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Alkusanat

Tämän tutkimuksen kimmokkeena on ollut paitsi allekirjoittaneen monivuoti-
nen omakohtainen tutustuminen ortodoksisen kirkon jumalanpalvelusmusiik-
kiin kirkkomuusikkona Suomessa sekä äänitteiden avulla ja satunnaisten vie-
railujen yhteydessä Venäjällä, myös se seikka, ettei tätä musiikkia käsittele-
vää kirjallisuutta tai edes perimätietoa ole ollut juurikaan saatavilla suomeksi
tai muillakaan länsimaisilla kielillä. Intuitiivisesti on ollut selvää, että suo-
malainen jumalanpalvelusmusiikki liittyy venäläiseen traditioon, mutta tätä
suhdetta ei ole kirjallisuudessa käsitelty kuin hyvin yleisellä tasolla. Jopa ky-
symykseen siitä, mistä venäläinen kirkkomusiikkitraditio rakentuu, oli aluksi
vaikea saada yksiselitteistä vastausta kirjallisuudesta.

Kun ryhdyin selvittämään näitä kysymyksiä, minulle ennen pitkää valkeni
tuon tuhatvuotisen tradition sisältö ja olemus. Eräänä avaimena venäläisen
kirkkomusiikin historiaan ja korpukseen toimi Turun ortodoksisen kirkon
150-vuotisjuhlanäyttely vuonna 1996, jossa vitriiniin oli asetettu jostakin kaa-
pin pohjalta sattumalta löytynyt hyvin erikoiselta näyttävä yli 600-sivuinen
nuottijulkaisu. Kyseessä oli Pyhän Synodin kustantama Sputnik” psalomš½ika
– »kanttorin seuralainen» vuodelta 1916.

Näyttelyesittelyssä todettiin teoksen olevan vanha venäläinen neuminuotti-
kirja. Kun tarkastelin julkaisua, havaitsin, että notaatio kyllä poikkesi tavan-
omaisesta, mutta kyseessä eivät olleet neumit vaan viisiviivaista viivastoa
käyttävä kiovalainen neliönuottikirjoitus. Tämän nuottikirjoituksen lukuohje
annettiin teoksessa, joten sen tulkinta oli vähäisen alkukankeuden jälkeen
sangen helppoa.

Kun lueskelin nuotinnettua musiikkia, havaitsin, että siinä oli paikoitellen
paljonkin samaa kuin suomalaisen käytännön kirkkomusiikissa ja Bahme-
tev”in obihodissa, jota Turun seurakunnassa käytetään kirkkoslaavinkielisissä
jumalanpalveluksissa. Alkoi vaikuttaa siltä, että suomalainen käytäntö ja ho-
vikapellan sävelmistö edustivat jonkinlaista Sputnik” psalomš½ikassa painet-
tujen sävelmien yksinkertaistettua muotoa.

Mitä olivat nämä sävelmät, joita oli painettu Sputnik” psalomš½ikaan?
Osoittautui, että melodiat kuuluivat ns. kanonisiin sävelmistöihin – etupäässä
znamennyj-, kiovalaiseen, kreikkalaiseen ja bulgarialaiseen sävelmistöön.
Ryhdyin etsimään lisää kanonisten sävelmistöjen nuottilähteitä, ja tämä työ
tuotti ennen pitkää tulosta. Siinä vaiheessa alkoi mielessäni hahmottua ajatus,
joka sittemmin jalostui käsilläolevaksi tutkimukseksi. Halusin tarkastella
systemaattisesti suomalaisen käytännön kirkkosävelmien ja Synodin nuotti-
kirjoissa painettujen kanonisten melodioiden yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia
pyrkimyksenäni selvittää, miten kaukana kanonisesta traditiosta tai lähellä sitä
suomalainen kirkkomusiikki itse asiassa on.

Tämän tutkimuksen syntyyn ovat eri tavoin myötävaikuttaneet useat hen-
kilöt ja instituutiot, joille kaikille haluan lausua parhaat kiitokseni. On paljolti
Turun ortodoksisen seurakunnan kanttorin, dir. cant. Pekka Torhamon ansio-
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ta, että olen voinut n. 22 vuoden ajan omakohtaisesti perehtyä suomalaisen ja
kirkkoslaavinkielisen ortodoksisen kirkkomusiikin käytäntöön, ja lisäksi Tor-
hamo on luovuttanut vapaaseen käyttööni kokoelmiinsa kuuluvia nuottijul-
kaisuja. Kirkkoslaavinkieliseen musiikkitraditioon ja erityisesti valamolaiseen
sävelmistöön olen voinut lisäksi käytännössä tutustua laulamalla dir. cant.
Peter Mirolybovin johtamassa Uspenskin katedraalin mieskuorossa.

Liturgisissa kysymyksissä saatoin aikoinaan turvautua ylidiakoni Hannu
Konosen (1949–98) asiantuntemukseen, ja hän myös kannusti minua sovel-
tamaan musiikkitieteilijän koulutustani ortodoksisen kirkkomusiikin tutkimi-
seen. Valitettavasti isä Hannu ei elänyt riittävän pitkään nähdäkseen tämän
tutkimuksen valmistumisen.

Tutkimusaineiston ja -kirjallisuuden hankinnassa sekä eräissä yksityiskoh-
dissa olen vastaanottanut korvaamatonta apua monilta tahoilta. Tämä tutki-
mus olisi tuskin ollut mahdollinen ilman Helsingin yliopiston slaavilaisen
kirjaston kokoelmia, ja kirjaston henkilökunta on tarjonnut niiden käytössä
tarvitsemani avun. Slavican kokoelmien täydennykseksi olen saanut tutki-
muskirjallisuutta ja -aineistoa mm. Pietarin hengellisen akatemian kirjastosta
Venäjältä, jonka henkilökunta on avustanut minua kaikin mahdollisin tavoin,
sekä Vanhan Valamon luostarikirjastosta ja Valamon luostarin arkistosta Hei-
nävedeltä, joihin olen voinut tutustua luostarin johtajan igumeni Sergein ja
varajohtajan arkkimandriitta Arsenin siunauksella. Erikoiskiitoksen ansaitsee
yhdysvaltalaisen Pyhän Vladimirin seminaarin kirjastonhoitaja Karen Jermyn,
jonka pyyteettömällä myötävaikutuksella sain käyttööni valokopiot Kongres-
sin kirjastoon talletetusta L’vov”in obihodista.

Kirjallisuutta, nuottimateriaalia ja muita dokumentteja ovat lisäksi luovut-
taneet käyttööni mm. tri Vladimir Morosan Yhdysvalloista, Ottawan yliopis-
ton professori Denis Brearley Kanadasta, lukija Isaac Lambertsen Yhdysval-
loista, munkkidiakoni Romanos ja arkkimandriitta Arseni uudesta Valamosta,
Vlad Zabyshnyi, professori Juha-Pekka Rentto ja kanttori Jouni Mäkelä Tu-
rusta, professori Hilkka Seppälä ja kanttori Risto Matsi Joensuun yliopistosta,
kanttori Pasi Torhamo Tampereelta ja ylidiakoni Mikael Kriisin Helsingistä.
Lisäksi haluan kiittää Suomen ortodoksista kirkollishallitusta ja sen henkilö-
kuntaa siitä avusta, jonka sain perehtyessäni kirkollishallituksen arkistoihin.

Tutkimustyöni ohjaajina ovat toimineet professori Mikko Heiniö ja hänen
virkavapautensa aikana professori Anne Sivuoja-Gunaratnam. Haluan kiittää
molempia saamastani ohjauksesta mutta erityisesti Heiniötä erinäisistä työni
rakennetta ja sisältöä koskevista huomioista, joita ilman tutkimusraporttini
muoto olisi jotakin muuta kuin se nyt on. Hyödyllisiä ajatuksia olen saanut
myös muilta Turun yliopiston musiikkitieteen tutkijaseminaarin osanottajilta.

Tutkimusraporttiini sen eri vaiheissa ovat lisäksi perehtyneet ja siitä pa-
lautetta antaneet mm. teologian ylioppilaat Marianna Länne ja munkkidiakoni
Romanos, kanttori Jouni Mäkelä, Åbo Akademin musiikkitieteen professori
Pirkko Moisala sekä Turun yliopiston musiikkitieteen henkilökuntaan kuulu-
va fil. lis. Erkki Huovinen. Ystäväni ja kollegani, Åbo Akademin taidehistori-
an lehtori, fil. tri Kari Kotkavaara on perehtynyt hankkeeseeni, kannustanut
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minua tutkimuksen kuluessa ja avustanut minua muutamissa venäjän kieleen
liittyvissä kysymyksissä. Eräissä kielellisissä yksityiskohdissa minua on li-
säksi auttanut Vlad Zabyshnyi.

Tämän tutkimuksen ovat vuosina 1998–2000 myöntämällään avokätisellä
taloudellisella tuella mahdollistaneet Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kult-
tuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto, Veljekset Kudrjavzewin rahasto ja
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus. Valittaen joudun toteamaan, että Tu-
run ortodoksinen seurakunta on edellisistä poiketen suhtautunut hankkeeseeni
kylmäkiskoisesti, mistä käytännön esimerkkinä oli pitkäaikaisen vuokrasopi-
mukseni irtisanominen vuonna 2000. Tämän toimenpiteen seuraukset vaati-
mattomalle budjetilleni ja työskentelyolosuhteilleni olivat tuhoisat, ja tutki-
mustyöni viivästyi useilla viikoilla.

Henkistä tukea tutkimusprosessini kestäessä olen saanut sukulaisiltani ja
ystäviltäni. Heistä suurimman kiitoksen ansaitsee äitini Ulla Harri, joka on
avustanut minua myös taloudellisen hädän hetkinä.

Turun kaupungissa, Jumalansynnyttäjän suojeluksen ja pyhittäjä Romanos
Melodoksen päivänä 1. lokakuuta, vuonna 2001 Jumalan Sanan lihassa synty-
misen jälkeen, mutta vuonna 7509 jälkeen maailman luomisen

Jopi Harri
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0. Johdanto

Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelus perustuu miltei kaikkialla samaan en-
simmäisellä vuosituhannella tai toisen alussa vakiintuneeseen jumalanpalve-
lusjärjestykseen. Jumalanpalvelus koostuu resitoitavista papiston ja kanttorin
osuuksista sekä kirkkolaulusta, jota Suomessa on tapana esittää neliäänisellä
sekakuorolla. Lännen kirkoista poiketen säestyssoittimia ei käytetä.

Kun jumalanpalvelustekstit ovat kaikissa kansalliskirkoissa samat vaikka-
kin kansankieliset, musiikkimateriaali sen sijaan on vaihtelevampaa; sitä ei
säädellä kovinkaan yksityiskohtaisesti kirkon käytännöllistä elämää määrää-
vissä säännöskokoelmissa eli kanoneissa.1 Niinpä eri kansalliskirkoissa mu-
siikkitraditio on saanut toisistaan poikkeavia muotoja; tärkeimmät ja samalla
keskenään hyvinkin erilaiset musiikkitraditiot ovat kreikkalainen (tai bysant-
tilainen) ja venäläinen; omaleimaisia traditioita on lisäksi mm. Romaniassa,
Serbiassa, Bulgariassa ja Lähi-idässä.

On ilmeistä, että Suomen kirkkomusiikki liittyy venäläiseen musiikkipe-
rinteeseen, sillä ortodoksinen usko saapui Suomeen Venäjältä. Ortodoksinen
traditio Suomessa on venäläiseen verrattuna kuitenkin sangen nuori. Sen voi-
daan katsoa vakiintuneen vasta 1800-luvulla venäläisen sotaväen ja siirtolai-
suuden myötä. Vanhimmat Suomen alueella nykyisin olevista ortodoksisista
kirkkorakennuksista ovat peräisin tältä ajalta, ja ne rakennettiin tavallisesti
venäjänkielisen väestön tarpeisiin.

Ortodoksisuus Suomen raja-alueilla Karjalassa ja kolttasaamelaisten kes-
kuudessa on tosin ainakin pari–kolmesataa vuotta vanhempaa, mutta noilla
alueilla ortodoksisen alkuperäisväestön määrä ei kuitenkaan ollut riittävä
merkittävän kansallisen jumalanpalvelustradition syntymiseksi, ja ongelmia
aiheutti myös valtiollisten olojen epävakaus. Koska papisto oli valtaosin ve-
näläistä, jumalanpalvelukset toimitettiin kirkkoslaaviksi.2

Ortodoksiseen perinteeseen kuitenkin kuuluu kansankielinen jumalanpal-
velus, ja suomenkielisten ortodoksien määrän kasvaessa suomen käyttöön-
otolle jumalanpalveluskielenä syntyi lisääntyviä paineita. Ensimmäiset teksti-
käännökset suomeksi (vähäisessä määrin myös karjalaksi ja kolttasaameksi)
laadittiin 1800-luvulla.3 Luonnollisesti suomenkieliset veisutekstit piti sovit-
taa sävelmiin, jotta niitä voitiin käyttää jumalanpalveluksessa. Tämä työ pääsi
liikkeelle vasta 1880-luvulla.

Tähän saakka suomenkielisen kirkkomusiikin varhaisvaiheet ovat suuressa
määrin olleet hämärän peitossa. Aikaisemmassa kirjallisuudessa4 esitetään
pääosin muistitietoihin pohjautuvia arvioita siitä, ketkä henkilöt ovat osallis-
tuneet sovitustyöhön. Hilkka Seppälän5 mukaan kirjalliset dokumentit puuttu-
                                          
  1 Kanonien pääosa on syntynyt vuoteen 787 mennessä.
  2 Ks. Kirkinen & Railas 1976, 153–186.
  3 Mts. 190.
  4 Lähinnä Seppälä 1981, ks. s. 24–26, erityisesti viite 21.
  5 Mp.
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vat, ja työssä mukana olleet ovat kuolleet viimeistään 1950-luvulla. Sovittajat
ottivat kuitenkin lähtökohdakseen ns. Pietarin hovikapellan sävelmistön, jo-
hon suomenkieliset tekstit pyrittiin sijoittamaan senaikaisella tietämyksellä.6

Suomalaista kirkkomusiikkimateriaalia julkaistiin vuoteen 1917 saakka ve-
näläisen rahoituksen turvin. Tämä aineisto on miltei sellaisenaan edelleen
käytössä (korjauksia on tehty lähinnä teksteihin), eikä sen rinnalle ole noussut
merkittävässä määrin uusia kirkkomusiikkikokoelmia.

0.1. Kysymyksenasettelu

Tämän tutkimuksen pääkysymyksenä on seuraava:

• Miten suomalainen ortodoksinen kirkkomusiikki, erityisesti kahdeksansä-
velmistö, sijoittuu venäläisen kirkkomusiikin historiaan,7 ja missä suhtees-
sa suomalaisen kahdeksansävelmistön sävelmät ovat venäläisen kanonisen
ja semikanonisen kirkkomusiikin repertuaariin; ts. ovatko suomalaiset me-
lodiat palautettavissa venäläiseen aineistoon, ja jos ovat, missä määrin ja
miten ne poikkeavat tästä aineistosta?

Tutkimuskysymykseen pyrin vastaamaan sekä perinteisten historiatieteiden
metodien – kirjallisuuden ja arkistoaineiston kriittisen tarkastelun – että mu-
siikkianalyyttisten menetelmien avulla. Pääkysymykseen liittyvät seuraavat
alikysymykset:

• Missä olosuhteissa, milloin ja keiden toimesta kahdeksansävelmistö toi-
mitettiin ja julkaistiin suomeksi?

• Mistä venäläisistä tai muista lähteistä sävelmistö koottiin?
• Onko suomalainen kirkkomusiikki muuttunut siitä asusta, jonka se sai var-

haisimmissa nuottijulkaisuissa, ja jos, niin miten?
• Millainen on suomalaisen sävelmistön sävelmien muotorakenne?

Kahteen ensimmäiseen edellisistä alikysymyksistä pyrkii vastaamaan tä-
män tutkimuksen luku 2, seuraavia käsitellään luvuissa 5 ja 6.

Venäläisen kirkkomusiikin historiasta ja teoriasta on julkaistu niukasti kir-
jallisuutta länsimaisilla kielillä, ja kirjallisuus on miltei kokonaisuudessaan
huonosti saatavilla.8 Jotta tutkimuskysymyksillä olisi konteksti, on ollut tar-
peen kriittisesti rekonstruoida venäläisen kirkkomusiikin historia ja teoria
                                          
  6 Seppälä mts. 82; A. Kasanko 1938, 1–2.
  7 Luonnollisesti näkökulmani kohdistuu tässä suomalaisesta traditiosta venäläi-

seen, ei päinvastaiseen suuntaan. Suomalaisen ortodoksisen kirkkomusiikin mer-
kitys venäläiselle traditiolle on tuskin muuta kuin perifeerinen.

  8 Suurin osa kyseisestä kirjallisuudesta on julkaistu venäjäksi ja painettu ennen
vallankumousta.
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niiltä osin, kuin se on tässä tutkimuksessa tarpeen. Aikaisempi kirjallisuus
tästä aiheesta on paitsi vaikeasti saatavilla myös sisällöltään ja esitystavaltaan
enimmäkseen sangen hajanaista. Venäläisen kirkkomusiikin historiaa ja teori-
aa käsittelen luvuissa 3 ja 4 sekä osittain luvuissa 5 ja 6.

0.2. Aikaisempi tutkimus ja kirjallisuus

Ortodoksisen kirkkomusiikin tutkimus on kokonaisuudessaan ollut varsin vä-
häistä, vain muutamien kirjoittajien varassa. Tutkimus on keskittynyt miltei
yksinomaan tiettyihin traditioihin, lähinnä bysanttilaiseen ja venäläiseen.

0.2.1. Bysanttilaisen kirkkomusiikin tutkimus

Suurin osa tutkimuksesta on kohdistunut bysanttilaiseen kirkkomusiikkipe-
rinteeseen. Bysanttilaista kirkkomusiikkia kohtaan tunnettiin lännessä mie-
lenkiintoa jo 1600-luvulla, mutta bysanttilaisia neumeja9 opittiin lukemaan
vasta 1900-luvun toisella vuosikymmenellä. Tämän tutkimuksen uranuurtajia
ovat mm. Henry J. W. Tillyard, Egon Wellesz ja Carsten Høeg.10

Vuonna 1931 edellämainitut perustivat Kööpenhaminan yliopiston alai-
suuteen bysanttilaisen kirkkomusiikin tutkimuskeskuksen ja julkaisusarjan
Monumenta Musicae Byzantinae.11 Tutkimuslaitos on edelleen toiminnassa, ja
sen osana toimii laaja käsikirjoituskopioita sisältävä mikrofilmiarkisto. Julkai-
susarjassa on ilmestynyt lukuisa määrä käsikirjoitusten faksimilepainoksia,
transkriptioita ja erillistutkimuksia, joista eräät käsittelevät myös varhaista
slaavilaista ja venäläistä kirkkomusiikkia.12

0.2.2. Venäläistä kirkkomusiikkia käsittelevä tutkimus ja kirjallisuus

Varhaisin venäläistä kirkkomusiikkia käsittelevä kirjallisuus koostuu mui-
naisvenäläisistä kronikoista sekä neumiaakkostoista tai -luetteloista, joista jäl-
kimmäisiä tunnetaan 1400-luvulta alkaen. Kronikoissa on joitakin mainintoja
kirkkomusiikin esitystavoista; neumiaakkostoihin on kirjoitettu kulloinkin
käytettyjä neumimerkkejä ja -sarjoja, jotka on varustettu nimillä, ja joissakin
aakkostoissa on myös neumien tulkintaan liittyvää sanallista kuvailua. Var-
haiset aakkostot eivät kuitenkaan tarjoa juuri mitään hyödynnettävissä olevaa

                                          
  9 So. bysanttilaisen neumikirjoituksen niitä muotoja, jotka eivät kuulu nykyiseen

kreikkalaiseen käytäntöön.
  10 Wellesz 1961, 18–20.
  11 Mp.
  12 Palikarova-Verdeil 1953; Velimirović 1960; Hannick 1978. – Bysanttilaisen

kirkkomusiikin kreikankielisistä teorialähteistä ks. Seppälä 1972; 1981, 38–73.
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tietoa edes neumien tulkinnan apuneuvoksi.13

Ensimmäinen kokonaisena säilynyt teoreettinen dokumentti, josta on käy-
tännöllistä hyötyä semiografian14 kannalta, on Aleksandr” Mezenec”in neu-
miaakkosto vuodelta 1668.15 Samalta ajalta on peräisin Nikolaj Dileckïjn teos
Musiikillisen kieliopin idea.16 Kirjoitus ei liity traditionaaliseen kirkkomusiik-
kiin, vaan kyseessä on läntisten tyylivaikutteiden mukainen sävellysopas uu-
dentyyppisen kirkkomusiikin säveltämiseksi.

Ennen 1800-lukua lännessä julkaistiin joitakin matkakertomuksia ynnä
muita kirjoituksia, joissa sivuttiin venäläistä kirkkomusiikkia.17 Mielenkiinto
aihetta kohtaan alkoi venäläisten kirjoittajien taholla herätä 1700-luvun lo-
pulla ja 1800-luvun alussa. Tällöin ilmestyi muutamia artikkeleita ja teoksia,
joista useimmat ovat luonteeltaan lähinnä spekulatiivisia.18

Varsinaisesti venäläinen liturginen musiikkitiede syntyi vasta 1800-luvun
puolivälin jälkeen rovasti Dimitrïj Razumovskïjn (1818–1888) tultua nimite-
tyksi vastaperustetun Moskovan konservatorion kirkkomusiikin historian pro-
fessoriksi vuonna 1866. Seuraavina vuosina ilmestyi hänen 370-sivuinen
pääteoksensa venäläisen kirkkomusiikin historiasta,19 joka on sporadisesta
esitystavastaan huolimatta edelleen adekvaatti.20 Historian lisäksi se sisältää
riittävän informaation tavallisimpien venäläisten neumien tulkitsemiseksi sekä
kanonisten sävelmistöjen tonaalisen organisaation tarkastelua.

Samoin kuin myöhemmissä ennen vallankumousta painetuissa teoksissa
tapahtuu, myös Razumovskïj esittelee kirjansa alussa antiikin kreikkalaista
musiikinteoriaa.21 Hän ei kuitenkaan yritä laajassa mittakaavassa analysoida
venäläisiä sävelmiä näistä lähtökohdista.

Rovasti Ïoann” Voznesenskïj (1838–1911) laati useita merkittäviä venäläi-

                                          
  13 Ks. esim. Šabalin 1991, joka sisältää em. neumiaakkostojen reproduktioita ja

kommentaareja.
  14 Olen suomentanut venäläisessä kirjallisuudessa käytetyn termin simiografija

tällä sanalla – erotukseksi sisällöltään laajemmasta (nuotti)paleografiasta. Se-
miografia keskittyy nimenomaan notaatioissa käytettyjen symbolien merkitysten
ja käyttölogiikan selvittämiseen. Gregoriaanisen musiikin tutkimuksen piirissä
käytetään vastaavassa yhteydessä termiä semiologia (ks. Taitto 1990, 150).

  15 Ks. Bra¼nikov 1972, 8–24, 415. Smolenskïj 1888 on kyseisen aakkoston kom-
menteilla varustettu editio. Ks. myös Peterson 1981.

  16 Dileckïj 1670/1679. Smolenskïj 1910 on kyseisen teoksen reproduktio.
  17 Esim. Herbinius 1675; Gerbert 1774.
  18 Ks. Velimirović 1960, 21–25.
  19 Razumovskïj 1867–69.
  20 Teos on syntynyt luentosarjan perusteella, eikä sen organisaatio ole tämän vuoksi

selkein mahdollinen. Myöhempi kirjoittaja Metallov” (1916, VI–VII) arvostelee
Razumovskïjn teosta »kriittisen apparaatin puutteesta» – käytännössä tämä ilme-
nee lähdeviitteiden niukkuutena.

  21 Razumovskïjn ja muiden kirjoittajien motiivina lienee tässä osoittaa venäläisen
kirkkomusiikin liittyvän samaan traditioon länsimaisen kirkko- ja taidemusiikin
kanssa ja olevan siten musiikin muotona yhtä arvokas kuin viimemainitut.
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sen kirkkomusiikin eri sävelmistöjen historiaan, muotoon ja tonaliteettiin sy-
ventyviä teoksia.22 Sävelmien muotorakenteiden tarkastelussa ne ovat ansiok-
kaita ja ainutlaatuisia. Lisäksi Voznesenskïj on paneutunut vanhimpien ne-
liönuottikirjojen erikoispiirteisiin. Tarkastelu sisältää tietoja, joita muista läh-
teistä on mahdoton saada, ellei käytössä ole samaa aineistoa. Voznesenskïjn
sävelmätutkimusten heikkoutena on, että kirjoittaja tekee antiikin musiikin-
teorian ja moodien pohjalta pitkälle meneviä johtopäätöksiä kanonisten sä-
velmien tonaalisesta rakenteesta. Tämä idea on peräisin Jurïj Arnold”in
(1811–98) asiaa käsittelevästä teoksesta.23 Analyysitulokset ovat väistämättä
väkinäisiä ja epäuskottavia. Jotta sekaannus olisi täydellinen, Voznesenskïjllä
moodien nimitykset poikkeavat länsimaisista.24

Keskeisiin venäläisen kirkkomusiikin tutkijoihin lukeutuu myös Stepan”
Smolenskïj (1848–1909), jonka työn tulokset painottuvat semiografiaan ja
1600-luvun teoreettisten käsikirjoitusten reproduktioihin. Laaja-alainen kirk-
komusiikin tutkija oli rovasti Vasilïj Metallov”  (1862–1926), joka julkaisi te-
oksia paitsi kirkkomusiikin historiasta25 myös semiografiasta ja musiikinteori-
asta.

