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"Kun soitan en sodi” – musiikillinen 30-vuotinen sota
 
Augsburgin uskonrauhassa vuonna 1555 saavutettiin jonkinlainen
yhteisymmärrys katolisen ja protestanttisen Saksan kesken, mutta 
muutamassa vuosikymmenessä se rapautui poliittisen ja taloudellisen 
ahneuden tieltä. Kolmikymmenvuotinen sota saattoi käynnistyä 
uskonsotana, mutta hyvin varhain se paljastui taisteluksi vallasta ja 
eduista. 

Lähtölaukauksena on pidetty Prahan defenestraatiota 1618, kun 
böömiläiset protestantit heittivät kaksi katolista virkamiestä ulos 
kuninkaanlinnan tornista. Se kävi tunteisiin, vaikka putoajat 
selvisivät hengissä – katolisten mukaan Neitsyt Marian pelastamana, 
protestanttien mukaan tippumalla lantakasaan. Siitä leimahti 
vastakkainasettelua kiihdyttänyt vihapuhe ja valeuutiset, jotka 
raaistivat ja pitkittivät sotaa. Musiikki oli osa propagandaa, vaikka 
taiteeseen vedetyt jakolinjat olivat keinotekoisia. 

Protestanttinen Tanska liittyi sotaan vuonna 1625, mutta kärsi 
tappion katolista liigaa johtaneelle Albrecht von Wallensteinille. 
Kustaa II Adolfin johtama Ruotsi astui Tanskan tilalle ja maihin 
Pommerissa ja Mecklenburgissa vuonna 1630. Kuninkaan johtama 
kansalaisarmeija lauloi Lutherin Jumala ompi linnamme -virttä 
kahdella kielellään taistelua edeltävissä kenttähartauksissa. Sodasta 
polveutui myös Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa 
(ilman myöhempää välitaitetta), joka on yksi maailman vanhimpia 
nykymuotoisia marssisävelmiä. Suomen historiaan Lech-virran, 
Breitenfeldin ja Lützenin taistelut kirjautuivat legendaarisina 
urotekoina. 

Suurin osa kolmikymmenvuotisen sodan armeijoista koostui 
erimaalaisista palkkasotilaista, joita ei innoittanut uskonto vaan 
ryöstösaaliit. Yksi tällainen hahmo oli englantilainen kapteeni ja 
gambasäveltäjä Tobias Hume (n. 1569–1645), joka toimi palkkasoturina 
Ruotsin ja Venäjän armeijoissa. Palattuaan synnynmaahansa 
Altmarkin rauhan (1629) jälkeen hän tarjoutui kuningas Kaarle I:lle 
johtamaan englantilaisia joukkoja “Mickle Bury Landiin” Itämeren 
rannalle. Mecklenburgin hallitsijasukuun kului herttuatar Elisabeth 
Sophie (1613–1676), joka sävelsi ja teki yhteistyötä Schützin kanssa. 



Taidokkaissa pikkukappaleissaan Hume todisti olevansa kelpo 
muusikko ja gambaa pystyi soittamaan leirinuotioilla. Kappaleet 
tulvivat sotilaallista suorasukaisuutta ja kulmikasta huumoria, 
vaikka karskien vetäisyjen alta paistaa aikakaudelle tyypillinen 
surumielisyys. Siinä Hume ilmoittautui John Dowlandin (1563–1626) 
luuttusävellysten kilpailijaksi todistellen viola da gamban herkkyyttä 
ja monipuolisuutta. Dowland vieraili Tanskan kuninkaan 
palveluksessa 1600-luvun alussa ja tienasi luutunsoitollaan valtaisia 
palkkioita. 

Heinrich Schützin (1585–1672) musiikki osoitti, ettei taide seurannut 
sodan rintamalinjoja. Hän oli opiskellut nuorena Venetsiassa 
Gabrielin johdolla ja palasi sinne Monteverdin oppilaaksi vuonna 
1628. Schützillä oli merkittävä virka Dresdenin hovikapellan 
johtajana, mutta sodan tyrehdyttäessä toiminnan Schütz hankki työtä 
Tanskasta.  

