos ovat sellaisenaan kehyksina, 
mutta valiin jaavat sakeistot savellettiin uudelleen runoilluiksi aarioksi ja resi
tatiiveiksi. Usein virsitekstin sakeita on mukana myos naissa esim. kom
mentoiden runoilluissa sakeistoissa, ja talloin myos cantus firm us on antanut 
aiheitaan osan materiaaliin. Eraissa tapauksissa myos valisakeisto on pelk
kaan virsitekstiin ja sen savelmiian perustuva; juuri tiillaiset, usein solistiset 
koraalit tekevat Bachin koraalisovitusten valikoirnan ainutlaatuisen vaihtele
vaksi. Myohemmin Bach palasi myos pelkiin virsitekstin kiiyttoon koko kan
taatin pohjana, vaikka antoi silti soolosakeistoille resitatiivin ja aarian hahmoja 
erilaisten cantus firmus -sovitusten ohella tai muunnoksina. 

Koraalikantaattien sarja ei kattanut aivan koko vuotta, vaan syysta tai toi
sesta Bach siivelsi vuoden 1725 piiasiaisajan kantaatit leipzigilaisen runoilijan 
Marianne von Zieglerin teksteihin. Teosten muotorakenteet vaihtelevat jonkin 
verran, mutta tyyppipiirteenii voidaan pitiia kuoron suhteellisen vahia tehtavia 
ja raamatuntekstisitaattien runsautta; vanhan perinteen mukaisesti esilla on 
varsinkin Johanneksen evankeliumi,122 

Seuraava vuosikerta ei naytii alkaneen edellisten tavoin saannollisena uu
sien tai pelkastaan omien savellysten sarjana, mutta vuoden 1725 joulusta 
seuraavaan adventtiin saakka Bach jalleen ahkeroi miltei keskeytyksetta.123 
Vuoden 1726 kantaatit eivat kuitenkaan muodosta yhteniiista sarjaa esim. 
rakenteittensa tai tekstilahteittensa perusteella, vaan teosten kirjo on moni
ilmeinen; mukana on itsenaisiii soitinsinfonioita ja solistisia urkuobligatoja124
seka useita soolokantaatteja yhdelle tai kahdelle lauluaanelle. Tiiman hieman 

vin kapellimestarina tuotti mm. orkesteriteosten ja kamarimusiikin ohella liihinna maallisia kantaatteja, 
joista eriiita Bach muunsi Leipzigissii kirkkokantaateiksi.] 
121 Bachin kantaattituotannon kokonaisesittelyn klassikko on saksalaisen Alfred Darrin kaksiosainen,
myos taskupainoksena julkaistu Die Kantaten von Johann Sebastian Bach mit ihren Text en (Barenreiter, 
Kassel, 5., laajennettu laitos v. 1985). 
122Ks. kirkkokasikirjan paasiiiisajan I vsk:n teksteja, jotka meilliikin edelleen vastaavat Bachin ajan
kaytantoa Leipzigissa. 
123Vuoden 1726 aikana Bach tosin esitti myiis ainakin 18 Johann Ludwig Bachin kantaattia, ks. s. 63.
124Itseniiiset soitinjohdannot oval useimmiten periiisin Ciitl1enin aikaisista orkesteriteoksista, solistiset
urkuosat taas konsertoista. Eriiissii tapauksissa kudokseen on taidokkaasti lisatty m yiis kuoron tai solistin 
vokaaliosuus. 
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keinotekoisesti kolmanneksi vuosikerraksi kutsutun vaiheen jalkeen seuraa 
useitten vuosien jakso, josta ei vieHikaan ole tarkkaa, yleisesti hyvaksyttya 
tietoa. Todennakoisesti ainakin osa 1720-luvun lopun kantaateista on havin
nyt. Nailla tietamin Bachin libretistiksi tuli taiteilijanimea Picander kayttanyt 
Christian Friedrich Henrichi, joka parhaiten tunnetaan Bachin Matteus-pas
sion yhteydesta, muttajoka runoili myos kantaattitekstien vuosikerran; vali
tettavasti ei tiedeta, savelsiko Bach sen kokonaan. Vain muutama teos Pican
derin teksteihin on sailynyt, mutta jo niiden perusteella on ilmeista, etta yh
teistyo Henrichin ja Bachin valilla oli hedelmallista ja vuorovaikutteista.125

Vuoden 1730 jalkeiselta ajalta on sailynyt vain muutama kantaatti. Toden
nakoisesti Bach ei suuremmin enaa tarttunutkaan tahan savellyshaasteeseen. 
Syita tahan on esitetty monenlaisia, ja todennakoisesti useimmissa arveluissa 
on jotakin peraa. Bachin viranhoidon olosuhteet eivat vuoden 1730 jalkeen 
olleet aina parhaat mahdolliset, vaan ikaantyva kanttori joutui usein rasit
tamaan itseaan kamppailemalla oikeuksiensa ja tarvittavien voimavarojen puo
lesta. Musiikillinen ja kirkollinen ilmapiiri oli selvasti muuttumassa liturgisen 
musiikin perinteisille intentioille valinpitamattomaksi. Ennen kaikkea on kui
tenkin muistettava, etta Bach oli jo todennakoisesti tavoittanut paamaaransa 
kantaattien maaran ja laadun osalta. "Jarjestelmallisen ja saannollisen" kirk
komusiikin aineisto oli hanen osaltaan luotu ja valmiina myos myohempaa 
kayttoa varten. 

Seuraaville sivuille on koottu erilaisia esimerkkejii yli kahdestakymmenestii 
Bachin kantaatista ajatellen nimenomaan niiden suomenkielisiii esitysmah
dollisuuksia.126 Mukana on kokonaisia kantaatteja mutta varsinkin osia tai 
osakokonaisuuksia. Tehdyt kiiytiinnon ehdotukset ovat virikkeellisiii ja hen
kilokohtaisia, mutta ne pyrkiviit rohkaisemaan tutustumaan niihin mahdol
lisuuksiin, joita Bachin kantaattituotanto pursuaa. Esimerkit alkavat yksit
tiiisistii kantaattikoraaleista. 

Weimarista alkaen Bachin kantaatit paattyvat yleensa yksinkertaiseen, soi
tinten kaksintamaan kuorokoraaliin. Pedagogista kayttoa varten niita julkaisi 
jo Bachin poika Carl Philipp Emanuel 1700-luvun loppupuolella, ja sittemmin 
naista koraalikantionaalin myohaisista, persoonallisista helmista on tullut kai
kille musiikinopiskelijoille ja kuorolaulajille tuttua ja valttamattomasti esilla 
pidettaviia aineistoa.127 Suomeksi Bachin koraalisovituksia on julkaistu mm. 
Pentti Sointeen toimittamassa kokoelmassa Kirkkovuoden kuorokoraaleita

Uulk. Fazer).128 Usein kuoro-osuutta elavoittavat instrumenttiobligatot ja 
valisoitot. Nain tapahtuu varsinkin kantaatin sisaan sijoitetuissa koraaleissa, 
jotka usein ovat solistisia. Instrumenttien hoystamistii kuorokoraaleista var
masti tunnetuin on kantaatin Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 
147) paatoskoraali (sama sovitus paattiiii myos alkupuoliskon), jonka tekstia
ei ole suomennettu, mutta jota meilla lauletaan Bachin kayttiiman savelman

125Picanderin runoutta ei ole tavattu arvostaa kovin korkealle sinansii, mutta mm. hiinen kykynsii ottaa
musiikin vaatimukset huomioon oli poikkeuksellisen kehittynyt. 
126Bachin suomentamista on aktiivisti harrastettu jo viime vuosisadalta alkaen. Ennen Musiikki Fazeria 
ja Suomen Kanttori-urkuriliittoa ainakin Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) on omia 
juhliaan varten julkaissut useita teoksia tai osia niista. Viime vuosien merkittavimpiin Bachin kantaat
tien suomennoksiin kuuluvat prof. Paavo Sointeen kiisikirjoitukset. 
127Tiillii hetkellii on saatavilla ainakin Edition Breitkopfin julkaisu J. S. Bach: 371 Vierstimmige Cho
ralgestinge ja Editio Musica Budapestin J. S. Bach: 388 vierstimmige Choralgestinge. Edellinen on kirjoi
tettu kahdelle viivastolle ilman tekstejii, jiilkimmiiinen neljiille tekstin kera, jolloin niiden laulaminen on 
mahdollista. Jiilkimmiiisessii laitoksessa ovat mukana myos mahdolliset obligatosoittimet. 
128Pentti Soinne on valinnut koraalit siten, etta ne seuraavat Bachin Orgelbiichleinin koostumusta ja 
jiirjestystii ja sopivat siis laulettaviksi niiiden urkukoraalien lomaan. 
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tutulla tekstillii Kristus, valo valkeuden (virsi 536). Kyseinen koraalisovitus 
on osuva esimerkki saman satsipohjan realisoimisesta erilaisin koneistoin, 
sitiihiin esitetiiiin usein urkukoraalina (vrt. Bachin itsensii "sovittamat" nk. 
Schiibler-koraalit 129) tai urkujen siiestiimiinii kuorokoraalina tai jopa soolo
koraalina, jolloin vain kuorosatsin sopraanolilini lauletaan. (Yksinkertaisim
millaan siis riittiiii, ettii liiiriliiinet soitetaan ja cantus firm us lauletaan. Kaikista 
kyseisistii versioista on saatavilla nuottijulkaisuja, mutta kulloinenkin ratkaisu 
voidaan tietysti kiiteviisti "sovittaa" suoraan partituurista.) 

Aivan samalla tavalla monimuotoisesti voidaan toteuttaa urkukoraaleiksi 
muunnettuja em. Schiibler-koraaleita eli palauttaa ne takaisin kantaattikoraa
leiksi tai viilimuotoon, jossa urut huolehtii soitinstemmoista ja yleensii cantus 
firmus lauletaan, esim. seuraavasti: 

-Wachet auf(BWV 645) -+ kantaatti 140 / 4 -+ virsi 163130

-Wer nur (BWV 647) -+ kantaatti 93 / 4 -+ virren 370 4. sakeisto131 

-Ach bleib bei uns (BWV 649) -+ kantaatti 6 / 3 -+ virsi 189: 1-2132

-Kommst du nun (BWV 650) -+ kantaatti 137 -+ virsi 341:2133 

-Wo soil ichjliehen hin I Auf meinen lieben Gott -+ liihde hiivinnyt134 

Myos "uusia Schiibler-koraaleita" on kantaattien koraalisovitusten joukosta 
tarjolla runsaasti, esimerkiksi: 

-kantaatti 13 / 3 -+ nimitekstiii Zion k/agt ei ole meillii, mutta ks. esim. virsi 348
-kantaatti 22 / 5 -+ virsi 256:5 (myos muut sakeistot mahdollisia, ks. myos virsi 124)
-kantaatti 75 / 7 ja 14 -+ nimitekstiii Was Gott tut, das isl wohlgetan ei lauleta meillii,

mutta sen sijaisiksi kiiyviit hyvin virret 172 ja 387 
-kantaatti 113 / 2 -+ virsi 278:2, ks. myos liite A n:o 15
-kantaatti 166 / 3 -+ sama savehnii kuin edellii, nyt alkup. tekstinii edellisen virsikirjan

virsi 587:3 

Edelliset esimerkit ovat osin hyvin liihellli Bachin julkaisemien Schiibler
koraalien rakennetta, toisia voidaan verrata edellii esitellyn Kristus, valo val
keuden -sovituksen malliin. On hyvli muistaa, ettii erilaisten toteutustapojen 
mahdollisuus oli ylipiiiitiiiin olemassa vielii Bachin aikana. Joskus jouduttiin 
soittimia korvaamaan toisilla tilapiiisen pulan takia, monesti taas Bach hyviin 

129Urkukoraaleina tunnetut kuusi Schiibler-koraalia - nimitys viittaa niitten julkaisijaan Johann Georg 
Schiibleriin - olivat kantaattikoraaleita, jotka Bach sellaisenaan antoi julkaista uruille tarkoitettuina. Niit
ten satsiin ei tehty muutoksia, vaan laulettavaksi merkitty iiiini (tai iiiinet) - useimmiten koraalin cantus 
firmus - vain siirtyi uruilla soitettavaksi samoin kuin soitinobligato ja continuon bassostemma; kan
taatin esityksessii soitettu urkurin oikean kiiden kenraalibassosatsi jiii tietysti pois, mutta sitiihiin ei ollut 
nakyvissii alkuperiiisessakiiiin partituurissa. Tarkkaan ottaen kantaatin 147 soitinsatsiin kuuluu viulun 
diskanttiobligaton lisaksi saestlivia jousia, mutta niiden osuus voidaan rinnastaa em. kenraalibassosatsin 
luonteiseen harmoniatliydennykseen, joka ei ole kaikissa olosuhteissa vfilttlimaton. 
130Kantaatin tekstisakeisto on alunperin virren toinen, joka meilla on nyt yhdistetty kohnanteen; yhtli
mahdollisia ovat tietysti virren 163 kummatkin sakeistot. 
131 Tassa tapauksessa cantus firm us on soitettu ja sopraanon ja al ton duetto on laulanut sen kontra
punktiksi kyseisen sakeiston. Musiikin jasentely tekee kuitenkin suomenkielisen tekstittlimisen vaike
aksi, ellei vaihdeta osia ja anneta tenoriiiiinen huolehtia tekstistli. Uruilla saestettliessa ratkaisu on muu
tenkin toimivampi. 
l32vrt. J.M. Bach, s. 61. Suomalaisessa virsikirjassa virttli lauletaan eri savelmfillii. 
l33Bach on nimennyt tliman urkukoraalin savelmiin toisen tekstin mukaan, jota ei meillii tunneta. Alku
periiistli kantaattitekstia laulettaessa on syytli nimetli koraali sen mukaisesti: Kiitos nyt Herran! 
134Voidaan olettaa, ettli koraalin Wo so/I ichjliehen hin alkujuuri on muiden Schiibler-koraalien tavoin
savelletty kantaattikoraaliksi, mutta sen liihde on kadonnut. Yhtli lailla sitli voidaan laulaa kyseisen 
savelmiin virsitekstia lainaten. Tosin nimiteksti (ks. edell. vk:n virsi 379) on jiiiinyt pois uudesta virsi
kirjastamme (eikii sitli lauleta eniiii myoskiiiin Saksan EKG:ssa), mutta kiiypia korvaavia teksteja toki 
loytyy, ks. esim. jo ylla mainittu vaihtoehto Auf meinen /ieben Gott (virsi 297) tai muut samalla savel
mfilla laulettavat virret 4, 200, 314 ja 478. 
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aiheen loydettyiiiin hyodynsi ideaansa idiomaattisista rajoista piittaamatta. 
Oman aikamme soittimet tuottavat usein pulmia esim. barokin erilaisten iiiini
alakiiytiintojen takia. Tuskin kuitenkaan kannattaa jiittiiii kiiyttiimiittii kantaatin 
79 kolmatta osaa, joka on helppo ja kiitollinen kuorolle, mutta todella vaikea 
comoille. Apuun voisivatkin tulla trumpetit tai jouset - ellei sitten taas kelpo 
urkuri ratkaise koko pulmaa. 135 Edellisen kaltaisia kuorolle helppoja tehtiiviii
on useissa kantaateissa. 136 Niiden soittimiston osuus on tosin monesti vaa
tiva eikii suinkaan aina kovin helposti uruilla korvattavissa. Bachin kantaa
teista on kuitenkin saatavilla useammankin kustantajan pianopartituuri
laitoksia, joiden pohjalta taitava urkuri voi pelastaa monen kuoron muuten 
toteutumatta jiiiiviin esityksen. 

Yllii mainitut koraalit voidaan useimmissa tapauksissa laulaa yhtii hyvin 
solistisesti kuin kuoromaisesti. Seuraavat kolme esimerkkili ovat vaativia 
solistitehtiiviii: 

-kantaatti 37 / 3 -t virsi 43:5 (vain continuon Siiesliimii sopraanon ja alton duetto sopii
mainiosti virren alternatim-toteutukseen) 

-kantaatti 177 / 2 -t virsi 346:2 (vain continuon saesllimii alton [tai baritonin] koraali
aaria voidaan tekstittiiii myos virren ensimmaisen sakeiston sanoin, jolloin seurakunnan 
virsi voisi alkaa tiillajohdantosakeistolla) 137 

-kantaatti 192 / 2 -t edellisen virsikirjan virsi 426:2 (suomennokseksi voidaan yhta
hyvin valita nykyisen virren 328 2. sakeisto; parhaiten suomalainen teksti istuu nuotti
kuvaan, kun tekstiksi lainataan edellisen virsikirjan virren 426 1. sakeisto) 

Koraaliresitatiivit ovat Bachin kantaattien koraalisovitusten rnielenkiintoi
nen erityisryhma. Joskus resitatiivin tekstilahteena on pelkastaan virren sa
keisto, mutta useimrniten virsitekstiin on "tropeerattu" laajentavia ja kom
mentoivia lisia. Talloin resitatiivi usein jasentyy koraalia ja virsitekstia 
eteenpilin vievan arioson ja pohdiskelevan seccon vuorotteluksi. Kun resi
tatiivilla on yleensa osasta toiseen valittava luonne, tuntuu koraaliresitatii
vin liittarninen jopa seurakunnan virren alternatim-toteutukseen hyvin 
luontevalta mahdollisuudelta. 

Seuraavat esimerkit on laadittu em. altematim-kiiytlinnon vaihtoehto huo
mioon ottaen. Kun liihtokohtana on nyt myos suomenkielinen virsi, on sen 
tekstipohjan vaatimusten mukaisesti jouduttu valitsemaan esim. alkuperiiisestii 
riimityksestii poikkeavia ratkaisuja, jotta kokonaisrakenteen logiikka uudessa 
tekstiympliristossii siiilyisi. 

-kantaatti 38 / 4 -t virsi 267:4 (cantos firrnus on nyt soitettuna continuobassossa ja
sopraanon resitatiivi mietiskelee 4. sakeiston 138 pohjalta): 

l35Koraali on Nun danket a/le Gott, jonka alkuperainen nimiteksti on jaanyt edelliseen virsikirjaamme 
(ks. virsi 426). Nykyista virtta 328 voidaan yhta hyvin Iainata suomennokseksi. Katevii nuottilaitos on 
alaviitteessii 127 mainittu Editio Musica Budapestin koraalikokoelma, ks. sen numero 256. 
136Kuoron kannalta helppoja mutta kokonaisuudeltaan vaativampia, jopa "nayttaviii" koraaliosuuksia
ovat esim. seuraavat kolme: 

-kantaatti 80 / 5 -t virsi 170
-kantaatti 99 / I -t sijaisteksteiksi kiiyviit virret 172 ja 387
-kantaatti 112 / 1 -t alkuperaisen tekstin sijaiseksi kiiy hyvin virsi 375, mutta tassa

kiiytetty siivelmii houkuttelee myos virren 128 Iainaamiseen; tiilloin kantaatin ensimmainen osa voisi olla 
jopa messun kunnian paikallaja saadajatkoksi seurakunnan sakeistot 2-4. 
l37Tekijfilta on saatavissa suomenkielinen Iaitos Bachin koraalikantaatin Ich ruf zu dir alton aaria
siikeistosta.
138Saksaiikielinen teksti on hieman kauempana virsisiikeistosta, mutta noudattaa samaa riimikaavaa.
Tama kantaatti - kuten seuraavakin - esitelliiiin kokonaisuudessaan edempiinii.
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Jos viel/J et tuo apua, vaan viivyt koetellen, 
niin kiinni riipun odotellen. 
Jos, Herra, ankaralta n/Jyt/Jt tai vitsaa k/Jyt/Jt, 
niin laupiaana sillenkin taas suot jo /ohdun vaivoihin; 
jo avun tuot ja valon synkkyyteeni /uot ja virvoiluksen. 
Ah, syd/Jn /ohdutellu on: Saan t/Jyden armahduksen! 