Vuoden 1905 tapahtumat Venäjällä aiheuttivat useita muutoksia kansalais-
vapauksiin. Sensuuri lakkautettiin, mutta tämän lisäksi vanhauskoisten kris-
tittyjen26 vainoaminen päättyi, ja vanhauskoiset saattoivat ryhtyä julkaisemaan
jumalanpalvelus- ja muuta kirjallisuutta.27 Kirkkomusiikkia sisältävien neu-
mipainosten lisäksi julkaistiin sekä stolp- että demestvennyj-neumien lukuop-
paita. Erään tällaisen faksimile28 palvelee tämänkin tutkimuksen lähteenä.

Ennen vallankumousta nousi vielä esiin muuan tutkija, Antonin” Preob-
ra¼enskïj (1870–1929), joka ensimmäisten joukossa havaitsi varhaisten bysant-
tilaisten ja venäläisten notaatioiden samankaltaisuuden. Vallankumous esti
Preobra¼enskïjta julkaisemasta useita käsikirjoitusasteelle jääneitä tutkimuksi-
aan. Vuonna 1924 kuitenkin ilmestyi hänen kirjoittamanaan eräs harvoista
Neuvostoliitossa koskaan painetuista kirkkomusiikkia käsittelevistä teoksista.29

Vallankumouksen seurauksena kirkkomusiikkia käsittelevien monografioi-
den julkaiseminen Venäjällä miltei lakkasi. Ennen 1940-luvun loppua ilmes-
tyi ainoastaan em. Preobra¼enskijn teos – mutta on huomattava Nikolaj Fin-

                                          
  22 Mm. kaksiosainen teos znamennyj-sävelmistöstä (Voznesenskïj 1890; 1889) se-

kä neliosainen teos, joka kattaa kiovalaisen, kreikkalaisen ja bulgarialaisen sä-
velmistön (1898a; 1891; 1893a; 1893b).

  23 Arnold” 1886.
  24 Ks. Voznesenskïj 1890, 57–58, 109–112. – Mm. Gardner” (esim. 1978, 48) ja spe-

sifisemmin Uspenskij (1971, 70–71) toteavat Voznesenskïjn ja Arnold”in teorioi-
den virheellisyyden.

  25 Metallov” 1915.
  26 Ks. tämän tutkimuksen luku 3.2.5.
  27 Ks. esim. Gardner” 1982, 534.
  28 Kalašnikov” 1996.
  29 Preobra¼enskij 1924.



6

dejzenin venäläisen musiikinhistorian yleisesitys30 vuodelta 1928, jossa kirk-
komusiikin osuus on merkittävä.

Tutkimus kuitenkin jatkui myös Neuvostoliitossa muutamien henkilöiden
toimesta viimeistään 1930-luvun lopussa, vaikkei tutkimustuloksia voitu pit-
kään aikaan julkaista ainakaan laajassa mittakaavassa. Esiin nousee lähinnä
kolme kirjoittajaa: Maksim Bra¼nikov (1902–73), Viktor Beljaev ja Nikolaj
Uspenskij (1900–75). Bra¼nikov31 on keskittynyt vanhoihin neumiaakkostoi-
hin, semiografiaan ja znamennyj-sävelmistön musiikillisten rakenteiden sel-
vittämiseen, Beljaev32 lähinnä semiografiaan ja transkriptioihin, Uspenskij33

puolestaan myös kirkkomusiikin historiaan.
Vaikka Velimirović34 esittää sangen murskaavan arvion Bra¼nikovin töiden

tuloksista, on todettava, että Bra¼nikov kuului niihin harvoihin neuvostotut-
kijoihin, jotka kykenivät säilyttämään neumidokumenttien tulkintataidon ja
parantamaan sitä edelleen. Uspenskijn teokset eivät tarjoa olennaista lisää ve-
näläisen kirkkomusiikin historiaa koskevaan tietämykseen mutta sisältävät
runsaasti neumi- ja nuottikäsikirjoitusten transkriptioita ja reproduktioita.

Perestroikan aikana ja erityisesti Neuvostoliiton tultua lakkautetuksi kirk-
komusiikin tutkimus Venäjällä on ollut jälleen elpymässä. Tutkimus on kui-
tenkin kohdistunut lähinnä neumikäsikirjoituksiin ja znamennyj-musiikkiin,
eikä 1600-luvun puolivälin jälkeisiä kirkkomusiikin virtauksia kohtaan ole
tunnettu juurikaan mielenkiintoa.35

Länsimaissa venäläisen kirkkomusiikin tutkimus on ollut harvojen kirjoit-
tajien mielenkiinnon kohteena. Bysanttilaisen kirkkomusiikin tutkijoiden pii-
rissä aihetta ovat sivunneet Raina Palikarova-Verdeil36 ja Miloš Velimirovi�,37

ja tutkimus on keskittynyt semiografiaan. Alfred Swan on kirjoittanut laajah-
kon artikkelin znamennyj-sävelmistöstä,38 yleisluontoisen historiakuvauksen
venäläisestä kirkkomusiikista mm. Oxford History of Music -teokseen39 sekä
samalla tavoin yleisluontoisen tutkielman, joka käsittelee osittain myös ka-
nonisten sävelmien tonaliteettia muttei päädy spekulaatiota täsmällisempiin

                                          
  30 Findejzen 1928.
  31 Bra¼nikov 1949; 1972; 1984.
  32 Beljaev 1962.
  33 Uspenskij 1971a; 1971b.
  34 Velimirović 1960, 29.
  35 Ks. esim. http://www.manuscripts.org.ru, joka sisältää tiivistelmiä joistakin 1970–

1990-luvuilla Neuvostoliitossa ja Venäjällä laadituista kirkkomusiikkia käsittele-
vistä tutkimusraporteista.

  36 Palikarova-Verdeil 1953.
  37 Velimirovi� 1960. Velimirovićin teoksessa Palikarova-Verdeilin tutkimuksia ei

arvosteta kovin korkealle. – Velimirovićin (1998) tietosanakirja-artikkeli venä-
läisestä kirkkomusiikista The New Grove Dictionary of Music and Musicians
-teoksessa sisältää erinäisiä epätarkkuuksia.

  38 Swan 1940. Artikkeli ei sisällä juuri mitään käänteentekevää.
  39 Swan 1969.
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lopputuloksiin.40

Venäläisen kirkkomusiikin historian kirjoitus 1900-luvulla oli pääasiassa
Venäjältä sisällissodan aikana emigroituneen Ivan” Gardner”in (Johann von
Gardner, 1898–1984)41 vastuulla. Gardner”in kirjallisen tuotannon sivumäärä
lienee laajempi kuin kaikkien muiden aihetta lännessä vuoden 1917 jälkeen
tutkineiden yhteensä. Suurin osa teoksista ja artikkeleista on julkaistu venä-
jäksi tai saksaksi, pari ranskaksi, ja käännöksiä on laadittu ainakin englanniksi
ja suomeksi.42 Kirjoituksissaan Gardner” keskittyy venäläisen kirkkomusiikin
historiaan ja semiografiaan mutta myös kirkkomusiikin teologiaan. Tämän
tutkimuksen keskeistä lähdeaineistoa ovat monet Gardner”in kirjoitukset; ve-
näläisen kirkkomusiikin historian osalta tärkeimpänä lähteenä on hänen pää-
teoksensa Venäjän ortodoksisen kirkon jumalanpalveluslaulu,43 jonka sivu-
määrä on miltei 1300.

0.2.3. Suomalaista ortodoksista kirkkomusiikkia käsittelevä tutkimus ja
kirjallisuus

Jos ortodoksisen kirkkomusiikin tutkimus yleensä on ollut kohtalaisen vähäistä,
vielä vähäisempää on ollut tutkijoiden kiinnostus tämän tradition suomalaista
muotoa kohtaan. Käytännössä ainoa suomalaista ortodoksista kirkkomusiikkia
käsittelevä ylempi akateeminen opinnäyte on Hilkka Seppälän väitöstutkimus.44

Joensuun yliopistossa on annettu ortodoksisen kirkkomusiikin koulutusta jo yli
10 vuoden ajan, mutta toistaiseksi koulutus ei ole tuottanut lisensiaatti- tai väi-
töskirjatason tutkimuksia, ainoastaan yhdeksän pro gradua. Pro graduista kuu-
si käsittelee tai sivuaa suomalaista kirkkomusiikkia, ja osa niistä painottuu
kirkkomusiikin käytännön kysymyksiin; varsinaista musiikintutkimusta on

                                          
  40 Swan 1967.
  41 Gardner”in elämäkertatietoja löytyy kirjoituksista Morosan 2000 ja Seppälä

2000a.
  42 Gardner”in teosten bibliografioita löytyy esim. teoksista Gardner” 1978, 35–36,

50–52 sekä Seppälä 2000b.
  43 Gardner” 1978; 1982. Kyseisestä historiateoksesta on saatavilla myös saksankie-

linen käännös (Gardner 1976; 1983; 1987a) sekä englanninkielinen käännös
(Gardner 1980; 2000), joka kattaa venäjänkielisen laitoksen 1. niteen. Saksan-
kielistä laitosta en ole tarkastellut, mutta erityisesti englanninkielisen käännöksen
osalta on todettava, että sitä on monin paikoin lyhennelty, ja asioita on siinä
ryhmitelty uudella tavalla (Gardner 1980 sisältää tosin myös venäjänkielisestä
laitoksesta puuttuvaa materiaalia). Erikieliset laitokset eivät siis ole sisällöltään
identtisiä. Tosiasiat tukevat näkemystä, että nimenomaan venäjänkielinen laitos
on julkaistu kirjoittajan alun perin tarkoittamassa muodossa. Vaikka osa kään-
nöksistä on ilmestynyt samaan aikaan tai varhemmin kuin venäjänkielinen laitos,
on tiedossa, että teos oli valmiina jo vuonna 1971. Taloudellisista syistä julkaisu
tapahtui useita vuosia myöhemmin. (Ks. Morosan 1980, 9.)

  44 Seppälä 1981.
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mukana niukasti. Suomalaisen kirkkomusiikin historiaan tai repertuaariin liit-
tyviä tutkimuksia45 on näissä kolme kappaletta.

Joensuun ortodoksisen (ja läntisen) teologian laitos on tuottanut muutamia
kirkkomusiikkia käsitteleviä julkaisuja,46 ja lisäksi laitoksen vuosikirjassa on
julkaistu artikkeleita ja käännöksiä. Aktiivisena kirjoittajana on esiintynyt lä-
hinnä professori Seppälä. Muissa akateemisissa instituutioissa kiinnostusta
ortodoksista kirkkomusiikkia kohtaan ei ole lainkaan tunnettu.

Vähälukuisten akateemisten tutkimusten lisäksi suomalaista kirkkomusiik-
kia käsittelevä kirjallisuus koostuu lähinnä aikakauslehtiartikkeleista sekä
joistakin lyhyehköistä tutkielmista ja esittelyistä. Tämän tutkimuksen kannalta
sangen keskeinen lähde on Aleksanteri Kasangon kirjoitus Sävelmäjaksojem-
me rakenteesta.47 Lisäksi on syytä mainita Seija Lappalaisen artikkeli,48 joka
käsittelee muutamien 1900-luvulla vaikuttaneiden suomalaisten ortodoksisen
kirkkomusiikin säveltäjien elämää ja tuotantoa.

0.3. Tutkimusaineisto49

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisista ja venäläisistä kirkkomu-
siikkijulkaisuista ja jumalanpalveluskirjoista sekä kahdeksansävelmistön
syntyhistorian selvittämisen osalta arkistomateriaalista. Suomalaisen kahdek-
sansävelmistön melodioista tarkastelen lähinnä stikiira-, tropari- ja ka-
nonisävelmiä sekä vastaavia venäläisen aineiston melodioita. Tarkastelun ul-
kopuolelle jäävät tässä vaiheessa mm. prokimeni- ja lauselmasävelmät sekä
juhlapäivien kanonisävelmät.

Venäläinen nuottiaineisto jakaantuu sisältönsä perusteella kahteen päälajiin.
Kanoninen kirkkomusiikki on musiikkimateriaalia, jonka Pyhä Synodi on jul-
kaissut yksiäänisenä kiovalaisella neliönuottikirjoituksella nuotinnettuna vuo-
sina 1772–1917. Kanoniseen kirkkomusiikkiin on tietyin varauksin luettavissa
myös käsikirjoitusaineisto ja ennen vuotta 1772 painettu nuottimateriaali sekä
kaikesta edellämainitusta laaditut moniääniset sovitukset. 50

Toisen musiikinlajin muodostaa semikanoninen kirkkomusiikki, joka oli vi-

                                          
  45 Pyrrö 2000; Nykänen 2000; Virolainen 1996.
  46 Mm. Seppälä 1996 (joka sisältää myös muutamia kirjoittajan laatimia tietosana-

kirja-artikkeleita); Nikolaidis 1997; Matsi 1995; Gardner 2000b.
  47 A. Kasanko 1938.
  48 Lappalainen 1994. Artikkeli sisältyy Musiikin Suunta -lehden ortodoksista kirk-

komusiikkia käsittelevään teemanumeroon, jonka toimitti Hilkka Seppälä.
  49 Aineisto on yksilöity lähdeluettelossa sekä osin luvussa 5.
  50 Ks. luvut 3 ja 6. Kanoniseen kirkkomusiikkiin voidaan lukea myös teoksessa

Potulov” 1898 esitetty materiaali, joka on reprodusoitu käsikirjoituksista. – Tä-
män aineiston täydennykseksi olen jossakin määrin käyttänyt Synodin julkaise-
maa neliäänistä nuottimateriaalia, joka painettiin tavanomaisella nuottikirjoituk-
sella kokoelmassa ²erkovno-pêv½eskïj sbornik” 1900-luvun alkuvuosina.
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rallisesti (tai ainakin käytännössä) hyväksyttyä mutta julkaistiin muiden ta-
hojen kuin Synodin toimesta. Tähän lajiin kuuluvat hovikapellan obihodit ja
muut nuottijulkaisut sekä mm. Valamon luostarin sävelmistö.51

Kanonisen ja semikanonisen kirkkomusiikin ulkopuolelle jäävät tunnettu-
jen säveltäjien vapaat, kanonisiin tai semikanonisiin melodioihin perustumat-
tomat sävellykset 1600-luvulta alkaen.

Varhaisimmat tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvat nuottijulkaisut ovat
peräisin 1700-luvulta. Aineiston kokoaminen on osittain ollut vaikeaa, sillä
suurin osa nuottijulkaisuista on harvinaisia. Kaikkea sitä aineistoa, johon tut-
kimuksessa viittaan, en ole saanut käsiini, mutta tutkimuksen kannalta keskei-
set julkaisut olen tavoittanut. Aineisto on koottu useista kirjastoista ja yksi-
tyiskokoelmista eri puolilta maailmaa.

Tutkimusaineiston lisäksi olen pyrkinyt käyttämään hyväkseni kaikkea re-
levanttia venäläistä kirkkomusiikkia käsittelevää kirjallisuutta niiltä osin kuin
se on ollut tavoitettavissa.

0.3.1. Tutkimusaineiston ominaisuuksista

Tutkimuksen pääkohteena on venäläinen ja suomalainen yksi- ja moniääninen
ortodoksinen kirkkomusiikki. Suurimmaksi osaksi tämä musiikki on syntynyt
anonyymisti, eikä sen tarkka ajoitus ole mahdollista. On syytä tähdentää, ettei
ortodoksisen (sen paremmin kuin esim. gregoriaanisenkaan) kirkkomusiikin
kohdalla ole tavallisesti kysymys säveltaiteellisista teoksista. Yleensä musiik-
ki perustuu tietynlaiseen kiinteän aineiston kierrätykseen. Eri hymnografiset
tekstit on sävelitetty materiaalilla, joka esiintyy jossakin muodossa myös
muissa kirkkoveisuissa.

Käytännön syistä tutkimuskohteena on musiikin nuotinnettu asu. Mikäli
tutkittaisiin musiikin soivaa asua, törmättäisiin moniin ongelmiin. Musiikin
esittämisestä historian kuluessa on säilynyt niukasti luotettavia kuvauksia, ei-
kä siitä luonnollisestikaan ole saatavilla äänitallenteita.

Venäläiseen kanoniseen ja semikanoniseen kirkkomusiikkitraditioon kuu-
luvan musiikin määrä on huomattava. Niiltä osin kuin se löytyy painetuista
julkaisuista, puhutaan tuhansista nuottisivuista, joista suuri osa on yksiäänisiä
ja tiiviisti kirjoitettuja. Pelkästään käsikirjoituksista löytyvää neumeilla nota-
toitua musiikkia on arvioitu olevan olemassa enemmän kuin Synodin painat-
tamaa.52 Tätä tutkimusta tehdessäni olen tarkastellut satoja nuottisivuja.

                                          
  51 Hovikapellan julkaisuista ks. luku 5.1. Valamon luostarin sävelmistö on Obi-

hod” 1909. – Gardnerin historiateoksen englanninkielisessä 1. niteessä (1980,
103, viite 8) mainitaan, että paikallissävelmistöt, kuten eri luostarien sävelmistöt,
olisi luettava osaksi kanonista kirkkomusiikkia, mutta kyseinen viite puuttuu te-
oksen venäjänkielisestä laitoksesta. Mielestäni on asianmukaisempaa lukea em.
sävelmistöt semikanoniseen kirkkomusiikkiin kuuluviksi.

  52 Ks. esim. Swan 1969, 56.
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Suurin osa musiikkiaineistosta on rytmiltään vapaata eikä noudata sään-
nöllistä metriä – ts. sitä ei voida jakaa kiinteänmittaisiin metrisiin yksiköihin
tai tahteihin. Musiikin perusyksikkönä ovat melodiset säkeet, jotka ovat
vaihtelevanmittaisia. Nämä ominaisuudet asettavat tiettyjä vaatimuksia mu-
siikkianalyysissa käytettäville menetelmille.

Kanoninen musiikkimateriaali on yleensä nuotinnettu tavanomaisesta poik-
keavalla nuottikirjoituksella, eli ns. kiovalaisella neliönuottikirjoituksella. Ne-
liönuottikirjoituksen lukeminen ei kuitenkaan tuota erityisiä vaikeuksia, sillä
sen symbolit ja konventiot vastaavat tavanomaista nuottikirjoitusta – ainoastaan
merkkien ulkoasu poikkeaa totunnaisesta. Neliönuottikirjoituksessa käytetään
kanonisissa nuottikirjoissa vain yhtä nuottiavainta, joka vastaa länsimaisen
kirjoituksen alttoavainta. Nuottikirjoituksen tulkinta tapahtuu seuraavasti:

Nuottiesimerkki 0–1. Kiovalainen neliönuottikirjoitus ja sen tulkinta.53 Viivastopa-
rin ylemmällä viivastolla ovat neliönuottikirjoituksen symbolit (»neliönuotit») ja
alemmalla vastaavat länsimaisen nuottikirjoituksen symbolit (»pyöreät nuotit»).

Esitysohjeita, taukoja tai muita merkkejä ei käytetä (lukuunottamatta alen-
nusmerkkiä, joka esiintyy ainoastaan yksiviivaisen b-sävelen kohdalla).54

0.3.2. Tutkimusaineistoon liittyvät ongelmat ja kysymykset

Venäläinen kanoninen kirkkomusiikki on tutkijan kannalta eräässä tärkeässä
mielessä ongelmallinen alue. Tämä ongelma koskee lähdeaineistoa. Käytän-
nössä ainoastaan Synodin painattamat nuottikirjat (ja eräät vastaavat julkaisut)
ovat siinä määrin yleisiä (tosiasiassa nekin ovat melko harvinaisia), että niitä on
                                          
  53 Sputnik” psalomš½ika 1916, 26.
  54 Rajaus koskee kanonista kirkkomusiikkia. Esim. Dileckïjn 1600-luvun sävel-

lysoppaassa (1670/1679; Smolenskïj 1910) neliönuottikirjoitusta käytetään mo-
nipuolisemmin (ks. esim. Smolenskïj mts. 56–57).
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ollut mahdollista tavoittaa. Synodin nuottikirjoissa on kuitenkin reprodusoitu
vain pieni osa znamennyjta myöhemmistä sävelmistöistä.

Synodin kirjoista puuttuvia melodioita on mahdollista tavata lähinnä lou-
naisvenäläisissä 1700-luvun alkupuolella painetuissa irmologioneissa sekä kä-
sikirjoituksissa. Joitakin fragmentteja näistä löytyy eräistä länsieurooppalai-
sista ja mahdollisesti yhdysvaltalaisista kirjastoista. Ennen vallankumousta
Venäjällä oli muutamia varsin kattavia käsikirjoituskokoelmia lähinnä kirkol-
listen instituutioiden hallussa, mutta neuvostovallan toimesta nämä kokoelmat
hajotettiin ympäri maata. Tällä hetkellä käsikirjoituksista ja niiden sijaintipai-
koista ei tiettävästi ole olemassa kattavia luetteloita.55

Toisaalta voidaan todeta, että teologisessa mielessä ainoastaan Synodin
kirjoihin painettu kirkkomusiikki on kanonista, ja muu aineisto voitaisiin tällä
perusteella jättää vaille huomiota. Mutta musiikintutkimuksen näkökulmasta
käsin tämä määritelmä ei ole missään mielessä onnistunut.

Vaikka aineistossani on mielestäni varsin edustava otos kanonisen kirkko-
musiikin keskeisiä julkaisuja, se ei kuitenkaan ole täysin kattava. Edelleen on
merkillepantavaa, että kanonisesta aineistosta suuri osa on painettu myöhem-
min kuin hovikapellan nuottijulkaisut ja on peräisin samalta tai myöhemmältä
ajalta kuin suomalainen sävelmistö muotoutui.

Tiettynä ajankohtana julkaistun sävelmistön vertaaminen myöhemmin jul-
kaistuun kanoniseen materiaaliin saattaa vaikuttaa ongelmalliselta, eikä on-
gelman mahdollisuutta voida kiistää. Ei esimerkiksi ole käytettävissä tietoja
siitä, onko varhaisempi semikanoninen sävelmämateriaali vaikuttanut myö-
hemmin julkaistuun kanoniseen aineistoon, ja mikäli vaikutusta on esiintynyt,
millainen on sen luonne.

Ongelma korostuu erityisesti kanonisävelmien kohdalla. Aineistooni kuu-
luvassa 1890-lukua edeltävässä Synodin nuottimateriaalissa on nimittäin ai-
noastaan varsinaisen znamennyj-sävelmistön kanoneja. Ilmeisesti Synodi al-
koi julkaista kreikkalaisen ja kiovalaisen sävelmistön kanoneja sekä veisuja
lyhennetyillä sävelmillä vasta noina aikoina.56 Onko sävelmät nuotinnettu kä-
sikirjoituksista vai suullisesta perinteestä, ja mikä on niiden historia ennen ky-
seisiä julkaisuja, ovat kysymyksiä, joita ei ole ollut mahdollista selvittää.

Toisaalta voidaan olettaa, että Synodin julkaisut edustavat kirkon todellista
tai ainakin »virallista» traditiota riippumatta niiden julkaisuajankohdasta.
Niissä sävelmissä, jotka löytyvät myös varhaisemmasta aineistosta, keskinäi-
set eroavuudet eri julkaisuissa ovat enimmäkseen vähäisiä; merkittävimmän

                                          
  55 Olen myös saanut havaita, että kirjastotutkimus nykyaikana Venäjällä on käytän-

nössä monessakin mielessä ongelmallista. Mikäli ylipäänsä on mahdollista
päästä harvinaisemman aineiston ääreen, ulkomaalaisilta saatetaan periä sen
käytöstä huomattavia korvauksia, eikä valokopioiden tai muiden jäljenteiden
saaminen aineistosta ole silti lainkaan mahdollista tai edellyttää erityisjärjeste-
lyitä, kuten henkilökohtaisen kopiokoneen käyttämistä, josta on tietenkin rajalla
maksettava tullimaksuja.

  56 Vrt. Sputnik” psalomš½ika 1916, 13.
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poikkeuksen muodostaa kiovalainen sävelmistö. Mutta kiovalaisen sävelmis-
tönkään melodioissa eri vuosilta ei voida havaita systemaattista muuntumista
hovikapellan sävelmistöjen suuntaan puhumattakaan siitä, että hovikapellan
melodioita olisi sellaisenaan julkaistu Synodin nuottikirjoissa.