Schütz oli Michael Praetoriuksen ja Samuel Scheidtin kanssa 
protestanttisen Saksan musiikillinen johtotähti, jonka teoksissa soi 
sekä moderni moniäänisyys että ajan ankaruus. Katoliset säveltäjät 
Johann Heinrich Schmelzeristä (n. 1620/23–1680) Heinrich Ignaz 
Biberiin (1644–1704) suosivat rauhallisemmissa oloissa syntynyttä 
muhkeampaa musiikkia. Schmelzerinkin kohtaloksi tuli kuolema 
sodan liikkeelle laittamassa ruttoepidemiassa. 

1600-luvun taistelut olivat verisyydessäänkin rajattuja tapahtumia, 
joita lähiseutujen asukkaat saattoivat kokoontua seuraamaan 
turvallisen välimatkan päästä. Taisteluja kuvaavista battaglia- 
teoksista tuli varhaisbarokin virtuoosisia soittotapoja demonstroivia 
ohjelmanumeroita, jollaisia sävelsivät Schmelzer, Biber, Holborne, 
Merula, Banchieri, Farina, Falconieri, Vierdanck ja Samuel Scheidt 
(1587–1654).  

Scheidt ainakin oli sodan silminnäkijä, joka yritti selvitä hengissä – 
neljä hänen lastaan kuoli ruttoon – sotatoimialueella ja joutui von 
Wallensteinin häätämäksi virastaan Hallessa. Musiikkitoiminta 
näivettyi monilla alueilla ja entisetkin muistot saattoivat kadota. 
Nuotit olivat osa ruotsalaisten haalimaa sotasaalista, jota ryövättiin 
saksalaisista, puolalaisista ja böömiläisistä linnoista ja säilytetään 
nykyisin Uppsalan yliopistossa. 



Kun sota kerran aloitetaan, se seuraa omia lakejaan.
Kolmikymmenvuotisen sodan lopulla oli jo unohtunut, miksi siihen 
oli ryhdytty. Protestantteja taloudellisesti tukenut katolinen Ranska 
liittyi taisteluihin mukaan 1630-luvulla heikentääkseen katolisten 
Habsburgien asemaa Itävallassa ja Espanjassa. Samoihin aikoihin 
protestanttinen Ruotsi nujersi yhtä protestanttisen Tanskan. 
Armeijoita ylläpitivät saksalaiset talonpojat ja porvarit, joiden 
omaisuus ryöstettiin kerta toisensa jälkeen uskontunnustuksista 
piittaamatta. 

Westfalenin rauhassa 1648 saavutettiin uskonkysymyksissä suurin 
piirtein sama konsensus kuin oli sovittu jo Augsburgissa. Saksa 
pirstottiin pieniksi ja erillisiksi ruhtinaskunniksi, jotka saatiin 
yhdistettyä vasta vuonna 1871, alkusoittona tuleville 
maailmanpaloille. Kolmikymmenvuotisen sodan inhimillinen hinta 
oli järkyttävä. Pitkin Saksaa vyöryneeseen väkivaltaan hukkui yhden 
sukupolven elämä. Taistelut, taudit ja nälkä tappoivat arviolta 
kahdeksan miljoonaa ihmistä, 20 prosenttia koko Saksan väestöstä, 
mutta alueellisesti painottuen yli 50 prosenttia. Samanlaisen kadon 
Saksa koki seuraavan kerran keväällä 1945.
 
”Niin kuin aurinko tähtien joukossa, niin on musiikki loistavin 
taiteiden joukossa”, oli Schützin tunnuslause. 
Kolmikymmenvuotinen sota toi protestanttiseen musiikkiin 
pysyvästi vakavuuden ja ankaruuden, joka kaikui sodan 
raunioittamaan maahan syntyneen Bachin teoksissa. Raadollisina 
aikoina musiikki piti yllä lepattavaa hengen liekkiä. 

Kuoleman ja kärsimyksen varjo ei poistanut musiikista iloa tai onnea 
ja se teki rauhan kaipuusta entistä väkevämpää. Suomalaisille 
saksalaisten kokemukset tulivat tutuiksi 1700-luvun alun Isonvihan 
vuosikymmeninä. Omaa logiikkaansa seuraavasta sodasta oli tullut 
kone, joka pysähtyi vasta inhimillisen polttoaineen loputtua. 
Barokkimusiikin yltäkylläisyydessäkin sen kosketus tuntui lujana. 