-kantaatti 93 / 2 -+ virsi 370:2 (basson resitatiivi on mabdollista sijoittaa virren toi-
seksi slikeistoksi kunhan siivellajit suhteutetaan): 

Ei surustamme turvaa 111111111, 
se sydant/J vain painaa, ahdistaa, 
ei apua se tuo, 
ei au/a murhe, vaikerrus, 
se tuskaa uulla kasval/aa; 
jos aamu alkaa kyynelei/1/J 
ja huokaus vain 1/Jsn/J on 
ja mieli aivan toivoton, 
ei apua se tuo. 
Vain raskaammaksi kuorma k/Jy, 
me siit/J vain jos huolehdimme 
ja unohdamme silloin: 
jo risti/111/Jn on Herra kaiken kantanut. 

-saman kantaatin 5. osa, lenorin resitatiivi, pobjaa virren 5. slikeistMn:

Nyt ehk/J huokaat al/a surun: 
Ah, j/J/Jn jo myrskyn kouriin, ja apua ei miss/J/Jn n/Jy, 
jo minut Herra hylk/Jsi! 
Ei Herra hylk/J/J kuitenkaan, h/Jn aina l/Jsn/J on. 
Ei koskaan unohda h/Jn meil/J, vaan avun antaa, 
ja taas h/Jn poistaa murheen sumun, 
h/Jn raj us/J/Jnkin tyynnyt/11/J, 
h/Jn katseen armollisen suo, 
ja olel vie/11 rakkaampi. 
Ei maailmasta 1/Jyt/J/J, ei koskaan voi, 
ei tyydytysl/J, joka saman suo, kuin Herra meil/e antaa. 
On aika 111/Jll/J vaihtuva, 
ei mik/J/Jn t/J/J/111 kest/J/J voi, 
se mik/J tomusta on kerran t/Jnne luotu; 
vain sana Herran i/Jti on kest/Jv/Jinen. 
Siis /uota lupauksiin Herran vain: 
H/Jn omiansa kantaa; h/Jn tarpeellisen antaa, 
ei lapsiansa hylk/J/J lain, 
on murhep/Jiv/J loppuva. 

-kantaatti 113 / 4 -+ virsi 278:4, ks. liite A n:o 15
-kantaatti 126 / 3 -+ virsi 190:5 (alton ja tenorin duettoresitatiivi voisi edeltliii seura-

kunnan piiiitostli): 
Ei ihmisvoimiin voi nyt 11111/l/J luol/aa, 
vaan Herra meille tosi turvan 1uo11aa. 
Suo, Pyh/J Henki, lohdutus. 
Ah niin, ei kaupunkiin voi ihanaan 
se p/J/Jst/J, ken vain e/1111 valheessaan 
ja luulee l/Jyt/Jv/Jns/J lien sen itse. 
Luo meihin rauha, rakkaus. 
On Herra puolestamme kuo/lut 
ja noustuaan h/Jn viere/1/Jmme on. 
la kristikuntaa rohkaise, 
ah, Herra, suo nyt saada virvoitus 
ja lohdutus jo t/J/J/111 tuskain tie/111, 
niin e/111 rohkaistumme riemumie/1/J 
kiitosta tuomaan Herra/le. 
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Raamatuntekstin lainaaminen tai paiviin perikooppeihin viittaarninen on 
rniltei aina luonteenomaista kirkkokantaatille. Niissakin tapauksissa, joissa 
liihtokohtana on virsiteksti, voivat esim. lisatyt runosakeet varrnistaa sen, 
etta kantaatti todella rnielletaan liittymaiin valittuun yhteyteensa. Kantaat
tien tekstiosia voidaan mainiosti laulaa itsenaisina tekstimotettiluonteisissa 
tehtavissa. Kun tekstiosa aloittaa kantaatin, on lisaksi mahdollista muo
dostaa pienia "tekstikantaatteja" liittamalla mukaan vain paatoskoraali. 139

Suorasanaisen raamatuntekstin kliiintiiminen on tietysti ongelmallisempaa 
kuin maariimittaisen runon. Jos koko teksti on kuitenkin ensin luettu tai kan
tilloitu, sita seuraava tekstin kertaus voi olla vapaampi. Kynttilanpaivan kan
taatin Erfreute Zeit im neuen Bunde (BWV 83) toinen osa on harvinais
laatuinen 8. psalmikaavan ja seccoresitatiivin yhdistelmasta rakennettu basso
solistin, jousien diskanttiunisonon ja basso continuon kokonaisuus, jonka 
tekstina on paivan evankeliumin paattava Simeonin kiitosvirsi 140 kommentti
resitatiiveineen: 

Herra, nyt sin/J /asket palvelijasi rauhaan, 141

niin olet /uvannut. 
Ei kuolo saa siis kauhistaa, 
se muuttuu meille e//Jm/Jksi. 
Kuolema on vain p/J/Jt(ls t/Jm/Jn ahdingon, 
se ei, ei el/Jm/J/J voi voittaa, 
vaan portti autuuteen se on. 
Niin saamme rohkeasti luottaa lupauksiin Herran. 

(Ji Ji)
Saan kerran Vapahtajaan turvaten ma j/Jtt/JIJ murheeni, 
ja kirkkauteen k/Jyd/J kuolon kautta saan. 
Saan k/Jydli riemuin laulamaan: 

139Kantaatin aloitus ja paatos ovat yleensii samassa siivellajissa, vaikkei tiimii ole aivan itsestaiin selvaa.
140Simeonin kiitosvirsi (Luuk. 2:29-32) kuuluu siivelletyimpiin raamatunteksteihin. Bachin tunnetuin
kynttiliinpiiiviin kantaatti on bassosoololle siivelletty !ch habe genu(n)g (BWV 82). Vaikka sen teksti on 
kokonaan vapaasti runoiltu, on vanhan Simeonin esimerkki mukana. Kaikkiaan teoksesta on siiilynyt 
kolmelle eri iiiinialalle kirjoitetut versiot, joten se on kuulunut esilliipidetyimpiin. Kantaatin toinen ja 
kolmas osa ovat erillisinii myos Anna Magdalena Bachin nuottikirjassa. Sen antaman esimerkin mukai
sesti voidaan aarian soitinosuudet jiittiiii pois, jos tiimii resitatiivin ja aarian pari tehdiiiin vain con
tinuosoitinten, viihimmilliiiin urkujen siiestiimiinii: 

.F.I 
Se ky/ - /in on, se /ohdun kaiken tuo, 
kun Jeesus omanaanjo t/J/Jll/J olla suo. 
Kun uskoa n/Jin saan kuin kerran vanha Simeon, 
oi mik/J riemu verraton! 
Jo laillaan kotiin halajan. 
Ah, tahtoisin jo j/Jtt/JIJ murheet ajanja t/J/n/Jn majan; 
Ah, kerran kotiin tu/la saan, 
siis riemuin k/Jyn jo lau/amaan: se kyllin on! 

Painukaa jo, silln/Jt raskaat, uneen rauhan siunattuun. 
Maailmaa ei ik/Jv6i, turhuuteen se kaiken m(li, 
sielun kaipuu muuta halaa. 
T/JIJ/l/J saan vain tuskaa kantaa, maailma niin vah/Jn antaa, 
kaipaan rauhaan luvattuun. 

141Suomennoksen muoto on osittain vanhan raamatunkiiiinnoksen mukainen - toisin kuin edellii olevissa
esimerkeissii sivuilla 32 ja 65 - koska tekstin jiisentiiminen uuden kiiiinnoksen mukaisesti ei tiillii kertaa 
ota onnistuakseen, mikii seikka on tietysti hieman paradoksaalinen psalmikaavan kyseessii ollen ... 
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J. J. 
Sil-111 minun silm/1 - ni ovat nllhneet au - tuu - tesi,

JJ. 
jonka olet valmis-ta- nut kansojen n/Jhd/1. 

Edelliseen osaan on mahdollista liittiia paatoskoraali, vaikkei savellaji ole
kaan sama. Talloin Simeonin kiitosvirsi myos tiiydentyy viittauksella paka
noiden valkeuteen ja Israelin kirkkauteen: 

On pakanoille valkeus i/meslynyl 
ja lsraelin kirkkaus 1/Jhestynyt. 
Siit/1 kiitos, kunnia nyl Herra/lemme soi/won. 

Rukoussunnuntain kantaatti Wahrlich, wahrlich, ich sage euch (BWV 86) 
alkaa basson laulamilla Jeesuksen sanoilla (Joh. 16:23): 

Kuulkaa, kuulkaa siis lupaus: 
te mita anollekin Isaltani nyt nimess/Jni, 
han sen teille antaa. 

Osaa voidaan laulaa erillisena tai liittaa siihen vain paatoskoraali, joka kom
mentoi kuultua. Koko kantaatti esitellaan tuonnempana. 

Kun suora kaannos ei ole mahdollinen, voidaan tutkia esim. kertovan teks
tin mahdollisuutta. Toisen paasiiiisen jiilkeisen sunnuntain kantaatti lch bin 
ein guter Hirt (BWV 85) alkaa jalleen basson siteeraamilla Jeesuksen sanoil
la. Koska suomenkielinen vastine ei onnistu Bachin nuottikuvaan, on seuraa
vassa lainattu tuttua paimenvirttii 375: 

Kun Heffa paimentaa, 
ei mit/1/Jn mei/ta silloin puutu, (mit/1/Jn puutu,) 
ei vasy han, ei su111U. 

Tassakin tapauksessa voidaan hypatii suoraan paatoskoraaliin, ja tekstittaa 
se saman virren 4. sakeistoa lainaten: 

Han hengell/Jnsa vahvistaa, 
han sielulleni valmistaa 
runsaimman armopoyd/Jn. 
Minua seuraa laupeus 
ja Herran hyvyys, rakkaus, 
niin ett/1 riemun loydan. 

Erilaisten osasovellusten jalkeen on lopulta tietysti korostettava sita ihan
netta, etta kantaatti saa paikan tulla lauletuksi kokonaan. Tama ei ole 
ongelmatonta, koska jo nykypaivan jumalanpalveluksen raju lyhentyminen 
Bachin ajoista asettaa kaytannon ongelman: miten puolen tunnin kantaatti 
sijoitetaan tunnin jumalanpalvelukseen? 

Bachin aikanakin kantaatti usein jakaantui saarnan molemmille puolille. 
Edelleen osa siita saattoi olla ehtoollismusiikkia. Muuan kokeilemisen arvoi
nen "nykyaikainen" vaihtoehto on nk. kantaattijumalanpalvelus, jolloin kan
taatin osat jaetaan tasapainoisesti eri tehtaviin, jumalanpalveluksen eri mo
menteille kuten johdantoon, graduaalirnusiikiksi jne. 142

142Saksalaiset alan "peruslehdet" Musik und Kirche ja Der Kirchenmusiker sisiilsivat tahan liittyvaa
aineistoa mm. Bachin ju!Jlavuonna 1985. 
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Koraalikantaatti Herr Jesu Christ, du hochstes Gut (Qi armon Jahde ainoa, 
BWV 113) voisi olla esimerkkinii kantaatin jakamisesta useampaan osatehtii
viiiin. Pohjavirtensii 278 mukaisesti kantaatti on kahdeksanosainen. Sen kaksi 
ensimmiiistii osaa, joiden tekstinii on virren I. ja 2. siikeisto, voisivat aloittaa 
alkuvirren. Niiden jiilkeen seurakunta laulaisi virren 3. siikeiston. Graduaalin 
johdantona seuraisivat kantaatin kolmas osa, basson aaria, ja neljiis osa, bas
son koraaliresitatiivi. Niihin liittyen seurakunta laulaisi virren siikeistot 5-7. 
Kantaatin loppuosa voisi sijoittua saarnan jiilkeen tai ehtoollismusiikiksi. 
Bach siivelsi kantaatin I I. kolm.piiiviin jiilkeisen sunnuntain jumalanpal
velukseen, jonka evankeliumiin fariseuksesta ja publikaanista on viittaus 
kuudennessa osassa. Pohjavirren aihepiiri on kuitenkin niin yleinen, ettii teos
ta voidaan laulaa melkoisen joka-aikaisesti. Nuottiliitteeseen on toimitettu kol
me tiimiin kantaatin osaa, toinen, neljiis ja kuudes, sellaisina versioina, ettii 
niiden siiestyssoittimeksi riittiiii urut (ks. liite A n:o 15). Myos kantaatin seit
semiis osa on kiiteviisti vain continuon tukema, mutta enimmilliiiin teos kyllii 
vaatii jousien, kahden oboen (alku ja piiiitos) ja poikkihuilun (5. osa) lisiiksi 
3. osassa kaksi oboe d'amorea, jotka tietysti voidaan korvata esim. viuluin.
Kuoron lisiiksi, jonka tehtiivii on kiitollinen ja helppo, kiiytossii ovat myos
kaikki solistialat. Suuri osa kantaatin suomennosteksteistii on tarjolla suoraan
virrestii 278. Aloituksen ja piiiitoksen lisiiksi virren neljiis siikeisto on mukana
madrigalistisine lisineen (ks. nuottiliite) ja seitsemiiskin osa voidaan tekstittiiii
virren 7. siikeiston pohjalta:

Pois ota kuorma vaikea, 
en sit/1 en/111 tahdo kantaa, 
sie/uuni rauha lahjoita, 
sen, Herra, voitja tahdot antaa. 
Niin sydlin /aulaa riemwnie/111, 
ja uusin innoin tahdon kuu/iaisesti 
vain kliyd/1 oikea//a tie/111. 

Kauemmas virsitekstistii ponnahtavat kantaatin 3. ja 5. osa: 

Niin on, en saata tmohtaa, 
jos minne t/1111111 vain m/1 ku/jen, 

(jos minne 111111111 ku/jen,) 
jos oven avaan, toisen su/jen: 
en syntitaakkaa pois m/1 saa. 
Sen vain jo Kristus yksin kantoi, 
sen vain hlin tehdlivoija tahtoi. 

(hlin voija tahtoi) 

Herran luokse tu/la saa, 
su/oinen on viesti parhain1 

Vain hlin voi rauhan /ahjoittaa, 
vain hlin voi kurjan pelastaa, 
annahtaa tie/t/1 harhain. 

Kantaatissa Wer nur den lieben Gott liisst walten (Ah, tiesi usko haltuun 
Herran, BWV 93) pohjavirren, 370, vaikutus on edellistiikin hallitsevampi. 
Alkuaan 5. kolm.piiiviin jiilkeiseen sunnuntaihin osoitetun teoksen suomen
nos seuraa mahdollisimman uskollisesti itse virttii: 

-1. osa: ks. virsi 370: I

-2. osa: ks. s. 72

-3. osa virren 3. sakeiston mukaan:

Parempi vain Herraamme luottaa 
ja kantaa vaivat vlihliiset, 
kun tarpeemme hlin aina antaa 
ja tuntee tuskat, murehet. 
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lstimme tuntee jokaisen 
ja tiettltl tarpeet kaikkien. 
Htin vaivan ktitinttltl parhaakse11une. 
htin kyllti rienttltl avuksemme. 

-4. osa: ks. virsi 370:4 (ks. myos alaviite 131 sivulla 70)
-5. osa: ks. s. 72
-6. osa virren 6. slikeiston mukaan:

Herraan tahdon /uottaa vain, 
Herra/ta jo avun sain, 
Jumala ihmeet aikaan saa; 
htin voi rikkaan masentaa, 
htin voi k/Jyhtin korottaa, 
htin y/entlltl ja alentaa. 

-7. osa: ks. virsi 370:7

Kantaatin esityskokoonpanoon kuuluvat kuoron ja kaikkien solistialojen 
lisaksi jouset ja kaksi oboeta. Johdantokuorossa voidaan tehtavia kenties ja
kaa solistien ja kuoron kesken. 

Silloin tiilloin kiiytetty ratkaisu korvata uruilla kantaatin koko orkesteri
osuus on harvoin helppo. Joskus kuitenkin jo Bachin ratkaisu suo luontevan 
mahdollisuuden uruilla korvaamiseen. Esim. kantaatissa Aus tiefer Not (Sua 
syvyydesta avuksi, BWV 38) soittimien tehtaviinii on vanhaan tyyliin 
kaksintaa kuoron iiiiniii, ja vain yhdessii aariassa on itseniiinen soitinosuus, 
joka sekin voidaan kohtuullisesti korvata uruilla. Kantaatin alku- ja piiiitos
kuoron on suomeksi julkaissut Suomen Kanttoriurkuriliitto (SKUL 82). 
Viiliosien suomennos voidaan tehdii seuraavasti: 

-2. osa: Vain Jeesus Lohduttaja on,
htin meillekin on ltihde loputon. 
Htln kantoi syntivelkamme 
ja vt1liseint1n poisti; 
htin toi ntlin armon kaikille. 
Vaan misstl nyt on siittl riemumme, 
kun valo meil/e /oisti? 
Me pimetltink/J taas jo jtltlneet olemme? 

-3. osa: Nyt kuu/en tuskan kovan al/a
jo /ohdun sanan su/oisen. 
Ntiin mielin turvallisin luottaa 
voin Herraan, joka avun tuottaa. 
Nyt pittltl tahdon sanan sen 
ja lohdutettu aina olla. 

-4. osa: ks. s. 71

-5. osa: Jos ttltll/ti murhe usein toistuu
ja ketjun /ail/a jatkon saa, 
niin tuskat kaikki kerran poistuu, 
kun aika uusi sarastaa. 
Jo kohta saapuu onnen aamu 
ja haihtuu IJisen tuskan haamu. 

Teoksen tiiydellinen esitysmateriaali kiisiitiiii kuoron lisaksi kaikki solisti
alat ja jousien ohella neljii pasuunaa ja kaksi oboe ta. Ai van mahdollista on 
kuitenkin korvata koko instrumentisto uruilla.143 

143Tiilloin urkuri tulee toimeen esim. pianopartituurista soittamalla, mutta mahdollista on tietysti soit
taa myos normaalista partituurista ja valita kuoron aanten kaksintamisen sijasta continuistin rooli kol
mannen osan soitindiskantin poimimista lukuun ottamatta. 
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Aina ei suomenkielinen teksti kerrassaan istu yhteisestli virsipohjasta huoli
matta. Niiin kiiy adventtikantaatin (meillii oikeastaan joulukantaatin) Nun 
komm, der Heiden Reiland (BWV 62) alkukuoron kohdalla, jossa rytmiset 
ja rakenteelliset syyt tekeviit kiiiintlimisestii vaikean. Voitaisiinko tiilloin aja
tella muodon uudelleen rakentamista niin, ettii aloitetaan ja piiiitetiiiin samalla 
piiiitoskoraalilla,ja sijoitetaan muita osia tiihiin viiliin? Sopivasti valiten piiiis
tiiisiin jopa vain urkuja tarvitsevaan siiestysversioon: 

-koraali = paiitoskoraali, tekstina virsi 16:1 (+2)
-basson resitatiivi = kantaatin 3. osa:

N/Jin j/Jlli taivaan loiston, valtikan 
tuo Poika Jumalan. 
H/Jn Juudan sankari n/Jin on. 
H/Jn tiens/1 riemuitenjo juoksi 
meid/Jnkin, langenneiden vuoksi. 
Oi kirkkaus ja valo ainut, loputon! 