0.4. Melodioiden tutkimisen menetelmistä

Tämän tutkimuksen musiikkianalyyttinen osuus keskittyy melodioihin. Melo-
dia-analyysimenetelmälle asetettavat vaatimukset ovat yksinkertaiset: miten
voidaan osoittaa kahden tai useamman melodian samankaltaisuus tai erilai-
suus, ja miten samanlaisuuden/erilaisuuden määrää voidaan mitata?

Tutkimustyöni edetessä olen joutunut tekemään sellaisen huomion, että
syystä tai toisesta melodioiden formaalin samankaltaisuuden tai erilaisuuden
eksakti mittaaminen ei ole erityisemmin kiinnostanut musiikkitieteilijöitä, ei-
kä siihen ole kehitetty kontekstista riippumattomia menetelmiä. On kuitenkin
osoitettavissa eräänlainen vertailevan melodiatutkimuksen traditio, joka on
syntynyt kansanmusiikin tutkimuksen piirissä ja jatkunut etnomusikologiassa.

0.4.1. Perinteinen vertaileva melodiatutkimus ja sen perillisiä

Kansan- ja kirkkomusiikintutkijoita on kiinnostanut eri lähteistä transkriboi-
tujen tai löydettyjen sävelmien ja niiden toisintojen ryhmittely, vertailu ja
luokittelu. Toisintoja on kirjoitettu nuottiesimerkeiksi sijoittamalla saman-
kaltaiset melodiat päällekkäisille viivastoille ja tabuloimalla melodioiden yh-
teiset tai samankaltaiset segmentit samoihin vertikaalisiin positioihin.57

Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan yleensä esitetä erityisiä kriteerejä sille,
millä perusteella kaksi melodiaa ovat toistensa toisintoja, vaan ratkaisut pe-
rustuvat nähtävästi intuitioon.58 Joissakin tapauksissa toisinnon kriteeriksi on
riittänyt kahden musiikkinäytteen muotorakenteen samankaltaisuus,59 vokaa-
limusiikin kohdalla tekstien identtisyys60 tai jokin muu musiikinulkoinen te-
kijä. Erkki Pekkilän61 mukaan näyttää siltä, että »jokainen aineisto vaatii
oman luokittelutapansa, joka ei – – sovellu muuhun aineistoon.»

Ilmeisesti varhaisin suomalainen kirjoittaja, joka pureutuu näihin kysy-

                                          
  57 Ks. esim. Olsvai 1963; Knudsen 1961; Elschek 1965; Hoshovs’kyj 1965; Vetterl

1965; Mäkinen 1964; 1968; Seppälä 1981. Samaa esitystapaa ovat käyttäneet
myös Bartók ja Kodály kansanmusiikkitutkimuksissaan.

  58 Sangen selvästi tämä ongelma näkyy mm. Seppälän tutkimuksessa (ks. esim.
Seppälä 1981, 142–144).

  59 Esim. luokitellaan yhteen melodiat, joiden muotokaava on aba. – Ks. esim. El-
schek 1965; Elscheková 1966.

  60 Esim. Taitto 1988.
  61 Pekkilä 1988, 30.
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myksiin, on Ilmari Krohn.62 Krohnin menetelmässä melodiat jaetaan säkeisiin,
joista haetaan melodiset avainkohdat ja ryhmitellään melodiat niiden mukaan.
Samoilla linjoilla on Taneli Kuusisto,63 joka esittää, että kansansävelmissä toi-
sinnot voidaan osoittaa nimenomaan säkeittäisen vertailun avulla: jos vertail-
tavissa melodioissa jotkin järjestyksessä samat säkeet (viimeistä lukuunotta-
matta) ovat identtisiä tai lähes identtisiä, kyseessä ovat toisinnot – jos em.
identtisiä säkeitä ei ole, kyse ei ole toisinnoista.

Askelta eteenpäin merkitsee Ilkka Taiton gregoriaanisten antifonisävelmien
vaihtelua eri lähteissä käsittelevä tutkimus.64 Vaikka työssä ei ole pohdittu
melodia-analyysin metodeja itse materiaalia abstraktimmalla tasolla, kirjoit-
taja määrittelee toisintojen välisen muuntelun kuvaamiseksi tilastollisen tun-
nusluvun, muunteluprosentin. Muunteluprosentti saadaan jakamalla ensisijai-
sessa lähteessä65 annetun melodian sävelten määrällä niiden sävelten määrä,
jotka tarkasteltavassa toisinnossa poikkeavat ensisijaisesta melodiasta.66 Tai-
ton aineiston melodiatoisinnoissa tunnusluvun arvo vaihtelee välillä 0–17 %.67

Niistä suomalaisista tutkimuksista, joissa ongelmakenttä on samantapainen,
on viimeisimpiä Jukka Louhivuoren työ Veisuun vaihtoehdot.68 Tämä tutki-
mus käsittelee hengellisten kansansävelmien vaihtelua eri laulajilla ja sisältää
myös yleispätevää pohdintaa melodioiden vertailun metodeista.

Louhivuoren69 mukaan »sävelmä»70 on syntagmaattinen ketju, joka muo-
dostuu paradigmaattisessa suhteessa olevista osista. »Sävelmä» sisältää sellai-
set toisinnot, joilla on runsaasti melodis-rytmisiä yhtäläisyyksiä. Samaan »sä-
velmään» kuuluvaksi luokitteleminen edellyttää, että valtaosa vertailtavien
melodioiden tahtien painollisista sävelistä on samoja. Samaan »sävelmään»
kuuluvien melodioiden painottomien tahtiosien sävelissä voi olla huomatta-
viakin eroja. »Sävelmään» kuuluvat melodiat muodostavat redaktion.71

Louhivuori erottaa tarkastelemistaan melodioista kolmitasoisen hierarkki-
sen rakenteen: syvärakenteen, keskikerroksen ja pintakerroksen. Syvärakenne
muodostuu runkosävelistä, joita ovat painollisten tahtiosien sävelet. Keskiker-
                                          
  62 Krohn 1902–1903, sit. Pekkilä 1988, 29.
  63 Kuusisto 1927, 95–96.
  64 Taitto 1988. Taitto (mts. 43) kirjoittaa sangen kuvaavasti melodiatutkimuksen

metodisesta tilasta: »Pohjoismaisen sävelmätutkimuksen suurin – ja uskomatto-
min – puute on perinteisesti ollut teorianmuodostuksen alkeellisuus tai jopa sen
alitajuisuus.»

  65 Ensisijaisena lähteenä Taitolla on määrätty korpus; ensisijaisuus ei perustu mu-
siikillisiin ominaisuuksiin.

  66 Taitto 1988, 37. Kirjoittaja toteaa muunteluprosentin huonoksi puoleksi sen, ettei
luku kerro mitään muuntelun laadusta.

  67 Mts. 270.
  68 Louhivuori 1988. Ks. myös Louhivuori 1990.
  69 Louhivuori 1988, 9.
  70 Koska omassa tutkimuksessani sanan sävelmä merkitys on varattu muuhun käyt-

töön, sijoitan Louhivuoren sävelmä-termin tässä jatkuvasti lainausmerkkeihin.
  71 Louhivuori mp.
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ros muodostuu tahtiosien puolikkaista ja pintarakenne tahtiosien neljännek-
sistä ja pienemmistä nuottiarvoista.72 Tältä osin Louhivuoren menetelmä on
sidottu metrisesti säännölliseen musiikkiin, jossa on osoitettavissa kiinteä tah-
tilaji.

Louhivuori määrittelee edelleen toisinnon ja itsenäisen melodian eroja ja
toteaa, ettei ero ole aina yksiselitteinen. Toisinto (eli tiettyyn »sävelmään»
kuuluva melodia) on musiikillinen kokonaisuus, »jonka tutkija voi todeta ole-
van melodisesti ja rytmisesti lähellä jotain olemassaolevaa toisintoa.»73 Melo-
dinen läheisyys merkitsee sitä, että vertailtavien toisintojen »säkeiden melodi-
set kaarrokset, runkosävelet ja – – rytmit ovat useimmissa säkeissä samoja».74

Tahtitoisintoja ovat Louhivuorella sellaiset tahdit, jotka esiintyvät redakti-
on melodiatoisinnoissa samoilla kohdilla mutta erilaisina; redaktion tasolla
tahtia, josta esiintyy tahtitoisintoja, kutsutaan poiketahdiksi. Sellainen syn-
tagmaattisen ketjun eli melodian osa, joka voi vaihtua melodian identiteetin
kärsimättä, on paradigma. Paradigman pituus ei ole sidottu tahteihin. Melodi-
an skeema käsittää sen muodon (esim. jonomainen tai parillinen), yksittäisten
säkeiden melodiakaarrosten luonteen (esim. kaari tai suora) sekä em. hierark-
kisen rakenteen. Analyysinsa apuvälineiksi Louhivuori määrittelee useita ti-
lastollisia tunnuslukuja, kuten toisinto-, poike-, veisaaja- ja virsifrekvenssin
sekä poiketahtien lukumäärän.75

0.4.3. Paradigmaattinen musiikintutkimus. Musiikin generatiiviset kieli-
opit

Musiikkisemiotiikan piirissä syntyi 1960–70-lukujen taitteessa ns. paradig-
maattinen musiikkianalyysi. Menetelmän taustana ovat Claude Lévi-Straussin
myytteihin kohdistuvat tutkimukset. Lévi-Strauss esittää hypoteesin, että ul-
koavaruuden muukalaiset ovat onnistuneet hankkimaan taidon meikäläisen
kirjoitetun kielen tulkitsemiseksi, mutta saavat sitten käsiinsä orkesteriparti-
tuurin. Partituuria tarkastelemalla he oivaltavat, että se on kaksiulotteinen: ho-
risontaalisesti luettaessa nähdään musiikkitapahtumat ajallisena jatkumona,
mutta samalla partituuria on luettava vertikaalisesti yhtäaikaisten tapahtumien
ymmärtämiseksi.76

Paradigmaattinen analyysi eroaa perinteisestä muotoanalyysista siinä, ettei
tarkasteltavan musiikin muotoyksiköiden ominaisuuksille aseteta ennakko-

                                          
  72 Mts. 11. Toisaalla Louhivuori (1990, 32) mainitsee, että hierarkian periaatteet ovat

»osittain samat» kuin Lerdahl ja Jackendoff (1985, ks. esim. 18–31) esittävät.
  73 Louhivuorikaan ei anna tässä eksakteja periaatteita vaan viittaa tutkijan näke-

mykseen, kokemukseen tai intuitioon.
  74 Louhivuori 1988, 9.
  75 Mts. 13–16. Tilastollisen tarkastelutavan vuoksi Louhivuoren tutkimus on ras-

kasta luettavaa, eivätkä sen tulokset aukea lukijalle erityisen helposti.
  76 Monelle 1992, 80–82.
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odotuksia.77 Musiikista ei oleteta tiedettävän mitään sellaista, mitä analyysi ei
paljasta, kuten on laita em. muukalaishypoteesissa.

Paradigmaattisen musiikkianalyysin formuloi alkuaan Nicolas Ruwet.78

Kyseessä on menetelmä, joka pyrkii paljastamaan tutkittavan musiikin muoto-
rakenteet neutraalilla tasolla.79 Menetelmässä tarkasteltava musiikki segmen-
toidaan mekaanisesti käyttäen hyväksi nuottikuvasta havaittavaa toistoa, eikä
segmentoinnille aseteta muita kriteerejä.80

Paradigmaattisen musiikkianalyysin relevanssista on käyty musiikkitieteen
kentällä keskustelua, mutta menetelmän myönnetään soveltuvan erityisesti
yksiäänisen musiikin tarkasteluun. Menetelmän esittelyssä sitä sovelletaan re-
nessanssin laulumusiikkiin. Myöhemmin Ruwet on käyttänyt menetelmää
myös moniääniseen musiikkiin: Debussyn Pelleas’n ja Melisanden preludiin.
Samoin Jean-Jacques Nattiez on tarkastellut menetelmän avulla sekä yksi-
äänistä (Debussyn Syrinx, Varèsen Density 21.5) että moniäänistä musiikkia
(Brahmsin pianokappaleita). Moniäänisen musiikin analysointi tällä menetel-
mällä tuottaa runsaasti nuottimateriaalia, eivätkä tulokset ole samalla tavoin
vakuuttavia kuin yksiäänisessä musiikissa.81

Analyysien esitystapa muistuttaa ensi näkemältä perinteisessä melodiatut-
kimuksessa käytettyä. Tarkasteltavassa teoksessa toistuvat segmentit pyritään
tabuloimaan päällekkäisille viivastoille samoihin positioihin, kuitenkin siten,
että musiikin kokonaismuoto säilyy, ja teos on luettavissa alkuperäisessä
muodossaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas.82

Erona perinteistä tutkimusta kiinnostavaan melodioiden ja niiden toisinto-
jen ryhmittelyyn on, että paradigmaattista musiikkianalyysia on toistaiseksi
sovellettu tietyn teoksen tai musiikkinäytteen sisällä, ei useiden teosten tai
näytteiden välillä. En kuitenkaan näe periaatteellista syytä, miksei menetel-
mää voisi käyttää myös laajemman melodiajoukon tutkimiseen; tällöin kui-
tenkin paradigmaattisen analyysin tavanomaisesta esitystavasta on luovuttava.
Sovellan menetelmää rajoitetusti luvussa 6.7. znamennyj-musiikin tarkastelun
yhteydessä.

Paradigmaattisen musiikkianalyysin ideoita on sittemmin sovellettu musii-
kin generatiivisten kielioppien laadinnassa.83 Tarkasteltava laaja musiikkiai-
neisto segmentoidaan ja järjestetään kieli- ja kognitiotieteellisin menetelmin,
ja segmenttien distribuutio kuvataan puudiagrammien avulla. Tuloksena saa-
daan tietyn musiikkityylin yleinen kielioppi, jonka mukaan voidaan generoida
uutta tyylinmukaista musiikkia. Tämäkin menetelmä valaisee tarkasteltavan

                                          
  77 Bent & Drabkin 1990, 96.
  78 Ruwet 1966; 1987. Menetelmää on edelleen kehittänyt Nattiez (1982; 1989).
  79 Neutraalin tason analyysista ks. Nattiez 1990, 133–182.
  80 Ks. esim. Ruwet mp.; Monelle 1992, 83–89.
  81 Ks. Monelle 1992, 94–120.
  82 Monelle 1992, 85; Ruwet 1987, 20–22.
  83 Esim. Lerdahl & Jackendoff 1983; Sundberg & Lindblom 1990; Baroni 1983.

Ks. Monelle mts. 127–161; Selfridge-Field 1998, 7.
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musiikin muotoutumista, ja sen käytännön sovellukset, esim. tietyn tyylistä
musiikkia säveltävät tietokoneohjelmat, ovat luonnollisesti raflaavia mutta
sangen kaukana oman tutkimukseni kontekstista ja tavoitteista.

0.4.4. Melodioiden ominaisuuksien tutkimus musiikkitieteessä ja etno-
musikologiassa

Perinteisesti musiikkianalyysi on painottunut harmonian tarkasteluun, ja me-
lodian analysointi on jäänyt vähemmälle.84 Normatiivisia ohjeita melodioiden
säveltämiseksi tarjoavat erilaiset sävellysoppaat, joita on julkaistu ainakin ba-
rokin ajasta alkaen.85 Laajimmin sovellettu musiikin melodisiin ulottuvuuksiin
kantaaottava analyysimenetelmä on Schenker-analyysi.86 Schenker-analyy-
sissa melodian säveliä arvotetaan suhteessa musiikin harmoniseen progressi-
oon, ja sen tuloksena löydetään melodisia runkosäveliä sekä vähemmän tär-
keitä säveliä, jotka voidaan jättää pois reduktioista. Kuitenkin Schenker-
analyysista on todettu, että se »epäonnistuu pahimmin melodian ja rytmin pa-
rametrien käsittelyssä.»87 Melodioita voidaan Schenker-analyysin avulla redu-
soida, mutta menetelmä ei takaa melodian identiteetin kannalta olennaisten
sävelten säilymistä reduktioissa.88

Melodian teoriaa samassa mielessä kuin harmonian teoriaa eri aikakausina
ei ole toistaiseksi formuloitu, vaan melodian tutkimus on keskittynyt tiettyihin
melodioiden ominaisuuksiin kerrallaan. Tuoreemmista tutkijoista Eugene
Narmour89 on joidenkin arvioiden mukaan onnistunut luomaan eräänlaisen
melodian yhtenäisteorian, joka tukeutuu kognitiiviseen psykologiaan. Näillä
keinoilla Narmour tarkastelee, miten melodioiden alut implikoivat niiden jat-
kumista. Lisäksi hän on tutkinut melodioiden syntaksia, ja on mm. havainnut,
että useimpien melodioiden rakenne perustuu rajoitettuun määrään melodisia
arkkityyppejä.

Etnomusikologian piirissä melodioiden kuulonvaraista transkribointia ja
analysointia on tarkastellut Vida Chenoweth.90 Chenowethin teos on tarkoi-
tettu kenttätöiden tekoa tukevaksi käsikirjaksi ja sisältää siten lähinnä käytän-
                                          
  84 Ks. Selfridge-Field 1998, 5.
  85 Klassismin ajan sävellysoppaita on tarkastellut Ratner (1985), tuoreemmista mai-

nittakoon esim. Jeppesen 1972; Toch 1948; Schoenberg 1943; 1990; Delamont
1976. Ortodoksisen kirkkomusiikin ainoan varsinainen sävellysoppaan kirjoitti
Dileckïj 1600-luvulla (1670/1679; teoksen reproduktio on Smolenskïj 1910).

  86 Schenker-analyysia käsittelevää ja sen sovelluksia sisältävää kirjallisuutta on
runsaasti, enkä käy sitä tässä luettelemaan.

  87 Narmour 1980, 58.
  88 Ks. Narmour mts. 58–86. Tässä suhteessa metodia on omien sanojensa mukaan

yrittänyt kehittää Leonard B. Meyer (1973, 109–110), mutta tuloksena on lähin-
nä melodioiden sanallista kuvailua (ks. mts. 111–268).

  89 Narmour 1990; 1992.
  90 Chenoweth 1986.
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nöllisiä ohjeita.91 Melodioiden nuotintamisen periaatteistossa tuodaan esille
lingvisti Kenneth Piken käsitepari emisistinen–etisistinen.92 Etnomusikologi-
assa käyttökelpoisena tarkastelutapana pidetään paremminkin emisististä kuin
etisististä. Käytännön esimerkkinä tarkastelutavan vaikutuksesta melodioiden
transkriboinnissa Chenoweth93 antaa seuraavan: jos tarkasteltavassa kulttuu-
rissa terssejä ei jaotella pieniin ja suuriin, eli tunnetaan vain yksi terssi, joka
voi esittäjästä tai tilanteesta riippuen olla suuri tai pieni, terssejä ei ole syytä
erotella myöskään transkriptiossa. Mielestäni näkemys on jossakin määrin
vaarallinen: kulttuurissa voi kuitenkin olla jonkinlaisia tiedostamattomia sään-
töjä suuren tai pienen terssin valinnalle, ja jos intervallien suuruuden vaihte-
lua ei oteta huomioon transkriptiossa, tämän ominaisuuden tutkiminen ei ole
myöhemmin mahdollista.

Kun melodiat on transkriboitu, Chenoweth esittää, että niitä tarkasteltaisiin
seuraavalla tavalla: Melodiat muunnetaan intervalliketjuiksi, ja taulukoidaan
kunkin melodian peräkkäiset intervallit. Lopuksi taulukot yhdistetään. Näin
saadaan tulokseksi tarkasteltavan aineiston melodioiden intervallien distri-
buutiota kuvaava kartta.94 Tarkastelutapa on peräisin kielitieteestä.95 Cheno-
weth ei kuitenkaan vastaa kysymykseen siitä, mikä on saatavien tulosten rele-
vanssi. Tällöin joka tapauksessa menetetään kokonaan mm. melodioiden ryt-
minen informaatio.

Etnomusikologiassa keskeisen melodioiden ominaisuuksia valottavan ar-
tikkelin on laatinut Charles Adams.96 Hänen menetelmässään melodiat redu-
soidaan kaksiulotteisiksi diagrammeiksi, joihin merkitään melodian nousut,
laskut ja käänteet. Reduktioiden resoluutio voi vaihdella, mutta Adams päätyy
nelipisteiseen diagrammiin. Diagrammiin merkitään melodian alku- ja päätös-
sävelet sekä korkein ja matalin sävel, jotka yhdistetään janoilla; mikäli jotkin
em. sävelistä osuvat samaan pisteeseen, diagrammin pisteiden määrä vähenee
vastaavasti. Murtoviivasta nähdään em. sävelten relatiiviset suhteet toisiinsa.
Näin kaikki mahdolliset melodiat ovat pelkistettävissä viiteentoista pe-
rushahmoon. Kun tarkasteltavat melodiat on käsitelty tällä tavalla, voidaan
verrata, millaiset perushahmot eri korpuksissa saavat eniten osumia.97

                                          
  91 Chenoweth mts. vii.
  92 Pike 1967, 37–68, sit. Chenoweth 1986, 41, 50–58; ks. myös Pekkilä 1988, 35–37.

Alkukielellä käsitepari on emic–ethic ja juontuu sanoista phonemic–phonetic.
(Vakiintunut suomalainen käännös hukkaa tämän lähtökohdan, mutta etisistisen
korvaaminen sanalla eettinen muodostaa myös ongelman.) Etisistinen tarkastelu-
tapa on tarkasteltavan kulttuurin ulkopuolinen: tarkastellaan esimerkiksi ulkoeu-
rooppalaisia musiikkikulttuureita länsimaisen taidemusiikin lähtökohdista käsin –
kun taas emisistinen tarkastelutapa käyttää lähtökohtanaan tarkasteltavan kulttuu-
rin ominaisuuksia sellaisina kuin ne ilmenevät kyseisen kulttuurin sisällä.

  93 Chenoweth 1986, 51–52.
  94 Mts. 42–49. Chenowethin metodia tarkastelee myös Monelle (1992, 63–65).
  95 Pike 1947.
  96 Adams 1976.
  97 Mp.
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0.4.5. Melodioiden tietokoneavusteinen luokittelu

Kun edellämainitut musiikkitieteelliset tutkimussuunnat eivät ole onnistuneet
esittämään yleispäteviä ratkaisuja yksinkertaiseen kysymykseen siitä, miten
melodioiden samanlaisuutta voidaan mitata, käytännönläheisempiä ratkaisu-
malleja on syntynyt tietokoneavusteisen musiikintutkimuksen piirissä. Tieto-
jenkäsittelytieteen parissa toimivia tutkijoita ovat perinteisesti kiinnostaneet
nimenomaan pragmaattiset kysymykset ja sovellukset, kuten esimerkiksi me-
lodisen samanlaisuuden tai erilaisuuden osoittaminen tekijänoikeudellisissa
kiistoissa,98 säveltäjän tunnistaminen digitaalisesta musiikkinäytteestä tieto-
koneen avulla99 ja hakujen suorittaminen digitaalisiin musiikkitietokantoihin
tallennetuista melodioista.100

Toistaiseksi useimmat melodioita tietokannoista hakevat algoritmit ovat
perustuneet yksinomaan säveltasojen tunnistamiseen. Tällöin eliminoidaan
melodian rytmiset elementit ja sisätauot sekä rekisteri-informaatio. Kriteeri on
katsottu riittäväksi, vaikka teksti-informaatiota haettaessa samanlaista tilan-
netta edustaisi hakujen kohdistaminen esim. pelkkiin konsonantteihin. Tällöin
haut tuottavat kyllä tarkoitettuja melodioita, mutta samalla ylimääräisiä osu-
mia.101

Säveltasojen koodaamisessa on noudatettu erilaisia käytäntöjä; käytetyim-
mät menetelmät ovat 7- ja 12-kantaiset.102 Osa algoritmeista ei tarkastele var-
sinaisia säveltasoja, vaan haut perustuvat melodian etenemissuunnan muutok-
siin. Spesifisemmät algoritmit tarkastelevat joko absoluuttisia tai relatiivisia
säveltasoja, eli melodian intervalleja.103

Rytmielementtien yhdistämistä säveltasoinformaatioon on hyödynnetty
joissakin algoritmeissa, lähinnä sellaisissa, joita käytetään metrisesti symmet-
risiin melodioihin. Tällöin voidaan tarkastella esim. vahvojen tahtiosien säve-
liä. Tähän on kehitetty erilaisia strategioita, joista kuitenkaan mikään ei ole
tullut yleisesti hyväksytyksi. Hakualgoritmeilla on useita puutteita: toistaisek-
si harvat niistä hallitsevat missään määrin esim. diminuutioita tai muunlaista
musiikillista varioitumista.104

                                          
  98 Cronin 1998.
  99 Cope 1998.
100 Smith & McNab & Witten 1998.
101 Selfridge-Field 1998, 15.
102 Mts. 16–18. Seitsenkantaisessa koodauksessa eri säveltasoja on seitsemän, jol-

loin voidaan koodata diatoninen sävelikkö, ja 12-kantaisessa 12, jolloin voidaan
koodata kromaattinen sävelikkö. Jälkimmäinen ei mahdollista enharmonisia sä-
veliä. Mikäli ne halutaan erottaa, tarvitaan 21- tai 40-kantaista koodausta.