Teosesittelyt:
Antti Häyrynen



Luigi Rossi (ca. 1597–1653) Prologi oopperasta Orfeo 

Choro: 
All’assalto! All’armi! 
Difesa, Guerrieri!  
Sù, forti! Sù di là!  
Nel sommo è l’impresa!  
Ardire! 
Quel varco promette il varco alla Gloria!  
Vittoria! 
 
Vittoria: 
Eccomi! E quando mai,  
Galliche invitte schiere,  
al vostro ardir mancai?  
Seguo guerriera anch’io queste bandiere. 
Anzi, quei Gigli d’Oro  
che lampeggiano in loro  
son caratteri miei che dicon chiaro:  
“Ceda al Franco Monarca ogni riparo”. 
 
Eccomi! Io sono colei  
che il vostro Rege accolsi  
incuna di trofei  
e mille palme alla sua fronte avvolsi  
colei che fa al suo  
impero  
tremar ogn’ Emisfero  
e che posi per lui pur dianzi il freno  
all’immenso Oceano, al bel Tirreno. 
 
Ma son propitii fati  
ch’a voi sì chiari vanti  
versano ogn’hor beati  
della Grand’Anna sol gli occhi stellanti. 
Questa scettri e quadrelle  
regge con man sì belle,  
che le desia con amoroso zelo  
per sue motrici intelligenze il Cielo! 
 
E perché voi prefissi  
dover, con pregio eterno,  
vincere infin gli abissi  
vinca Orfeo per augurio hoggi l’inferno!  
E del fido Amatore  
alle note canore  
pietade impari la Tartarea sede:  
Tanto può l’armonia d’Amor e Fede. 
 
libretto Francesco Buti 

Kuoro: 
Hyökkäykseen! Aseisiin! 
Valmiina, soturit! 
Eespäin, urhot! Alas sieltä! 
Huipulle, tavoitteeseen asti! 
Rohkeutta! 
Tämä on tie kohti kunniaa! 
Voitto! 
 
Vittoria (Voitto): 
Tässä olen! Ja milloin enää,  
voi Ranskan voittamattomilta rivistöiltä, 
puuttua rohkeutta?  
Sotaisana seuraan myös minä näitä viirejä, 
Ja nämä Kultaliljat, 
jotka niistä loistavat,  
ovat selväsanaiset merkkini - sanoen: 
“Jokainen joukko antautukoon Ranskan 
kuninkaalle.” 
 
Tässä olen! Olen se, 
joka johdattaa hallitsijanne  
voiton merkkien syntysijoille, 
jossa tuhannet palmunlehvät kietoutuvat  
hänen otsalleen; joka hänen komennossaan 
saa koko maailman vapisemaan 
ja joka asettaa hänelle rajan juuri ennen 
valtavaa ulappaa, kaunista Tyrrhenanmerta. 
 
Kohtalo on suotuisa 
ja valaa teihin kirkkaan kunnian,  
joka hetki siunauksiaan jakavat 
Suuren Annan tähtisilmät. 
Tätä valtikkaa ja nuolia 
Anna hallitsee niin hellin käsin, 
että itse Taivas vain toivoo sellaisia  
kansiansa liikuttaville enkeleille! 
 
Ja koska teille on ennalta määrätty 
ikuinen kunnia valloittaa kaikki syöverit, 
tässä merkissä ja tänään on se päivä, 
kun Orfeuskin voittaa manalan! 
Uskollisen rakastajan 
sointuvat sävelet käännyttävät 
Tartaroksen istuimen:  
Niin pystyväiset ovat rakkaus ja usko. 
 