-basson aaria = kantaatin 4. osa:
Taistoon k/Jy jo, sankari, 
ole aina heikon voima! (SAHEIKONVOIMA) 
Ainut suoja, suojas anna, 
meiditt heikot kotiin kanna! 

-sopr. ja alton duettoresitatiivi = kantaatin 5. osa:
Se Herran annoa vain on, 
me luokseen ett/1 saamme tu/la 
ja miele/111 n/Jin rohkaistulla yhty/1 kuorohon 
ja /au/aa aina lditostaan; 
h/Jn hyvin hoitaa omiaan. 

-paiit6skoraali, virsi 16:7

Toinen adventtikantaatti (BWV 61) alkaa samalla koraalilla Nun komm ja 
on siten samanniminen kuin edellii esitelty koraalikantaatti. Nyt tekstin koko
naisuus on Erdmann Neumeisterin muodostama ja runoilema. Talia kertaa 
suomentaminen ei kohtaa teknisiii ongelmia. Sen sijaan joudutaan pohtimaan, 
annetaanko kantaatin muuntua joulukantaatiksi, kuten edellisen teoksen koh
dalla on kiiynyt. Pulma juontaa juurensa siitii, ettii Luther painotti Aurelius 
Ambrosiuksen hymnitekstin saksannoksessaan adventtiaikaa, kun taas suo
mennos on meillii jouluvirsi. Kantaatin 62 osalta ristiriita on vain teoreettinen, 
koskapa tekstin logiikka perustuu ensisijaisesti virteen. BWV 61 :n pulmana 
on se, ettii Neumeisterin muut tekstivalinnat niiyttiiviit liittyviin nimenomaan 
adventtiin ja valmistautumiseen. Omassa suomennosehdotuksessani olen piiii
tynyt kompromissiin, joka mahdollistanee kantaatin laulamisen yhtii hyvin 
adventtina kuin jouluajan sydiimessa: 144

-1. osa: Saavu, oi Vapahtaja,
Poika ainut, auttaja, 
saavu, kauan kaivattu, 
Messiaamme luvattu. 

-2. osa: Jo VapahJaja saapui,
ja h/Jnen tullessaan my6s v/1/isein/1 kaatui: 
h/Jn olli meid/Jt aivan lapsikseen. 
Ah, Poika Korkeimman, 
jo tu/it alhaiseksi niin 
ja syntisraukan armoihisi nostit 
ja taivaan tie/le n/Jin jo vapauteen ostit. 

144Georg Philipp Telemann on saveltlinyt san1an Erdmann Neumeisterin kantaattitekstin, vrt. s. 8 I.
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-3. osa: Oi Jeesus, kirkkoasi kahna
ja vuosi autuas nllin tuo! 
Myos kiitosmieli meille anna, 
vaan aie vllllrll pois suo panna, 
nyt rauhan mieli meihin /uo. 

-4. osa: Katso, katso, nyt seison ovella ja kolkutan.
Jos joku kuulee minun llllneni oven aukaisten, 
Mn vieraakseen minut ottaa, 
ja me vietllmme ehtoollista, Mn kanssani. 

-5. osa: Auki siis nyt sydllmeni,
Jeesuksenjo /uoksein saint 
Vaikka maaksi maadun kerran, 
ei lz(Jn hylkllll milloinkaan, 
vaan Mn kantaa lapsenaan 
minut asuntoihin Herran. 
Ei voi vertaa loytllll lain! 145 

-6. osa: Aamen, aamen, Jeesus, joudu,
minut nouda kotiin kerran. 
Kaipaan suurta pllivllll He"an. 

Teoksen instrumentteina tarvitaan tlilla kertaa vain jousia, vaikka avaus on 
juhlallinen ranskalainen alkusoitto. Kolmea viimeista osaa voidaan katevasti 
esittaa erillisena kokonaisuutena - tlilloin myos muulloin kuin jouluaikana - ja 
pianopartituuriin tukeutuen vaikka vain urkujen saestyksella. Jos paatosko
raalista rohjetaan jatt!ia valiaanet pois, syntyy osista 4-6 basson ja sopraanon 
(tai tenorin) duetto. 

On mahdollista, etta Bach ei aina vaivannut koulukuoroaan mukaan kan
taatin esitykseen, jos vain paatoskoraali oli moniaaninen, vaan antoi solistien 
huolehtia siit!ikin. Eras tallaisista teoksista on rukoussunnuntain kantaatti 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch (BWV 86). Bach savelsi kantaatin paa
toskoraalia lukuun ottamatta solistiseksi, ei kuitenkaan nk. soolokantaatiksi, 
vaan antaen kaikille a!inialoille osuutensa. Nain oli koossa kvartetti myos 
paatoskoraalia varten: 

-1. osa, bassosoolo, ks. s. 74
-2. osa, alton aaria:

Herraan tahdon aina luottaa, 
tuskaakin jos tie se tuottaa. 
Minkll lupaa sanassaan, 
sen my/is tllyttllll He"a taivaan, 
antoihan /z(Jn ristiin, vaivaan 
Vapahtajan maailmaan. 

-3. osa, sopraanon koraali, ks. virsi 398:6
-4. osa, tenorin resitatiivi:

Herraamme vain nyt luottaa voi, 
ah, maailma niin vllMn soi. 
Me ansiotta armon saamme, 
tyhjinll vain me Herran parhaan lahjanjaamme. 

-5. osa, tenorin aaria:
Hlln auttaa voi, 
ken on jo kuoloon tllllllll kllynyt, 
vaan kylmlllln hautaan ken ei jllllnyt. 
Nllin sana Herran lohdun toi: (NAIN WHDUN TOI) 
Hlln auttaa voi! 

(t. 27-tarvittaessa: HAN VOi, HAN AUTIAA VOi) 

145Tahdin 50 lopusta lauletaan: EI VERTAA, EIVOI VERTAA, EIVERTAA LOYTAA LAIN.
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-6. osa, pa3.t0skoraali, virsi 262:9 (tam.an oikean virren alkuperaisen 9. sakeis
ton puuttuessa sen sijaan kay hyvin virren nykyinen paatossakeisto) 

Kantaatin soittimistoon kuuluu normaalin jousimiehityksen lisiiksi kaksi 
oboe d'amorea. Oboeilla on itsenaista soitettavaa vain 3. osan soolokoraalis
sa, jossa niiden osuuden voivat korvata viulut. Pienimmillaan taman kantaatin 
esitykseen riittaii siis solistikvartetin, jousikvartetin ja basso continuon yhtye. 

Bachin kantaattikaytannon eras huipennus ovat teokset, joiden tekstilah
teena on vain ja kokonaan virsi. Edella on esitelty osia kantaateista Lobet 
den Herren (BWV 137), /ch ruf zu dir (BWV 177) ja Nun danket alle 
Gott (BWV 192), joiden pohjavirret kuuluvat edelleen keskeiseen virsi
aineistoon. Koraalikantaattien joukkoon kuuluu myos teoksia, joiden virsi
tekstia ei enaa muuten lauleta. Usein naittenkin savelmat ovat tuttuja muista 
tekstiyhteyksistaan. Kestaviin savelmiin syntyy jatkuvasti uusia runoja, ja 
niinpa tuntuu houkuttelevalta kokeilla, miten aivan uusi teksti elaisi Bachiin 
puettuna. Uuden marianpaivan kantaatin voisimme muodostaa Anna-Maija 
Raittilan virren Maria, Herran iiiti pohjalta (virsi 52). Sen savelma on sama 
kuin Bachin kantaatin BWV 107 koraalissa Was willst du dich betriiben. 
Sakeistomaaran eron takia joudutaan kaksi kantaatin osaa jattamaan pois. 
Kokonaisuus jaa kuitenkin aivan toimivaksi, ja teksti tuntuu istuvan musiik
kiinsa moitteettomasti: 

-kantaatin I. osa = virsi 52: I
(tahdin 24-25 alaiiiinet laulavat: HAN VASTAAN NAIN) 

-kantaatin 2. osa (basson resitatiivi) = virsi 52:2
(ensimmi!isen rahdin sisatauko jaa pois) 

-kantaatin 5. osa (sopraanoaaria) = virsi 52:3
(tahdissa IO jaetaan sanan TUSKAN nuottiarvo ja tahdista 20 lauletaan KUN POI
KA LA.KS!, KUN LA.KS!) 

-kantaatin 6. osa (tenoriaaria) = virsi 52:4
(tahdissa I I lauletaan MYOS TUSKAN, MYOS TUSKAN ja tahdin 30 sisatauko 
jaa pois) 

-kantaatin 7. osa = virsi 52:5

Johann Sebastian Bachin teosten kokonaislaitosten toimittaminen alkoi vii
me vuosisadalla. Vielakaan tyo ei ole aivan valmis, vaan kaytannon laitosten 
kirjo on hajonnut eri kustantajille. Barenreiter on valmistellut tieteellista 
julkaisua, josta kuitenkin puuttuu kaytannossa yleensa kaivattu kenraali
basson realisointi. Tassa suhteessa Hansslerin sarja - niin ikaan kesken
erainen - on suositeltava ja edullinen. Tarjolla on partituurin lisaksi tasku
partituuri, vokaali- ja pianopartituuri seka stemmat. Edition Breitkopfin 
vanhat pianopartituurit ovat kovin raskaita, mutta saman kustantajan or
kesterimateriaali ja urkustemmat ovat yleensa aivan suositeltavia. Levy
tyksia on saatavilla kattavasti ja runsaasti. 
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3.3. Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Georg Philipp Telemann oli monessa suhteessa Johann Sebastian Bachin 
vastakohta. Siinii rnissii Bach ei varmasti haaveillutkaan muusta k.uin muusi
kon amrnatista, Telemann yritti leskiiiitinsii toiveitten mukaisesti opiskella 
lakia Leipzigin yliopistossa. Kun Bach monipuolisimrnillaankin oli tietyllii 
tavalla konservatiivi, Telemann suuntautui muusikkona kaiken mahdolli
sen uuden mukaan. Kun Bach rnielelliiiin hioi siivellyksiiiiin eikii hajottanut 
luovaa kapasiteettiaan liiaksi, Telemann siivelsi uuden passion Hampurin 
kautensa jokaisena vuonna vuodesta 1722 alkaen piiiityen puoleensataan 
teokseen erityiset passio-oratoriot mukaan lukien.146 Telemannin kantaatti
vuosikertojen lukumiiiirii oli Bachiin verrattuna ainakin kuusinkertainen, ja 
noin 1400 teosta on siiilynytkin. Moderni Telemann oli aikanaan selviisti 
arvostetumpi kuin Bach, jonka asema perustuu oikeastaan vasta viime vuo
sisadalla tapahtuneeseen laaja-alaiseen "loytiirniseen". Bachin arvon nous
tessa on Telemannin arvostus laskenut, mutta tiimiikiiiin asetelma ei ole ollut 
oikeudenmukainen. Vasta viime vuosikymmeninii kummankin itsenainen 
merkitys on alkanut vakiintua.141 

Telemann pyrki ponnekkaasti julkaisemaan myos liturgista musiikkiaan, 
rnikii oli harvinaista 1700-luvulla. Hampurissa ban painatti mm. kaksi tiir
keiitii soolokantaattien kokoelmaa, Der Harmonische Gottesdienst (1725-6) 
ja Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes (1731-2). Tiiydellisistii 
vuosikerroista ensimmainen on ilmestynyt myos nykyaikaisena laitoksena 
(Biirenreiter 2952-5). Kokoelman teokset on rnitoitettu kelvokasta harras
tajakuntaa varten, ja niihin tarvitaan solistin lisiiksi vain yhden obligato
soittimen ja basso continuon yhtye. Kuorokantaateissaan Telemann yleensii 
yhtii lailla rnitoitti tehtiiviit kohtuuden mukaan. Valitettavasti vasta murto
osasta teoksia on saatavilla uusia laitoksia. 

Der Harmonische Gottesdienst on monikliyttoinen pienten soolokantaattien 
kokoelma Muodoltaan yleensli aarian, resitatifyin ja aarian kasittavinli ne ovat 
lyhyehkojli ja voidaan sijoittaa eri kohteisiin. Alinialaa ei ole tarkasti mlilirlitty, 
vaan korkeammat sopivat yhtli hyvin sopraanolle kuin tenorille, matalammat 
puolestaan altolle tai bassolle (tai yleensli baritonille). Obligatosoittimen valin-

146Bachin passiot ovat musiikin modemeistakin keinovaroista huolimatta perinteisen Iiturgisen passion
uomiin asettuvia. 1700-luvulla muotiin tullut vapaarnpi passio-oratorion tyyppi lyhensi raarnatuntekstien 
osuutta ja salli jopa henkiloiden repliikkien vapaamman muotoilun, jotta lopputulos oli esim. affektiivi
sesti voimakkaampi. Tamlin katsauksen puitteissa ei ole mahdollista ottaa esiin myohilisen barokin ri
kasta ja monipolvista passioperinnettli, joka juuri konserttioratorion suuntaan kehittyessalin sililytti ase
mansa huomattavan pitkalin verrattuna Iiturgisen tekstimusiikin muotoihin kuten kantaattiin. 
147Telemann ja Bach tunsivat hyvin toisensaja epililemiittii osasivat arvostaa toinen toistaan, vaikka ajan
musiikkikirjoittelun tyylikiistojen keskellli he joutuivat muiden toimesta iklian kuin eri puolille rinta
maa. Telemann oli Bachin pojan Carl Philipp Emanuelin kummi. Leipzigin viranhaussa kumppanukset 
olivat nliennilisesti kilpailijoita, mutta vastikiian Hampuriin valittu Telemann tuskin tosissaan haki 
Leipzigin paikkaa; sen sijaan ban sai parannetuksi asemaansa Hampurissa. Bach esitti runsaasti Tele
mannin musiikkia - onpa erilitii Bachin viilityksellii sililyneitii Telemannin kantaatteja vfiliin luultu 
Leipzigin mestarin siiveltiimiksi - ja vanhoilla vuosillaan ystiivykset kuuluivat samaan musiikkitieteel
liseen seuraan. 
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takin on periaatteessa vapaa, vaikka saveltaja esittiia kulloinkin viulun, nokk:a
huilun, huilun tai oboen valitsemista. Suomen Kirkk:omusiikkiliiton kustanta
mana on ilmestynyt dosentti Aila Mielikaisen oiva suomennosvihkonen lki

liihde laupeuden (SKML 134),joka sisfiltaa 14 kantaatin suomenkieliset teks
tit, hyvat tekstittamisohjeet, perehdyttavat saatesanat ja raamatunkohtahake
miston. Nuottiliitteeseen on toimitettu yksi Telemann-esimerkki, joka antaa 
hyvan kuvan naitten soolokantaattien monipuolisuudesta ja helppokayttoisyy
desta, ks. liite A n:o 14. 

Telemannin kuorokantaattien julkaiseminen on vasta alkutekijoissaiin. Seu
raavassa on esitelty Erdmann Neumeisterin tekstirunkoon savelletty adventti
kantaatti Nun komm, der Heiden Reiland, jonka on julkaissut Carns-Verlag 
(CV 40.451). 148 Bachin vastaavan kantaatin tavoin (vrt. s. 77) kuoro aloittaa
ja paattaii, mutta sen tehtavat rajoittuvat kantionaalimaiseen satsiin ja suppeaan 
imitointiin. Sivulla 77 esiteltyyn suomennokseen verrattuna tekstin ratkaisut 
poikkeavat siita useassa kohdin musiikillisista syista. 

-1. osa, kuoron koraali ja alton resitatiivi:
Saavu, oi Vapahtaja, 
Poika ainut, auttaja, 
jonka kohtu neitsyen 
kantoi iloks' ihmisten. 

Me VapahJajan saamme, 
vaikk' ihmismuotonsa me kaikki tltltlllt jaamme; 
hltn ottaa meidltt aivan /apsikseen. 
Httn, Poika Korkeimman, 
httn mieltyy aivan a/haiseen, 
ja meidttt vie /uoksensa kotiin kerran, 
vaan nyt jo saamme maistaa armo/ahjaa Herran. 

-2. osa, sopraanon aaria:
Oi Jeesus, kirkkoasi kanna 
ja vuosi autuas nltin tuo! 
My/Js kiitosmie/i meil/e anna, 
vaan aie vttttrtt pois suo panna, 
nyt rauhan mie/i meihin /uo. 

-3. osa, basson resitatiivi:

(tahdista 22: AH, AUTUAS ... ) 

Katso, katso, nyt seison ovella ja ko/kutan; 
jos joku kzmlee minun ttttneni oven aukaisten, 
niin kttyn, niin /uoksensa nyt kttyn. 
Aterian yhdesstt jaamme, 
httn kanssani. 

-4. osa, tenorin aaria:
Auki siis nyt sydttmeni, 
Jeesuksen jo luoksein sain! 
Vaikka maaksi 1naadun kerran, 
ei hltn hy/kltlt mil/oinkaan, 
vaan hltn kantaa /apsenaan 
minut asuntoihin Herran. 
Ei voi vertaa l/Jyttttt lain! 

-5. osa, kuoro:
Aamen, aamen, Jeesus, joudu, 
minut kanna kotiin kerran. 
Kaipaan suuna pttivlttt Herran. 

l48Kantaatin instrumentteihin kuuluu jousten lisaksi kaksi oboeta, mutta niiden osuus voidaan pulatilan
teessa korvata viuluin. 
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4. Paluu lahteille

Kantaattien saveltiirninen ei suinkaan paattynyt Bachiin ja Telemanniin. 
Kumpikaan ei kuitenkaan pystynyt vakiinnuttamaan taman liturgisen musii
kin muodon kehitystii tai asemaa. Bachin vahvat liturgiset juuret eiviit ol
leet suunnanniiyttiijinii sen enempiiii kuin Telemannin musiikin modernius, 
kun valistuksen ajan jumalanpalveluseliimii etsi uusia uorniaan. Kirkon mu
siikinviljelyn taanturninen oli yhtiiaikainen ilrnio yhteiskunnallisen taiteiden 
aseman itseniiistyrnisen kanssa. 

Bachin uusi loytyrninen, rnihin merkittiiviisti vaikuttivat Felix Mendels
sohnin kiiytannon toimet, ei ollut vielii liturgikko Bachin vaan muusikko 
Bachin ansiota. Mendelssohn oli itse ymmiillii, rnikii olisi esim. kantaatin 
paikka jumalanpalveluksessa, vaikka Bachin teosten vaikutus sai hiinet tart
tumaan itse musiikkiin myos ornien teostensa mallina. 

Franz Lisztin vallankumouksellisuus ja uuden etsintii johtivat vanhenevan 
siiveltiijiin myos kirkkomusiikin juurille. Musiikinhistorian viiiirinymmiir
retyimpiin kuuluvan siiveltiijan myohiiistuotantoon kuuluu teoksia, joissa 
valistusta seuranneen romantiikan aikakauden kirkkomusiikin mahtiponti
suus on vaihtunut aineettomaan hiljaisuuteen.149 

Max Reger - Lisztin lailla katolinen - innostui luterilaisesta koraaliaineis
tosta niin, ettii siivelsi merkittiivimmiin koraalipohjaisen urkurepertoaarin 
sitten Bachin. Regerin kuorosiivellysten kuriositeetteihin kuuluu sarja ko
raalikantaatteja neliiiiiniselle kuorolle, solisteille, obligatosoittirnille ja 
uruille.150 Erikoisinta niiissii teoksissa on seurakunnan haastarninen mu
kaan laulamaan itse virsisiivelmiiii ornissa siikeistoissiiiin ja yleensii koko 
esittiijiston huipennuksissa. 