103 Mts. 19, 25.
104 Selfridge-Field 1998, 35–55; Ó Maidín 1998; Crawford & Iliopoulos & Raman

1998.
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0.4.6. Tutkimusmenetelmien evaluointi

Edellämainituista menetelmistä mikään ei sellaisenaan sovellu tämän tutki-
muksen ongelmien ratkaisuksi. Tarkoituksenahan on osoittaa melodiajoukos-
sa yhteisiä ominaisuuksia sisältävät melodiat ja tehdä johtopäätöksiä melodi-
oiden samanlaisuuden/erovaisuuden asteesta. Perinteinen melodiatutkimus ei
kykene osoittamaan tämän tutkimuksen aineistossa tarkoitusta palvelevia työ-
välineitä, eivätkä juuri paremmin onnistu sen seuraajatkaan. Esimerkiksi Tai-
ton muunteluprosentti ei ole käyttökelpoinen, sillä vertailtavat melodiat saat-
tavat olla hyvinkin eripituisia ja sisältää eri määrän säveliä tai säkeitä. Tämä
johtuu siitä, että suhteellisen samanlaiseen melodiseen struktuuriin on eri vei-
suissa ja samojen veisujen erikielisissä käännöksissä sijoitettu eri määrä teks-
tiä.

Vaikka Louhivuoren tutkimusongelma saattaa ensi näkemältä muistuttaa
tämän tutkimuksen asetelmaa, se kuitenkin eroaa jälkimmäisestä merkittäväs-
ti. Ensinnäkin Louhivuori tutkii oraaliseen traditioon pohjautuvan musiikin
esittämistä; minun kohteenani on musiikin painettu asu. Toiseksi, edellistäkin
tärkeämpää on se, että Louhivuoren melodiatutkimuksessa keskeinen merki-
tys on tahdeilla: melodian kerroksiin strukturointi perustuu tahtien pää- ja si-
vuiskujen osoittamiseen. Ortodoksinen kirkkomusiikki puolestaan ei jakaannu
tahteihin; lähinnä vastaava muotoyksikkö on säe, joka on pituudeltaan ja ryt-
miseltä rakenteeltaan vaihteleva. Säkeittäinen tarkastelu Krohnin ja Kuusiston
periaatteilla on niinikään ongelmallista, koska säkeet heidän aineistoissaan
ovat säännöllisiä.

Painollisia säveliä on osoitettavissa myös tämän tutkimuksen aineistossa;
kirkkoslaavinkielisessä musiikissa ne osuvat tavallisesti tekstin painollisille
tavuille.105 Suomennetussa kirkkomusiikissa, jossa toisinaan on pyritty orjalli-
sesti seuraamaan alkuperäistä rakennetta, painolliset sävelet on saatettu siirtää
mekaanisesti suomennettuun veisuun. Tällöin ne eivät välttämättä osu tavuil-
le, jotka ovat suomenkielisessä tekstissä painollisia tai pitkiä. Joka tapaukses-
sa on osoittautunut, että painollisten sävelten sijoittumiselle saman sävelmä-
kaavan generoimissa melodioissa on vaikea löytää yleispätevää logiikkaa, jota
voisi käyttää hyväksi melodioita verrattaessa.

Louhivuoren käyttämät tilastolliset tunnusluvut voisivat muokattuina olla
käyttökelpoisia myös tässä tutkimuksessa. Ongelmana niiden kohdalla on
kuitenkin epähavainnollisuus; mielestäni numeeriset taulukot eivät yksinker-
taisesti paljasta musiikista välttämättä mitään olennaista. Tämän vuoksi käy-
tän toisenlaisia mittareita melodisen yhtäläisyyden erittelemiseksi.

Paradigmaattinen musiikkianalyysi on todennäköisesti fleksiibeli menetelmä
myös ortodoksisen kirkkomusiikin tarkastelussa – silloin, kun kysymysten
kohteena ovat melodioiden muoto tai muotoutumisen lainalaisuudet. Mitä tulee

                                          
105 Kirkkoslaavissa painollisten tavujen paikat vaihtelevat, kun taas suomessa kun-

kin sanan ensimmäisellä tavulla on paino. Slaavissa ei ole lainkaan pitkiä vo-
kaaleja eikä varsinaisia diftongeja; suomessa taas molempia on runsaasti.
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ortodoksisen kirkkomusiikin muotorakenteisiin, ne ovat sävelmistöstä riippuen
selkeitä tai vähemmän selkeitä. Akselilla selkeä–ei-selkeä venäläisen kirkko-
musiikin melodiat eri sävelmistöissä sijoittuvat muotonsa puolesta karkealla ta-
solla seuraavasti:

Selkeä Vähemmän selkeä Ei selkeä
• hovikapellan sävelmistö(t)
• suomalainen sävelmistö
• bulgarialainen sävelmistö
• kiovalainen sävelmistö
• pieni znamennyj-sävelmistö

• kreikkalainen sävelmistö • varsinainen znamennyj-sävelmistö

Taulukko 0–2. Sävelmistöjen muotorakenteiden selkeys.

Paradigmaattisen analyysin hyödyllisyys muodoltaan selkeiden sävelmis-
töjen kohdalla on kyseenalainen, sillä analyysi tuottaa tulokseksi tarkastelta-
van musiikin muotorakenteen, joka näissä tapauksissa on muutenkin ilmeinen.
Sen sijaan jotkin kreikkalaisen sävelmistön melodioista ovat muotorakenteel-
taan epämääräisiä, ja sama koskee varsinaisen znamennyj-sävelmistön melo-
dioiden pääosaa.

Melodiatutkimuksen ne haarat, jotka tuottavat melodioista erilaisia reduk-
tioita, eivät ole tässä tutkimuksessa käyttökelpoisia.106 Aineistoon kuuluvat
keskenään vertailtavat melodiat ovat löydettävissä sangen helposti itse mu-
siikkia ja eräitä musiikinulkoisia tunnusmerkkejä (kuten teksti, hymnografian
laji, sävelmäjakson numero) tarkastelemalla. Redusoinneilla melodioista voi-
daan epäilemättä poistaa yksilölliset piirteet ja osoittaa niiden keskinäinen su-
kulaisuus, mutta samaan tulokseen päästään muillakin menetelmillä.

Myöskään Chenowethin intervallisen distribuution tutkiminen ei tässä yh-
teydessä ole havainnollinen menetelmä. Sen sijaan melodian säveltasojen
konvertoiminen intervalleiksi voisi olla tarpeen, mikäli aineiston sinänsä sa-
mankaltaiset melodiat on nuotinnettu eri korkeuksille. Samaan mutta helpom-
minluettavaan tulokseen päästään transponoimalla melodiat identtisille sävel-
tasoille, mikä on tietokoneen avulla vaivatonta.

Melodioiden samanlaisuutta tutkivissa algoritmeissa sovelletut periaatteet
ovat tarjonneet eräitä lähtökohtia myös tämän tutkimuksen tarkastelutavalle.
Hakualgoritmit tuottavat tuloksia, vaikka rytmiset elementit jätetään huo-
miotta. Käytännössä melodioiden samanlaisuutta määrittävät näissä algorit-
meissa säveltasoista muodostetut vektorit eli peräkkäisten säveltasojen muo-
dostamat segmentit.

Ortodoksisessa kirkkomusiikissa tämä ratkaisu on tuloksellinen. Melodi-
oissa esiintyy rytmistä vaihtelevuutta, mutta sen sijaan säveltasoista koostuvat
segmentit saattavat toistua sellaisinaan tai vähäisessä määrin muuntuneina.

                                          
106 Tutkimus, jossa tämän aineiston melodioita tyypitettäisiin esim. Adamsin (1976)

typologian avulla, voisi sinänsä tarjota mielenkiintoisia näköaloja.
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Näinollen melodisen sukulaisuuden osoittaminen perustuu tarkastelussani en-
sisijaisesti yhteisten säveltaso- (tai intervalli-) segmenttien havainnointiin,
kun melodiat on ensin transponoitu siten, että useimmat toisiaan vastaavat sä-
velet sijoittuvat samoille korkeuksille. Segmentin pituus voi olla mikä hyvän-
sä kahdesta sävelestä ylöspäin; luonnollisesti pitkien yhteisten segmenttien
olemassaolo on merkki läheisemmästä sukulaisuudesta kuin lyhyempien.107

Perinteisen melodiatutkimuksen esitystapa, jossa melodiatoisinnot nuotin-
netaan päällekkäisille viivastoille ja tabuloidaan asianmukaisesti, palvelee hy-
vin myös tämän tutkimuksen tarkoitusperiä. Tällöin havaitaan helposti yhtei-
set säveltasosegmentit ja runkosävelet, ja lisäksi esitystapa säilyttää melodiat
alkuperäisessä muodossaan.

Piken käsitepari emisistinen–etisistinen on tämänkin tutkimuksen kannalta
relevantti. Ilman ortodoksisen kirkkomusiikkikulttuurin syvällistä tuntemusta
tämä tutkimus olisi tuskin mahdollinen, ja näkökulmani tutkimuskohteeseen
on ilman muuta kulttuurin sisäinen. Toisaalta tutkimus on edellyttänyt myös
etisististä tarkastelutapaa – emisististä venäläisen kirkkomusiikin teoriaa kun
ei ole dokumenteissa sen paremmin kuin perimätietona juurikaan säilynyt
meidän päiviimme, mikäli sellainen on joskus ollut olemassa. Musiikin lain-
alaisuudet on siis pitänyt löytää tai ainakin verifioida tarkastelemalla kulttuu-
ria länsimaisen taidemusiikkitradition näkökulmasta.

0.5. Tässä tutkimuksessa käytettävästä translitteroinnista

Suurin osa tämän tutkimuksen aineistosta on tekstiltään kirkkoslaavinkielistä
kirkkomusiikkia, ja vastaavasti keskeinen tutkimuskirjallisuus on venäjän- tai
muinaisvenäjänkielistä. Tutkimukseen tutustuminen muodostuisi todennäköi-
sesti näitä kieliä taitamattomalle lukijalle sangen hankalaksi, mikäli kirkko-
veisujen tekstit, venäjänkielinen terminologia ja henkilönimet annettaisiin al-
kuperäisessä kirjoitusasussaan. Tämän vuoksi olen noudattanut sellaista käy-
täntöä, että vieraalla kirjaimistolla alunperin kirjoitetut henkilönimet, termit ja
veisutekstit on translitteroitu latinalaisella kirjaimistolla, kuitenkin siten, että
alkuperäinen ortografia on säilytetty mahdollisuuksien mukaan. Pidemmät
lainaukset olen suomentanut, ja joissakin tapauksissa annan lainauksen alku-
peräisessä kirjoitusasussaan alaviitteenä.

Translitteroinnissa käytän vuoden 1968 ISO/R9-suosituksen mukaista jär-
jestelmää eli niinkutsuttua »tieteellistä translitterointikaavaa». Tämän järjes-
telmän etuna on, että se toimii riittävällä tarkkuudella myös käänteisesti, eli
translitteroitu teksti voidaan helposti palauttaa kyrilliseen asuunsa; tämä pätee
sekä ns. uudella että vanhalla ortografialla kirjoitettuihin venäjänkielisiin
teksteihin. Järjestelmän haittana on, ettei sitä ole sovitettu muinaisvenäjän ja
kirkkoslaavin kielille, eikä sillä voida vanhan ortografian mukaisesti translit-

                                          
107 Käytettävän menetelmän esittelen täsmällisesti luvussa 6.2.
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teroitaessa esittää sanapainoja.108

Historiallisesti muinaisvenäjää, venäjää ja kirkkoslaavia on kirjoitettu nel-
jällä eri kirjaimistolla. Glagoliittinen kirjaimisto109 jäi lyhytaikaiseksi. Se kor-
vautui jo 900-luvulla kyrillisellä kirjaimistolla,110 joka laadittiin kreikkalaisten
suuraakkosten pohjalta.111 Myöhemmät kirjoitustavat perustuvat jälkimmäi-
seen kirjaimistoon.

Kyrillisen kirjaimiston klassinen muoto, josta käytän jatkossa nimitystä ki-
rillitsa, pysyi miltei sellaisenaan käytössä 1700-luvulle saakka. Tässä kirjai-
mistossa oli alkuaan 45 kirjainta,112 joista neljä jäi sittemmin pois käytöstä.113

Pietari Suuren aikana otettiin venäjän kieltä kirjoitettaessa käyttöön tämän
kirjaimiston muunnos, siviiliaakkosto.114 Siviiliaakkosto tuli sisältämään 36
kirjainta, ja siinä luovuttiin diakriiteistä. Tätä kirjaimistoa käytettiin sellaise-
naan venäjän kielen vanhassa ortografiassa, jolla kieltä kirjoitettiin Venäjällä
vuoteen 1918 saakka.

Kirkkoslaavinkielisten jumalanpalveluskirjojen painatuksessa käytettiin
edelleen kirillitsaa, mutta 1800-luvulla erityisesti joissakin nuottipainoksissa
tuli tavaksi kirjoittaa tekstit siviiliaakkosin. Tällöin oikeinkirjoitusta oli uu-
distettava, koska kaikkia tarvittavia kirjainmerkkejä ei siviiliaakkostossa ollut.
Siviiliaakkosia käytettäessä sanapainoja ei ollut tapana merkitä näkyviin, toi-
sin kuin kirillitsalla painettaessa.

Venäjällä valmisteltiin oikeinkirjoitusuudistusta 1900-luvun alkuvuosina.
Uusi ortografia tuli käyttöön kuitenkin vasta lokakuun vallankumouksen jäl-
keen. Muutoksen myötä luovuttiin kokonaan neljästä kirjaimesta, ja yhden

                                          
108 Ongelmia tuottaisi painollisten ï-, ê- ja ý-kirjainten merkitseminen. – Vaikka

ISO/R9 on vuonna 1995 korvattu standardilla ISO 9, jota nykyisin käytetään
mm. kirjastotietokannoissa, standardi soveltuu huonosti tämän tutkimuksen tar-
peisiin. Nimittäin ISO 9:n avulla ei voida merkitä sanapainoja edes siinä mitassa
kuin ISO/R9:n: kirjaimet q ja @ translitteroidaan kyseisen kaavan mukaan mer-
keillä â ja û, joten painojen merkitseminen ei ole mahdollista. ISO/R9:n mukaan
nämä kirjaimet translitteroidaan kirjainyhdistelmillä ja, ju, joihin paino voidaan
merkitä (já, jú).

109 Glagolica.
110 Kirillica, kirillovskij alfavit (ks. esim. D’ja½enko 1993, 862).
111 Ks. esim. Gamanovi½” 1991, 6.
112 Kirjain j on laskettu mukaan, vaikkei se kieliopeissa ja sanakirjoissa esiinny it-

senäisenä kirjaimena vaan i:n muunnoksena. Saman kirjaimen eri kalligrafisia
asuja (esim. У, у, U) ei ole laskettu erikseen. – Kyrilliseen kirjaimistoon kuuluu
nykyisin yli 50 kirjainta, sillä lisäyksiä on tehty eri kielten tarpeiden mukaan;
kirjaimistolla kirjoitetaan myös joitakin ei-slaavilaisia kieliä. Kussakin kielessä
käytetään kirjaimiston alijoukkoa, kuten on laita myös latinalaisen aakkoston
kohdalla (latinalaisen aakkoston suomalaisessa muodossa on 29 kirjainta).

113 Käytöstä poistuneet kirjaimet ovat @, \, > ja ~.
114 Gra¼danskij šrift.
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käyttö vähennettiin minimiin.115 Lisäksi otettiin käyttöön yksi uusi kirjain (ë),
ja oikeinkirjoitusta uudistettiin jäljellejääneiden kirjainten osalta.116

Vallankumouksen seurauksena Venäjän kirkko menetti muiden toiminta-
edellytyksiensä mukana mahdollisuuden painattaa jumalanpalveluskirjoja.
Kun kirkon mahdollisuudet sittemmin vähäisessä määrin paranivat, kirjapai-
noissa ei ollut enää tarvittavaa tekniikkaa kirillitsan tai vanhan ortografian
käyttämiseksi. Niinpä jumalanpalveluskirjoja alettiin julkaista siviiliaakkosin
ja uudella ortografialla.

Tällä hetkellä Venäjällä julkaistaan jumalanpalveluskirjoja useilla eri kir-
joitustavoilla. Tietokonetekniikka on mahdollistanut jälleen kirillitsan käyt-
tämisen uusissa julkaisuissa, mutta silti runsaasti kirjoja painetaan siviiliaak-
kosin, etupäässä uudella ortografialla. Tämä koskee erityisesti nuottilaitoksia.

Koska ISO/R9-suositus ei sisällä ohjeita niiden kirillitsan merkkien trans-
litteroimiseksi, jotka puuttuvat siviiliaakkostosta, ja koska vanhalla ortografi-
alla translitteroitaessa ei voida merkitä sanapainoja, olen soveltanut translitte-
rointisuositusta seuraavalla tavalla:

• Nuottiesimerkeissä annetut veisutekstit on translitteroitu muuttamalla
ensin kirillitsalla kirjoitettu teksti siviiliaakkoston uuden ortografian
mukaiseksi samoilla kaavoilla, joita venäläiset itse ovat käyttäneet
nuottipainoksissaan. Tämän jälkeen teksti on translitteroitu ja siihen on
merkitty sanapainot, mikäli ne ovat olleet alkuperäisessä tekstissä.

• Muut kirillitsalla alkuaan kirjoitetut tekstit on muutettu siviiliaakkoston
vanhan ortografian mukaisiksi ja translitteroitu. Mikäli alkutekstissä on
käytetty lyhennysmerkkejä (titlo), lyhennysmerkkien osoittamat kirjai-
met on kirjoitettu hakasulkeisiin.117

• Siviiliaakkoston vanhan ortografian tekstit ja henkilönimet on translitte-
roitu niitä koskevan kaavan mukaan, mutta vakiintunut terminologia
uuden ortografian mukaan.

• Siviiliaakkoston uuden ortografian tekstit ja henkilönimet on translitte-
roitu tavanomaisella kaavalla.

Kirjoitusjärjestelmien väliset muunnokset tapahtuvat seuraavan taulukon
mukaan niiden kirjainten osalta, joilla muunnos on tarpeellinen:

                                          
115 Kyseessä on _, kova merkki (tverdyj znak), joka vanhassa ortografiassa kirjoitet-

tiin jokaisen kovaan konsonanttiin päättyvän sanan perään. Uudessa ortografias-
sa sananloppuiset kovat merkit poistettiin.

116 Eräät emigranttiyhteisöt ovat jatkaneet vanhan ortografian käyttöä omissa julkai-
suissaan.

117 Esim. бГъ → b[o]g”, блгdть → bl[a]g[oda]t’.
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SiviiliaakkostoKirillitsa
Vanha ortografia ja translitterointi Uusi ortografia ja translitterointi

S, s Z, z → Z, z Z, z → Z, z
I, i I, i → Ï, ï I, i → I, i
W, w O, o → O, o O, o → O, o
T, t Ot, ot → Ot, ot Ot, ot → Ot, ot
Ё, ё Ê, ê (ê)→ Ê, ê E, e → E, e
Я, я Q, q → Ja, ja Q, q → Ja, ja
K, k Ks, ks → Ks, ks Ks, ks → Ks, ks
P, p Ps, ps → Ps, ps Ps, ps → Ps, ps
F, f Ö, ö → ³, ¾ F, f → F, f
V, v Ï, ï → Ý, ý I, i → I, i

Taulukko 0–3.

Henkilönimien kirjoitusasu vaihtelee kulloisessakin lähteessä noudatetun
ortografian perusteella. Näin esim. voidaan kirjoittaa toisinaan »Gardner”»,
toisinaan »Gardner». ISO/R9-suositusta on noudatettu myös suomalaisilta
kirjoitusasuiltaan vakiintuneiden henkilöiden nimissä:118 tästä syystä en esi-
merkiksi kirjoita »Tšaikovski» vaan »²ajkovskïj». Edellisen sijaan paikanni-
met annetaan vakiintuneissa suomenkielisissä muodoissa (esim. »Solovetskin
luostari», ei »Soloveckïjn luostari»).

Translitterointi asettaa erään vaatimuksen myös tutkimuksen typografialle.
Tavanomaisten lainaus- ja puolilainausmerkkien (”, ’) sijasta joudun käyttä-
mään niiden vanhentuneita vastineita (», ›). Tämä johtuu siitä, että ISO/R9-
suosituksen mukaan kova merkki (_) translitteroidaan merkillä ”, ja pehmeä
merkki (x) merkillä ’. Muussa tapauksessa sekaannuksia aiheuttaisivat erityi-
sesti vanhan ortografian sananloppuiset kovat merkit lainausten yhteydessä.

                                          
118 Pääsääntöisesti lukuunottamatta Suomessa asuvia/asuneita.
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1. Lyhyt johdatus ortodoksisen kirkon jumalanpalvelus-
järjestykseen ja hymnografiaan119

1.1. Kirkollinen ajanlasku

Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelukset noudattavat kolmitasoista ajallista
kiertoa. Ylin taso on kirkkovuosi. Syyskuun ensimmäisenä päivänä alkava
kirkkovuosi jäsentyy kirkollisen kalenterin avulla, johon on merkitty juhla-
päivät sekä pyhien ihmisten muistopäivät. Muistettavia pyhiä on aikojen saa-
tossa kertynyt niin runsaasti, että jokaiselle kalenterin päivälle on merkitty
yksi tai useampia pyhiä ihmisiä. Tavalliset muistopäivät eivät automaattisesti
ole kirkollisia juhlia. Alueellisista tai muista painavista syistä niitä kuitenkin
voidaan sellaisina viettää.

Globaalisia juhla-aseman saavuttaneita muistopäiviä on esimerkiksi apos-
tolien Pietarin ja Paavalin päivä 29.6. Suomessa juhlan arvoisina pidetään
Karjalan valistajia, joiden muistopäiviä on useita; merkillepantavin näistä
juhlapäivistä, joka löytyy ainoastaan Suomen kirkon kalenterista, on Karjalan
valistajien yhteinen juhla marraskuun ensimmäisenä lauantaina eli samaan ai-
kaan kuin luterilainen kirkko viettää pyhäinpäivää.

Muistopäivä saavuttaa juhla-aseman myös temppelijuhlan sattuessa. Kirkot
nimittäin vihitään tietyn pyhän tai kirkollisen juhlan muistolle, ja temppeli-
juhlaa vietetään kirkossa kyseisen pyhän muistopäivänä.

Lisäksi kirkkovuoteen kuuluu paastoaikoja sekä sarja liikkuvia juhlia ja
muistopäiviä, jotka määräytyvät pääsiäisen perusteella. Suomen kirkko nou-
dattaa myös pääsiäisen ajankohdan suhteen gregoriaanista ajanlaskua,120 joten
suurimmat pääsiäiseen liittyvät juhlat ovat samaan aikaan kuin luterilaisessa
kirkossa. Tärkeimmät edellämainituista ovat palmusunnuntai, piinaviikon
päivät, helatorstai ja helluntai.

Seuraava kirkollisen ajanlaskun taso on viikko. Kullekin viikonpäivälle on
määrätty oma muistelun kohde: sunnuntaina Vapahtajan ylösnousemus, maa-
nantaina enkelit, tiistaina Johannes Kastaja ja muut profeetat, keskiviikkona
Vapahtajan kavaltaminen, torstaina pyhät apostolit ja piispat, perjantaina Va-
pahtajan kärsimykset, lauantaina pyhät marttyyrit ja vainajat.121

Alin ajanlaskun taso on kirkollinen vuorokausi. Vuorokausi on jaettu ns.
hetkiin, jotka on sidottu enemmän tai vähemmän tarkasti vuorokaudenaikoi-

                                          
119 Ks. myös tutkimuksen liitteenä oleva sanasto.
120 Eri paikalliskirkoissa noudatetaan erilaisia ajanlaskutapoja. Venäjän kirkossa

käytetään juliaanista kalenteria. Kreikan kirkossa ja mm. Amerikan ortodoksi-
sessa kirkossa (OCA) noudatetaan gregoriaanisen ja juliaanisen kalenterin yh-
distelmää, jolloin ajanlasku on muutoin gregoriaaninen, mutta pääsiäinen ja sen
mukaan siirtyvät juhlat ja muistopäivät määräytyvät juliaanisen kalenterin mu-
kaan.