Suomennos: Matias Häkkinen 
  

 

  



Sophie Elisabeth, Herzogin zu Mecklenburg [-Güstrow] (1613–1676): Ich, der hässlich bleiche Tod 

Tod 
lch, der hässlich bleiche Tod,  
 
Hunger  
Ich, die schwarze Hungersnot,  
 
Armut  
Ich, die Armut, bittres Leid,  
 
Ungerechtigkeit  
Ich, die Ungerechtigkeit:  
 
Alle  
Wir sein Töchter unsers Krieges,  
Lohn und Wirkung seines Sieges,  
uns erzeugt des Krieges Gluck,  
Wir, des Krieges Meisterstück. 
 
Tod  
lch erwürge,  
 
Hunger 
Ich verschmachte,  
 
Armut 
Ich sehr drücke,  
 
Ungerechtigkeit 
Ich verachte.  
 
Tod  
lch zerhaue,  
 
Hunger  
Ich zergehe, 
 
Armut  
Ich stets quäle, 
 
Ungerechtigkeit  
Ich nicht stehe.  
 
Alle  
Kommt der Krieg, so kommen wir,  
plagen stets mit steter Gier. 
O ihr Menschen, lernet Krieg,  
nur uns vieren bleibt der Sieg:  
 
Tod  
Mir, dem hässlich bleichen Tod,  
 
Hunger  
Und der schwarzen Hungersnoth,  
 
Armut  
Mir, der Armut, bittren Leid,  
 

 
Minä, ruma ja kalpea Kuolema, 
 
 
Minä, synkkä Nälkä, 
 
 
Minä, Köyhyys, katkera kärsimys, 
 
 
Minä, Epäoikeudenmukaisuus: 
 
 
Me olemme sodan tyttäret, 
voiton seuraus ja palkinto. 
Hyvä sotaonni meidät synnyttää; 
me olemme sodan mestariteos. 
 
 
Minä kuristan, 
 
 
Minä riudutan, 
 
 
Minä suuresti painostan, 
 
 
Minä halveksun. 
 
 
Minä murskaan, 
 
 
Minä kuihdutan, 
 
 
Minä alati vaivaan, 
 
 
Minuun ei voi tukeutua. 
 
 
Kun sota alkaa, saavumme mekin, 
piinaamaan kyltymättömällä ahneudella. 
Oi ihmiset, oppikaa sodasta: 
vain me neljä olemme voittajia: 
 
 
minä, ruma ja kalpea Kuolema; 
 
 
minä, synkkä Nälkä; 
 
 
minä, Köyhyys, katkera kärsimys; 
 



Ungerechtigkeit  
Und der Ungerechtigkeit. 
 
Justus-Georgius Schottelius 

 
minä, Epäoikeudenmukaisuus. 
 
suom. Tuuli Lindeberg 

  

 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621) Qui confidunt in Domino 

Qui confidunt in Domino 
Sicut mons Sion 
Non commovebitur 
In aeternum. 
Qui habitat in Jerusalem 
Montes in circuitu eius 
Et Dominus in circuitu populi eius 
Ex hoc nunc et usque in saeculum. 

Kuin Siionin vuori 
on Herraan luottava kansa, 
se ei horju 
vaan kestää iäti. 
Niin kuin vuoret  
ympäröivät Jerusalemia, 
niin suojaa Herra kansaansa 
nyt ja aina. 
 
Ps.125: 1-2 

  

 

Barbara Strozzi (1619–77) La vendetta 

La vendetta è un dolce affetto, 
il dispetto vuol dispetto, 
il rifarsi è un gran diletto. 
 
Vane son scuse e ragioni 
per placar donna oltraggiata, 
non pensar che ti perdoni! 
Donna mai non vendicata 
pace ha in bocca e guerra in petto. 
 
La vendetta... 
 
Non perdona in vendicarsi 
all'amante più gradito 
che l'adora e vuol rifarsi 
quand'il fiero insuperbito 
verso lei perd'il rispetto. 
 
La vendetta… 
 
Giulio Strozzi: Romolo e Remo, 1645 

Kosto on suloinen tunne; 
yksi häijy teko yllyttää seuraavaan, 
koston saaminen on suuri nautinto! 
 
Hyödyttömiä ovat tekosyyt ja selittelyt 
kun yrittää lepyttää tuohtunutta naista; 
älä luulekaan, että hän antaa sinulle anteeksi! 
Nainen ei koskaan lepy - 
hän puhuu rauhaa, mutta rinnassa vallitsee 
sota. 
 