4.1. Felix Mendelssohn(-Bartholdy) (1809-1847) 

Felix Mendelssohnin vokaalisiivellystuotanto oli huomattavan laaja. Sen 
kruunasi kaksi oratoriota, uusitestamentillinen Paulus ja vanhatestamen
tillinen Elia, joiden mallit juontavat Hiindeliin ja Bachiin. Mendelssohnin 
kypsiin kauden motetit ja psalrniteokset ovat arvostettuja, sen sijaan liihinnii 
nuoruudenteoksiin laskettavat kymmenkunta koraalikantaattia ovat vasta 
viime vuosina tulleet painetuiksi. Mendelssohn valitti eriiiissii kirjeessiiiin, 
"ettei rninulle ole valjennut, rniten menetellii, jotta musiikista tulisi jumalan-

149Franz Lisztin herkimpiin teoksiin kuuluva Via crucis (Ristin tie) valmistui vuonna 1879. Teos on 
ihnestynyt suomeksi SKUL:n ja SKML:n yhteisjulkaisuna (Yhteiskustannus n:o 10). 
150Regerin koraalikantaatit ovat muodoltaan oikeastaan koraalivariaatiosarjoja, joissa sakeistot on
yleensa saumattomasti liitetty toisiinsa. Meilla laulettuihin virsiin on savelletty kantaatit Enkeli taivaan

ja Oi rakkain Jeesukseni.
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palveluksen orgaaninen osa eikii vain pelkkii konsertti, joka enemmiin tai 
viihemmiin heriittiiii hartautta" .151 Mendelssohnin nuoruudenteokset on sii
velletty rnielenkiinnosta barokin mestareita kohtaan eikii niinkiiiin liturgista 
kiiyttoii varten, mutta rnikiiiin ei estii laulamasta niitii yhtii hyvin jumalan
palveluksessa. 

Hanssler-Verlag on viime vuosina julkaissut joukon Mendelssohnin kan
taatteja, motetteja ja psalmeja. Meilla laulettaviin virsiin on savelletty kantaa
tit Vom Himmel hoch (virsi 21)152, 0 Haupt voll Blut und Wunden (virsi
63)153, Ach Gott vom Himmel sieh darein (virsi 187)154, Aus tiefer Not (vir
si 267), Jesu meine Freude (virsi 303) ja Wer nur den lieben Gott liisst walten 
(virsi 370).155 

Psalmisavellyksista tunnetuimpiin kuulunee Hear my crying I Hor mein 
Bitten, joka on alkuaan savelletty anglikaanista jumalanpalvelusta varten ja 
pohjautuu psalmiin 55. Saveltaja laati teoksesta seka uruilla etta orkesterilla 
saestettavan version. Suhteellisen vaativan joskin kiitollisen kuoro-osuuden 
lisaksi sopraanosolistilla on keskeinen tehtava seka itsenlii.sesti etta dialogissa 
kuoron kanssa. Suomennos on tekstitettavissa seuraavalta pohjalta:156 

Kuule, Herra, nyt rukoukseni, 
kun armoasi pyydan, anelen. 
Jos klltkeydyt, ken silloin lohdun voi tarjota, 
jos klltkeydyt, niin jlllln vain pime/11/n, 
kun vihollinen niin ahdistaa 
ja turmioon tahtoisi hukullaa. 
Ei nime/1 Herran se tunnusta lain, 
ja hurskaat se sortaisi orjuuteen vain. 

Kuoleman kauhut nllin jo l//sn/1 on 
ja sydan tuskainen on toivoton; 
voimani heikot mihin en/Ill jaan, 
oi Herra, etklf saa armahtamaan! 

Siivet jos saisin ja lentil// jos vain, 
kyyhkyn Jail/a jo rient//isin pois. 
Lepopaikkaa etsisin vain, 
kunnes l(Jy/1/isin sen, mill/ hain. 

l51Kirjeestli pastori Bauerille v. 1835, suomennos Osmo Vatanen.
152Vihdin kirkkokuoron 60-vuotisjuhlassa adventtina 1991 tlimli Mendelssohnin laajimpiin ja vaativim
piin kuuluva kantaatti esitettiin Reijo Norion suomennoksena. 
153Teoksen suomennos on helppo tehdli suoraan virren pohjalta. Kuoron aloitus ja plilitos oval sellaise
naan virsitekstili. Vapaammin runoiltu keskiosa on puolestaan mahdollista korvata virsisuomennoksen 
vlilislikeistojen tekstili lainaamalla. 
154Kantaatti klisittlili koko virsitekstin, mutta on helppo suomentaa suoraan virsipohjalta. Vain baritoni
solistin 5. slikeisto ja sitli edeltlivli ramaatuntekstiresitatiivi (Ps. 103:8, 10-11) - nliitli voi klitevlisti laulaa 
erillisenli kokonaisuutenaja vain urkujen sliestyksellli- vaativat esim. seuraavan tekstimuodon: 

On Herramme armahtavainen, ja suuri on h//n armossansa. 
Ei tee hlln meille syntiemme mukaan eik/1 kosta tekojemme mukaan. 
Silla niin kuin taivas korkealla maasta on, 
niin suuri armonsa on niille, jotka h//nta, 
jotka hant(J, h//nt(J pe/k//(Jv(Jt. (nuottiarvoja jaetaao tarvittaessa) 

Ah, niin kuin hehkuu hope a ja loistaa ahjossansa, 
nlin Herran sana vahvana se kestaa ainiansa; 
se loistaa halki pimeyden, se kest/1/1 kaiken vastuksen, 
se toivon meille antaa. 

155Tlimli kantaatti on Blirenreiterin julkaisema ja orkesterin osalta pienimuotoisin, vain jousikvartettia 
vaativa. 
156Savellyksen loppupuolen rikas kontrapunktiikka vaatii jonkin verran hienoslilitojli, joissa toisaalta on 
my/is valinnanvaraa. 
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4.2. UudistusliikehdinHiJs1 

Valistuksen kirkolle jumalanpalvelus ei ollut enaa seurakunnan elaman kes
kus ja lahde, jossa julistettiin Jumalan hyvia tekoja, vaan uskonnollinen 
tilaisuus ihmisen jalostamiseksi. Perinteisella liturgisella rakenteella ei ollut 
merkitysta, ei myoskaan kirkkovuodella. Nain myos jumalanpalvelusmu
siikki, joka toteutti yksittaisia liturgian kohtia ja ilmensi kirkkovuotta, tuli 
tarpeettomaksi. Asennoitumisesta jumalanpalveluselamaan oli seurauksena 
kanttorinviran instituution jyrkka alamaki. Kanttorin viran mukana mureni 
koulukuorojen perinne eli kantorei-traditio, joka oli osaltaan tehnyt mah
dolliseksi jumalanpalveluksen rikkaan musiikin. 

Uskonpuhdistuksen 300-vuotisjuhla vuonna 1817 elvytti Luther-tutkimus
ta, ja myos liturgiikan tutkimukseen alettiin kiinnittaa huomiota. Romantii
kan ajan kirkollisen restauraation kasitykset eivat kuitenkaan viela avar
taneet kasityksia musiikista, jonka tuli olla ennen kaikkea yksinkertaista ja 
hartautta herattavaa. Esikuvaksi kylla kelpuutettiin 1500-luvun vokaali
polyfonia, mutta soittimista vain urut tayttivat hartaudelliset vaatimukset. 

Romantiikan aikakaudella tapahtunut historiaan suuntautuminen sai ensim
maisen maailmansodan jalkeisessa kulttuurillisessa tilanteessa uuden sisal
lon. Kun romantiikan aikana vallitseva suhtautumistapa historiallisiin ilmi
oihin oli subjektiivinen "kaukaa ihailu", pyrittiin 1920-luvulta alkaen elay
tymaan kunkin aikakauden ilmioihin objektiivisemmin. Keskeinen merkitys 
oli rinnakkain ja sisakkain vaikuttaneilla uudistusliikkeilla, nk. laululiik
keella, urkujenuudistusliikkeella ja liturgisella uudistusliikehdinnalla. Kasi
tykset muuttuivat niin perusteellisesti, etta saksalainen Oskar Sohngen kayt
ti termeja Wiedergeburt ja Sternstunde. Luterilaisen kirkkomusiikin tahti
hetki maailmansotien valisena aikana Saksassa palautti kirkkomusiikin kehi
tyksen taas kulkemaan koko musiikkikulttuurin kehityksen rintamassa ja 
samalla ammentamaan lahtokohtansa elavasta liturgiasta. Kehityksen kat
kaisi traagisesti toinen maailmansota, jonk:a kestaessa kirkkomusiikin toi
mintaedellytykset jalleen huononivat. 

Saksan uudistusten vaikutukset tulivat Ruotsiin ja Suomeen mm. sotien takia 
satunnaisina ja vahittain. Elamme edelleen uudistusten aikaa, jonka konk:
reettisina osoituksina ovat olleet virsikirjauudistus ja meilla vasta kaynnis
tynyt laaja-alainen jumalanpalvelusuudistus. Suomen kirkossa juuri tapah
tunut kirkkolain kokonaisuudistus merkitsee jumalanpalveluselaman osalta 
huomattavaa mahdollisuuksien lisaantymista ja. seurakuntien voimavarojen 
pohjalta tapahtuvaa toimintojen rikastumista - jos vain niin halutaan. 

157Tfilla sivulla on Iainattu Osmo Vatasen esitelmaii Jumalanpalvelusmusiikin aallonpohja Lahden
kansainvfilisella Urkuviikolla 31.7.1986 seka Osmo Honkasen kirkkomusiikin projektiin liittyvaii kirjal
lista tyota Hugo Distler: Kleine Orgelchoralbearbeitungen opus 8 I 3, Sibelius-Akatemia, huhtikuu 1990. 
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4.3. Evangeliesprak 

Tekstimusiikin paluu liihteilleen kiteytyy pohjoismaisessa kaytannossamme 
paljolti motettijulkaisuun Evangeliesprak, joka ilmestyi tekstimotettien sa
vellyskilpailun tuloksena vuonna 1963 (Gummessons Bokfi:irlag, Tukhol
ma). Kilpailun ideana lienee ollut saadajulki helppoaja joustavaa aineistoa. 
Vaikka savellysten kokoonpano on kauttaaltaan miltei sama 1ss, motetit ovat 
yllattavan moni-ilmeisia. Osassa on kuultavissa kunnianhimoisen modernit 
pyrkimykset jatkaa keskeisten saksalaisten esikuvien kuten Hugo Distle
rin tai Ernst Peppingin jaljissa - kokoelmassa esiintyy useita saveltajia, 
jotka voidaan laskea ammattisaveltajiksi. Mukana ovat myi:is merkittavat 
liturgisen musiikin saveltajanimet kuten Knut Nystedt ja Egil Hovland 
Norjasta seka Sulo Salonen Suomesta. 

Evangeliesprak jakaantuu neljaksi vihkoseksi. Kullekin pyhiipiiiviille on 
osoitettu yleensii yksi motetti, tavallisesti I vuosikerran evankeliumin ydin
jakeisiin siivelletty. Monet kokoelman moteteista ovat tekstuuriltaan sellaisia, 
ettii niiden suomentaminen, silloinkin kun joudutaan kohtalaisen runsaisiin 
nuottikuvaoperaatioihin, on luontevasti mahdollista. Tiillaisia esimerkkejii 
ovat mm. Torsten Sorensonin 1. adventtisunnuntain motetti Hosianna 
Davids Sonja Olle Ljungdahlin 2. adventtisunnuntain motetti Himmel och 
jord skola Jargas, Egil Hovlandin motetti 4. Ioppiaisen jiilkeisen sunnun
tain evankeliumiin (I klentrogne, varfor riidens I) ja Knut Nystedtin motetit 
aina luettaviin palmusunnuntain (Hosianna) ja tuomiosunnuntain (Infor ho
nom skola forsamlas alla folk) I vsk:n evankeliumeihin. Suomen Kanttori
urkuriliiton ja Kirkkomusiikkiliiton yhteistyonii on ilmestynyt piiiisiiiisajan 
vihkonen, johon sisiiltyy Gunno Soderstenin motetti 2. piiiisiiiispiiiviin 
evankeliumiin, Bliv kvar hos os (Jiiii luoksemme; yhteiskustannus n:o 11). 
Suomen kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskus on valmistele
massa motettijulkaisua, johon tullee kuulumaan useita kokoelman savellyk-

··· 159Sia. 

4.4. Suomalainen motettikirjallisuus 

Suomessa kiinnostus liturgisiin kysymyksiin oli voimakasta vuosisatamme 
ensi kymmenilta alkaen. Uudistuspyrkimyksia hajottivat tosin linjaerimieli
syydet ja yksityinen toimeliaisuus. 160 1920- ja 1930-luvuilla luotiin aineis
toja myi:is temaattisia vespereita varten, mutta varsinaisia tekstimusiikin 
muotoja psalmimusiikkia lukuun ottamatta ei tuolloin tullut viela esiin. So
tien jalkeen tallaisetkin painotukset li:iysivat otollisen maaperan samalla, 
kun alan julkaisutoiminta 1950-luvun lopulla aktivoitui. Kuten liturgisen 
urkumusiikin alueella, myi:is tekstimotettien saveltajana nakyvin hahmo 50-

158Lauluaanten lukumiiiirli on kolme, ja nliislJikin miesaani voidaan yleensli korvata uruilla. Erliissli 
tapauksissa voidaan mukaan liittitii muitakin soittimia. 
159Myos tlimlin tekijliltii on saatavilla moniste Tekstimusiikin esimerkkejli, jossa on esitelty mm. Evan
ge/iesprllk -sarjan motetteja. 
160suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1988 asetetun klisikirjakomitean vlilimietintoon kuuluu
luku Messuslivelmist(Jmme vaiheita, jossa havainnollisesti esitelllilin messun ordinariumin suomalaista 
slivelmlihistoriaa. 
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ja 60-luvuilla oli Sipoon ruotsalaisen seurakunnan kanttori Sulo Salonen, 

jonka henkilokohtaiset yhteydet kirkkomusiikin johtavaan kouluttajaan 
Harald Anderseniin lienevat olleet tarkeana heratteiden antajana. Vuonna 
1963 ilmestyneet tekstimotetit ovat harvojen julkaistujen savellysten ehdo
tonta eliittia.161 

1970-luvulla virinnyt kiinnostus jumalanpalvelusmusiikin muotojen rikas
tuttarniseen lienee lahtoisin tarkeista organisatorisista uudistuksista kuten 
kirkon taydennyskoulutusjarjestelman luornisesta. Kirkon koulutuskeskus 
jarjesti syksylla 1981 erityiskurssin, jonka aiheena oli tekstimusiikki. Sa
moihin aikoihin jarjestettiin kolmessa eri hiippakunnassa savellyskilpailut 
uuden tekstimotettiaineiston saamiseksi ja julkaiserniseksi. Kilpailujen par
haimrnistoa julkaistiin vihkosessa Kirkkovuoden motetteja sekakuorolle 
(SKML). Myos joitakin erillisia tekstisavellyksia on tullut julki seka Kirk
komusiikkiliiton etta Kanttori-urkuriliiton toimesta162, mutta suurimmaksi 
osaksi jo ilmeisen runsas aineisto on jaanyt tekijoitten omaan kayttoon tai 
levinnyt jaljenteina - kuten ennen vanhaan. Kirkon jumalanpalvelus- ja 
musiikkitoirninnan keskus on viime vuosina lisannyt julkaisukapasiteettiaan 
ja tyon alla on myos tekstimusiikin sarja. Odotettavissa on, etta jumalan
palvelusuudistuksen kokeilutoirninta, joka edeltaa kasikirjatyon viimeista 
vaihetta, johtaa aktiivisuuteen myos nuottien kustantamisessa. 

Malcolm Boyd kirjoittaa Bach-kirjassaan: "Syita siihen, etta Bachin kaikista 
tarkeimrnista teoksista kantaatteja nykyaan esitetaan harvimrnin, ei tarvitse 
etsia kaukaa. Niitten kesto, joskus erikoislaatuinen soitinnus seka niitten 
sisalto ja kieli, jotka ovat useimrniten vieraita nyky-yleisolle, ovat kaikki 
osaltaan tekemassa niista hankalia teoksia sijoittaa konserttiohjelrniin." 

Entapa,jos loytaisimme ne uudelleen aitona liturgisena musiikkina? 

161Sulo Salosen kokoelman 22 evankeliumimotettia 1-2 on julkaissut Fazer. Motetit oval vaativia, 3-4
-aanisia a cappella -savellyksiii, joiden tekstit otsikosta huolimatta sisliltliviit myos epistoloita ja pro
fetioita.
162Myos yksittliinen kanttoriyhdistys, Uudenmaan kanttori-urkuriyhdistys ry, julkaisi syksyllii 1980 vih
kosen 13 urkukoraalia, 5 koraalialkusoittoa, 3 tekstimotettia. 
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Liite A 

Nuottiesimerkit 

Nuottiliitteen esimerkit (ks. sisiillysluetteloa s. 3) edustavat 
kolmea lukuunottamatta liturgisen musiikin "kultakautta", 
1600-lukua; poikkeuksia ovat vain Martti Lutherin evan
keliumisiivelmii vuodelta 1526 ja viimeiset Bachin ja Tele
mannin esimerkit. Miltiiiin muulta ajalta ei voida esitellii niin 
rikasta muotojen ja kiiytiinni:in ratkaisujen kirjoa - jos las
kuista jiitetiiiin J. S. Bachin kantaatit, jotka nekin hakevat 
liihti:ikohtansa ylliittiiviin usein ennemmin 1600-luvun kuin 
oman aikansa malleista. 

Valitut esimerkit ovat vain satunnainen otos eiviitkii ne esim. 
muodosta kehityshistoriallista linjaa. Tavoitteena on silti ol
lut monipuolisuus ja ennen kaikkea kiiytiinni:illisyys. Soi
tinvalikoimassa painottuu urkujen asema - kiiytiinni:in syistii. 
Kokemukseni kuitenkin on, ettii ohjelmistopohjan laajentu
minen ylipiiiitiiiin koituu ennen pitkiiii muidenkin soittimien 
rikkaamman kiiyti:in hyviiksi. 

Laaditut kiiytiinni:in laitokset eiviit pyri tiiyttiimiiiin ns. tieteel
listen laitosten kriteerejii; esim. alkuperiiislaitosten tai eri 
liihteiden problematiikkaa suhteessa valittuihin notaatiorat
kaisuihin ei ole voitu laajemmin tarkastella. Esimerkkien 
nuottikuva ei myi:iskiiiin ole yhteniiinen jo liihti:ikohtien kirja
vuuden takia. Niiytteet ovat toisaalta omassa praktiikassani 
syntyneet erilaisiin tilanteisiin. Lisiiksi teosten vaihtuvat 
rakenteet, pituudet, esityskoneistot jne. ovat vaatineet (tai 
sallineet) esim. erikokoisen nuottikuvan ollakseen mahdol
lisimman kiiytiinni:illisessii asussa. Laaditut kenraalibasso
satsit ovat useimmiten vasta analyyttisiii pohjia vapaampaa 
toteutusta varten, mutta niiden kiiytti:i on toki sellaisenaankin 
mahdollista. 
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Martti Lutherin 

evankeliurnisavelma 

88 

Martti Luther naki runsaasti vaivaa jumalanpalvelusmusiikin jarjestami
seksi rikkaasti ja seurakuntien voimavarat huomioonottaen. Nk. saksalaisen 
messun kasikirja tarjoaa oheisen savelmakaavion evankeliumitekstin Ga 
Lutherin ehdotuksen mukaan myos ehtoollisen asetussanojen) kantillointia 
varten (Deutsche Messe vuodelta 1526). Perinteen mukaisesti evankelistan 
(vox evangelistae), eri henkiloiden (vox personarum) ja Kristuksen (vox 
Christi) kantillointisavel on eri korkeudella ja myos kadenssit poikkeavat 
toisistaan.1 

Evankelista Henkilot Kristus 

• / 
-

Aloitus � � . 

t.J - -

• / / 

. 