121 Tarvasaho 1979, 59.
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hin. Vuorokausi sisältää useita itsenäisiä jumalanpalveluksia, joista kuitenkin
seurakunnalliseen käyttöön on vakiintunut vain muutamia. Joissakin luosta-
reissa on tapana toimittaa kaikki vuorokauden jumalanpalvelukset. Suomalai-
sissa luostareissa näin ei tapahdu, vaikka jumalanpalveluksia onkin enemmän
kuin seurakunnissa.122

1.2. Kirkollinen vuorokausi ja jumalanpalvelukset

Kirkollinen vuorokausi alkaa illalla periaatteessa klo 18. Silloin toimitetaan
ehtoopalvelus, ennen yön tuloa ehtoonjälkeinen palvelus, puolilta öin puoli-
yöpalvelus, varhain aamulla aamupalvelus, välittömästi sen jälkeen ensim-
mäisen hetken palvelus, noin kymmenen aikaan kolmannen ja kuudennen
hetken palvelukset ja ennen seuraavaa ehtoopalvelusta yhdeksännen hetken
palvelus. Kirkon pääjumalanpalvelus, liturgia eli ehtoollisjumalanpalvelus, ei
ole sidoksissa vuorokaudenaikoihin, mutta normaalisti se toimitetaan välittö-
mästi kolmannen ja kuudennen hetken jälkeen.123

Suomalaiseen seurakuntakäyttöön näistä jumalanpalveluksista ovat va-
kiintuneet liturgian lisäksi sen yhteydessä toimitettava kolmas hetki sekä eh-
toopalvelus, aamupalvelus ja ensimmäinen hetki. Kolmesta viimemainitusta
on venäläisessä traditiossa muodostunut oma kokonaisuutensa, vigilia, joka
toimitetaan lauantaisin ja aattopäivinä tavallisesti klo 18. Muilla jumalanpal-
veluksilla ei ole käytännön merkitystä läpi kirkkovuoden, mutta tavaksi on
tullut toimittaa niitä tiettyinä päivinä, paastoaikoina tai tietyissä tilaisuuksissa:
esim. jouluaaton vigilia ei tavallisesti ala ehtoopalveluksella vaan ehtoonjäl-
keisellä palveluksella.

Seurakunnissa jumalanpalvelusten toimittaminen rajoittuu yleensä sun-
nuntai- ja juhlapäiviin. Merkittävimmän poikkeuksen tästä muodostaa suuri
paasto,124 jolloin jumalanpalveluksia toimitetaan myös eräinä arkipäivinä.

1.2.1. Liturgioiden lajit

Liturgiapalveluksia suomalaisessa käytännössä on yleisesti kolmea eri lajia. 125

Tavallisin liturgia on Johannes Krysostomoksen liturgia, joka toimitetaan
normaaleina sunnuntai- ja juhlapäivinä. Sangen vähäisesti edellisestä poikke-
                                          
122 Ks. Tarvasaho 1979, 57–58, 196. Pyrrö (2000, 22–27) esittelee Valamossa nou-

datetun päivittäisen jumalanpalveluskierron ja siinä 1900-luvun kuluessa tapah-
tuneet muutokset.

123 Tarvasaho mp. – Ainoastaan suuressa paastossa käytetty ennenpyhitettyjen lah-
jain liturgia on tapana toimittaa haluttaessa myös illalla.

124 Pääsiäistä edeltävät seitsemän viikkoa.
125 Liturgia voidaan toimittaa jokaisena kirkkovuoden päivänä pitkääperjantaita lu-

kuunottamatta.



27

aa Basileios Suuren liturgia, joka toimitetaan eräinä juhlapäivinä ja suuren
paaston sunnuntaina. Kolmas liturgian muoto on ennenpyhitettyjen lahjain
(tai Gregorios Dialogin) liturgia, joka voidaan toimittaa suuren paaston keski-
viikkoina ja perjantaina. Tämä liturgia poikkeaa edellisistä kaavaltaan ja
muodostuu itse asiassa hetkipalveluksesta, ehtoopalveluksesta ja varsinaisesta
liturgiasta.126

On olemassa myös neljäs liturgia, apostoli Jaakobin liturgia. Toimitus ei ole
yleisessä käytössä, mutta joissakin suomalaisissa seurakunnissa on tullut tavak-
si toimittaa se kerran vuodessa apostoli Jaakobin muistopäivänä (23.10.).

1.3. Toimitukset

Edellämainittujen jumalanpalvelusten lisäksi ortodoksinen kirkollinen elämä
sisältää sakramentteihin liittyviä toimituksia ja muita toimituksia erityisissä
tilaisuuksissa. Sakramentteihin liittyviä toimituksia ovat mm. kaste ja avio-
liittoon vihkiminen. Toimituksia erityisissä tilaisuuksissa ovat mm. hautaus,
panihida eli muistopalvelus (joka kaavaltaan muistuttaa hautausta), moleben
eli rukouspalvelus, akatistos ja vedenpyhitykset.

1.4. Jumalanpalvelusten sisältö

Ortodoksinen kirkollinen käytäntö on erittäin tarkasti säännelty. Kaikki, mitä
kirkoissa luetaan127 ja lauletaan (saarnaa lukuunottamatta), on kirjoitettu ju-
malanpalveluskirjoihin tai Raamattuun. Kanoneissa128 jopa määrätään, että
kirjoja on aina käytettävä vaikka tekstit osattaisiin ulkoa. Jumalanpalvelukset
on järjestetty kaavojen avulla kiinteiksi kokonaisuuksiksi. Kaavat ja muut ju-
malanpalvelusten toimittamiseen liittyvät ohjeet on kodifioitu jumalanpalve-
luskirjaan nimeltä typikon. Kaavoja ei ole mahdollista muuttaa, joskin piis-
painkokouksen päätöksellä ao. paikalliskirkossa voidaan jonkin verran vai-
kuttaa kaavojen toteuttamistapaan.

Seurakunnissa on kuitenkin muodostunut käytännöksi lyhentää kaavoja so-
veltuvin osin. Joitakin kaavaan merkittyjä jaksoja voidaan jättää pois, esimer-
kiksi kun kaavan mukaan pitäisi lukea kuusi psalmia luetaan vain neljä tai vä-
                                          
126 Ks. Tarvasaho mts. 172. Nimitys ennenpyhitettyjen lahjain liturgia johtuu siitä,

että kyseisessä jumalanpalveluksessa ei toimiteta ehtoollislahjojen pyhittämistä
(anaforaa), vaan ehtoollisena jaettavat leipä ja viini on pyhitetty edellisen sun-
nuntain liturgiassa.

127 »Lukeminen» tarkoittaa tässä ja myöhemmin resitointia. Suomalaisessa käytän-
nössä miltei kaikki jumalanpalveluskirjojen ja Raamatun tekstit resitoidaan nor-
maalilla puheäänellä lukemisen sijaan. Saarnaa (ja usein eräitä rukouksia) ei
kuitenkaan resitoida.

128 Kirkollista lainkäyttöä ja käytännöllistä elämää säätelevissä säännöskokoelmissa.
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hemmän jne. Lyhennyksistä huolimatta jumalanpalveluskaavoissa annettu ra-
kenne säilyy (eräitä poikkeuksia lukuunottamatta), ja joka tapauksessa lyhen-
nykset ovat yleisesti hyväksyttyjä.

Rooman kirkon tapaan jumalanpalvelustekstit jaetaan kiinteisiin ja vaihtu-
viin, eli latinalaisessa terminologiassa ordinariumiin ja propriumiin. Kiinteät
tekstit toistuvat samoina kussakin kirkkovuoden jumalanpalveluksessa, litur-
gian tekstit jokaisessa liturgiassa ja vigilian tekstit jokaisessa vigiliassa.129

Vaihtuvat tekstit vaihtuvat kirkkokalenterin, viikonpäivän, kahdeksansävel-
mistökierron tai toimitusten osalta tilaisuuden mukaan. Kirkkokalenterin mu-
kaan vaihtuvien tekstien periaatteena on, että kullekin pyhälle ihmiselle tai
päivälle on valikoima omia tekstejä.

Kahdeksansävelmistökiertoa sovelletaan tavallisina arkipäivinä ja sunnun-
taijumalanpalveluksissa (myös lauantai-illan vigilia liittyy sunnuntaihin), sillä
sunnuntai ohittaa arvostuksessa miltei jokaisen juhlan tai pyhän ihmisen
muistopäivän.130 Kahdeksansävelmistöön kuuluu kahdeksan sävelmäjaksoa ja
niihin liittyvät kahdeksan kirkkotekstien valikoimaa, joita käytetään numero-
järjestyksessä läpi vuoden. Numerointi on juokseva ja alkaa toisesta hellun-
tain jälkeisestä sunnuntaista.131 Myös juhlapäivinä käytetään kahdeksansävel-
mistön sävelmiä, mutta kiertoa ei noudateta. Juhlapäivien veisut on nimittäin
sijoitettu tiettyihin kiinteisiin sävelmäjaksoihin, jotka vaihtelevat juhlapalve-
luksissa veisusta riippuen.132

Kokonaisuutena hymnografisten tekstien määrä on valtava. Alkuaan tekstit
on kirjoitettu uuden testamentin kreikaksi, ensimmäisen vuosituhannen lo-
pusta alkaen ne käännettiin venäläisten ja muiden slaavien tarpeisiin kirkko-
slaaviksi. Kun tarkastellaan Suomen kirkon historiaa ja väestömäärää ja tie-
detään, että jumalanpalveluskirjojen ensimmäiset suomenkieliset tekstipai-

                                          
129 Tiettyinä päivinä tai tietyissä tilanteissa typikon tosin määrää, että jokin kiinteä

teksti (veisu) jää pois tai korvautuu jollakin muulla tekstillä.
130 Tämä johtuu siitä, että jokainen sunnuntai on Kristuksen ylösnousemisen muis-

topäivä. Ainoastaan mikäli jokin suurista Herran juhlista sattuu sunnuntaiksi, ky-
seisen juhlan tekstit korvaavat sunnuntain tekstit.

131 Kierto jatkuu kokonaisina viikkoina suuren paaston (pääsiäistä edeltävät 7 viik-
koa) alkuun saakka. Suuressa paastossa kiertoon kuuluvat ainoastaan palmusun-
nuntaita edeltävät sunnuntait; paaston arkipäivinä kiertoa ei noudateta. Pääsiäi-
nen katkaisee kierron: 1. pääsiäispäivä noudattaa 1. sävelmäjaksoa, pääsiäisvii-
kon maanantaina käytössä on 2. sävelmäjakso, tiistaina 3., keskiviikkona 4.,
torstaina 5., perjantaina 6. ja lauantaina 8. Tämän jälkeen kierto palaa viikoittai-
seen järjestykseen, ja se käydään läpi kertaalleen siten, että helluntain jälkeisenä
kaikkien pyhien sunnuntaina alkavalla viikolla käytössä on 8. sävelmäjakso.
Voitaisiin todeta, että kierto alkaakin pääsiäisen jälkeisestä sunnuntaista, mutta
on huomattava, että käytössä eivät silloin ole kahdeksansävelmistön vaan pente-
kostarionin tekstit. (Gardner” 1978, 116–117; Seppälä 1981, 39–40.)

132 Gardner” mp.
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nokset ilmestyivät 1860-luvulla,133 ymmärretään, että teksteistä on toistaiseksi
suomennettu murto-osa. Edes kahdeksansävelmistön tekstejä ei ole käännetty
kokonaisuudessaan. Tekstejä on kuitenkin riittävästi tavanomaisen seurakun-
taelämän tarpeisiin, mutta toisinaan jumalanpalvelusten lyhennykset johtuvat
siitä, ettei kyseiseen kohtaan kuuluvia tekstejä ole suomennettu.

1.5. Jumalanpalveluskirjat

Kreikkalaisessa ja venäläisessä traditiossa kanoniset jumalanpalveluskirjat on
varustettu yksiselitteisillä nimillä. Tietyssä kirjassa on tietyt tekstit (sekä
neumi- tai nuottilaitoksissa niihin liittyvät sävelmät), eikä kirjojen rakenteessa
esiinny juurikaan vaihtelua. Kreikkalaisessa ja venäläisessä traditiossa on täs-
sä kuitenkin jonkin verran eroja.

Taulukossa 1–1 ovat kyseisissä traditioissa käytettävät tavallisimmat ju-
malanpalveluskirjat. Olen jättänyt pois suurimman osan tekstipainoksista134

sekä ne kirjat, jotka sisältävät otteita Raamatusta. Kirjojen syntyaikana ne
kirjoitettiin käsin, eikä Raamattu kokonaisuudessaan olisi mahtunut yhteen
niteeseen.135 Historiallisista ja käytännöllisistä syistä venäläinen traditio on
säilyttänyt kyseiset Raamatun tekstejä sisältävät jumalanpalveluskirjat, ja ai-
nakin erästä niistä – evankeliumikirjaa – käytetään myös Suomessa.136

Venäläisten kanonisten (yksiäänisten) nuottikirjojen osalta on todettava,
että 1800-luvulta lähtien ne alkoivat käytännössä korvautua ensin semikano-
nisella ja sittemmin myös Synodin kustantamalla neliäänisellä materiaalilla.137

Kyseisten julkaisujen nimet saattavat vastata kanonisia nuottikirjoja (esim.
obihod) tai olla vastaamatta niitä (sbornik, krug ym.), mutta kirjojen sisältö ja
organisaatio voivat poiketa ratkaisevastikin kanonisista nuottikirjoista. Tau-
lukkoni ei kuitenkaan sisällä em. neliäänisiä nuotinnoksia.

                                          
133 Ks. esim. P. Piiroinen 1991, 22.
134 On kuitenkin huomattava, että ainakin venäläisessä traditiossa tekstipainosten

nimet saattavat olla identtisiä nuottipainosten nimien kanssa tai lähellä niitä.
135 Ks. Wellesz 1961, 133–144; Gardner 1980, 120–122.
136 Evankeliumikirja ja muut vastaavat tekstilaitokset voidaan lukemisen helpotta-

miseksi painaa huomattavasti suuremmalla kirjainkoolla kuin koko Raamattu, ja
niteen massa pysyy vielä järkevissä rajoissa.

137 Tänä päivänä Synodin yksiäänisten julkaisujen käyttö Venäjän kirkon jumalan-
palveluksissa lienee harvinaista. Sen sijaan Kreikassa ei tietääkseni ole tapahtu-
nut samanlaista kehitystä.
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Jumalanpalveluskirja
Kreikkalainen traditio Venäläinen traditio

Kommentaari

Parakletike Suuri kahdeksansävelmistö, joka sisältää kaikki kah-
deksaan sävelmäjaksoon liittyvät vaihtuvat tekstit ja
laulumelodiat merkittynä neumeilla.

Obihod” notnago
pênïja138

Jumalanpalvelusten kiinteät ja tärkeimmät sunnuntai-
päivien vaihtuvat veisut nuotinnettuina. Tähän kuulu-
via osia sisältyy suomalaisista jumalanpalveluskirjois-
ta mm. Vigilia I:een, Sunnuntaivigiliaan, Hautaustoi-
mitukseen ja Liturgiaan.

Oktoehos Oktoih” notnago
pênïja139

Pieni kahdeksansävelmistö, joka sisältää kaikki sun-
nuntaipäivien vaihtuvat veisut nuotinnettuina (kreik-
kalaisessa traditiossa neumeilla). Suurin osa veisuis-
ta ja teksteistä löytyy Sunnuntaivigiliasta.

Menaia, Menaion Minea (Mineja) Kahdessatoista niteessä on kunkin kuukauden pyhi-
en ihmisten muistopäiviin liittyvät tekstit, kreikka-
laisessa myös sävelmät. Tästä on suomennettu vali-
koituja osia teoksessa Juhlaminea sekä Liturgiassa.

Prazdniki notnago
pênïja140

Keskeisten suurten juhlien vaihtuvat veisut nuotin-
nettuina.

Irmologion Irmologïj notnago
pênïja141

Sisältää sunnuntaiden ja juhlapäivien kanonitekstit ja
sävelmät. Osittain suomennettu ns. juhlavihkoissa,
jotka on myöhemmin yhdistetty niteiksi Veisatkaa
Herralle I–III.

Triodion Sisältää pääsiäistä edeltävän suuren paaston ja sen
valmistusviikkojen tekstit ja veisut neumeilla. Osit-
tain suomennettu useisiin kirjoihin.

Trïod” postnaja
(Trïod” notnago pênïja)

Kuten Triodion, mutta sisältää ainoastaan kirkkovei-
suja.

Pentekostarion Sisältää pääsiäisajan tekstit ja melodiat kaikkien py-
hien sunnuntaihin asti. Tekstisuomennos (Pentekos-
tarion) ilmestyi vuonna 1999.

Trïod” cvetnaja
(Trïod” notnago pênïja)

Kuten Pentekostarion, mutta sisältää ainoastaan kirk-
koveisuja.

Sputnik” psalomš½ika »Kanttorin seuralainen». Sisältää laajan valikoiman
veisuja kaikista jumalanpalveluksista ja toimituksis-
ta, joista suurin osa on painettu jo muualla.

Euhologion Trebnik” Sisältää sakramentteihin ja muihin toimituksiin liitty-
viä tekstejä. Suomennettu nimellä Euhologion.

Typikon Týpikon”, Ustav”142 Kalenteriin perustuvat ohjeet jumalanpalveluskaa-
voista ja kulloinkin käytettävistä teksteistä. Kreik-
kalaisesta typikonista on laadittu epävirallinen raa-
kasuomennos, jota ei ole toistaiseksi painettu.

Taulukko 1–1.

                                          
138 Viittaan teokseen jäljempänä nimellä obihod.
139 Viittaan teokseen jäljempänä nimellä oktoehos.
140 Viittaan teokseen jäljempänä nimellä prazdniki.
141 Viittaan teokseen jäljempänä nimellä irmologion.
142 Viittaan teokseen jäljempänä nimellä typikon. Tämä ja edelliset viitteet: olen yh-

tenäistänyt osan kirjojen nimistä mm. siitä syystä, että nimiöiden kirjoitusasut
venäläisissä julkaisuissa ovat historian aikana jossakin määrin vaihdelleet.
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1.6. Hymnografia – kirkkorunouden lajit143

Vaikka ortodoksisen kirkon jumalanpalvelus koostuu pääasiassa musiikista,
tekstit ovat kuitenkin musiikkiin nähden etusijalla. Niinpä on paikallaan luoda
lyhyt katsaus tekstilajeihin eli hymnografiaan. Käytännössä hymnografian la-
jityyppi määrää myös kirkkomusiikkia: eri lajit esitetään tavallisesti eri sä-
velmillä.

1.6.1. Stikiirat

Stikiirat hallitsevat vigilian ehtoopalvelusta, ja niitä käytetään myös aamupal-
veluksessa. Stikiira on muodoltaan säkeistö ja sisällöltään vapaa. Stikiiran
tekstisäkeiden määrä vaihtelee samoin kuin säkeiden pituudet. Jumalanpal-
veluksessa stikiirat liittyvät tavallisesti psalmijakeisiin.144 Ehtoopalveluksen
alkupuolella esim. lauletaan ensin avuksihuutopsalmi (Ps. 141: 1–2145), jota
seuraavat avuksihuutostikiirat (tavallisena sunnuntaina kahdeksansävelmis-
töstä, juhlapäivinä juhlan teksteistä). Sekä psalmi että stikiirat lauletaan suo-
malaisessa käytännössä samalla sävelmällä, stikiirasävelmällä. Muita stikii-
rojen lajeja ovat mm. litanian-, virrelmä-, evankeliumi- ja kiitosstikiirat.

1.6.2. Lauselmat

Psalmeja ja stikiiroita erottavat toisistaan lauselmat, joiden tekstinä on psal-
mijae tai »Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle (/) Nyt aina ja
iankaikkisesti. Amen.» Lauselmat ovat yhden säkeen mittaisia, ja ne lauletaan
lauselmasävelmillä.

1.6.3. Prokimenit

Prokimeni edeltää eräiden Raamatun kirjoitusten lukemista. Varsinainen pro-
kimeni koostuu kahteen osaan jaetusta psalmijakeesta. Ensin prokimeni resi-
toidaan, sitten se lauletaan; tämän jälkeen seuraa resitoitavia psalmijakeita,
joita kutakin seuraa prokimeni jälleen laulettuna. Lopuksi prokimenista resi-
toidaan puolet ja jälkipuoli lauletaan. Prokimeneja varten on kahdeksansävel-
                                          
143 En pyri tässä antamaan tyhjentävää selvitystä aiheesta vaan ainoastaan riittävät

taustatiedot tätä tutkimusta mahdollisesti lukevalle ortodoksista kirkkomusiikkia
tuntemattomalle henkilölle. Perusteellisempaa informaatiota aiheesta tarjoavat
esim. mainitut Gardner”in ja Welleszin teokset.

144 Gardner” 1978, 89; Wellesz 1961, 243–245.
145 Tässä ja jäljempänä käytän suomalaisen Raamatun mukaista numerointia psal-

meihin viitatessani.
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mistössä prokimenisävelmät, jotka ovat tavallisesti melismaattisia. Suomalai-
sessa käytännössä on tavallista, että vigilian prokimenit lauletaan proki-
menisävelmän sijasta resitatiivilla (ks. nuottiesimerkki). Käytäntö on lähtöisin
Pietarin hovikapellasta ja selittyy Suomessa sillä, ettei ensimmäiseen kahdek-
sansävelmistöjulkaisuun (Vigilia II) nuotinnettu varsinaisia prokimenisävel-
miä.

Nuottiesimerkki 1–2. Toisen sävelmäjakson sunnuntaiprokimeni.146

Nuottiesimerkistä havaitaan, että viimeisenä laulettava prokimenin jälki-
puoli on nuotinnettu stereotyyppisellä I–IV–V–I-kadenssilla. Kun jäljempänä
viittaan ko. kadenssiin, se tarkoittaa juuri edellisen kaltaista melodis-harmo-
nista konstruktiota.

                                          
146 Vigilia II 1905, 54.
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1.6.4. Troparit ja kontakit

Bysanttilaisessa perinteessä troparilla tarkoitetaan mitä tahansa säkeistömuo-
toista kirkkorunoa, myös stikiiraa. Venäläisessä perinteessä troparilla on kaksi
merkitystä. Varsinainen tropari (kreikkalaisessa perinteessä apolytikion) liit-
tyy kiinteästi tietyn päivän tai juhlan muistoon; kahdeksansävelmistön kussa-
kin sävelmäjaksossa on oma tropari sunnuntaita varten. Tropari muistuttaa
muodoltaan stikiiraa mutta on tavallisesti lyhyempi. Sen tekstissä juhlan tai
päivän aihe pyritään esittämään mahdollisimman tiiviissä asussa.147 – Toisesta
troparin merkityksestä kerron jäljempänä kanonin yhteydessä.

Nykyisen käytännön mukainen kontakki148 liittyy liturgiassa tropariin ja
muistuttaa sitä muodoltaan mutta voi olla pidempi. Sen teksti pyrkii täsmen-
tämään ao. päivän tai juhlan aihetta. Kontakki lauletaan troparisävelmällä.149

1.6.5. Kanonit

Laajin meillä käytössä oleva kirkkorunouden muoto on kanoni. Kanoni sisäl-
tyy aamupalvelukseen ja koostuu yhdeksästä veisusta, joissa kussakin on
useita säkeistöjä. Kunkin veisun ensimmäinen säkeistö, irmossi, on vapaa
adaptaatio tietystä Vanhan testamentin kohdasta, lukuunottamatta viimeistä,
joka on kirjoitettu Jumalansynnyttäjän kunniaksi. Irmossia seuraa tavallisesti
kaksi tai kolme kanonin troparia (joissakin kanoneissa tropareita on enem-
män). Kanonin säkeet ovat bysanttilaisessa asussaan sidottuja toisiinsa tavu-
                                          
147 Ks. Gardner” 1978, 92–93; Seppälä 1981, 260, 250.
148 Alkuaan kontakki oli laajamuotoinen runoelma, joka koostui useasta, jopa yli kol-

mestakymmenestä säkeistöstä. Säkeistöt – lukuunottamatta ensimmäistä eli kuku-
lionia – olivat muodoltaan identtisiä, eli tekstisäkeiden tavumäärät ja sanapainot
osuivat samoihin kohtiin, ja saattoivat sisältää 3–13 säettä. Kunkin säkeistön alku-
kirjain joko seurasi aakkosjärjestystä, tai sitten alkukirjaimiin oli koodattu kirjoit-
tajan ja kyseisen runon nimi. (Wellesz 1962, 179–180.) Laajassa muodossaan
kontakki oli käytössä 400-luvun puolivälistä 600-luvulle (mts. 157).

Jumalanpalveluskaavojen vakiintuessa lähelle nykyistä asuaan 1. vuosituhan-
nen lopussa laajamuotoinen kontakki menetti merkityksensä. Alkuperäisen kon-
takin kukulionista tuli nykyinen kontakki, ja muut säkeistöt, joista harvat jäivät
käyttöön, tunnetaan nykyisin iikosseina. Alkuperäistä kontakkia vastaa muodol-
taan nykyisessä käytännössä akatistoshymni, joka koostuu kukulionista (konta-
kista) ja sen lisäksi yhteensä 24 säkeistöstä (kontakista ja iikossista). (Gardner”
1978, 99–102, ks. myös esim. Akatistos 1976.) – Suomalaisissa seurakuntaju-
malanpalveluksissa iikosseja lauletaan akatistoksen lisäksi lähinnä vain hautaus-
toimituksessa ja pääsiäisenä.