 
Kostossaan nainen ei anna anteeksi 
edes mitä miellyttävimmälle rakastajalle, 
joka naista ihailee ja yrittää hyvittää tekonsa, 
jos on ensin ollut ylpeä, ylimielinen ja 
epäkunnioittava tätä kohtaan. 
 
suom.Tuuli Lindeberg 

  

Melchior Franck (1580–1639) Ein' feste Burg ist unser Gott 

Ein’ feste Burg ist unser Gott, 
ein’ gute Wehr und Waffen; 
er hilft uns frei aus aller Not, 
die uns jetzt hat betroffen. 
Der alte böse Feind 
mit Ernst er’s jetzt meint, 
gross’ Macht und viel List 
sein’ grausam’ Rüstung ist; 
auf Erd ist nicht sein’s Gleichen. 
 
Martin Luther 

Jumalamme on vankka linna, 
hyvä puolustus ja ase; 
Hän auttaa meidät kaikesta hädästä, 
joka meitä kohtaa. 
Vanha, paha vihollinen 
tosissaan yrittää - 
suuri voima ja kavaluus 
ovat sen julma varustus; 
maailmassa ei ole toista sen kaltaista. 
 
suom.Tuuli Lindeberg 



 

Heinrich Schütz (1585–1672) Eile mich Gott (Kleine geistliche Konzerte) 

Eile, mich, Gott, zu erretten, 
Herr, mir zu helfen! 
Es müssen sich schämen und zu Schanden werden, 
die nach meiner Seelen stehen. 
Sie müssen zurükkekehren und gehöhnet werden, 
die mir übels wünschen, 
das sie müssen wiederum zu Schanden werden, 
die daüber mich schreien: ”Da, da”; 
 
Freuen und fröhlich müssen sein in dir, 
die nach dir fragen und sein Heil lieben, 
immer sagen: 
Hoch gelobt sei Gott. 
Ich aber bin elend und arm, 
Gott, eile zu mir, 
denn du bist mein Helfer und Erretter, 
mein Gott, verzeuch nicht. 
  

Kiiruhda, Jumala, minut pelastamaan, 
Herra, minua auttamaan! 
On asetettava häpeään ne, 
jotka sieluani vastaan asettuvat. 
On pilkaten ajettava pois ne, 
jotka minulle tahtovat pahaa; 
häpeään saatettava ne, 
jotka minulle huutelevat: ”Tuolla, tuolla”; 
 
Onnellisia totisesti ovat Sinun tykönäsi ne, 
jotka sinua etsivät ja pelastusta rakastavat, 
aina sanoen: 
Korkeasti ylistetty olkoon Jumala. 
Minä kuitenkin olen huono ja köyhä; 
Jumala, kiirehdi luokseni, 
sillä Sinä olet auttajani ja pelastajani - 
Jumalani, älä viivyttele. 
 
suomennos Tuuli Lindeberg 

  

 

Etienne Moulinié (1599–1676): Il sort de nos corps emplumés (Concert des differentes oiseaux) 

Il sort de nos corps emplumés 
Des voix plus divines qu'humaines, 
Qui tiennent les soucis charmés, 
Et font dormir les peines. 
 
Nous sommes des Dieux deguisez 
Qu'en ce lieu ces beautez attirent, 
Et c'est pour nos coeurs embrasez 
Que nos bouches soupirent. 

Höyhenien peittämistä kehoistamme 
kuuluu ääni, ihmisiä jumalaisempi, 
joka taikoo huolet pois 
ja hukuttaa murheet. 
 
Olemme valepukuisia jumalia, 
jotka kaunottaret ovat tänne kutsuneet, 
ja liekehtivät sydämemme 
tuovat huokaukset huulillemme. 

  

 

tuntematon: Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa  

Den snöiga nord är vårt fädernesland, 
där sprakar vår härd på den stormiga strand, 
där växte vid svärdet vår seniga arm, 
där glödde för tro och för ära vår barm. 
 
Vi vattnade i Nevans bad vår frustande häst 
han sam över Weichseln så glad som till fest, 
han bar över Rhen vårt hämnande stål, 
han drack utur Donau kejsarens skål. 
 