Pilkku I � . 

/ 
/ / ..

Pilkku II 

�) 

/ / 

: 

Puolipiste 
-

� � 

" / 
/ .. / / / / -

: 

Paatos • 

t.J 
/ 

/ . 
Kysymys 

tT / 

/ 
/ -

: 

Lopetus • �

• 

Oheinen kaavio - spontaaneine epatarkkuuksineenkin - voi olla mallina 
myos uusille vastaaville kantillointikaavioille. Tekstien hierarkian mukai
sesti evankeliumi saa tulla lauletuksi rikkaimmin; Lutherin epistolasavelma 
olikin luonteeltaan lahempana psalmikaavaa. Seuraavan sivun esimerkkia, 
jubilate-sunnuntain evankeliumitekstia, voi verrata Heinrich Schutzin 
Matteus-passion lapisavellettyyn kantillointiin, ks. s. 120. Seuraavan sivun 
notaatioratkaisut ovat vain yksi versio useista vaihtoehdoista. Olennaista on, 
etta teksti jasentyy luontevasti. Tehtavia voidaan myos jakaa jopa kolmelle 
laulajalle, vaikka seuraavassa realisoinnissa kaikki on kirjoitettu helposti 
luettavasti samalle avaimelle. 

1 Kantillointikaavion kadenssinimitykset on suomennettu vapaasti latinan tenneistii initium, komma I,
komma 2, kolon, periodus, quaestw ja finalis. 
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Viela vahan aikaa 

(3. paas. jfilkeisen sunnuntain evankeliumi) Johannes 16: 16-23 

- l=I • • -· 11 - l=I - • • • 11
Kuul-kaamme pybiiii evankeliumia Jobannek-sen mu-kaan. Jee-sus sanoi opetus-lap-sil-len-sa: 

"Vielli vii-ban ai-kaa, ettekii te nii-e mi-nu- a, taas vii-ban ai-kaa, ja te niiette mi-nutjiil-leen." 

- l=I - • l==I- - - • - - I I I 
Jot-kut opetuslapsista kyse-li-viit toi-sil-taan: "Mitii han oikein tarkoittaa sa-no-es-saan: 'Vielii vlihan 

• - l=I
. - - -

I l=I .--1=1

ai-kaa, ettekii te nii-e mi-nu - a, taas vii-ban ai-kaa, ja te niiette mi-nut jiil-leen'? Ja mitii ban tarkoittaa, 

= • = 
- . - - -

' 
• • I

kun sanoo menevansii I- san luo?" "Miksi han puhuu vii-biis-tii a - jas-ta?" he ih-met-te - Ii- vat. 

'l=I -•• ---1-1=1
- . --- l==I 

"Ei hanen pu-bet-taan ym-miir-rii." Jee-sus huomasi, ettii heicllin teki mieli ky-sy - ii ha-nel- tii. Han 

' - ... 11, � -
- -

l=I • • • I I . . - -
sa-noi beil- le: (8) Seko teitii askarruttaa, et-tii sa-noin:'Vielli vii-ban ai-kaa, ettekii te na-e mi-nu-a,

' I I • • • I I • • • -
1 
I I • • • 

1
1 I • • • • I I i -,,_.., •-•� � ,"'"'" m>-�< Jill·heea' ToO=O. �•-=-• • �<o ;Oo, j, �-<><-�. m� 

�11•••-II ••• II • •• •-II • 
(8) maail-ma i- loit-see. Te joudutte mu-reh-ti-maan, mutta tuskanne muut-tuu i - lok-si. Nainen, jo-ka 

'• ••II •••
1

11 • • • • I I • 

(8) syn-nyt-tiiii, tuntee tuskaa, kun hanen betken-sii koit-taa. Mutta kun lapsi on syn-ty-nyt, liiti ei eniiii tun-ne

'•••II ••••• -II ••• II 
(8) ki-pu- a, vaan iloitsee siitii, ettii ihminen on syn-ty-nyt maa-il-maan. Tekin tunnette nyt tus-kaa, mutta

'II •••• II •••II •• ! minii naen teidiit vie-Iii uu-del-leen, ja silloin teidan sydiimenne tiiyt-tiiii i- lo, jota ei kukaan voi teil-tii 

� • _, = .- = • ••• - II
(8) riis-tiiii. Sina pliivana te et-te kysy mi-nul-ta mi-tiiiin. 
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Liite A n:o 2 

Melchior Vulpius: 
Mina olen hyva paimen 

Martti Lutherin esimerkki ja kehotukset 
johtivat tekstisiivellysten aktiiviseen jul
kaisutoimintaan 1500-luvun mittaan. Tyy
lien murrokset olivat jo vahitellen syr
jiiyttiimiissii perinteisen polyfonisen mote
tin, kun Melchior Vulpius ja Melchior 
Franck vielii 1600-luvun toisella ja kol
mannella vuosikymmenellii julkaisivat 
evankeliumimotettien vuosikertansa. Vul
piuksen kaksiosainen kokoelma Deutsche 
sontiiglicher evangelischer Spriiche ilmes
tyi vuosina 1612-14.1 Sen ensi osasta on 
oheen toimitettu 2. piiiisiaisen jiilkeisen 
sunnuntain motetti, tarkalleen sen ensim
mainen puolisko, joka kuitenkin on aivan 
itsenainen. Motetti voidaan laulaa osana 
tekstinlukua (tai kantillointia!) tai se voi 
sijoittua tekstin lukemisen jalkeen; edel
leen se voi olla itseniiisenii kuorolauluna 
saarnan jalkeen tai ehtoollista vietettaessa. 

1Motettikokoelmien valissa vuonna 1613 ilmestyi Vulpiuksen Matteus-passio, jokajo tuoreeltaan tava
taan myos suomenkielisena laitoksena. Heikki Klemetti kirjoitti teoksensa Musiikinhistoria II osassa 
(Porvoo v. 1926): "Melchior Vulpiuksen passio [on] erityisesti mielenkiintoinen sen vuoksi, ettii se on 
ollut m.m. Suomenkin vaatimattomassa musiikkielamassa huomattava tekija. Tama passio, Meidiin 
Herran I. Ch:n pijnan Historia P. Matthaeuxen kirjoituxen jiilken, on naet suomalaisilla sanoilla 
varustettuna useissa Suomen kirjastoissa kasikirjoituksena. Sen kieli on 1600-luvun alkupuolelta, mutta 
todistuksia siita, etta passiota olisi 1600-luvulla Suomessa esitetty, ei ole. Todennakoisesti on se 
kuitenkin ollut vanhastaan tunnettu, silla muuten olisi siksikin vanhanaikaista kappaletta tuskin laulettu 
viela v. 1732, jolloin, 7.4. Turun tuomiokirkon silloinen kanttori Johannes Urnovius sen kirkossaan 
esitti.11 
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Vulpius: Ich binder gute Hirte 
(Mina olen hyvii paimen, 2. piiiisiiiisen jiilk. sunn. evankeliumimotetti) 
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Liite A n:o 3 

.Michael Praetorius: 
Qi iloitkaa, te kristityt 

96 

Michael Praetorius oli luterilaisen kirkko
musiikin merkittavimpia kokoajia ja tallen
tajia 1600-luvun alun tyylinmurrosten ai
kaan. Praetoriuksen kiinnostuksen kohteena 
oli ennen kaikkea koraali. Yhdeksanosainen 
Musae Sioniae pitaa sisallaan kaikki ajatel
tavissa olevat vokaaliset koraalisovitustyy
pit kaksiaanisista imitaatioista monikuoroi
siin konserttoihin. Kokoelmansa kommen
taarissa Praetorius maaritteli koraalisovi
tusten perustyypeiksi motetin, jossa koraali 
vuorottelee kontrapunktisen kudoksen kai
kissa aanissa - kuten oheisessa naytteessa, 
madrigaalisen tyypin, jossa savelmasta irro
tetut motiivit sommitellaan konsertoivaksi 
dialogiksi (ks. nuottiliitteen naytteita 6-8) ja 
cantus firmus -tyypin, jossa (esim. samassa 
aanessa pysyva) savelma saa vastaaanikseen 
koraalista johdetut ostinatoaiheet. Oheinen 
pieni koraalimotetti on erityisen sopiva seu
rakunnan virren johdantosakeistoksi. 
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Praetorius: Nun freut euch 

(Oi iloitkaa, te kristityt, virsi 261, 1. sakeisto) 
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Liite A n:o 4 

Heinrich Schlitz: 

Tulkaa minun luokseni 

100 

Tenorin tai korkean baritonin soolokon
sertto Tulkaa minun luokseni on Schtitzin 
nuorekkaimpia tekstisavellyksia; se lienee 
syntynyt tuoreeltaan toisen Italian matkan 
uusien loytojen innoittamana (ks. s. 12-13). 
Paitsi tekstin rohkeaa muotoilua teos esitte
lee. uuden keksinnon liturgisessa musiikissa: 
konsertoivat viulut. Savellysta ei enaa liene 
tarkoitettu evankeliumitekstin sisalla laulet
tavaksi "motetiksi", vaan tekstin kantilloin
tia seuranneeksi, kertaavaksi musiikiksi se
ka tietysti myos vapaasti esitettavaksi itse
naiseksi konsertoksi. Oheinen suomennos
laitos on laadittu yhdella manuaalilla saes
tettavaksi "pianopartituuriksi", jota voidaan 
soitinten puuttuessa kayttaa myos esitysma
teriaalina.1 Koska viulujen satsi ei taydelli
sena tule tassa versiossa esiin, on urkurin 
soitettava esim. Barenreiterin laitoksen (BA 
32) partituurista, jos han soittimia korva
tessaan haluaa kayttaa trio-rekisterointia.
(Viulujen ollessa mukana urkuri tietysti
soittaa continuosatsia, jollainen niin ikaan
on luonnosteltu em. laitokseen.)

1Continuosaestyksen ja soitinten itseniiisten osuuksien erottamiseksi on hakasulkeisiin merkitty aivan
epavirallisia nyanssiehdotuksia; tiilloin on mahdollista esim. vaihtaa rekisterointia tai sormiota. 
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(Tulkaa minun luokseni, SWV 261) 
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kee ni on by - va kan -

I.. ' ' ' . 
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""I • i r .. 
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' 

ja kuor - ma- ni on 

I -- .-, 
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r I 
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I 

I.. 

ja kuor - ma-
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-vyt. 

.r:JO j 
ja kuor ma - ni on ke -

vyt, ja kuor - ma -
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Da capo al fine 



Liite A n:o 5 

Heinrich Schlitz: 

Kuudennen tunnin aikaan 

108 

Heinrich Schiitzin passiot (ks. s. 23) palaavat 
liturgisen kantillointiperinteen liihteille. On 
mielenkiintoista, etta kun passioita viime 
vuosisadan lopulla ensi kertaa julkaistiin, 
arveltiin niiden kaipaavan continuon saes
tystukea. Liturgisen uudistusliikehdinnan 
rinnakkaisuudesta lienee sittemmin ollut 
valttamaton apu esim. tamankaltaisten esi
tyskaytantoon liittyvien kysymysten ym
martamiseen. Oheisessa Schiitz-otteessa on 
niihtavilla samat periaatteet, joille edella 
esitelty Lutherin Deutsche Messen evan
keliumisavelma perustuu (ks. esim. 1), vaik
ka teksti on nyt "lapisavelletty". Passio lau
lettiin pitkaperjantain vesperin lektion pai
kalla.1 Seuraava nayte kasittaa meilla pitka
perjantain paivajumalanpalveluksessa luetta
van III vuosikerran lektion loppuosan ja 
sopii laulettavaksi osana tekstinlukua. Suo
mennos seuraa pienia poikkeuksia lukuun 
ottamatta uutta kaannosta. 

1Suomessa on Schiitzin passioita laulettu viime vuosina suhteellisen abkeraan. Heinrich Schiltz -seuran
Suomen osasto on suunnitellut passioiden suomennosten julkaisemista. Projektia on valmistellut Erkki 
Pullinen, jonka suomennoksia Viipurilaisen Osakunnan Laulajat on vuosittaiiI esittanyt. 



Schutz: Und von der sechsten Stunde* 

(Mutta keskipaivalla, kuudennen tunnin aikaan) 
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� 

Evankelista: 

=& I 
.. • • - •s1 .... - . -

- -
. �-

8 Mutta keskipaivana. kuudennen tun-nin ai-kaan, tu- Ii pimeys ko-ko maan yl-le, 

. - - - • • • 

8 Yhdeksiinnen tun-nin vai-heil-la Jee-sus huu-si ko - val-la aa-nel-la: 
.JL~ r., r., 

Jeesus: 

24 
'• . .  ----::-----..:. 

. 
. - • ::t- I:-• • II:::

& •• I

Matteus 27:45-54 

- • - .. (�J• • • 
ja si-tii kesti yhdeksiinteen tun-tiin saak-ka.

/':"I 
-1

"Ee - li, 

/':"I 

• • •

Ee - li,

- . .

/':"I 
• I 

Ee 

-
. 

Ii, 

/':"I 
• • 

la ma, sa 

I':"\ r., 

�

Evankelista: 

bak ta - ni?" 8 Se on: Ju- ma- la- ni. Ju- ma-la - ni, Ju- ma- la- ni, 

8 

-JA 

tJ 

IO 

A 

I� 
: 

mik - si, 

Kuoro: 

' 

Han 

Evankelista: 

. - .- - &. '-.!...;., 

/':"I 

mik-si mi - nut hyl kii - sit? 

I I 

IHan E - Ii- aa nyt 
' 

l�n E - Ii -

-· 

Ii-I ;a E - nyt huu -

I -. - •

Han E - Ii- aa nyt 

- ...
.. - • • •

M • Ui . -. --

Ta-man kuullessaan muutamat siel-13. olevista sa- noi - vat: 

huu - taa.

- "

aa nyt huu - taa. 

- '
- - taa. 

huu taa. 

. - - . - -
... 

- -
. - .

He-ti yk- si heis-ta kii-ruh-ti ha- ke-maan sie-nen, kas-toi sen ha-pan-vii-niin, pa- ni kepin piiiihiin ja tarjo-si sii- ta 

• �- I • - - . . - . 

ha - nel - le juo-ta-vaa. Toi- set sa - noi - vat: 

*Nayte on pitkl:iperjantain ill vsk:n evankeliumin loppu
puolta vastaava ote Heinrich Schiitzin Matteus-passiosta.

II 

II 
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Kuoro: 

... - -

Nyt, nyt, kat-so-taan - - pa,
' 

I r r ' 

Nyt, nyt, kat-so-taan - pa,

. 

kat-so-taan pa,

I ' I � ' I 

I 

-pa, tu - lee - ko E - Ii- a hii - nen

- - - • -

-pa, tu - lee - ko E - Ii - a ha - nen a -
I � ' I 

I ' I I 

-pa, tu- lee - ko E - Ii- a ha - nen 

' ' I 

' 

-pa, tu - lee- ko E - Ii- a hii-nen

I I . ' 

. 

-a ha - nen a I 
. 

I ;I 

-a ha - nen

I 

I 

I -a hii - nen a 
I I

-a ha - nen a 

• 

- . - - - -

' ' 

-

-

-

-

" 

vuk-

" 

vuk -

I 

vuk -

vuk

-· -

seen. 

,-, 
seen. 

seen. 

- • •• 

I ' ' ' 

Nyt, nyt. kat-so-taan - pa, kat- so- taan-

�;t,
- - " 

nyt, kat-so- taan - pa, kat-so- taan-
I 

I r r . I r r I 
nyt, nyt, kat-so- taan - pa, kat-so- taan-

' ' 

kat-so- taan-

I ' 

- - - " 

a - vuk - seen, tu- lee - ko E - Ii-

. " 

ll:k-
" - -

- seen, tu - lee - ko E - Ii -

' ' ' I I 

I ' I I 

a - vuk - seen, tu -lee-ko E - - Ii

a

I I 

I ' ' 

vuk seen, tu - lee - ko E - Ii-

Evankelista:

• • 181 I,. 
• • 

Mut-ta Jee-sus huusi taas kovalla aa-nel-Hi ja an-toi 

II - • - II■ - • • • • • - • 

8 ben-ken-sa. Sil-Iii bet-kel-lii temppelin vii-li-ver-bo

g re - pe - si kab-ti - a,

• 

- f • - -•
••

yl - biiiil-tii a- las as - ti.

-. - .. • • -
Ja maa va-vah- te- Ii ja kalliot hal-kei-li-vat, hau-dat aukenivat ja mo-ni-en pois-nukkuneiden py-hi-en ruumiit nousivat ylOs. 
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-- - ·· 181 ··••101 --· ---· 
I• 

- • • • I. • • • • 

He lab-ti-vat haudoistaan.ja Jee-su k-sen y-16s-nou-se-muk-sen j:il-keen he tulivat py-baan kau-pun-kiin ja niiy-tay-tyi-viit 

- - - - - - - - - . - -
• • . -.. - - - - . 

- -

siel-Ia mo-nil- le. Ku n sa-dan-paaI-lik-k6 ja mie-bet. jot-ka h:i-nen kans-saan var-ti-oi-vat Jee-sus-ta, nii- ki- vat maan 

. - - - •• • • • • . . . . - . • •  1 • 
. - . II 

va-vah-te-lun ja kaiken mi-ta ta-pab-tui, he pe-His-tyi-vat suun-nil-taan ja sa-noi-vat: 

Kuoro: 
l - . l • • 

' - " " 

Tii-mii 0 - Ii to - - - - del- la Jumalan Poi - ka, Poi-

-
. - ... - C, C, • .. .

Ta- ma 0 - Ii to - del - la Ju-ma-Ian Poi - ka 
- - I ' . ' 

-
' 
- ' r I' I I 

Ta- ma 0 - Ii to - - - - del - la Ju-ma-Ian Poi - ka -
I 

- r i:::;, I I I I r I ' ' 

Ta-ma o - Ii to la Ju-malan Poi ka, Poi -

' I ' l l ' I I I I 
-

' r I I I I 
- - ka. Ju-ma-lan Poi - ka, Ju- ma- Ian Poi - - - ka.

' ' ' 

-- • ,- -

Poi - ka, Ju-ma-Ian Poi - ka, Ju - ma - Ian Poi - - ka. 
I I 

I I I ' I ' . 
Poi - ka, Ju-ma-Ian Poi - ka, Ju ma - Ian Poi - ka. 