149 Kontakki (samoin kuin iikossi) kuuluu myös aamupalvelukseen ja sijoittuu sen
kaavassa kanonin 6. veisun jälkeen. Seurakunnallisissa vigilioissa aamupalve-
luksen kontakki jää tavallisesti pois tai luetaan. Kontakki luetaan kuitenkin vigi-
lian päättävässä I hetkessä.
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määrien avulla: irmossin kukin säe vastaa tavumäärältään troparien säkeitä.150

Tämä suhde on kuitenkin jo venäläiseen traditioon tullessaan kääntämisen
vuoksi kadonnut.

Toinen aikojen kuluessa tapahtunut muutos liittyy kanonin toiseen veisuun.
Se perustuu 5. Mooseksen kirjan lukuun 32, ja Gardner”in151 mukaan »ras-
kasmielisyytensä vuoksi» sitä alettiin jo varhain pitää epäsopivana jumalan-
palveluksissa muulloin kuin suuressa paastossa. Niinpä se on jäänyt pois
käytöstä, ja ensimmäisen veisun jälkeen siirrytään kolmanteen.152

Venäläisessä traditiossa ja Suomessa kanonit esitetään siten, että kunkin
veisun irmossi lauletaan kanonisävelmällä, ja yksi tai useampia tropareja lue-
taan.153 Vaikka jumalanpalvelusjärjestyksen mukaan kanonit olisi esitettävä
kokonaisuudessaan, luettavien troparien määrä riippuu käytännössä jumalan-
palvelukseen osallistuvan kirkkokansan määrästä. Kanonin aikana kukin kir-
kossa läsnäoleva saa henkilökohtaisesti siunauksen toimittavalta papilta, ja
jumalanpalveluksen nopeuttamiseksi troparien määrä on tapana minimoida,
mikäli kirkkokansaa ei ole runsaasti.

Typikonin mukaan kunkin kanoniveisun päätteeksi on laulettava katabasi –
eli joko jonkin muun (määrätyn) kanonin vastaava irmossi tai saman kanonin
irmossi toistamiseen. Tätä käytäntöä noudatetaan suomalaisissa seurakuntavi-
gilioissa harvoin sen täydellisessä muodossa.

                                          
150 Kanoneissa käytettiin samantyyppistä kirjainkoodausta säkeistöjen alkukirjai-

missa kuin kontakeissa (Wellesz mts. 201; ks. edellinen kontakin alkuperäistä
muotoa käsittelevä viite). Luonnollisestikaan se ei ole säilynyt käännöksissä.

151 Gardner” 1978, 93–94, 96.
152 Merkittävin poikkeus on suuressa paastossa käytettävä p. Andreas Kreetalaisen

katumuskanoni, joka sisältää myös toisen veisun.
153 Poikkeuksen muodostaa pääsiäisjumalanpalveluksen kanoni, joka lauletaan ko-

konaisuudessaan.
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2. Suomalaisen kahdeksansävelmistön syntyhistoria

Kahdeksansävelmistön suomenkielisen version täsmällisen syntyhistorian
selvittäminen osoittautui odotusteni mukaan sangen vaikeaksi tehtäväksi.
Suomalaisen ortodoksisen kirkkomusiikin historia ei ole juurikaan kiinnosta-
nut aikaisempia tutkijoita, ja 100 vuotta vanhojen tapahtumien rekonstruoimi-
nen ilman kosketusta työssä mukanaolleisiin on luonnollisesti ongelmallista.
Kirjallisuudessa on esitetty ainoastaan joitakin fragmentaarisia tietoja, joiden
perusteella voidaan tehdä tiettyjä päätelmiä.

Tämä luku pyrkii tarjoamaan suomalaisen sävelmistön syntyyn vaikutta-
neista olosuhteista ja sen syntyhistoriasta jonkinlaisen yhteenvedon. Tiedot
perustuvat kirjallisuuteen ja Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen arkis-
tojen materiaaliin, jota ei näiltä osin ole aikaisemmin tietääkseni tarkasteltu.

2.1. Ortodoksinen kirkko Suomessa 1900-luvun alkuun mennessä

Suomalaisen kahdeksansävelmistön myöhäiseen syntyyn vaikutti keskeisenä
Suomen ortodoksisen kirkon asema Venäjän vallan aikana. Vaikka valtiolliset
olot Suomessa olivat ilmeisen hyvässä järjestyksessä ennen sortokausia, orto-
doksisen kirkon tilanne oli suorastaan yllättäen monin verroin heikompi.

Ortodoksinen usko oli saapunut itäiseen Suomeen Novgorodista, joka ai-
noana Venäjän ruhtinaskunnista onnistui pysymään erossa mongolivallasta.154

Vuonna 1323 solmitussa Pähkinäsaaren rauhassa suurin osa Karjalaa päätyi
Novgorodin hallintaan, ja raja oli luonteeltaan myös kirkollinen. Tähän men-
nessä kristinusko oli periaatteessa tullut vallitsevaksi. Viimeistään 1300-
luvulla oli syntynyt kaksi merkittävää luostaria Laatokan saarille, Valamo
(viimeistään 1329) ja Konevitsa (1393).155 Luostarien toiminta tuki ortodoksi-
sen uskon vakiintumista alueella.156

Ortodoksisuus Karjalassa oli siis mitä suurimmassa määrin venäläistä.
Luostarien veljestöt ja seurakuntien papit olivat venäläisiä. Jumalanpalveluk-
set toimitettiin kirkkoslaaviksi, eikä suomen- tai karjalankielistä uskonnollista
(tai muutakaan) kirjallisuutta ollut olemassa.157 1500-luvulla Novgorodin ark-
kipiispa Makari oli todennut kristinuskon olevan karjalaisten keskuudessa hy-
vin pinnallista. Taikausko oli yleistä. Esim. lapselle kutsuttiin nimenantajaksi
paikallinen »arpoja», ja sitten vasta pappi. Hautaustoimi oli kokonaan »arpo-
jien» käsissä. Nimelliset kristityt eivät käyneet kirkossa vaan palvoivat »pyhiä

                                          
154 Mongolivaltaa kesti Venäjällä n. 1223–1480.
155 Erityisesti Valamon tarkka syntyajankohta on epäselvä.
156 Kirkinen & Railas 1976, 160–163.
157 Suomen kirjakielen perustajana pidetään Mikael Agricolaa, jonka kääntämä Uusi

testamentti ilmestyi vuonna 1548. – Ensimmäinen suomenkielinen ortodoksinen
julkaisu oli Lyhykäinen katekismus vuodelta 1780 (P. Piiroinen 1991, 19).
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puita».158

Karjala liitettiin Ruotsi-Suomeen Stolbovan rauhassa vuonna 1617. Rau-
hansopimus takasi väestölle vapaan uskonnonharjoituksen, vaikka se oli vas-
toin Ruotsin lakia; Käkisalmen lääni katsottiin »alusmaaksi», eikä asukkailla
ollut valtiollisia oikeuksia. Seurakunnat jäivät Novgorodin piispan alaisuu-
teen. Papit saapuivat edelleen Venäjältä, ja köyhimpien seurakuntien toimi-
henkilöt saivat osan palkastaan Novgorodista.159

Ruotsin suurvalta-asema heikkeni vähitellen sen oltua huipussaan kolmi-
kymmenvuotisen sodan jälkeen vuonna 1658. Tällöin valtakuntaan kuului
emämaan lisäksi Suomi, Inkerinmaa, Viro, Liivinmaa (Latvia) ja alueita Etu-
Pommerissa, Wismarissa ja Bremenissä. Kaarle XII:n (1682–1718) johtamas-
sa suuressa Pohjan sodassa Ruotsi kärsi tappion, menetti merentakaiset alu-
eensa, ja Venäjä miehitti Suomen. Miehitys, isoviha, kesti vuodet 1713–21,
jolloin Suomi palasi Ruotsin hallintaan lukuunottamatta suurta osaa Karjalas-
ta.

Ruotsi soti Suomesta Venäjän kanssa uudelleen vuosina 1741–43. Tämäkin
sota päätyi Ruotsin häviöön, ja sen seurauksena solmittiin Turun rauha. Uusi
raja leikkasi jälleen palan Kaakkois-Suomesta: Venäjälle jouduttiin luovutta-
maan alueita Kymijoelle asti. Merkittävistä kaupungeista Venäjän haltuun
joutuivat aikaisemmin hävityn Viipurin lisäksi Savonlinna, Lappeenranta,
Hamina ja Kotka. Näitä alueita kutsuttiin sittemmin nimellä Vanha-Suomi.
Loputkin maastamme joutui Venäjän hallintaan Haminan rauhassa (1809)
Suomen sodan seurauksena.

Valtaosa Suomen ortodokseista oli aina asunut Raja-Karjalassa, Viipurissa
ja Kannaksella. Vanha-Suomi palasi hallinnollisesti muun Suomen yhteyteen
vuonna 1812. Vanhaan-Suomeen kuuluivat kaikki ortodoksiset seurakunnat
lukuunottamatta Pohjois-Karjalan Taipaletta (Liperi) ja Ilomantsia. Näin siis
Suomen ortodoksinen väestö oli pitkään jaettuna kahden valtakunnan alueelle.
Pohjois-Karjalan seurakunnat olivat muista erottuaan kauan sangen heikossa
tilassa. Kirkkoja oli tuhoutunut, ja vuonna 1721 seurakuntalaisia oli n. 600,
vuosisadan loppuun mennessä kuitenkin 3 000.160 Hallinnollisesti seurakunnat
kuuluivat sekä Venäjän Pyhän Synodin että Porvoon luterilaisen tuomiokapi-
tulin alaisuuteen, ja luterilaiset piispat suorittivat ortodoksisissa seurakunnissa
tarkastuksia.161

Vanhan-Suomen seurakunnat pysyivät tiiviisti venäläisen hallinnon alaisi-
na. Perustettiin uusia seurakuntia, ja hengellinen elämä kehittyi suotuisasti,
koska luterilaisilta papeilta oli kielletty käännytystyö viraltapanon tai jopa
kuolemanrangaistuksen uhalla. Ruotsalaisten sulkemat luostarit avattiin, ja
kirkollinen hallinto järjestettiin uudelleen. Turun rauhan jälkeen perustettiin

                                          
158 Kirkinen & Railas 1976, 167–168.
159 Mts.174.
160 Merikoski (1940, 8) antaa koko Suomen ortodoksien määräksi vuonna 1811 n.

34 000.
161 Kirkinen & Railas 1976, 179–182, 187.
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Viipurin hengellinen hallitus Pietarin metropoliitan määräysten toimeenpani-
jaksi. Siihen kuuluivat Viipurin papit rovastinsa johdolla.162

Kun Vanha-Suomi liitettiin perustettuun Suomen suuriruhtinaskuntaan,
merkitsi se suomalaisen ortodoksisuuden eheytymistä.163 Hallinto koko maan
seurakunnissa muodostui samanlaiseksi kuin Vanhassa-Suomessa. Seurakun-
nat kuuluivat Pietarin hiippakuntaan. Viipurin hengellinen hallitus jatkoi toi-
mintaansa, mutta sen valta pieneni. Pietarin hiippakuntaan perustettiin apu-
laispiispan vakanssi nimellä Viipurin piispa, mutta kyseisen tehtävän hoita-
jalla ei ollut varsinaista toimenkuvaa Suomen kirkollisissa asioissa.164

Pappiskoulutusta uudistettiin Venäjällä 1800-luvun alussa. Koulutuksesta
tuli kolmiportainen: n. 9 vuoden iässä papin uralle aikova kävi nelivuotisen
hengellisen koulun, joka valmisti varsinaisiin pappisopintoihin. Opinnot jat-
kuivat kuusivuotisessa pappisseminaarissa.165 Tämän jälkeen henkilö voitiin
vihkiä papiksi johonkin seurakuntaan. Opintoja oli mahdollista jatkaa vielä
korkeakoulutasolla, hengellisessä akatemiassa.166 Akatemian suorittaneet pää-
tyivät tavallisesti piispoiksi tai muihin tavallisia papinvirkoja vaativampiin
tehtäviin.

Suomalaisiakin lähti harjoittamaan pappisopintoja, lähinnä Pietariin ja
»Aunuksen kaupunkiin» [= Petroskoihin].167 Useimmat heistä olivat kirkon-
palvelijoiden (ponomarien, lukkarien ja diakonien) lapsia, sillä tässä asemassa
oleville opinnot olivat maksuttomia.168 Kirkisen ja Railaan mukaan nuorella
iällä alkanut venäläistävä koulutus ei taannut riittäviä edellytyksiä suomalai-
sen papin virkaan. Lisäksi Suomeen nimitettiin edelleen myös ummikko-
venäläisiä pappeja.169

Jumalanpalvelus Suomen seurakunnissa oli siis kirkkoslaavinkielinen.
Pietarin kirkollinen hallinto ja Pyhä Synodi kantoivat joka tapauksessa huolta
suomalaisten ortodoksien hengellisestä tilasta: Synodi antoi jo vuonna 1815

                                          
162 Kirkinen & Railas mp.
163 Näin Kirkisen ja Railaan mukaan. Tosiasiassa ortodoksisuuden »eheytymistä»

rasittivat mm. vanhauskoiset. Ks. luku 3.2.5.
164 Kirkinen & Railas 1976, 188–189. Nimitys »Viipurin piispa» ei siis perustunut

toimipaikkaan (ks. Surakka 1936, 64). Kirkossa on ollut tapana nimetä apulais-
piispat jonkin alueen mukaan, vaikka kyseinen henkilö ei olisi alueen kanssa
missään tekemisissä. Nykyisin käytännöstä kertoo esim. Suomen ortodoksisen
kirkon apulaispiispan virka, jonka nimike on »Joensuun piispa». Piispan toimi-
paikka on kuitenkin Kuopio.

165 Kirkinen & Railas mts. 189.
166 Ks. Merikoski 1944, 36.
167 Kirkinen & Railas mp.
168 Merikosken (1944, 17) mukaan kirkon alimpiin virkoihin riitti luku- ja kirjoitus-

taito sekä musikaalisuus. Nämä taidot omaava nuorukainen voitiin vihkiä pono-
mariksi (= alttaripalvelija), ja tavallista oli, että ponomari myöhemmin voitiin
vihkiä lukkariksi tai diakoniksi. Ansioitunut lukkari tai diakoni saattoi yletä jopa
papiksi muodollisen koulutuksen puutteesta huolimatta

169 Kirkinen & Railas mp.
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määräyksen, että Suomen seurakunnissa evankeliumi ja epistola oli luettava
suomeksi.170 Merikosken mukaan Venäjän kirkon johto tunnusti täten »kan-
sankielisen jumalanpalveluksen oikeutuksen ja tärkeyden maassamme.» Seu-
raava tätä puoltava toimenpide oli vuoden 1827 määräys, jonka mukaan Pieta-
rin pappisseminaarissa piti Suomeen papiksi aikoville opettaa suomen kieltä.
Enenevässä määrin Suomen seurakuntiin yritettiin nimittää papeiksi kansan
kieltä osaavia.171

Vuonna 1858 Taipaleen seurakuntalaiset anoivat Synodilta, että »kirkolli-
set kirjat» käännettäisiin suomeksi, ja papilliset toimitukset sekä jumalanpal-
velukset pidettäisiin vastaisuudessa tällä kielellä, »siihen katsoen, etteivät he
ollenkaan ymmärtäneet venäjän kieltä». Pyyntöön suhtauduttiin yllättävän
myönteisesti: Synodin yliprokuraattorin mielestä oli suorastaan välttämätöntä,
että kaikissa Suomen ortodoksisissa seurakunnissa palveltaisiin suomeksi.
Joitakin kirjoja oli Synodin toimesta käännetty vuodesta 1850 alkaen, ja kir-
jojen painattamiseen oli jo ryhdytty.172 Vuonna 1865 työ oli Merikosken mu-
kaan saatu päätökseen, ja Synodi määräsi toimittamaan jumalanpalvelukset
kaikissa Suomen kirkoissa suomen kielellä.173

Vuodesta 1863 alkaen Pietarin konsistori oli vaatinut seurakuntien papeilta
tietoja heidän suomen- ja karjalankielentaidostaan. Merikosken luettelemista
kymmenestä 1860-luvun papista useimmat »osasivat» tai »osasivat hyvin»
molempia kieliä, vain kahden kohdalla todetaan: »ymmärtää tyydyttävästi
suomen ja karjalan kieliä.» Merikoski toteaa, että »slaavinkielinen jumalan-
palvelus oli kuitenkin hyvin yleinen» 1860–80-luvuilla.174

Merikoski kertoo lisäksi apulaispiispa Antonïjn175 ensimmäisistä paimen-
matkoista Suomeen. Ne tapahtuivat vuosina 1887 ja 1888. Kirjoittaja lainaa
vapaasti Cerkovnyj Vêstnik”-lehdessä176 ilmestynyttä vuoden 1888 matkaa

                                          
170 Kysymys saarnojen kielestä on myös mielenkiintoinen. Merikosken (1940, 8) mu-

kaan saarna ei tuohon aikaan ilmeisesti yleensä kuulunut jumalanpalvelukseen
lainkaan. Tämä voidaan päätellä Pietarin konsistorin suomalaisille papeille anta-
mista määräyksistä 1840–50-luvuilla, joiden mukaan »oli kunkin papin pidettävä
vuosittain vähintään kolme saarnaa», jotka oli ennakolta tarkastutettava piirinval-
vojalla. – Joka tapauksessa venäjänkieliset (tai venäläistyneet) papit eivät olisi ky-
enneet saarnaamaan suomeksi. – Merikoski (mts. 12) toteaa suomenkielisen saar-
nan ilmeisesti olleen harvinaisen muualla kuin Pohjois-Karjalassa. Vuonna 1866
Ilomantsin kirkkoherran Albinskin mainitaan pitäneen viisi suomenkielistä saar-
naa.

171 Merikoski 1940, 8–9.
172 Painatustyö ei liene ollut kovin tuloksellista, sillä ilmeisesti puheena olevat, en-

simmäiset jumalanpalveluskirjat ilmestyivät vuosina 1862–67 (ks. P. Piiroinen
1991, 21–22, 81–82).

173 Merikoski mts. 10. Käytännössä määräystä tuskin missään noudatettiin.
174 Mts. 10–13.
175 Elämäkertatiedoista ks. Koukkunen 1977, 160.
176 Koukkusen (1977, 165) mukaan Cerkovnyj Vêstnik” oli Pietarin hengellisen

akatemian lehti, joka levisi keskeisiä kirkollisia asioita ratkaiseviin piireihin.
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koskevaa selostusta,177 jonka oli kirjoittanut nimeltämainitsematon piispan
seurueeseen kuulunut pappismunkki. 4.7.1888178 seurue toimitti Salmissa ju-
malanpalveluksen, jonka jälkeen piispa kuulusteli seurakunnan lasten kris-
tinopintietoja. Tulos oli heikko: vain muutamia lyhyitä rukouksia osattiin, ei-
kä niidenkään merkitystä ymmärretty. Selitykseksi vanhemmat kertoivat, ettei
lapsille opeteta missään venäjää. Matkakertomuksen kirjoittaja ehdottaa on-
gelman ratkaistavaksi joko niin, että jumalanpalvelukset toimitetaan suomeksi
(karjalan kirjakieltä ei ollut olemassa), tai sitten kansalle opetetaan venäjää ja
kirkkoslaavia. Kirjoittajan mukaan asiat olivat kehittymässä ensimmäisen
vaihtoehdon suuntaan, mutta jälkimmäinen olisi kansalle mieluisampi. Myö-
hemmin toimitettiin jumalanpalvelus Sortavalassa. Piispa saarnasi venäjäksi,
mutta ihmetteli tarkkaavaisuuden puutetta kuulijoissa. Esipaimenelle kerrot-
tiin, että juuri kukaan ei ymmärtänyt kieltä. Tämä tieto aiheutti suurta ihmet-
telyä.179

Näinollen siis Suomen ortodoksien hengellinen tilanne alkoi kunnolla sel-
vitä kirkolliselle esivallalle vasta 1880-luvun lopussa.

Kyseistä aikaa koskevaa ensi käden tietoa Suomen ortodoksisten seura-
kuntien tilasta antaa Sergei Okulov.180 Hänen kirjoituksensa »Suomen orto-
doksisen kirkon tila 1800-luvulla»181, joka julkaistiin alun perin venäjänkieli-
senä Cerkovnyj Vêstnik”-lehdessä, antaa sangen lohduttoman kuvan suoma-
laisten ortodoksien hengenelämästä. Okulov kirjoittaa seuraavasti:

Ortodoksinen yhdyskunta Suomessa on ollut olemassa miltei ruhtinas
Vladimirin ajoista alkaen, mutta, Jumalani, mitä olemista se on. Se ei
ole olemista, vaan jonkinlaista itämistä. Siellä, missä tämä yhdys-
kunta on alkuaikaisella asteellaan, voidaan tuskin huomata ortodoksi-
sen kristillisyyden alkeiden läväisseen ortodoksisen kirkon lasten
sielut; siellä vallitsevat sellaiset käsitykset ja tavat, jotka hyvin vähän

                                          
177 Koukkunen (1977, 162) mainitsee kirjoituksen ilmestyneen numeroissa 1888:

35–39.
178 Päivämäärät ennen vuotta 1918 tässä ja myöhemmin ovat vanhaa lukua.
179 Merikoski 1940, 14–17.
180 Sergei Okulovista (1853–1944), Suomen ortodoksisen kirkon merkkimiehestä,

lisää tuonnempana.
181 Alkuaan vuonna 1888 julkaistua kirjoitusta (Okulov 1934) on lainannut Meri-

koski kahdessa teoksessaan (1940; 1944). Se ilmestyi suomeksi kokonaisuudes-
saan Ortodoksia-kausijulkaisun ensimmäisessä numerossa. Kirjoitus on alkuaan
Okulovin laatima selonteko Suomen asioista kiinnostuneelle apulaispiispa Anto-
nïjlle. Antonïj oli todellakin ensimmäinen »Viipurin piispa», joka osoitti kiin-
nostusta Suomen seurakuntia kohtaan (Surakka 1936, 64–65; Koukkunen 1977,
160–161). Okulov tutustui Antonïjhin piispan saapuessa paimenmatkallaan Sor-
tavalaan. Okulov esitti selontekonsa, johon Antonïj suhtautui mielenkiinnolla ja
pyysi saada julkaista sen Pietarissa. (Koukkunen 1977, 162–163.) Tapaamisesta
lähtien Okulovin ja Antonïjn välit olivat lämpimät. (Ks. Merikoski 1944, 50;
1940, 13–19.)
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eroavat Suomen pakanallisessa kansalliseepoksessa Kalevalassa182

kohtaamistamme – –.183

Tämän jälkeen kirjoittaja kertoo lukuisia esimerkkejä kyseisistä tavoista,
mm. seuraavan:

Eräs nainen (todennäköisesti kylän kätilö) pyytää minua kastamaan
lasta ja samalla ilmoittaa: »Mie, buatjaska, olen hänen jo ristinyh, sie
vain börbötä mitä tahto lišäksi.» – – Kysymykseeni, kuinka hän suo-
ritti kasteen, hän vastasi: »Luin ›Otshenashin› da ›Bohoroditsan› da
tipahutin kolme pisaraa vettä lapsen päälle: midä bä sinul viel siih pi-
dää?»184

Sitten Okulov valittaa, että ortodokseja on Suomessa toistakin lajia, sellaisia,
joiden hengellinen tila näyttää päällisin puolin hyvältä, mutta lähempi tutustu-
minen paljastaa heidän olevan lähempänä luterilaista kuin ortodoksista kirkkoa
– käyvät luterilaisessa pyhäkoulussa, osallistuvat luterilaisiin hartaustilaisuuk-
siin, lukevat luterilaista kirjallisuutta ja myöntävät itsekin, etteivät saa mitään
irti ortodoksisesta jumalanpalveluksesta, koska se toimitetaan heille käsittä-
mättömällä kielellä. Okulov toteaa, että nämä ihmiset tahtoisivat kyllä vilpittö-
mästi omaksua ortodoksisen kristinopin mutta kohtaavat siinä kielen vuoksi
ylittämättömiä vaikeuksia. Hän viittaa luterilaisen kirkon hyvään järjestykseen
ja toivoo ortodoksien saavuttavan yhtä suotuisat olosuhteet.185

Tärkeimpänä ehtona näille olosuhteille Okulov näkee »hyvät papit»:

Tavallisesti on niin, että papeiksi Suomeen määrätään186 joko suoma-
laisten kirkonpalvelijain lapsia tai syntyperältään venäläisiä. Kum-
matkin nämä ovat useimmiten pappisseminaarin lopettaneita [= suo-
rittaneita], mutta sangen usein he ovat myös pappisseminaarista, vie-
läpä hengellisestä koulustakin eroitettuja.187

                                          
182 Mainittakoon, että Okulov arvosti Kalevalaa varsin suuresti (ks. Merikoski 1944,

33).
183 Okulov 1934, 3.
184 Mts. 5.
185 Mts. 5–6.
186 Seurakunnalla ei ollut käytännössä mitään sanottavaa papin valinnassa, vaan

päätöksen tekivät aina Venäjän kirkon viranomaiset.
187 Okulov 1934, 7. Merikosken kirjoitusten perusteella tilanne ei pappien suhteen

ollut aivan näin huono. Mutta nimenomaan ne kaksi pappia, joiden suomenkie-
lentaito oli heikoin, olivat venäläisiä ja pappisseminaarin keskeyttäneitä. (Meri-
koski 1940, 10–11.) Ks. ed.
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Okulov vertaa ortodoksisen kirkon papiston valintakäytäntöjä luterilaiseen
vastaavaan. Venäläisille oli selvästi ennenkokematonta, että papistoa voitai-
siin valita lehti-ilmoitusten ja normaalin hakumenettelyn perusteella seura-
kunnan vaalissa. Tätä menettelyä Okulov kuitenkin toivoo käytettävän myös
ortodoksisten seurakuntien kohdalla. Okulov toivoo myös, että saarnoja pi-
dettäisiin enemmän; luterilaisessa kirkossa ne ovat keskeinen tapa opettaa us-
kontotuuksia. Taitavasti hän kuitenkin välttyy leimautumasta luterilaismieli-
seksi vaan kirjoittaa:

Silloin kun luterilainen jumalanpalvelus sisältää, saarnaa lukuunotta-
matta, vain muutamia pitkäveteisesti laulettavia virsiä – – vaihtelee
ortodoksisessa jumalanpalveluksessa suuri joukko erilaisia kirkko-
lauluja, rukouksia, raamatun lukukappaleita ja erilaisia muotoja – –.
Uskonnolliset tunteet saavat tehoisaa ravintoa ortodoksisesta juma-
lanpalveluksesta. Tämä jumalanpalvelus on sangen opettavainen il-
man saarnaakin, ja siksi siellä, missä sitä toimitetaan hyvin, sopusuh-
taisesti ja kansalle ymmärrettävällä kielellä, rukoilijat saavat siitä
paljon sielunsa hyväksi.188

Samassa yhteydessä tulee jälleen mainituksi kysymys jumalanpalveluskie-
lestä. Siihen Okulov paneutuu seuraavaksi: kysyy, miksi ei voida toimittaa
suomeksi, ja esittää, että myös kanttoreilta pitäisi vaatia suomenkielentai-
toa.189 Sitten puhe siirtyy kirkkomusiikkiin:

[Ortodoksien hartauselämän syventäminen] on mahdollista ainoastaan
silloin, kun toimitetaan jumalanpalvelukset heidän omalla kielellään
ja saadaan aikaan melodista kirkkolaulua. Tätä varten olisi aivan
välttämätöntä sovelluttaa suomalainen jumalanpalvelus nuotteihin,
jotka vastaisivat niin kreikkalaiskatolisen190 jumalanpalveluksen luon-
netta kuin myöskin suomenkielen fonetiikkaa. Tämä työ kaipaisi sel-
laista spesialistia, joka tuntee hyvin niin kreikkalaiskatolisen kirkko-
laulun teorian kuin myös suomenkielen fonetiikan säännöt.191

Okulov jatkaa arvostelemalla raskain sanoin Synodin suomeksi käännättä-
miä ja painattamia jumalanpalvelustekstejä:

                                          
188 Okulov mts. 13, alleviivaus nyt ja myöhemmin J. H.:n.
189 Mp.
190 Melko pitkään ortodoksista kirkkoa kutsuttiin Suomessa kreikkalaiskatoliseksi.