Och rida vi fram över aska och grus, 
så springa ur hovarna gnistor av ljus, 
så blinkar vårt hugg som en strimma sol, 
och frihet går ut från den ljungande pol. 
 
Z.Topelius 
 

On Pohjolan hangissa meill’ isänmaa, 
Sen rannalla loimuta lietemme saa; 
Käs’ säilöjä käyttäiss’ on varttunut siell’; 
On kunniall’ uskolle hehkunut miel’; 
 
Ja ratsuamme Nevan vuossa juotettihin, 
Se ui kuni häihin yli Weikselinkin, 
Se kalpamme kostavan Reinille toi 
Ja Tonavasta keisarin maljan se joi. 
 
Kun raunion tuhkan yl’ lennetähän, 
Niin kaviot loimun luo säihkyävän; 
Joka isku se välkkyy kuin aamun koi 
Ja vapauden puolesta säilämme soi. 
 
suom. Yrjö Veijola 

  

  



 

Heinrich Schütz (1585–1672) Tröstet 

 

Tröstet, tröstet mein Volk, 
Redet mit Jerusalem freundlich, 
Prediget ihr daß ihre Ritterschaft ein Ende hat, 
Denn ihre Missetat ist vergeben; 
Denn sie hat zwiefältiges empfangen 
Von der Hand des Herren 
Um alle ihre Sünde. 
Es ist eine Stimme 
Eines Predigers in der Wüste: 
 
Bereitet dem Herren den Weg, 
Machet auf dem Gefilde 
Ebene Bahn unserm Gott. 
Alle Tal sollen erhöhet werden, 
Und alle Berge und Hügel 
Sole erniedriget werden, 
Und was ungleich ist, soll eben werden, 
Und was hökkerig ist, soll schlecht werden, 
Denn die Herrlichkeit des Herren 
Soll offenbar werden. 
 
Und alle Fleisch miteinander wird sehen, 
Daß der Herren Mund redet. 

Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, 
sanoo teidän Jumalanne.  
Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, 
että sen pakkotyö on päättynyt, 
että sen syyllisyys on sovitettu, 
sillä kaksin verroin  
on Herran käsi sitä kurittanut 
kaikista sen synneistä. 
Ääni huutaa: 
 
– Raivatkaa autiomaahan 
Herralle tie! 
Tasoittakaa yli aron 
valtatie meidän Jumalallemme! 
Täyttykööt notkot, 
alentukoot huiput, 
mäet madaltukoot, 
vuorten louhikot tasoittukoot! 
Herran kunnia ilmestyy, 
 
kaikki saavat sen nähdä. 
Näin on Herra puhunut. 
 
Jes. 40:1-5 

 

 

Etienne Moulinié (1599–1676): Enfin la beauté que j'adore 

Enfin la beauté que j’adore 
Me fait cognoistre en son retour, 
Qu’elle veut que je voye encore 
Ces yeux pour qui je meurs d’amour. 
Mais puisque je revoy la beauté qui m’enflame, 
Sortez mes desplaisirs, hostez vous de mon ame. 
 
Le ciel voyant que son absence 
M’oste tout mon contentement. 
Octroye à ma persévérance 
La fin de mon cruel (tellement cruel) tourmant. 
Mais puisque je revoy la beauté qui m’enflame, 
Sortez mes desplaisirs, hostez vous de mon ame. 
  

Kauneus, jota palvon, 
tuo vihdoin palatessaan minulle 
tiedon, että hän haluaa minun vielä näkevän 
ne silmät, joiden vuoksi kuolen rakkaudesta. 
Kun jälleen näen kauneuden, joka sytyttää minut, 
häipyköön hankaluudet, poistukoon ne sielustani. 
 
Nähdessään, että hänen poissaolonsa 
vie kaiken iloni, Taivas vapahtaa minut, 
sillä olen kärsivällinen. 
Näin loppuu julma, niin julma piinani. 
Kun jälleen näen kauneuden, joka sytyttää minut, 
häipyköön kaikki hankaluudet, poistukoon ne 
sielustani. 
 
Suomennos: Matias Häkkinen 

  

 