• - - -

' 

ka, Ju-ma-Ian Poi ka, Ju - ma- Ian Poi ka. 
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Liite A n:o 6 

Johann Hermann Schein: 

Niin suuresti on Jumala (oik. Ich ruf zu dir) 

Johann Hermann Scheinin Opella nova Ioli 
nimensa veroisesti uuden ajan airut. Sen 
koraalikonsertot (ks. s. 28-) ovat asetelmien 
samankaltaisuudesta huolimatta tuoreita ja 
persoonallisia ja madrigalistisinakin objek
tiivisia. Siksi oheinen tekstitysratkaisu -
nirniruno on korvattu samaan savelmaan 
vanhastaan liitetylla toisella tekstilla1 - ei 
tuota sisallollisia ongelmia.2 Ehdotettu teh
tavien jako lauluaanten ja viulujen (tai 
muiden sopivien soitinten) kesken on aivan 
epavirallinen taman julkaisijan menettely, 
mutta ei vailla pohjaa ajan yleisia kaytantoja 
sovellettaessa. Menettelya voidaan kayttaa 
paitsi elavoittamaan tekstuuria myos helpot
tamaan solistien (tai pienen kuororyhman) 
tehtavia. 

1 Konserton laulaminen Scheinin rni!lirlilimiin virren 346 sanoin on tietysti ensisijainen ratkaisu, rnutta
tlilla kertaa nirnitekstin suornennoksen toisen siikeen alku on hankala rnahduttaa nuottikuvaan. Korvaava 
rnenettely on varrnasti loydetliivissa, rnutta rnyos oheinen vaihtoteksti 260 on klitevli: se tekee konser
tosta pienoisevankeliurniparafraasin, jota voidaan laulaajoka-aikaisesti. 
2 Ainoa tekstin ja rnusiikin ristiriita voidaan ken ties osoittaa tahdista 12, jossa dramaattinen ylinouseva
kolrnisointu on alunperin sovitettu sanalle verzagen (hukkua) rnutta osuu liissli tapauksessa sanalle 
/ahjoittanut. 
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Schein: Niin suuresti on Jumala* 

I I ' ' ' 

srr � 
1• 

• I I " 
Niin suu - res - ti on Ju- ma . la maa-il - maa, maa - il - maa on 

A ' ' ' 

srr 

I OJ I I 11 I 

maa-il - maa, maa-il- maa, maa-il - maa 

, 

urut 
It lf-6 • Ira 0, 

r !f-9 qe ":; 
"v . , ... 

I I ' I I 

' -

' ' I ' ' 
. 

I 11 

-nut, ... on sil - le !ah- joit - ta . nut, 

I ' ' 

11 ' • 
-nut, hiin et - tii rak-kaan Poi- kan - sa on 

' 

"� 
ll.., 

• • 
., 11'1' ..,, :;; . :;; �'tt 

� 

f e: 
' ' 

u I v• • 

tiistii viulu I (ad lib.) 

I ' ' , rn ' I 

I ' I " I 

on sil - le !ab-joit - ta . nut, [on sil- le !ah - joit - ta . 

I I 
tiistii viulu II (ad lib.) ' ' 

' I I 

-ta . nut, [ on sil - le !ah- joit- ta . nut, on sil - le !ah

rr·�, 
., ..

-

' 

"'---r 1r'" 
I I I 

,. - !f .. • q19
I 

*Johann Hermann Scheinin koraalikonsertto 'lch ruf zu dir, Herr Jesu Christ' on
tassa tekstitetty saman savelman toista virsitekstia lainaten. Na.in on muodostettu
tekstimotettimainen "pienoisevankeliumikonsertto"; virsi 260 on runomuotoinen
parafraasi Johanneksen evankeliumin 3. luvunjakeista 16-18.
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r
n• .,, '" 

I I 

Virsi 260:1 

7 I r 

ra - kas- ta -

I ' ' 
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ra-kas-ta 
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sil le !ah -joit-
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" ' ' I 
laulu jatkaa 

' ' ' I 

-nut, on sil - le lab - joit - ta - - nut. ] Ei mi- ki:Hin

" ' ' ' '
laulu jatkaa 

' 

I tJ I " I I 

-nut, on sil - le lab - joit - ta - - nut.] Ei mi-kaan muu 

L," I 

tJ �-& 
qe .. v 

- �
� ... �--

- .. 
:;; �7 

I I 

' -

" ' I ' ' ' ' 

tJ !f-6>
' I 

-

muu, ei mi - klilin muu voi pe - las - taa maa-il - maa lan-gen - nut -

I I I 

.. ' 

ei mi - kaan muu voi pe - - las - taa

'" 

tJ lf ...
- .., in: ... - -& 

:; 

i 
"" - !f• 

' "" - "" • • -

' on 

[ - - "" 

-ta, maa- il - maa lan - gen- nut - ta, 

I ' I ' ' 

•
' I I I 

maa - il - maa lan - gen- nut - ta, maa- il - maa Ian - gen- nut-

I ' ' ' 

.. 

� '" 
., ' 

r r .. q ... ...
.,,,. ·-

r
V 

r
-c .. ..

r r ' I I I 

' -,, I I I 
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viulu jatkaa 

' I ' 

• 
- C, ' r ' r ' 

[ maa- il - maa lan - gen- nut - ta, maa - il- maa Ian- gen- nut - - ta, l 
viulu jatkaa +laulu

' ' ' ' 

V 0 

-ta, [ maa- ii - maa Ian - - gen - nut - ta, l pois 

" I 

•
:;; :;; 

i
C, 

r * ... #�
-

r 
•

i:t.
• Tl C, ' 

: . 

' C, • • -
I 

-
--,j I r 

+laulu vain vlulu jatkaa 
-

' I I 

� I I .I I 

pois poi - ken - nut - ta, [ poi - ken - - nut - ta, poi-
vain viulu jatkaa 

-

. 

V .. 
' I .. ... 

- -

poi - ken - nut - ta, l poi - ken - nut - - - - - ta. poi - ken-

.. 
-

r r 
- ... 

"?: 
� � ' .. 

r· e 

' ' I . 

' ' - - - � 

laulu jatkaa 
A I 

. 

I I I I I I I 

-ken - nut - ta. l Kiit - ta - en kat - so - kaa, kiit - ta - en kat - so - kaa,
laulu jatkaa 

. I 

J - ..,, 
-nut - ta. l Kiit - ta - en kat - so kaa, kiit-

'' I ' 

71 r
• 

" -6' 
- � .., 

i
"' 

r qr�r r 
-6' 

I I ' 

' :,ii 
0 -
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.. . ' . 30 , ' I 

I ' I ' I 
kilt - ta - en kat - so-kaa. kiit - ta - en kat - so kaa nyt Her - ran

' I ' I ' 

. c:, 

-tli - en kat - so - kaa, kiit - ta - en kat - so kaa nyt Her - ran

I, 
I ' I ' 

� 
It.�• .. 

:. 
... 

:. 
• ff .. q• r -- - ff" • '

r l>f Ti ' ' ' - -

: . 

' I Cl -

' . I I ' . 

viulu jatkaa 

- c:, I . 
!au - pe- ut - ta, [ nyt Her - ran !au - pe - ut -

viulu jatkaa 
I . . 

.. Cl ff• - I 

!au - pe - ut - ta, [ nyt Her - ran lau-pe- ut-

' ' ' 

. 

• 

r r r-r r ffr 
-------r r

• 

r r r r r 
: 

' I -

+laulu
' . . 

I� 
. 

TI I i.-,;a 
-ta, l vain Her-ran, vain Her- ran lau - pe - ut - - - - - - ta.

+laulu

I� I " � 
-ta, l vain Her - ran iau - pe - ut - - - - ta. 

4 :;;: i,-. 1 ·� i '-9 
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- " -

IC1I 



117 

(viulustemmat ad lib.) 
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I oJ I I ' 
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L,...:I I 
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Tahtien 22-23 ja 35 nuottikuvassa on pienia poikkeamia 
verrattuna edellisten sivujen suomenkieliseen partituuriin. 
Haluttaessa voivat viulutkin jasentiia laulajien tavoin, mut
ta nama originaaliin perustuvat stemmarnuodot antavat ko
konaisuuteen pehmeamman savyn. 
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Liite A n:o 7 

Samuel Scheidt: 
On kirkas aamutahti nyt 

118 

Samuel Scheidtin koraalikonsertot ovat kol
legansa Scheinin suhteellisen siili.nnonmukai
siin siivellyksiin verrattuna monipolvisem
pia, yleensii useampisiikeistoisiii mutta usein 
silti vokaalisesti helpompia (ks. s. 34). Esi
merkeistii ensimmiiinen on jopa poikkeuk
sellinen, kun iiiinet eiviit siinii konsertoi kes
keniiiin; ainoa vaikeus on saada rytminen 
rikkaus eliiviisti esiin. Niiyte lcuuluu keskim
miiisenii siikeistonii kolmiosaiseen konsert
toon, mutta se on tiissii tekstitetty 1. (ja 6.) 
siikeiston sanoin, jotta siihen voidaan liittiiii 
seurakunnan virsi 43. Siivellaji on alunperin 
F-duuri. 1

1Originaalissa myos bassostemma on voitu laulaa, vaikka se F-duurissakin alkaa olla aiinialan rajoilla.
Kerala J. Snyder viittaa tietokirja-artikkelissaan (Samuel Scheidt/ The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians) mahdollisuuteen, ettii Scheidtin matalat bassostemmat oval voineet olla vaihtoehtoisesti 
soitettuja. 
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Scheidt: Wie schon leuchtet der Morgenstern 
(On kirkas aamutiihti nyt, virsi 43:1 ja 6) 

JI ' 

• • 

' ' ' I I 

• 
I. On, on kir-kas, on, on kir-kas, on kir-kas aa-mu-tab- ti nyt, 

6. Soi, soi pau-hu, soi, soi pau-hu, soi pau-hu kii-tos- vir-si - en, 
JI 

e 
• • • • 

, JI 

� 
- -

:a: 
- -

:; "! 
-

-& 
-& -& 

.. I 

' 

. I I I I I I 

' 
aa-mu-t3.hti nyt tai-vaal-le tlin- ne syt- ty - nyt, tan - ne syt - - ty nyt 

kii-tos-vir-si- en, he- Ii- see soit-to su - loi - nen, soit - to SU - loi - nen,
" JI , , I I ' . I I I 

eJ 

� JI ' • • ' ' 

' " 
-i: 

- • - •

-, r 
-

-0 ,, " -
r,-------f 

-& -
I I I 

' I I I ' 

' JI • I ' 
. 

- "
toi- vok- se - ni, ja tul - lut toi - vok - se -

!au - lu tai vaan, ka - jah - taa !au - lu tai -

' . .  -- " " " -- ..... ...._...,- ....-7-.:, 
ja tu! - lut toi - vok - se - - -

ka - jab - taa !au - lu tai - -

' I I 

• � " ' - -& 
I i 

-
r r--- r r 

.. ' I I I . 

' 

" 

on 
• • 
kir-kas 

soi pau- bu 
' 

• 

I I I 

ja tu!- lut 

ka-jah-taa 

" ... 

ni. 

vaan. 

-

ni. 
vaan. 

... 
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" JI ' ' ' ' I I 

tJ • • • • • 
Han. hiin py -hii, hlin. hiin py - hii, hlin py- hii poi - ka Daa - vi - din, hiin py - hii 
Kiiyn, kiiyn juh-laan, kiiyn, kiiyn juh-laan, kliyn rie - mu - juh- laan Ka - rit - san, kliyn rie- mu-

" JI ' ' 

I .., 
• • • • • 

'" JI 

I tJ - -

&
-

& � i &
-

e 

I 

' -

" JI . ' I ' I I ' ' I ' 

I.., 
' ------ -

poi-ka Daavi-din on ku-nin-kaa-ni kor-ke - bin, hlin on kor - ke - bin ja ai - nut 
-juhlaan Karit-san ja rauhan lop-pu-mat-to - man, lop - pu - mat - to - man saan jiil-keen 

" JI , , I I ' I I I ' 

Iv 
- ..

i," JI I ' ' I I 

Ill' 
OJ V 

7! 
- . • 

f
- --

_,v �-r
e V 

11 ... 

.. I I . ' ' I 

' 
-

I ' I ' 

JI ' I I I 

. 

' 
- "' -

au- tuu - te - ni, ja ai - nut au - tuu - te - ni.

mat-kan vai - van, saan jiil - keen mat - kan vai - van.

. 

• . .., V V V 
.., v'--' • ..-71.., 

� 
ja ai - nut au - tuu - te - - - ni. 

saan jiil - keen mat - kan vai - - - van. 
,. JI ' ' ' 
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. 

• • V < � e 
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� 

r r-�r r
-

I I 
. 

-
' 
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it 
Jee - SUS, Kris - tus, Jee 
Soi - tan, !au - Ian, soi 

' 

I� - " -9 ., 

, JI I 

V .. ... 

" I I I ' 

: 

' 

.. JI 

I tJ • - - ., 
meil -le lois - tat, meil - le 
Jee - suk - se - ni, Jee - suk 

" JI 

It.> 
• ..... -

4 
V 

,. JI ' 

tJ ... .. -

' ..,, ..,, u -,j -,j 

JI *) I I 

lob - du - tat ja 
et - la voi - tit

' JI 

... V -

lob - du - tat ja mur 
et - ta voi - tit sy 
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Liite A n:o 8 

Samuel Scheidt: 
Hyva on Herra, riemuitkaamme siita 

Toinen Scheidt-niiyte (vrt. edell. esim.) on 
siiveltiij iilleen tyypillisempi, pienipiirteinen 
ja ostinatohakuinen. (On syytii varoa, ettei 
sen tempo piiiise raskautumaan.) Konsertto 
on ensimmiiinen siikeisti:i kaksiosaisesta ko
konaisuudesta. Alkuperiiissiivellajia on las
kettu kokoaskelen verran, jotta konserton 
liittiiminen seurakunnan siikeisti:iihin (virsi 
324) olisi mahdollista.
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Scheidt: Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich 
(Hyva on Herra, riemuilkaamme siitli, virsi 324:1) 
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Liite A n:o 9 

Wolfgang Carl Briegel: 
Portit nyt auetkaa 

126 

Darmstadtin hovin kapellimestarina pitkiiiin 
toiminut W. C. Briegel (1626-1712) on 
harvoja 1600-luvun lopun siiveltiijiii, jotka 
saivat teoksiaan julki. Briegelin julkaistu 
tuotanto on kauttaaltaan suhteellisen pieni
muotoista, mutta silti hiinen rakenteelliset 
ideansa veiviit kantaatin kehitystii merkittii
viisti eteenpiiin (ks. s. 36). Kahdesta niiyt
teestii ensimmiiinen on jo vuodelta 1666 ja 
muodoltaan vanhoillisempi, joskin siihen 
vielii kuuluisi tiistii pois jiiiinyt 4-iiiininen 
siikeisti:iaaria. Oheisen otteen teksti on psal
misiikeen ja kolossalaiskirjeen muutaman ja
keen vapaan sitaatin kombinaatio, johon on 
vielii liitetty Lutherin virrensiikeisti:i. Siivel
lyksen voi laulaa yhtii hyvin kuoro kuin nel
jii solistia, ehkii mieluiten sekii ettii: kuoro 
voisi aloittaa ja piiiittiiii solistikvartetin huo
lehtiessa keskiosasta. (Sen cantus firmus on 
silti mahdollista laulaa myos kuoron uniso
nona.) 
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Liite A n:o 10 

Wolfgang Carl Briegel: 
Nyt Herraa kiittakaa 

130 

Briegelin Nun danket alle Gott julkaistiin 
vuonna 1679 kokoelmassa Musikalische 
Trostquelle. Savellykseen kuuluisi kaiken 
kaikkiaan yhdeksan aariasakeistoa, joista 
tassa on julkaistu ensimmainen ja viides. 
Kuoron nun danket kertautuu lopuksi. Jos 
teoksen esitys uhkaa kariutua alttoviulujen 
puutteeseen, tullaan ilman niitakin toimeen; 
kelpo urkuri voi hadan tullen korvata koko 
muun instrumentiston. Jalkimmainen, neli
aaninen aariasakeisto voidaan laulaa yhta 
hyvin kuoromaisesti kuin solistien voimin. 
Aarian suomennokseksi on lainattu joulu
virren Enkeli taivaan sakeistot 5 ja 8. Teos
ta voidaan laulaa koko joulupiirin ajan. Jos 
aariasakeistoiksi valitaan muita vastaavan 
runomittaluokan teksteja, saadaan liittyma
kohtia eri kirkkovuoden aikoihin.1 

1Esim. uudenvuoden aikaan myos virsi 38:2 ja 5, adventtina myos 266:1-2, loppiaisena, kynttilan
pliivanaja marianpliivana 50:3 ja 5, paasiliisena 95:5 ja 8, helluntaina lll:2ja 3 jajoka-aikaisesti esim. 
226:2 ja 9. 
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Briegel: Nun danket alle Gott 
(Nyt Herraa kiittiikila, kok. Mus. Trostquelle, v. 1679) 

Wolfgang Carl Briegelin uudeovuodenpiiiviin kan
taatista on tass3.julkaistu johdantokuoro ja kaksi 
aariasakeistoa. Tilan saastamiseksi kuoroaanten 
nuottivarret on ybdistetty samansuuntaisiksi. 
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Siirakin apokryfikirjanjakeen suomennok
seksi on lainattu Martin Rinckartin virtti 
( ks. etlell. vk. 426:1). 
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Liite A n:o 11 

Dieterich Buxtehude: 
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Kun on vain Herra kanssani 

Dieterich Buxtehuden moni-ilmeisen kan
taattituotannon valikoimaan kuuluu muuta
ma sooloaaria, joiden rakenne on mahdolli
simman yksinkertainen: johdantona olevaa 
sonaattia seuraa sakeisti:ilaulu ritornelloi
neen. Savellyksen triosonaattimainen soitin
yhtyeen osuus on mahdollista korvata koko
naan uruilla, jolloin viulujen stemmat soite
taan kahdelta eri sormioltajalkion soittaessa 
basson.1 Maakreivitar Anna Sophian runoon 
kuuluu seitseman sakeistoa. Ei tunnu toden
naki:iiselta, etta saveltaja olisi tarkoittanut ne 
kaikki kerralla laulettaviksi. Niinpa suo
mennoksessa, joka on tehty vapaasti psalmin 
73 pohjalta, on paadytty kolmeen sakeis
ti:ii:in, kuten on laita Upsalan Diiben-arkis
tossa sailyneen kasikirjoituksen - ei tosin 
autografin, vaan Gustaf Diibenin tai hanen 
avustajansa tekeman jaljennoksen. Keski
alueella liikkuvan soolon · (alunp. altto
aanelle) voi esittaa yhta hyvin korkea kuin 
matala aani, nais- tai miesaani ja solistin si
jasta myi:is unisonokuoro. (Buxtehudesta si
vuilla 37-57.) 

1 Kun kiiytettavissa oval viulut Ga mielelliiiin sello), urkurin oikea kiisi huolehtii continuosatsista, joka
llihiin laitokseen on luonnosteltu pikkunuotein. (Vain aarian continuosatsi, joka urkurin on aina soi
tettava, on selkeyden takia kirjoitettu nonnaalein nuotein.) Koska ritomello on urkujen kannalta korkeah
kossa aanialassa, on mukana myos uruille "sopivampi" versio, jossa sita paitsi hankalat ristiinmenot on 
ratkaistu toisin. 
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Buxtehude: Wenn ich, Herr Jesu, habe dich

(Kun on vain Herra kanssani; BuxWV 107)

Hessen-Dacmstadtin maakreivitiir Anna Sophia (v.1658) 
Suomennos Juhani Haapasalo 
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I. Wean ich, Herr Jesu, babe dich,
was frag icb nach dem Himmel,
wie kOnnten <loch vergnilgen mich
der schnoden Welt Gettimmel?