Nykyisin termiä olisi sekaannusten estämiseksi pyrittävä välttämään: se tarkoit-
taa nykykielessä uniaattikirkkoa. Venäjässä ortodoksista kuvataan useimmiten
sanalla pravoslavnyj, literaalisesti oikeauskoinen.

191 Okulov mts. 14.
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– – On välttämätöntä saada hyvä, oikea suomenkielinen jumalanpal-
velusteksti. Pyhän Synodin kustannuksella lienee jo 40 vuoden ajan
painettu jumalanpalveluskirjoja tällä kielellä, mutta suureksi ikäväksi
käännös on toimitettu niin huonosti, että on suorastaan häpeällistä
näyttää sitä vähänkin sivistyneelle suomalaiselle.192 Häpeällistä on sen
mukaan myös toimittaa jumalanpalvelusta. Nyt jumalanpalvelusten
suomentaminen on jätetty erityiselle komitealle.193 Miten Herra autta-
nee tätä komiteaa selviytymään niin heikkovoimaisena tästä vaikeasta
tehtävästä. Totta puhuen meillä yleensä suhtaudutaan tähän tärkeään
asiaan jokseenkin kevyesti. Suomessa uuden [luterilaisen] virsikirjan
suomentaminen vaati kymmenisen vuotta. Tätä käännöstä luomassa
oli useampia komiteoita, joihin kuului oppineita professoreja. Tämä
käännös tarkastettiin sitten eri k[i]rkolliskokouksissa ja useimmilla
valtiopäivillä. Mutta kreikkalaiskatolisten jumalanpalveluskirjojen
suomentaminen uskotaan ensimmäiselle vastaantulijalle, ja se hyväk-
sytään käytäntöön joko hänen oman lausuntonsa tai kokonaan epäpä-
tevien henkilöiden lausuntojen perusteella. – – Aikaa ja varoja on uh-
rattu paljon, mutta on aikaan saatu hyvin vähän kelvollista. – – [Uu-
den kielellisesti erinomaisen luterilaisen virsikirjan valmistuttua]
huonosti suomennetut kreikkalaiskatoliset jumalanpalvelukset – – ai-
heuttaisivat ortodoksisuuden halventamista luterilaisten taholta.194

Lopuksi Okulov ehdottaa, että Suomen seurakunnista olisi muodostettava
oma hiippakunta. Hänen arvostuksestaan Pietarissa kertoo paitsi nimittäminen
Suomennoskomitean puheenjohtajaksi, myös oman hiippakunnan perustami-
nen. Päätös hiippakunnasta syntyi vuonna 1892, mutta tuli voimaan lopulli-

                                          
192 Kirjoittaja viittaa edellämainittuihin ensimmäisiin suomenkielisiin jumalanpal-

veluskirjoihin, jotka oli suomentanut Thomas Friman, Pietarin pappisseminaarin
suomenkielenopettaja (virassa 1844–70). Ks. P. Piiroinen 1991, 21–22. Friman
kuului K. A. Gottlundin vaikutuspiiriin, mikä näkyy hänen itämurteista vaikut-
teita ammentavassa kielessään. Lisäksi Friman seuraa käännöksissään varsin tar-
koin alkutekstin sanajärjestystä, joka on usein suomen kielen kannalta väkinäi-
nen. (Ks. Palvelu-kirja 1991; Railas 1991.) Niitä samoin kuin myöhempiä kään-
nöksiä on kriittisesti tarkastellut Matti Jeskanen (1979). Ks. myös tämän tutki-
muksen luku 5.2.1.

193 Erkki Piiroisen (1991, 1–3) ym. mukaan »Kreikkalais-katolisen kirkon Jumalan-
palveluskirjain Suomennoskomitea» (oikeinkirjoitus vaihtelee eri julkaisuissa!)
perustettiin vasta 1891, ja sen ensimmäiseksi päätoimittajaksi nimitettiin Okulov.
Lienee mahdollista, että komitean perustamista olisi suunniteltu jo Okulovin
kirjoituksen aikoihin. Komitean toiminta jatkuu edelleen, sen nimi on nykyisin
Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto.

194 Okulov mts. 14–15. Arvostelu on huomattavan tylyä, kun otetaan huomioon
kirjoituksen kohde ja syntyaika.
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sesti vuonna 1896. Hiippakunnan johtoon nimitettiin apulaispiispa Antonïj,195

josta tuli Suomen ja Viipurin arkkipiispa asuinpaikkanaan Viipuri.196

2.2. Aikaisemmat suomalaisen kahdeksansävelmistön syntyä koske-
vat tiedot tutkimuksessa ja kirjallisuudessa

2.2.1. Hilkka Seppälän tutkimuksessa esitetyt tiedot

Hilkka Seppälä valittaa tutkimuksessaan Bysanttilaiset ekhokset ja ortodoksi-
nen kirkkolaulu Suomessa olevan »yllättävää, kuinka vähän tietoja musiikin
›suomentamisesta› on säilynyt.» Sovittajien nimiä ei vakiintuneen tavan mu-
kaan merkitty näkyviin.197 Seppälä kertoo kääntyneensä asiassa kahden tuol-
loin iäkkään ja nyttemmin edesmenneen kirkkomusiikkiasioista perillä olleen
rovastin puoleen, ja saaneensa teoksen Öinen juhlapalvelus eli Vigiiliat II198

sovituskysymyksestä kirjeitse seuraavia tietoja:199

[Rovastien Aleksanteri ja Mikael Kasangon mukaan] on selvittämättä,
ketkä suorittivat ko. kokoelman (= oktoekhoksen peruskokoelman)
sovitustyön. Kirkkomusiikin parissa työskentelivät kokoelman julkai-
suaikaan mm. pastori Simo [Simeon] Okulov200 ja diakoni P. [Pietari /

                                          
195 Suomen hiippakunnan johdossa Antonïj oli vuoteen 1899 saakka, jolloin hänet

nimitettiin Pietarin metropoliitaksi (Merikoski 1944, 103). Seuraavat Suomen
piispat olivat sortokausien hengessä slavofiileja, jotka ryhtyivät toimenpiteisiin
kirkon venäläistämiseksi. Ks. Merikoski 1944, 107–124.

196 Kirkinen & Railas 1976, 197.
197 Seppälä 1981, 25.
198 Vigilia II 1905. Tämä teos sisältää kahdeksansävelmistön, eli vigiliapalveluksen

vaihtuvat veisut nuotinnettuina, ja sävelmien osalta samassa muodossa kuin ny-
kyisin käytettävä Sunnuntaivigilia (1957). Ks. luku 5.2.

199 Seppälä mp., viite 21. Tässä ja myöhemmissä vastaavissa sitaateissa noudatan
venäläisperäisten nimien oikeinkirjoituksessa lähteessä esitettyä, enkä siis ole
muuttanut nimiä muutoin noudattamaani translitterointikaavaa vastaavaksi.

200 Simeon (Simo) Okulov oli syntynyt 15.2.1890, ja olisi puheena olevan teoksen
julkaisuhetkellä ollut 15-vuotias. Simeon Okulov valmistui Pietarin pappissemi-
naarista vasta 1910, opetti tämän jälkeen kirkkomusiikkia Sortavalan seminaaris-
sa (1910–16), työskenteli kanttorina eri seurakunnissa ja kuului sittemmin itse-
näisen Suomen aikana Sortavalaan perustetun pappisseminaarin opettajakuntaan
opetusalanaan liturgiikka ja kirkollinen oikeus (1919–23) ja kirkkomusiikki
(1934–35). Musiikillisesta orientoituneisuudesta huolimatta ei ole todennäköistä,
että hän olisi voinut osallistua toimitustyöhön. Ks. Kasanko & Suhola & Surakka
1948, 146, 61.
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Pëtr Stepanovi½] Akimov201 (Aleksanteri Kasangon tiedonanto). Mika-
el Kasanko mainitsee lisäksi nimet Boris Jakubov (säveltäjä)202 ja [Jo-
hannes/Ioann] Albinski203 sekä nimilyhenteet M.S.,204 K.S.,205 S.O. (=
Sergei Okulov) ja M. K. (= Mihail Kazanski). Hän korostaa kirjees-
sään kysymyksen vaikeutta: »Ilmeisesti kaikki sellaiset henkilöt, jotka
olivat työssä mukana tai muuten olisivat jotain tietäneet, ovat pois-
sa.»

Aleksanteri Kasanko kirjoittaa edelleen:

                                          
201 Akimov eli vuosina 1876–1944. Hän toimi Viipurissa diakonina, kuoronjohtaja-

na ja laulunopettajana vuoteen 1941 saakka, jolloin hän siirtyi Helsingin seura-
kunnan palvelukseen. Lisäksi Lappalainen (1994, 43) mainitsee Akimovin johta-
neen mm. vuonna 1914 ensimmäiset »Kreikkalaiskatoliset Laulajaiset» Sortava-
lassa. On mahdollisuuksien rajoissa, että Akimov olisi voinut ikänsä ja toimi-
paikkansa puolesta osallistua Vigilia II:n sävelmien sovitustyöhön – sovittajana
hän esiintyy tiettävästi ensi kerran vuoden 1922 Vigilia I -julkaisussa (ks. tämän
tutkimuksen luku 5.5.1.), ja hänen harvalukuiset kirkkomusiikkisävellyksensä
viittaavat kohtuulliseen sävellystekniseen ammattitaitoon. Arkistoaineisto ei
kuitenkaan tarjoa tälle hypoteesille konkreettista todisteita, vaikkakin Akimov
näyttää työskennelleen Suomennoskomiteassa myöhemmin, 1910-luvulla.

Akimovin toimintaa ei liene tämän tarkemmin dokumentoitu. On huomattava,
että kyse ei ole suomennetulla nimellä Pekka Attinen tunnetusta säveltäjästä, Pëtr
Vasil’evi½ Akimovista (1885–1956), jonka monipolviset elämänvaiheet eivät
viittaa työskentelyyn ortodoksisen kirkkomusiikin parissa ennen 1930-lukua
(Lappalainen mts. 32–33).

202 Boris Jakubov oli syntynyt vasta 1894 ja olisi puheena olevan teoksen julkaisu-
hetkellä ollut 10–11-vuotias. Niinpä Mikael Kasangon käsitys on Jakubovinkin
osalta virheellinen. Jakubov ryhtyi opiskelemaan sävellystä Helsingin musiik-
kiopistossa vuonna 1912. Erinäiset vaikeudet johtivat opintojen keskeytymiseen
ja säveltäjän itsemurhaan vuonna 1923. (Ks. Lappalainen 1994, 37–39.) Jakubo-
vin kirkkomusiikkia julkaistiin kuitenkin vigilian kiinteät veisut sisältävän teok-
sen Vigilia I toisessa painoksessa (1922). Virheellisen käsityksen syy on ilmei-
sesti tässä.

203 Al’binskïj mainitaan poikkeuksellisesti ensimmäisen suomenkielisen nuottilitur-
gian (Liturgia 1873) tunnistetiedoissa teoksen toimittajaksi (ei ole syytä olettaa,
ettei hän olisi toiminut myös sovittajana) samoin kuin erään toisen nuottilaitok-
sen vuodelta 1875 (Sobranïe 1875). Ks. E. Piiroinen 1948, 6; P. Piiroinen 1991,
24, 82; Seppälä 1981, 25, viite 22. Liturgiajulkaisu on kaksiääninen. Ks. tämän
tutkimuksen luku 5.2.1.

204 Mahdollisesti pastori M. Sobolev tai Ilomantsin kirkkoherra M. Skorodumov.
Ks. Merikoski 1944, 44–47; Koukkunen 1977, 141.

205 Mahdollisesti opettaja [pastori] Konstantin” Skorodumov”. Ks. Merikoski mp.
Nimikirjainten taakse kätkeytyvien henkilöllisyyden arvailu tässä ja edellisessä
viitteessä perustuu sekä Merikosken dokumentoimaan Sergei Okulovin tuttava-
piiriin että arkistoaineistoon. Kyseisten henkilöiden musiikillisesta kompetens-
sista ei ole tarjolla luotettavia tietoja.
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Ensimmäisissä kirkkolaulujemme sovituksissa musiikki ylipäänsä
noudatti tarkkaan käytössä olleitten alkuteosten muotoa, jopa suomen
kielen vaatimusten kustannuksellakin.206

Saamiensa tietojen perusteella Seppälä toteaa, että

– – suomalaisiin teksteihin sovitettiin käytössä ollut slaavilainen mu-
siikki niin, että se säilyi mahdollisimman muuttumattomana. – –
Tekstejä käännettäessä omaksuttiin niihin liittyvä musiikki sellaise-
naan kysymättä sen tyyliä tai alkuperää. Myöskään ei kysytty, olisiko
ollut olemassa muita musiikillisia vaihtoehtoja. Näyttää siltä, että juu-
ri musiikin muuttumattomana säilyttäminen jäi yhtymäkohdaksi van-
haan liturgiaan suomenkielisten jumalanpalvelusten tultua käyttöön.207

Käytännössä Seppälän kaipaamaksi vaihtoehdoksi olisi voinut soveltua yk-
siääninen Valamon luostarin sävelmistö,208 jonka elaboroidut melodiat taipu-
vat kuitenkin hankalasti käännettyyn tekstiin. Tämänkaltaiseen sovitustyöhön
ei ilmeisesti olisi löytynyt resursseja, ja toisaalta Valamon sävelmistö painet-
tiin ensi kerran vasta vuonna 1902.209

Toisaalta oli luonnollista, ettei yksiääninen sävelmistö olisi kyseisenä aika-
na ollut mahdollinen. Venäjän kirkkoa oli nimittäin 1650-luvulta alkaen ra-
sittanut ns. vanhauskoisten skisma.210 Vanhauskoisten kirkkomusiikki oli ni-
menomaan yksiäänistä ja sisälsi mahdollisesti samaa aineistoa kuin Valamon
sävelmistö. Ongelman ydin on siinä, että vanhauskoisilla oli vielä sata vuotta
sitten mahdollisesti211 sangen laajaa seurakuntatoimintaa Luoteis-Venäjän ja
Karjalan maaseudulla. Yksiäänisen kirkkomusiikin luomaa mielleyhtymää ha-
luttiin todennäköisesti välttää kaikin keinoin.

                                          
206 Seppälä mp., viite 23.
207 Seppälä mts. 25; alleviivaus J. H.:n.
208 Obihod” 1909.
209 10.9.1999 tutustuin Valamon luostarin arkiston nuotistoon Heinävedellä ja ha-

vaitsin, että luostarin yksiääninen sävelmistö oli arviolta n. vuosina 1880–1902
sovitettu neliääniseksi hovikapellan tyylejä mukaillen ilmeisesti miltei kokonai-
suudessaan ja kirjoitettu stemmoiksi. Stemmoja oli kopioitu myös Bahmetev”in
obihodista, joten sitäkin lienee ainakin toisinaan käytetty. Aikaisempien tietojen
mukaan luostarissa käytettiin paastoaikoina kanonisia sävelmiä, muulloin lähes
yksinomaan valamolaista sävelmistöä. Mikael Kriisinin (1997) mukaan stem-
moista ei laulettu ainakaan 1930-luvulla (mahdollisesti ne oli aiemmin opittu ul-
koa ja siirretty arkistoon). Valamolaisen sävelmistön neliäänisinä sovituksina
luostari on tietojeni mukaan julkaissut ainoastaan kerubiveisun (Heruvimskaja
pêsn’ 1903) ja 14 numeroa sisältävän kokoelman (Sbornik” 1902).

210 Ks. tämän tutkimuksen luku 3.2.5. Vanhauskoisuudesta yleensä ja Suomen/
Karjalan alueilla ks. esim. Hauptmann 1963; Silent as Waters We Live 1999;
Thon 1987, 135–153; Vahros 1981; Niemi 1969.

211 Tätä aihetta ei ole edelleenkään riittävästi tutkittu.
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2.2.1.1. Seppälän lähteenään käyttämät kirjeet212

Kirjeessään Seppälälle Aleksanteri Kasanko mainitsee, että Vigilia II:n sovit-
tajat eivät ole hänen tiedossaan, mutta »Kirkkomusiikkimme parissa niinä ai-
koina ovat työskennelleet m.m. pastori Simo Okulov ja diakoni P. Akimov
ynnä jotkut muut.»213

Mikael Kasangon kirjeessä214 informaatiota on hieman enemmän. Hän toteaa:

En oikein usko, että esim. Simo Okulov olisi siihen aikaan mukana
näissä hommissa, hänhän oli silloin vasta 15-vuotias. Diakoni Aki-
mov pikemminkin olisi voinut olla silloin tapetilla (v. 1905 hän oli 31
v.), mutta epäilen sittenkin. En tunne Akimovin elämän vaiheita pa-
remmin – mahtoiko olla silloin edes Suomessakaan? – – Olisiko papin
poika, säveltäjä Boris Jakubov ehkä ollut mukana?

– – Muuten vuosisadan vaihteessa kirkkoveisujen tekstien suomenta-
jina esiintyivät seuraavat alkukirjaimet: M.S., K.S., S.O. (Sergei
Okulov) ja M.K. (Mihail Kazanski – isoisäni).

On huomattava, että sovitustyön mahdolliseksi tekijäksi kirjeissä mainitaan
ainoastaan Pietari Akimov, ja hänenkin kohdallaan tieto on epävarma. Kir-
jainlyhenteet koskevat ainoastaan tekstien suomentajia, vaikka tämä ei tar-
koita välttämättä sitä, etteivätkö samat henkilöt olisi voineet olla laatimassa
nuottipainoksia.

2.2.2. Muussa suomalaista kirkkomusiikkia käsittelevässä kirjallisuudes-
sa annetut tiedot

Aleksanteri Kasanko kirjoittaa teoksessaan Sävelmäjaksojemme rakentees-
ta,215 että »Suomen ortodoksisessa kirkossa, jollemme ota lukuun luostareita,
on varsinaisessa käytännössä niinsanottu hovikapellan sävelmä, jonka lisäksi
jossain määrin lauletaan myös kreikkalaista sävelmää.» Edelleen hän mainit-
see joitakin veisuja, joita lauletaan »erikoisilla, näille lauluille ominaisilla sä-
velmillä.» Alaviitteessä Kasanko toteaa näidenkin kuuluvan »›kahdeksaan sä-
velmään›, mutta ovat lainattuja jostakin paikallissävelmästä.»

Suomalaiseen kahdeksansävelmistöön on totuttu viittaamaan mainitsemalla
sen olevan käännös juuri hovikapellan sävelmistöstä.216 Arkkipiispa Paavali

                                          
212 Tapasin Hilkka Seppälän 9.9.1999 Joensuussa, ja hän luovutti ystävällisesti mi-

nulle kopiot kummastakin em. kirjeestä.
213 Aleksanteri Kasanko 1977.
214 Mikael Kasanko 1978.
215 A. Kasanko 1938, 1–4.
216 Ks. esim. Paavali 1982, 349, viite 18.



47

toistaa muissakin lähteissä esitetyn arvion, että »– – alun alkaen kirkkoslaa-
vinkielisiin teoksiin semmoisenaan on sovitettu suomalainen teksti.» 217

Mikään suomalainen lähde ei tarkastele suomalaisen kahdeksansävelmistön
syntyä tätä yksityiskohtaisemmin. Myönnetään yleisesti, että sovittajat käytti-
vät lähtökohtanaan Pietarin keisarillisen hovikapellan sävelmistöä, mutta tämä
käsitys esitetään usein varsin mekaanisesti ja erittelemättä tarkemmin kysei-
sen lähtökohdan koostumusta.218

On ilmeistä, että Suomessa vallitsevat käsitykset kahdeksansävelmistömme
alkuperästä ovat toistaiseksi olleet epätarkkoja. On kyseenalaista, voidaanko
uskottavasti väittää hovikapellan sävelmistön tulleen Suomessa käyttöön sillä
perusteella, että kirkkokielen vaihtuessa olisi välttämättä haluttu säilyttää si-
teet traditioon musiikin muodossa. Hovikapellan kirkkomusiikin yleiseen
käyttöön levinnyt painettu traditio oli esim. ensimmäistä neliäänistä liturgiaa
(1894) laadittaessa enintään noin 40 vuotta vanhaa. Ilmeisesti kirkkomusiikki
suomalaisissa seurakunnissa ennen suomenkielisiä nuottijulkaisuja oli jok-
seenkin samaa kuin Venäjällä, mutta venäläisen kirkkomusiikin olemus jopa
1800–1900-lukujen vaihteessa – suuria kaupunkeja ja luostareita lukuunotta-
matta – on paljolti hämärän peitossa. Näinollen on melko hankalaa rekonst-
ruoida, millaista kirkkomusiikki oli 50 vuotta aiemmin periferia-alueilla, jol-
laiseksi Suomikin on luettava.

Itse asiassa hovikapellan sävelmistö oli siis Venäjälläkin vuosisadan vaih-
teessa sangen uusi. On muistettava, että Suomen papit saivat keisariajalla
koulutuksensa tavallisesti Pietarin hengellisessä koulussa ja seminaarissa. On
luontevaa olettaa, että nimenomaan hovikapellan sävelmistö oli 1880-luvun
pappiskokelaille varsin tuttu, eikä monia vaihtoehtoja välttämättä ollut tarjol-
la. Joka tapauksessa hovikapellan tyylinen kirkkomusiikki on melodioiltaan
yksinkertaista ja harmonialtaan johdonmukaista, joten ei ole yllätys, että suo-
malaiskansallista kirkkomusiikkia luomaan pyrkivät arvelivat sen täyttävän
tehtävänsä: olevan helposti opittavissa ja riittävällä tarkkuudella esitettävissä.
Kun sävelmistö sisältää yksitoikkoisuuteen asti resitatiivista aineistoa, siihen
oli helppo sijoittaa suomenkielinen teksti.219

Aleksanteri Kasangon käsitykset suomalaisen kahdeksansävelmistön ja
muiden kirkkosävelmien alkuperästä ovat niinikään varsin epätarkat. Hän
kirjoittaa hovikapellan sävelmistöstä seuraavasti:

                                          
217 Paavali 1982, 350–351.
218 Seppälä (1981, 85, viite 2) viittaa Aleksanteri Kasangolta saamaansa kirjeeseen

ja toteaa, että ilmeisesti suomalainen sävelmistö on »eräs virallisen laitoksen
monista yksinkertaistetuista sovituksista.» Herää kysymys, mitä »virallisella
laitoksella» tarkoitetaan. Kirkkomusiikin julkaiseminen oli 1880-luvulle saakka
tarkoin säänneltyä, ja käytännössä vielä tämänkin jälkeen. »Epävirallisia laitok-
sia» ei ollut olemassa. Ks. Morosan 1994, 86–91. – Tarkastelen hovikapellan
nuottijulkaisuja yksityiskohtaisemmin luvussa 5.1.