4 

4 

Wenn mir gleich Leib und Seel versmacht
und mich umfaszt die Todesnacht,
so bist du doch mein Leben.

Ritornellon urkuverslo 

(ped.) 
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2. Wie wohl musz <loch dem Menschen sein,
der Jesum tragt vergraben

7. Ohn clich kann mir, Herr Jesu Christ,
nichts angenehmes werden,

in seines Herzens Kammerlein?
Der wird die Fillle haben,
dem wird es nicht an einem Gut
ermangeln, weil er Schirm und Hut
bei seinem Jesu findet.

weil sonst kein Trost zu finden ist
im Himmel noch auf Erden,
als nur bei dir; darum will ich
dich allzeit halten festiglich
und aimmermebr verlassen.

Upsalan Dilben-arkiston kiisikirjoituksessa sakeisWiksi on valittu 
maakreiviUir Anna-So1;1hian runon kolme ensimm!iista sakeiswa. 
Tassa kolmantena sakeistona on seitsemlis. 

(Ir) 
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Liite A n:o 12 

Dieterich Buxtehude: 
Autuaat ne, jotka ovat 
kutsutut Karitsan haaaterialle 

Buxtehude osoitti oheisen duettokantaatin 
kohteen sonaatin jiilkeisessii viiliotsikossa 
Aria sub communione. Ehtoollisen ohella 
teosta voi toki laulaa muulloinkin. Esim. 
sen mottoteksti on ilmestyskirjasta (Ilm. 
19:9) ja liittiiii kantaatin meillii adventtiin 
(ks. III:n vsk:n epistola). Siivellys lienee 
suhteellisen myohiiinen, koska sen runo 
ilmestyi vasta v. 1692. J. W. Petersenin 
tekstin sijaan on suomennokseksi lainattu 
samalta ajalta periiisin olevaa Johannes 
Gerdessenin virttii, ks. virsi 306. Edellisen 
pienen aariakantaatin tavoin on mahdollista 
korvatajousisoitinten puute taas uruilla, ks. 
seuraavan aukeaman kommentaaria. Ei ole 
aivan selviiii, onko siiveltiijii tarkoittanut jo
ka siikeiston aloitettavaksi autuaat -motosta 
(vaikka se Petersenin runosiikeistot aina 
aloittaakin), vai kerrataanko vain eri tahti
lajiin kirjoitettu riimitetty runo-osuus. Ko
keilla voi tietysti myos sellaista menettelyii, 
ettii ennen viimeistii siikeistoii vielii aloi
tetaan alusta, mutta ei ennen toista. (Buxte
hudesta sivuilla 37-57.) 
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Buxtehude: 0, wie selig sind 
(Autuaat ne, jotka oval kutsutut Karitsan hiiaaterialle, BuxWV 90) 

J.W. Petersen, vapaasti suomentanut JH 
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Arla sub communione 
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2. Am10on tahdon aina luottaa,
sinuun, Jeesus, Herrani,
joka maksoit velkani;
armo yksin avun tuottaa.
Armo yk.sin avun tuottaa
elamaan ja kuolemaan,
armo kantaa voimallaan.
On, on ...

' .....i 

3. Jeesus, kaikki kaikessani,
Jeesus, Herra ainoa,
sydiimeni valmista.
ystiivlini, auttajani!
Ystlivlini, auttajani,
kiitos, Jeesus, riemuni,
aarre kallein sielunil
On.on ...

' 

Dieterich Buxtehuden vokaalimusiikin liturgiset yhteydet liittyvat 
barvinaisen usein ehtoollisen viettoon. Taman on arveltu johtuvan 
ainakin osaksi siita, etta Buxtehude Lyypekin Marian kirkon urku
rin virkaa hoitaessaan ei ollut vastuussa nk. paamusiikista eli teks
tien luvun yhteyteydessa lauletusta motetista tai kantaatista, josta 
buolehti kanttori, vaan han saattoi omalta urkuparveltaan pienem
man yhtyeen kanssa ottaa vastatakseen erityistehtavista kuten 
ehtoollisen aikana lauletusta ja soitetusta musiikista. Tama selittaa 
myOs sen, etta Buxtehuden esityskoneistot harvoin vaativat suurta
kuoroa saati isoa orkesteria. Luonnollisesti Buxtehude teki myOs
"Hauptmusik"-kantaatteja, ja monessa kuuluisien iltamusiikk.ien
tarpeisiin tehdyssa teoksessa oli suuri miehitys. Enemman tulisi
kuitenkin malttaa "tyytya" aivan solistiseen esitystapaan kabdelle 
ja kolmellekin aanelle tehtyjen kantaattien esityksissa, kun saes
tysryhmakin on minimissaan.

)\ )\ 
0 wie selig, selig sind, o wie selig, selig sind, 
die zu dem Abendmahl des Lammes berufen sind. 
Liebster Jesu, tiebstes Leben, der du bist das Gotteslamm, 
das die Sunde auf sich nahm, dir hab ich rnich ganz ergeben. 
Dich will ich den Brautgam nennen, 
denn ich bin ja deine Braut, die du ewig dir vertraut; 
nichts, nichts, nichts, nichts, nichts soil unsre Liebe trennen. 

lo--' 

Toisaalta on ilmeista, etta juuri pieni esityskoneisto yhdistettyna yleensli
ei-taiturillisiin soitinstemmoihin mahdollistaa luontevasti jopa taman 
kaltaisen duettokantaatin esittfunisen kuoromaisesti (ja useammin jousin) 
jos solisteja ei ole saatavilla. Edelleen on aivan mahdollista, etta ttillainen
tyypillinen triosonaattisatsi soitetaan pel.kastaan uruilla ilman, etta syntyy
vaikutelma huonosta pianopartituurisaestyksesta. Tassa tapauksessa ur
kuri soittaa sonaatin ja halutessaan ritomellonkin triossa seka poimii aari
an soitinosuudet continuosatsinsa lomaan joko sellaisinaan tai vaihtaen 
seka aarian etta ritomellon lopussa oktaavialaa piano-nyanssin aikaansaa
miseksi. Urkuri voi lisata terssin viulujen vajaasointuihin (kuten hlin con
tinuistina tekee) mutta myOs halutessaan lopettaa ritornellon viimeisella
kerralla unisonoon.
Tama k1iyUinnOn Iaitos on toimitettu Upsalan yliopiston Diiben-arkistoon kuuluvan 
kasikirjoituksen (Uu 51:21) pohjalta. Continuosatsiluonnos on toimittajan, jo1ta on 
saatavilla myos yksityiskohtainen kommentaari seka erilliset stemmat. (jh 1983/91J 
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Liite A n:o 13 

Johann Michael Bach: 
Jeesus, kuule koyhan huuto 

Dialogin muotoon savelletyt teokset olivat 
yleisia 1600-luvun loppupuolella. Raamatun 
tekstit, varsinkin evankeliumit, tarjoavat lu
kuisia jopa draamallisia asetelmia. Myi:is va
paasti runoiltu dialogi on tuttu esim. virsi
kirjoista. Oheinen Johann Michael Bachin 
dialogikantaatti on edellisten lahti:ikohtien 
valimuoto. Siina 2. paastonajan sunnuntain 
perinteinen evankeliumiteksti, joka kertoo 
Jeesuksen ja kanaanilaisnaisen kohtaamises
ta, on mukailtu sakeisti:irunoiksi ja savellet
ty kuin draaman muotoon. Tassa julkaistu 
laitos on tarkoitettu ensisijaisesti suomen
kieliseksi vokaalipartituuriksi, mutta sita 
voidaan jousisoittimien puuttuessa kayttaa 
myi:is esitysmateriaalina1 (ks. lisatietoja si
vulta 61 ja seuraavien nuottisivujen kom
menttiteksteista). 

1Oheinen Iaitos esittelee useampia kaytiinnollisia menettelytapoja, kun soittimia joudutaan korvaamaan.
Johdantosonaatin a-versio on nk. pianopartituurilaitos, jossa urut tai muu kosketinsoitin korvaa jousi
soitinten osuuden. Sonaatin b-version continuosatsi edellyttaa vahintiian kahden ylimman viulun mu
kanaoloa. Sopraanon sakeistoihin kuuluva alttoviulujen (tai matalien viulujen) osuus on ohessa korvattu 
continuosatsiin yhdistiimfilla. Basson sakeistojen kahden viulun diskantti on samoin siirretty urkurin 
oikean kaden soitettavaksi. Opetuslasten trio (s. 144) on alkuaankin vain continuon saestiima. 
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Johann Michael Bach: Liebster Jesu, hor mein Flehen 
(Jeesus, kuule ktiyhan huuto) 

Sonata [a] 

Tuntematon runoilija Matt. 15:21-28 pohjalta 
Suomennos Juhani Haapasalo 

Tata urkusovitusversiota voidaan kayuaa harjoitustilanteessaja 
poikkeuksellisesti esityksessa muideo soittimien puuttuessa. 
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Sonata [b] 
Tata urkujen continuosatsia kaytetaan, kun mu
kana ovat soittimista vabintaan viulut (I ja II). 
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Supplicatio Mulieris Cananeae ad Christum (Kanaanilaisnaisen rukous) 
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Sakelston piiiitos toisella kerralla (ks. s 146):
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Intercessio discipulorum (Opetuslasten pyynto) 
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Christi objectio (Kristus torjuu avunpyynnon) 
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*Tiiman ja kahden seuraavan basson arioson continuosatsiin on yhdistetty kahden viulun
diskanttiobligato; kyseessa on siis nk. pianopartituurisovitus, joka ensisijaisesti on tarkoi
tettu harjoitustilanteeseen, mutta joka voi - jos muuta mahdollisuutta ei ole - korvata muut
instrumentit myos esityksessa. (Kun viulut ovat mukana, urkuri soittaa "oikean" continuo
satsin, jollainen on julkaistu s. 61 mainitussa Hansslerin nuottilaitoksessa.)
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Intercessio discipulorum (Opetuslasten pyynto) 
Opetuslasten trio kerrataan, s. 144 

0 

Salvatoris altera objectio (Vapahtaja torjuu toisen kerran) 
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lnstantia Mulieris (Kanaanilaisnainen rukoilee uudelleen) 
Sopraanon arioso kerrataan, s. 143 

(sen jiilkeen jatketaan sivuita 147) 
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Salvatoris gratia et resolutio (Vapahtajan armo ja anteeksiantamus) 
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Tiiman jiilkeeu seuraa muutaman tahdiu viilisoitto ja koko 
esittiijiston piiiitoskoraali. Sekin voidaan laulaa solistises
ti, mutta kuoromainen miehitys on yhtii mahdollinen. Tila 
ei salli koraalin liittiimistii tiihan yhteyteen, mutta sen suo
meksi laulaminen Hansslerin partituurista ei tuota ongel
mia. Tekstinii on virren 323 kolmas siikeisto, joka voida3J:1 
alkuperiiisen runon mukaisesti aloittaa sanoilla 'kuin ISA 
pientii lastaan'. Viimeisestii siikeestii on jiitettiivii pois joko 
sana 'eniiii' tai 'tiiiillii'. Jos jousisoittimia ei ole kiiytettiivis
sii, voidaan piiiitoskoraalin sij all a laulaa seurakunnan vas
taava virsisiikeisto. (Sita ennen on piiiitetty tiiman nuotti
rivin alkuun.) 
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Liite A n:o 14 

Georg Philipp Telemann: 
Vie, Herra, paatokseen tyo alkamasi 

Georg Philipp Telemannin tavattoman laaja 
kantaattituotanto on huomattavalta osaltaan 
sailynyt, mutta siitii ei edelleenkiiiin ole ko
vin runsaasti saatavilla painettuja kiiytiinnon 
laitoksia. Vuosina 1725-6 Hampurissa jul
kaistu soolokantaattien kokoelma Der Har

monische Gottesdienst oli jo aikanaan poik
keus muuten yleensii kiisikirjoituksiksi jiiii
neiden kantaattien joukossa. Biirenreiter on 
julkaissut kyseiset 72 kantaattia Telemannin 
valittujen teosten niteissii 11-V (BA 2952-5) 
ja eraistii on saatavilla myos yksittaisiii lai
toksia. Dosentti Aila Mielikainen on laatinut 
merkittiiviin suomennosvihkosen 14 kantaa
tista (ks. seur. sivun alaviite). Seuraava 
esimerkki perustuu kyseiseen tekstilaitok
seen. Kantaatti on alunperin osoitettu 22. 
kolm.paiviin jiilkeiseen sunnuntaihin. Meillii 
se sopii erityisesti kirkkovuoden liihinnii vii
meiseen sunnuntaihin, mutta on samalla 
hyvin monikohteinen (ks. nuottisivujen jiil
keistii kommenttitekstiii), Telemannin soolo
kantaattien rniehitykset ovat joustavia: Sii
veltajii ei ole tarkemrnin miiiiriinnyt, rnille 
iiiinityypille teos on tarkoitettu, vaan valin
nut vain korkeamman (sopraano/tenori) tai 
matalamman (altto/basso) iiiinialan. Myos 
soolosoittimen valinta on rnielenmukaista, 
joskin ehdotettu instrumentti on yleensii 
idiomaattisesti paras ratkaisu, tiissii huilu. 
(Ks. myos sivut 80-81.) 
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Telemann: Erhalte mich, o Herr, in Deinem Werke! 
(Vie, Herra, paatokseen tyO alkamasi� soolokantaatti n:o 56)* 
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* Kantaatin jfu'jestysnumero viittaa Georg Philipp Telemannin
soolokantaattisarjaan 'Der Harrnonische Gottesdienst' (1725-26).
Suomennos on Aila Mielikaisen vihkosesta 'Ikilahde laupeuden',
jonka SKML on julkaissut. Alkuperaissavellaji on koko askelta
korkeampi, vrt. Biirenreiterin laitos (BA 2955, s. 460).[JH 1991]
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Arioso-katkelmaa lukuun ottamatta secco-resitatiivin nuottiarvoja ei lauleta merkityn mit
siksi, vaan tekstin muotoilun mukaan aivan vapaasti. MyOskaan continuosatsin pohjaksi 
annettu basson stemma ei vastaa notaatioltaan todellista esityskayHintoa. Edellisella si
vulla on sulutettu tauot, jotka soittaja - ta.ta ehdotusta noudattaessaan - toteuttaa. Ti:ille si
vulle ei continuobasson taukoehdotuksia ole merkitty, mutta ne  tehdaan aivan samoin ell 
yleensa oikean kaden ratkaisujen mukaan. Kyseinen (ja koko kantaatin) kenraalibassosat
si on JH:n luonnostelema pohjaehdotus,jota kylla sellaisenaan voidaan ki:iyttiia. Erotuk
seksi si:iveltajan "alkuperaisista" stemmoista (continuosatsi yleensa improvisoitiin tuohon 
aikaan) se on kirjattu pienemmalla nuottikirjoituksella. Nopeassa paatososassa on luetta
vuuden takia kuitenkin tyydytty samaan kokoon. Lisa.a resitatiivista viimeisella sivulla. 
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Barokin secco-resitatiivin oikea esittiiminen kysyy laulajalta enemman tekstin 
ymmlirtiimisen ja asiansa ilmaisemisen kykyti. kuin �Uinta. Edella alaviitteessa 
on todettu nuottiarvojen suhteellisuus. Nuotit kertovat oikeastaan vain savel
korkeuden - eivatka sitakaan aivan tarkkaan: Kadensseissa on tapana laventaa 
ihnaisua niin, ettii esim. terssi-intervalliln paattyva fraasi pyOristyy astekulkuun 
(esim. resitatilvin alussa sana 'turvassa' ja seuraavalla rivillti 'voimaa lisaa'): 

� J1)J1J 
tur-vas - sa voi-maa li- sfili 

Suomennos ei tietenkiiti.n voi tarkalleen noudattaa saksan kielen pohjalta synty
nytta resitatiivin hienosyistajasennysta. Nuottikuva seuraa tassa Telemannin 
laatimaa linjaa, mutta siihen on suomenkielisessa esityksessa tehtava uusia. luo
via ratkaisuja. Esim. aivan alussa 'Saan luottavaisin mielin' voidaan ajatella pel
k3st33n kahdeksasosanuotteina eika venyttaen 'luot' -tavua muuta kuin sen luon
nollisen painon verran. Sama koskee toisen rivin kohtaa 'Na.an sielun silmin'. 
(Kah deksasosa 'n33n' on toisaalta syyta laulaa sen verran pitkaksi. etta se tulee 
oikein ymmiirretyksi.) 

Vaikka sliveltiijli on kiiyttlinyt tahtilajimerkintali (c), ei siis pidii pyrkiii mlilirii
mittaiseen enempaa kuin tietyssa tempossa etenevaan lauluun. Kadenssien 
soinnut seuraavat nekin aivan vapaasti laulajan paatettya fraasinsa. Juuri edel
lisen sakeen tai saecybman sisalt6 ja esim. tempo vaikuttavat tietysti siihen. 
miten urkuri (ja mahdollinen continuo-sellisti) sointunsa soittaa. 

Tama kantaatti on Telemannin monikohteisimpia ja sopii nimikkosunnuntainsa 
(meilla kirkkovuoden Iahinna viimeinen sunnuntai) lisaksi ainakin hiljaiselle 
viikolle. Varsinkin sen p33t6saariaa voi laulaa my6s juhannuksena. Edelleen se 
on mahdollinen yleisesti ehtoollismusiikkina tai ripin yhteydessa seka konfir
maatiojumalanpalveluksessa. 

fjh] 
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Liite A n:o 15 

Johann Sebastian Bach: 

Oi armon lahde ainoa 

Bachin koraalikantaatit avaavat nerokkaalla 
tavalla uusia nakokulmia pohjana olevaan 
virteen. Kokonaisuus eriytyy musiikillisesti 
mielekkaiksi jaksoiksi itse virsitekstin saa
dessa vapaasti runoillut madrigalistiset sa
keet kommentoivaksi lisakseen tai myos si
jalleen. Lisatekstit voivat sisaltaa liittymia 
myos paivan teksteihin; esim. kantaatin Herr 

Jesu Christ, du hochstes Gut (BWV 113) 
kuudes osa, joka on seuraavan naytteen vii
meinen sivupari, sisaltaa viittauksen nimik
kosunnuntainsa, 11. kolm.paivan jalkeisen 
sunnuntain evankeliumiin fariseuksesta ja 
publikaanista. Oheiset kolme kantaatin osaa, 
urkukoraalimainen toinen sakeisto (tassa 
tekstitetty ensimmaisen sakeiston sanoin se
ka transponoitu fis-mollista e-molliin), ko
raaliresitatiiviksi laajennettu neljas sakeisto 
ja virren kuudetta sakeistoa korvaava, urku
saestyksiseksi sovitettu jousien varittama re
sitatiivi, ovat mahdollisia jopa alternatim
kayttoon, erikseen tai yhdessa, ks. seuraavan 
sivun ehdotuksia. (Bachista sivuilla 67-79.) 
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Koraalikantaatin Oi armon lahde ainoa pohjana on meillakin edelleen 
kayti:issa oleva virsi 278, jonka sakeisti:imaaran mukaisesti mytis kantaatissa 
on kahdeksan osaa. Ensimmainen, toinen ja kahdeksas osa vastaavat 
sellaisenaan virren sakeisti:ija. Mytis neljas osa vie lapi virren vastaavan 
sakeisti:in, mutta saeparien lomaan sijoittuu seccoresitatiivijaksoja, jotka 
yhtaalta kommentoivat edellista ja toisaalta valmistavat virsitekstin jatkoa. 
Kantaatin seitsemas osa on sekin selkeasti virren seitsemannen sakeisti:in 
vastine. Kauemmas erkanevat kolmas osa, basson aaria, ja viides ja kuudes 
osa, tenorin aaria ja accompagnato-resitatiivi. Sivuilla 74-75 on ehdotettu, 
miten kantaatti kokonaisuudessaan voitaisiin jakaa ns. kantaattijumalan
palveluksessa eri tehtaviin, jos sille ei rohjeta esim. pituuden takia osoittaa 
yhta paikkaa - tai jos vain halutaan laajentaa kantaatin vaikutusta messun 
rakenteeseen. Mm. seuraavia kolmea erillista osaa voidaan puolestaan lau
laa useisissa erilaisissa, itsenaisissa tehtavissa: 

-Nelisivuinen koraalitrio 1 on ensinnakin soitettavissa "pelk
kana" urkukoraalina, alkusoittona tai urkusakeisti:ina kaikkiin kyseisen 
savelman omaaviin virsiin (ks. mytis virret 284 ja 364 seka lahitoisinnot 
287, 350 ja 365); yhtalailla se voidaan tekstittaa kaikkia em. runoja laina
ten, jolloin siis cantus firmus lauletaan ja urkuri soittaa vain aariaanet. 
Oheinen esimerkki on ajateltu virren 278 ensimmaiseksi sakeisti:iksi. 

-Kantaatin neljannen osan koraaliresitatiivi ei voi vaihtaa ru
noaan, jollei mytis kursiivilla kirjoitettua, ns. tropeerattua tekstia runoilla 
uudestaan.2 Osaa voi silti laulaa eri yhteyksissa, esim. rippiin liittyen tai 
seurakunnan kyseisen virren erilleen otettuna keskuksena. 

-Tavattoman ilmaisukas kantaatin kuudes osa lienee affektiivi
sesti koko teoksen sydan. Sen tekstuaaliset lahti:ikohdat viittaavat laajalle: 
armoa anovan publikaanin lisaksi tekstissa mainitaan Israelin kuuluisat 
kuninkaat, Daavid ja Manasse.3 Resitatiivi sopii erinomaisesti ehtoollis
musiikiksi. Itsenaisena osana se kylla jaa hiukan lyhyeksi, joten siihen voisi 
liittaa taas esimerkeista ensimmaisen, koraalitrion, nyt virren toisen sakeis
ti:in sanoilla. Kaikki kolme osaa voidaan yhdistaa seurakunnan koko virteen 
esim. seuraavalla tavalla: 

-koraalitrio ja seurakunnan sakeisti:it 2-3
-koraaliresitatiivi ja seurakunnan 5. sakeisti:i
-tenorin resitatiivi ja seurakunnan sakeisti:it 7-8.

1Osan asetelma on tuttu nk. Schtibler-urkukoraaleista, jotka oval suoria transkriptioita kantaatti
koraaleista, ks. s. 70. Instrumenttisoolon Bach on merkinnyt viulujen unisonolle. Jos se voidaan soittaa -
milla hyvansa soolosoittimella - urkurin vastuulle jaa continuosatsin realisointi. 
2Virsitekstiin tropeeratut eli lisatyt runosakeet on alkuaan riimitelty kokonaisuuden mukaan joskin
madrigalistisen epasaannollisesti. Kun virsisuomennos on jo ottanut omat vapautensa, on alkuperaisestli 
rakenteesta tliytynyt tinkia, jotta suomennoksen logiikka toimisi nyt suomenkielisen virsitekstin sisalla. 
3Molemmat miehet saivat kokea Jumalan suuren armal1duksen. Daavid on tunnetumpi, mutta myiis
Manassen maininnan merkitys lienee avautunut Bachin ajan kuulijalle. Kuningas Manassesta kerrotaan 
mm. toisessa aikakirjassa, mutta hanen nimikkokirjansa, Manassen rukous, on jaanyt apogryfikirjana
meille vieraaksi. Kuten edellisessa resitatiivissa, myiis tlissa on sisfilliin hyvaksi jouduttu luopumaan
alkuperaisestli riimityksestli, joka kuulijalle on kuitenkin toissijainen.
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BWV 113, 4. osa 
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BWV 113, 6. osa 
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Liite B 

Kirkkovuosihakemisto 

Luterilaisen jumalanpalveluksen vuoden kiertoa ohjasi vanhastaan kirkkovuosi.1 Sen 
rakenne oli kehittynyt pitkan ajan kuluessa. Lantisen perinteen kirkkovuoden aloitukseksi 
vakiintui keskiajan lopulla adventti. Uskonpuhdistuksen vaikutus kirkolliseen juhlakalen
teriin vaihteli. Ruotsi-Suomessa Olavus Petri oli vliliin aikeissa luopua perinteisista peri
kooppiteksteista, joiden mukana olisi kaytannossa menetetty kirkkovuoden rakenne refor
moitujen tapaan. Nain ei onneksi tapahtunut. 

Vuoden 1571 kirkkojarjestys sailytti Kristus-juhlien lisaksi mm. kolme Marian paivaa, 
Johannes Kastajan paivan, mikkelinpaivan ja pyhainpaivan, mutta nk. pyhimysjuhlat 
maarattiin poistettavaksi. Valistuksen aikana 1700-luvun lopulla pyhapaivien maaraa su
pistettiin rajusti. Tavoitteena oli saada lisaa tyopaivia yleisen hyodyn nimissa. (Ehdotet
tiinpa eraassa vaiheessa pitkaperjantain siirtamista sunnuntaiksi!) Seuraavan kerran juh
lakalenteri on muuttunut vasta viime vuosikymmenien aikana suhteellisen pienin "tarkis
tuksin". Vastikaan loppiainen ja helatorstai palautuivat perinteisille paikoilleen, mutta hel
luntai muuttui yksipaivaiseksi juhlaksi. Tekstiperikooppijarjestelma muuttui kolmivuosi
kertaiseksi viime vuosisadan lopussa, ja talla vuosisadalla on vahvistettu Vanhan testa
mentin asemaa. 

Suomalainen kirkkovuosi vastaa perinteista luterilaista kalenteria niin hyvin, etta litur
gisen musiikin ohjelmistoa on mielekasta edelleen lahestya tasta nakokulmasta. Kirkko
vuoden juhlapuoliskolla tuodaan pelastushistoria nykyhetkeen, ja juhlaton puolisko - nk. 
kirkon aika - opettaa uskon vaikutuksista arkielamassa. 

Seuraava hakemisto noudattaa suomalaisen kirkkokasikirjan evankeliumikirjan rakennet
ta hieman lyhentaen. Viittaukset perustuvat taman paivan kaytantoon, ja niiden painoarvo 
vaihtelee jonkin verran. Missaan tapauksessa ei pida orjallisesti rajoittua vain tehtyihin 
ehdotuksiin; ne ovat ennen kaikkea suuntaa antavia (vrt. esim. alaviite 61 s. 39). Tahan 
hakemistoon ei ole sijoitettu koraaleita eraita poikkeuksia lukuun ottamatta. Liitteen D 
virsihakemistosta voidaan hakea myos kirkkovuosiviitteita, kun lahtokohtana ovat esim. 
kasikirjan alku- ja graduaalivirsiehdotukset. Vastaavasti myos liitteen C raamatunkohta
hakemisto auttaa paikallistamaan teosten liittymakohtia. 

Paiva 

1.adventtisunnuntai
2. adventtisunnuntai
3. adventtisunnuntai
4. adventtisunnuntai
Joulu (kaytannon syistli

ei tlissa eriteltyna) 
Uudenvuodenaatto 
Uudenvuodenpaiva 
Uudenvuoden jalk. sunn. 

Ks. sivu / teos 

39, 45, 81, 85, 126, 138 
17, 85 

17, 23, 29, 36, 39, 47, 
77,130 
46 
14 (SWV 418), 51, 130 
14 (SWV 401) 

1 Ks. Pentti Lempi1iinen: Pyhat ajat (3. painos; Kirjapaja)

Huomautuksia 

BuxWV 90 on ehtoolliskantaatti 

(ks. myOs adventtivirsien viit
teita liitteesta D) 

(ks. myOs joulupiirin virsien 
viitteita liitteesta D) 



Loppiainen 
1. !opp. jail<. sunn.
4. !opp. jalk. sunn.
5. !opp. jalk. sunn.
Septuagesimasunnuntai
Seksagesimasunnuntai
Laskiaissunnuntai
1. paastonajan sunnuntai
2. paastonajan sunnuntai
3. paastonajan sunnuntai
4. paastonajan sunnuntai
5. paastonajan sunnuntai
Palmusunnuntai
(Hiljainen viikko)
Pitkaperjantai
Paasiaispaiva
2. paasiaispaiva
1. paasiaisen jalk. sunn.
2. paasiaisen jalk. sunn.
3. paasiaisen jail<. sunn.
4. paasiaisen jalk. sunn.
Rukoussunnuntai
Helatorstai
Helluntai
Kolminaisuudenpaiva
3. kolm.paivan jail<. s.
4. kjs.
5. kjs.
Kirkastussunnuntai
11. kjs.
14. kjs.
16. kjs.
19. kjs.
21. kjs.
22. kjs.
23. kjs.
24. kjs.
Kirkkov. lah. viim. s.
Tuomiosunnuntai
Kynttilanpaiva
Marianpaiva
Johannes Kastajan paiva
Mikkelinpaiva
Pyhainpaiva
Itsenaisyyspaiva
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42 (BuxWV 2) 
19, 39, 134 
43 (BuxWV 70), 51, 85 
51 
60 
46 (ks. myos s. 49) 
39, 42, 63 
83 (Mend./Hear .. )2 
61, 142 
11 
11, 43 
29, 59 
85 
48, 55, 88, 148 
22, 23, 31, 50, 108 
22, 25, 44, 57 
22, 35, 85 
19, 56 
10, 74, 90 
17 (SWV 283), 89 
42 
74, 78 
42, 43 
19, 112 
II 
60 
14 
75 
60 
24, 75 
13 (SWV 261), 100 
41, 58 
52 
11 (alav. 11) 
14, 148 
19 
19, 20, 28 (alav. 36), 64 
148 
85 
19, 32, 49, 63, 73 
79 
148 
10 
10, 20, 83 (alav. 154) 
46 

(ks. myos BuxWV 40, s. 47) 

(ks. myOs paastoaajan virsien 
viitteita liitteesta D) 

SWV 62 ja 67 liittyvat yleisesti 

paastonaikaan, samoin sivun 29 
Scheinin konsertto (Opella nova 1 
n:o 6) 

ks. myos s. 17 (SWV 324), 19, 20 
(SWV 393) ja 58 (alaviite 92) 

SWV 261 sopii yleisesti eh
toollismusiikiksi 

SWV 41 voidaan liitt3.ii 
kumpaankin pyhtitin 

Suomalainen rukouspaivakaytanto on muuttunut siten, ettei pysyvaisohjeiden kirjaaminen 
ole mahdollista. Rukouspaivina voidaan teoksia valita kulloinkin ehdotettujen tekstien 
pohjalta (vrt. seuraava Iiite) tai valita niita paivan aiheen mukaan yleisesti, esim. nuori
son paivana BuxWV 73 (ks. s. 40), kiitospaivana SWV 418 (ks. s. 14) tai katumusaihei
sena paivana BWV 38 (ks. s. 76). 

2Felix Mendelssohnin psalmisavellystii Hear my crying voidaan laulaajoka-aikaisesti, vaikka se on tassa
ehdotettu paastonajan alkuun (vrt. psalmin 55 sisfiltoa taman sunnuntain teksteihin). 
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Liite C 

Raamatunkohtien hakemisto 1

V anha testamentti Ks. sivu Uusi testamentti Ks. sivu 

1. Moos. 32:27 19 Matt. 15:21-28 61 
Job 8:9 58 Matt. 7:7 53 
Job 19:25 19 Matt. 11:28-30 13, 53 

Job 19:25-27 20 Luuk. 2: 10-11 39 

Psalmi 5 11 Luuk. 2:15 23 
Psalmi 12 12 Luuk. 2:29-31 73 
Psalmi23 10, 12 Luuk. 2:29-32 19, 32, 65 
Psalmi 29:1-2 17 Luuk. 2:48-49 14 
Psalmi 30:5-6 18 Luuk. 6:36 14 

Psalmi 30: 17 54 Luuk. 18:10-14 24 
Psalmi 31 :2-4 39 Luuk. 21:33 17 
Psalmi 32 12 Joh. 1:14 17 

Psalmi 38:5 59 Joh. 3:14-15 11 

Psalmi 46 12 Joh. 3:16 19, 20 

Psalmi 55 83 Joh. 11 :25-26 17, 58 

Psalmi 57:8-12 40 Joh. 16:23 74 
Psalmi 66:4 17 Joh. 19:25-30 22 
Psalmi 69:2-3 51 Room. 8:18 41 
Psalmi 73:25-26 19 Room. 8:39 43 

Psalmi 86 12 2. Kor. 12:9 60 
Psalmi 84 14 Fil. 3:20-21 19 

Psalmi 90: 10 19 Kol. 3:17 51 

Psalmi 96 12 1. Piet. 2:2-3 56 
Psalmi 103 12 1. Joh. 1:19 19 

Psalmi 103:8, 10-11 83 Ilm. 3:20 78, 81 

Psalmi 111: 10 18 Ilm. 14:13 19, 20 

Psalmi 117 12 Ilm. 19:9 39, 138 

Psalmi 119 24 
Psalmi 126:5-6 28 
Psalmi 130 12 
Psalmi 130:7(-8) 51 
Psalmi 145 12 
Jes. 43:1-3 51 
Jes. 53:4-5 50 
Jes. 53:4-6 31 
Jes. 57:1-2 63 
Jes. 60:1-3 64 
Jer. 9:1 59 
Val. 1:16 59 

I Hakemisto kiisitlliii vain tekstissii (tai nuottisivuilla) mainitut suorat raamatunlainat. Myos liitteen B 
kirkkovuosihakemisto auttaa loytiimliiin liittymiii esim. tietyn pyhiin eri teksteihin. Vapaasti runoillut 
kantaattitekstit, resitatiivit, aariatja virsirunot sisiilliiviit runsaasti eriasteisia tekstilainauksia, joita ei ole 
voitu tiissii luetteloida. Hiinssler-Verlag on julkaissut kiiteviit kirjaset Bibeltextvertonungen (laatinut 
Hermann Stem) ja Die Kantaten J. S. Bachs im Gottesdienst, jotka palvelevat monipuolisina hakuteok
sina. Suomeksi on saatavilla uuden virsikirjan pohjalta laadittu hakemisto Virsikirja sanasta sanaan 
(Pentti Lempiiiinen / Kirjanelio). 
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Liite D 

Virsihakemisto 

Svk n:o1 Ks. sivu Svkn:o Ks. sivu 

4 70 261 19, 30, 42, 97, 127 
8 45 262 79 
9 45 264 31, 51, 66 
16 28, 77 265 70 
18 43 266 31, 130 
21 29, 36, 82, 83, 130 267 71, 83 
22 29 278 54, 70, 72, 75, 157 
38 130 284 12 
43 35, 71, 118 290 12 
50 130 292 47 
52 79 293 13 
57 48,49 297 70 
58 30 303 44, 83 
63 47, 54, 82, 83 306 138 
73 54, 55 314 70 
87 26 323 10, 12, 30, 147 
92 44 324 35, 122 
95 130 328 71 
96 29, 67 331 12 
102 49 341 70 
111 130 346 30,71 112 
118 49 348 70 
120 49 350 12 
124 70 370 70, 72, 75, 83 
127 30 375 12, 71, 74 
128 71 376 21, 50 
163 44, 70 382 21 
170 12, 71 387 70, 71 
172 70, 71 398 78 
184 15 425 39 
187 12, 83 473 23 
188 61 478 70 
189 61, 70 536 70 
190 46, 72 550 16, 29, 35, 46 
200 70 586 21, 46 
226 130 607 15, 35 
229 31 613 61 
237 49 
243 47 
248 49 
256 70 
260 30, 112 

IHakemisto perustuu vuoden 1986 suomalaiseen virsikirjalaitokseen. 



Liite E 

Saveltajaluettelo 

Martti Luther ks. s. 4, 88 
Giovanni Gabrieli 9 
Ludovico Viadana 28 
Melchior Vulpius 4, 90-95 
Michael Praetorius 8, 96 
Melchior Franck 4 

170 

Heinrich Schlitz 4, 5, 8-27, 100-111 
(Esillil ovat Schiitzin teokset SWV 33, 41, 50, 62, 67, 68, Becker-psalttarin 
osia, SWV 261, 279-281, 283, 295, 300, 305, 311, 314, 316, 318, 324, 
333, 334, 366, 372, 379, 380, 387, 391, 392, 393, 401, 409, 418, 429, 
435,444,470,478,479,480,481,482-492,493,494) 

Johann Hermann Schein 28-33, 112-117 
Samuel Scheidt 34-35, 118-125
Johann Bach 58 
Andreas Hammerschmidt 36 
Heinrich Bach 58-59
Johann Rudolf Ahle 36 
Wolfgang Carl Briegel 36, 126-133 
Dieterich Buxtehude 6, 37-57, 134-141 

(Esillil ovat Buxtehuden teokset BuxWV 2, 4, 10, 12, 13, 14, 26, 27, 30, 
31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 48, 52, 53, 60, 62, 66, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 
81, 90, 99, 100, 103, 104, 107, 109, 112) 

Johann Christoph Bach 58-60 
Johann Michael Bach 58, 61, 142-147 
Johann Philipp Krieger 62-63 
Johann Kuhnau 62 
Johann Ludwig Bach 62-66, 68
Georg Philipp Telemann 6, 80-81, 148-155 
Johann Sebastian Bach 6, 67-79, 156-165 

(Esillil ovat Bachin kantaatit BWV 4, 6, 13, 22, 37, 38, 61, 62, 71, 75, 80, 
82, 83, 86, 93, 99, 106, 107, 112, 113, 126, 137, 140, 147, 166, 177, 192) 

Felix Mendelssohn 82-83
Franz Liszt 82 
Max Reger 82 
Sulo Salonen 85-86 
Ernst Pepping 7, 85 
Torsten Sorenson 85 
Olle Ljungdahl 85 
Knut Nystedt 85 
Gunno Sodersten 85 
Egil Hovland 85 



171 

Kirjallisuutta 
Seuraava pieni luettelo sisiiltiiii vain tiimiin julkaisun kannalta keskeisiii kustanteita. Mai
nitut teokset ovat joko olleet liihdemateriaalina, vaikka tekstissa ei kaikkiin viitatakaan, tai 
ne sisiiltiiviit liturgisen musiikin periaatteellista tai soveltavaa aineistoa. Lukuisista tiissii 
mainitsemattomista erillisistii artikkeleista (esim. saveltajistii erikseen tai kirkkokantaatin 
historiasta yleensii), jotka ovat palvelleet liihteinii, tiirkeimmiit on julkaistu arvostetussa 
englantilaisessa musiikkitietokirjasarjassa The new GROVE Dictionary of Music and 
Musicians (osat 1-20, 1980, Lontoo). 
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Pyhat ajat. 3. painos 1979. Jyvaskyla. 
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peruskysymyksia. Jyvaskyla. 

Dieterich Buxtehude. Organist in Lubeck. London. 

Bibeltextvertonungen. Liturgischer Chordienst zusanirnengestellt 
und herausgegeben von Hermann Stem. Neuhausen-Stuttgart. 

Diderich Buxtehudes vokale kirkemusik. Studier ti! den evangeliske 
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