219 Jumalanpalvelustekstit pyrkivät olemaan suorasanaisia käännöksiä alkuperäisestä.
Tällöin alkutekstin säerakenteita ei juuri koskaan ole ollut mahdollista säilyttää.
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Tämän sävelmän kehitti vanhojen venäläisten kirkkosävelmien (zna-
mennyn ja kiovalaisen) pohjalla sekä saattoi yleiseen käyttöön Pieta-
rin Hovikapella [alaviite: Laitos, jonka tehtävänä Venäjällä oli kirk-
kolaulun tutkiminen, opettaminen ja kehittäminen.] ja varsinkin sen
johtajana toiminut säveltäjä Bachmetev.220

Tosiasiassa hovikapellan sävelmistö oli kehittynyt omia aikojaan 1700-
luvulta alkaen. Sävelmistön synnystä eivät ensikädessä ole vastuussa Bahme-
tev” sen paremmin kuin hänen edeltäjänsä L’vov”kaan, vaikkakin heidän
osuutensa sen yleistymisessä on kiistaton.221 »Paikallissävelmistä» puhumi-
nen222 kertoo niinikään tietämättömyydestä, sillä Kasangon mainitsemat esi-
merkit edustavat pääasiassa kiovalaista, kreikkalaista ja bulgarialaista sävel-
mistöä, tosin alkuperäisessä asussa eikä lyhentyneenä, kuten hovikapellan sä-
velmissä yleensä. Myös »erikoisin sävelmin» laulettavat veisut ovat enim-
mäkseen peräisin hovikapellan nuottikirjoista.

2.3. Arkistomateriaalin tarjoamat tiedot suomalaisen kahdeksansä-
velmistön syntyhistoriasta

2.3.1. Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto on jaettu pääarkistoon ja osa-
arkistoihin, joista pääarkisto sekä arkkipiispa Hermanin ja arkkipiispa Paavalin
henkilöarkistot osoittautuivat näiden kysymysten suhteen merkityksellisiksi.

Pääarkisto sisältää materiaalia vuosilta 1632–1685 ja 1700–1993. Laajin
pääsarja, kirjeistö, käsittää 1 042 koteloa. Talvisodan vuoksi suurin osa sitä
edeltäneen ajan materiaalista on erittäin huonokuntoista ja osin lukukelvo-
tonta, sillä arkistoa ei vetäydyttäessä kyetty evakuoimaan Sortavalasta. Jatko-
sodan aikana asiakirjat löydettiin piispan virkatalon hevostallin pahnojen se-
asta osittain pahoin tuhoutuneina.223 On mahdotonta arvioida, paljonko mate-
riaalia arkistosta on kadonnut.

Kirkollishallituksen edeltäjien Viipurin hengellisen hallituksen ja Suomen
hengellisen konsistorin asiakirjat ovat venäjänkielisiä ja suurimmaksi osaksi
käsinkirjoitettuja aina vuoteen 1918 saakka. Suomen itsenäistymiseen asti
kirkon hallinto oli täysin venäjänkielinen.

Jumalanpalvelus- ja oppikirjain suomennos- ja toimituskomitean arkistoa
kirkollishallituksessa ei ole erikseen luetteloituna yhtä koteloa lukuunotta-
matta. Tätä selittää osaltaan arkkipiispa Hermanin henkilöarkistoon talletettu
asiakirjafragmentti, jonka mukaan komitean arkisto oli talvisodan syttyessä
                                          
220 A. Kasanko 1938, 2.
221 Ks. Gardner” 1970.
222 Ks. aikaisempi Kasanko-lainaus.
223 Ks. Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen arkiston järjestelyperiaatteet.
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jaettuna kahteen osaan: toisessa olivat keskeneräiset työt sekä asiakirjat vuo-
desta 1939 alkaen ja toisessa vanhemmat asiakirjat ja valmiiden kirjojen va-
rasto. Kumpaakaan ei onnistuttu evakuoimaan eikä löydetty myöhemminkään
ilmeisesti em. yhtä kotelollista lukuunottamatta.224 Toinen asiakirja kyseiseltä
ajalta, komitean puheenjohtajalta Paavo Saarikoskelta arkkipiispa Hermanille
osoitettu kirje, toteaa saman:

Herra Arkkipiispan kirjeen johdosta huhtikuun 18 päivältä, N:o 39, jo-
ka koskee luettelon lähettämistä Suomennoskomitean kirjoista – – saan
kohteliaimmin selittää, että Suomennos- ja toimituskomitean arkiston
jäädessä kokonaisuudessaan Neuvostovenäjälle luovutetulle alueelle,
minä en parhaalla tahdollakaan voi lähettää pyydettyjä tietoja.225

2.3.1.1. Suomennoskomitean säilyneet paperit

Em. Suomennoskomitean materiaalia sisältävä kotelo on sijoitettu sarjaan Ub
ja varustettu otsikolla »Kreikkalaiskatolisen kirkon jumalanpalvelus- ja asia-
kirjojen [sic!] suomennos- ja toimituskomitean nuotteja 1938–39. Osittain
palaneita».226 Kotelo todellakin sisältää pääasiassa nuottifragmentteja, joista
monien kunto ei ole kehuttava. Otsikon vuosiluku ei pidä paikkaansa (valta-
osa papereista on tosin päiväämättömiä), vaan suurin osa päivätyistä nuoteista
on vuosilta 1909–11. Jokseenkin kaikki on ajalta ennen vuotta 1918, sillä pa-
pereiden kommentit ja otsikot ovat venäjäksi ja kirkkoslaaviksi. Suuri osa
nuoteista on luonnoksia hautaustoimituksen nuottipainokseen;227 jotkin vähäi-
set fragmentit liittyvät ilmeisesti Vigilia II:een, mutta tätä on mahdoton var-
mistaa.

Nuoteissa esiintyy Mikael Kasangon kirjeessään mainitsemia nimilyhen-
teitä (useimmiten S. O.). Täydellisempinä niminä esiintyvät S. Okulov”, P.
[Petr” Stepanovi½”] Akimov” ja uutena nimenä A. Iv. Krasnostovskïj.228 Tä-
                                          
224 AHHA ko 10, £ 6. 20/4–1940. Kyseinen asiakirja sisältää tarkan luettelon ai-

neistosta, joka toivotaan saatavan takaisin. Se päättyy sanoihin: »Asiaavalaisevat
karttapiirrokset liittyvät tähän.» Evakuoinnin tulokset jatkosodan aikana jäivät
ilmeisen laihoiksi.

225 AHHA ko 10, £ 7. Kirje on päivätty 23.4.1940.
226 SOKHA Ub 3 ko.
227 Hautaustoimitus 1913.
228 Aleksej Ivanovi½ Krasnostovskij (1880–1967) esiintyy joidenkin Vigilia I -teok-

sen toisen painoksen veisujen säveltäjänä. Lappalainen (1994, 24) mainitsee hä-
nen siirtyneen Pietarista Viipuriin vuonna 1908 mutta palanneen Pietariin opis-
kelemaan sävellystä vuonna 1912. Tänä ajanjaksona hän on saattanut olla teke-
misissä Suomennoskomitean kanssa. Krasnostovskïjn varsinainen sävellystuo-
tanto syntyi ilmeisesti vallankumouksen jälkeen (maallisista teoksista suurin osa
– mm. ooppera ja sinfonia – tuhoutui talvisodassa). En pidä todennäköisenä, että
hän olisi voinut osallistua Vigilia II:n laadintaan.
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män arkistokotelon perusteella on selvää, että Sergei Okulovin panos myös
käytännön nuotinnustyössä oli huomattava vähintäänkin vuodesta 1908
eteenpäin.

2.3.1.2. Kirkollishallituksen arkiston kirjeistö

Kirkollishallituksen arkiston kirjeistö on jaettu alaluokkiin, joista luokkaan
Fd I 1 on sijoitettu julkaisutoiminta ja kirkkomusiikki. Pyrin etsimään viitteitä
kahdeksansävelmistön syntyhistoriasta tarkastelemalla arkistoon talletettua
kirjeenvaihtoa vuodesta 1887 vuoteen 1907, joka käsittää n. 20 koteloa.

Kirjeistö koostuu hengelliselle hallitukselle/konsistorille saapuneiden ja
sieltä lähteneiden kirjeiden ja asiakirjojen kaksoiskappaleista. Saapuneiden
asiakirjojen originaalit on ilmeisesti toimitettu Pietarin metropoliitan kansli-
aan. Arkiston sisällön perusteella venäläistä hallintobyrokratiaa voi pitää var-
sin perinpohjaisena. Paria ruotsin- ja suomenkielistä asiakirjaa lukuunotta-
matta kirjeenvaihto kyseisinä vuosina on tapahtunut venäjäksi. Vuoden 1900
paikkeilla konsistorille oli hankittu kirjoituskone, mutta silti koneella kirjoi-
tetut asiakirjat ovat poikkeus.

Suomennoskomitea mainitaan ensi kerran 14.4.1891,229 jolloin siihen ni-
mitettiin Okulov” päätoimittajaksi (myös esiintyy nimitys »vanhin jäsen»).
Muina jäseninä olivat A. Jakubov”, N. Skorodumov”, Nikolaj Solov’ev” ja
Sergïj Solncev”. Seuraavilta vuosilta (1892–1897) kirjeistössä on lukuisia
kuitteja, rahanpyyntökirjeitä Okulovilta ja virallisia raportteja varojen käy-
töstä. Konkreettisia käännösprojekteja (esim. vuoden 1894 liturgiaa) ei lain-
kaan yksilöidä tai edes mainita, poikkeuksena Okulovilta Suomen arkkipiis-
pan kanslialle osoitettu kirje, jossa hän ilmoittaa vastaanottaneensa »määräyk-
sen», joka koskee yksilöimättömiä suomennettuja nuottikäsikirjoituksia, jotka
on »koonnut» pastori Mihail” Sobolev” (ks. esimerkki 2–1 sekä liite 1).

Kotelo 248 sisältää Okulovin kirjeenvaihtoa vuosilta 1892–96, joka koskee
etupäässä aivan muita asioita kuin julkaisutoimintaa, mm. erinäisten yhdis-
tysten tilinpitoa, joiden tilintarkastajana Okulov näyttää toimineen.

Vuoden 1898 kirjeistössä on luonnos Suomennoskomitean ohjesäännöksi
sekä kirjallisuuden hankintaluettelo, jossa ei kuitenkaan ole mitään musiikki-
materiaalia. Mm. Raamattuja useilla eri kielillä hankittiin jo tuolloin. 15.1.
1900 päivätty asiakirja on Okulovin raportti Suomen hengelliselle konsisto-
rille, jossa komitean jäseniksi mainitaan pastorit Ïoann”  Var¾olomê’ev” , A.
Borotinskïj, M. Kazanskïj, K. Skorodumov” , M. Skorodumov” , S. Solncev”,
N. Solov’ev” ja A. Jakubov” . Toisessa raportissa (4.5.1900) todetaan Boro-
tinskïjn ja Jakubov”in luopuneen jäsenyydestä, ja tilalle nimitetyn pastorit V.
P. Krohin”, Ï. F. Gendunen”  [Hentunen], P. M. Mihailov” , A. M. Sadovni-
kov”, N. I. Spiridonov” , G. A. Bertu sekä kanttori G. V. Pan½u ja neiti Vêra
Ostroumova [»Tampereelta»]. 4.8.1901 komiteaa täydennettiin Taipaleen pas-

                                          
229 SOKHA F ko 236.
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tori V. Dïakonov”illa.
Arkistomateriaalin perusteella vuosina 1903–05 komitean jäseninä työs-

kentelivät Okulovin lisäksi G. Bertu, V. Dïakonov” , Ï. Irov”, M. Kazanskïj,
Vêra Ostroumova, G. Pan½u, K. Skorodumov”, M. Skorodumov”, S. Soln-
cev”, N. Solov’ev” ja Ï. Var¾olomeev” .

Esimerkki 2–1. 230

Tarkempia käännöshankkeita koskevia raportteja löytyi ainoastaan vuosilta
1903–1907. Raporttien perusteella vaikuttaa siltä, että hengellinen konsistori
oli kiinnostunut tietämään, mitä komitean kuluttamilla rahoilla oli saatu ai-
kaan. Suurin osa julkaisuohjelmasta koskee tekstipainoksia, ja näiden koh-
                                          
230 SOKHA Fd I 1 1896 £ 758. Ks. liite 2. »Määräyksen» sisällöstä ei ole tietoa.
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dalla on toisinaan mainittu käännöksen laatija(t). Nuottijulkaisuista ei ole kuin
harvoja mainintoja, eikä niiden sisältöä eritellä – tämä on jossakin määrin
kummallista. Vaikuttaakin siltä, että joko nuottipainoksia koskevat tiedot ovat
kadonneet kirkollishallituksen arkistosta, tai sitten tietoja on ollut koottuna
jonnekin muualle, mahdollisesti Suomennoskomitean omaan arkistoon. Kuten
tunnettua, tämä arkisto lienee kokonaisuudessaan tuhoutunut alueluovutusten
seurauksena.

Käännöshankkeet – toteutuneet ja keskeneräiset – antavat varsin positiivi-
sen kuvan komitean toiminnasta. »Vigilian II osa» eli kahdeksansävelmistö
saa pari hajanaista mainintaa. Niissä todetaan, että teos on Suomennoskomite-
assa toimitettavana, sen painatus tulee tapahtumaan »Jyväskylän kirjapainos-
sa» ja siihen tullaan liittämään tekstimuodossa sunnuntaiden kahdeksan sä-
velmäjakson evankeliumistikiirat (15.1.1905 päivätty Okulovin raportti231).
Toinen maininta on 10.10.1906 päivätyssä Okulovin raportissa,232 jonka mu-
kaan painatus on saatu päätökseen, ja tästä on ilmoitettu hengelliselle konsis-
torille 6.12.1905.

Tässä valossa on sangen outoa, että Vigilia II:ta ei lainkaan mainita vuosi-
en 1903 ja 1904 raporteissa ja työohjelmissa.233 On tietenkin mahdollista, että
musiikin sovitustyö oli valmistunut jo aikaisemmin. Lopullista valaistusta sii-
hen mekanismiin, millä suomalainen kahdeksansävelmistö aikoinaan pantiin
kokoon, on kyseisten säilyneiden asiakirjojen perusteella ilmeisen mahdotonta
saada.234

2.4. Sergei Okulov jumalanpalveluskirjojen toimittajana

Säilyneen arkistomateriaalin perusteella voidaan siis päätellä, että Suomen-
noskomiteassa työskenteli useita henkilöitä, joista osa oli mukana myös nuot-
tilaitosten toimittamisessa.235 Nuottikäsikirjoituksissa esiintyvät useimmin ni-
mikirjaimet »S. O.», jotka tuskin voivat viitata kehenkään muuhun kuin Ser-
gei Okuloviin. Tästä syystä on ollut tarpeen selvittää kirjallisuuden avulla,
mikä oli Okulovin toiminnan laajuus, ja oliko hänellä musiikillista kompe-
tenssia.
                                          
231 SOKHA Fd I 1 1905 £ 185. Ks. liite 2.
232 SOKHA Fd I 1 1906 £ 3074/353. Ks. liite 2.
233 Ks. liite 2.
234 Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston kirkkolaulujaoston myöhemmät

pöytäkirjat eivät yleensä sisällä juuri muuta kuin tehdyt päätökset mahdollisim-
man lyhytsanaisesti, ts. esim. »Tarkastettiin ja hyväksyttiin Kahdeksansävel-
mistön nuottiosan sovitukset, sävelmät II–VIII.» (OKJ 19.9.1956 / APHA ko
31.) Ei voida pitää mitenkään varmana, että varhaisemmat pöytäkirjat olisivat
olleet monisanaisempia.

235 On merkillepantavaa, että ne henkilöt, jotka ovat todistettavasti omanneet musii-
killista ammattitaitoa, eli Akimov ja Krasnostovskij, eivät ole olleet Suomennos-
komitean jäseninä ainakaan ennen vuotta 1908.
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2.4.1. Henkilöhistoriaa

Sergei Okulov oli kotoisin Suistamolta. Hänen isänsä oli ponomari, ja Okulov
suunnisti tavan mukaan pappisuralle. Opinnot Pietarissa sujuivat erinomaisesti,
vaikka Okulovin venäjänkielentaito oli aluksi olematon. Hengellinen koulu tuli
suoritetuksi ja välittömästi sen jälkeen pappisseminaari. Okulov halusi vielä sy-
ventää opintojaan akatemiassa, mutta ne keskeytyivät jo alkuvaiheessa Pietarin
metropoliitta Isidorin nimitettyä hänet Sortavalan kirkkoherraksi vuonna 1875.236

Näihin aikoihin Raja-Karjalan »suomalaismieliset» papit kokivat tarpeelli-
seksi järjestää keskenään kokouksia, joissa keskusteltiin kieli- ym. kysymyk-
sistä. Virallisten kokousten pito oli kuitenkin mahdotonta, sillä aiheellisesti
pelättiin kirkollisten vallanpitäjien kiinnittävän huomiota asiaan. Kokouksia
ryhdyttiin järjestämään salaa Sortavalan markkinoiden yhteydessä, ja luon-
nollisena kokouspaikkana oli kirkkoherra Okulovin koti. Ensimmäinen koko-
us pidettiin ilmeisesti vuonna 1878, mutta pöytäkirjaa ryhdyttiin pitämään
vasta vuonna 1882. Pöytäkirjassa ryhmä kutsuu itseään »Kr.-katolisen kirkon
henkisen valistustyön ystäviksi».237 Ilmeisesti näissä kokouksissa luotiin pohja
jumalanpalvelusten ja muun hengellisen elämän suomalaistamiselle.

Papiston kokoukset eivät pysyneet salassa kirkolliselta esivallalta. Okulov
vastasi asiaa tiedustelleelle Hengellisen hallituksen puheenjohtajalle, ettei vi-
rallisia kokouksia ollut pidetty, vain silloin tällöin sattumalta tavattu ja kes-
kusteltu viranhoidollisista asioista. Selitys ei johtanut kurinpitotoimiin, mutta
venäläiset alkoivat epäillä Okulovia »separatismista». Mm. vuonna 1890
Okulovia vastaan hyökättiin (nimeä mainitsematta) Moskovskïja Vêdomosti
-lehden pääkirjoituksessa. 238

Vuonna 1880 Okulov nimitettiin vastaperustetun Sortavalan seminaarin
ortodoksisen uskonnon opettajaksi. Vuonna 1886 seminaarin opetusohjel-
maan tuli vapaaehtoisena aineena sitä haluaville ortodoksisille oppilaille ve-
näjän kieli, ja Okulov otti senkin opetuksen hoitaakseen. Okulov oli pitkään
yrittänyt toimia asian puolesta tarkoituksenaan parantaa suomalaisten mah-
dollisuuksia opiskella Pietarin pappisseminaarissa. Hänen motiivinsa herätti-
vät pitkään epäilyksiä Sortavalan seminaarin opettajakunnassa, joka lopulta
kuitenkin vakuuttui Okulovin isänmaallisuudesta. Ortodoksioppilaita oli Sor-
tavalassa hyvin niukasti, pari–kolme vuosiluokkaa kohti.239

                                          
236 Merikoski 1944, 15–39. Merikosken Okulovista laatima elämäkerta on sangen

perinpohjainen, perustuu osittain henkilökohtaisiin haastatteluihin ja sisältää läh-
deviitteet. Merikosken jälkeen Okulovista ei ole juurikaan kirjoitettu, lukuunot-
tamatta Helvi Parrukosken artikkelia vuodelta 1981. Tämä kirjoitus ei oikeastaan
sisällä uutta tietoa vaan on lähinnä referaatti Merikosken monografiasta.

237 Merikoski 1944, 42–48.
238 Mts. 48, 58–61. Kirjoitus oli numerossa 205.
239 Merikoski mts. 62, 64–67, 69–72. Kirjoittaja ei mainitse, lähtikö Okulovin oppi-

laita pappisuralle.
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2.4.2. Ensimmäiset käännöstyöt

Okulovin ensimmäiseksi mittavaksi käännöshankkeeksi mainitaan liturgian
tekstilaitos vuodelta 1881. Se ilmestyi Pyhän Synodin kustantamana ja aika-
na, jolloin edellisiä jumalanpalveluskirjojen suomennoksia oli vielä saatavil-
la.240 Tähän käännökseen perustuu Suomen kirkon liturgiajumalanpalveluksen
teksti edelleen, vaikkakin sitä on kahdesti korjattu.241

Samana vuonna ilmestyi Synodin kustantamana myös Kristin opin alkeet
Kreikkalais-Wenäläisen Seurakunnan Oikeassa uskossa. Sen suomensi D.
Sokolov”in alkuteoksesta nelihenkinen toimikunta, johon Okulovin lisäksi
kuuluivat kirkkoherra M. Skorodumov, lukkari A. Jakubov ja ylioppilas K.
Jakubov. Iivo Härkönen arvelee, että suomennos oli pääasiassa Okulovin kä-
sialaa, kun toiset olivat toimineet lähinnä avustajina. Teos on Härkösen mu-
kaan »Okulovin huolellisella valvonnalla ja suomenkielentaidolla» »kielelli-
sesti täysin sen aikuista suomea vastaava». Teosta käytettiin ensimmäisenä ja
ainoana oppikirjana ortodoksisissa lasten- ja kiertokouluissa 1880-luvulta al-
kaen.242

2.4.3. Pyhän Sergein ja Hermanin Veljeyskunta

Vuonna 1880 Okulov, Salmin kirkkoherra Mihail Kazanskij ja Viipurin kirk-
koherra Gabriel Sobolev saivat ajatuksen perustaa yhdistyksen, johon voisivat
liittyä Suomen seurakuntien työntekijät, opettajat ja muut »seurakunnallisen
kehityksen harrastajat». »Pyhän Sergein ja Hermanin Veljeyskunnalle»243 laa-
dittiin sääntöehdotus, jota koetettiin hyväksyttää Synodissa ja Pietarin hen-
gellisessä konsistorissa. Säännöt palautettiin aina takaisin korjattaviksi. Lo-
pulta perustajat kääntyivät Suomen senaatin puoleen, joka vahvisti säännöt
20.1.1885. Yhdistyksen tarkoituksena oli suomenkielisen uskonnollisen kir-
jallisuuden toimittaminen ja levittäminen ortodoksien keskuuteen.244

Jo ennen sääntöjen vahvistamista oli ryhdytty suomentamaan hengellistä
kirjallisuutta. Suomentajien kielitaito oli monesti vajavainen, mutta Okulov
korjasi ja tarkasti käännökset tunnollisesti. Vuonna 1885 Okulov nimitettiin
virallisesti yhdistyksen päätoimittajaksi. Varsinaisia jumalanpalveluskirjoja
julkaisuohjelmaan ei muutamia poikkeuksia lukuunottamatta kuulunut, sillä
niistä tuli pian vastaamaan Synodin perustama Jumalanpalveluskirjain Suo-

                                          
240 Härkönen 1936, 16.
241 Jeskanen 1979.
242 Härkönen 1936, 17–18.
243 Perimätiedon mukaan pyhät Sergei ja Herman perustivat Valamon luostarin. –

Yhdistys toimii edelleen ja on keskeinen sisälähetysjärjestö ja kirjakauppatoi-
minnan harjoittaja Suomen ortodoksisessa kirkossa. Nykyisin nimi on Pyhäin
Sergein ja Hermanin Veljeskunta r.y.

244 Merikoski 1944, 91–94.
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mennoskomitea. Käytännössä Suomennoskomiteassa ja veljeskunnassa työs-
kentelivät samat henkilöt.245

2.4.4. Okulovin työ Jumalanpalveluskirjain Suomennoskomiteassa

Kuten edellä totesin, Okulov valittiin 1891 vastaperustetun Kreikkalais-
katolisen kirkon Jumalanpalveluskirjain Suomennoskomitean päätoimittajaksi
[/puheenjohtajaksi]. Tässä tehtävässä Okulov toimi aina vuoteen 1939 saakka,
ja kyseisenä aikana komitea julkaisi 50 teosta, joista 34 oli jumalanpalvelus-
ja 16 oppikirjoja.246

Okulovin osuudesta komitean julkaisuissa ei kirjallisuudessa ole esitetty
täsmällistä tietoa. Julkaisujen toimittajia ei valitettavasti ole ollut tapana mer-
kitä näkyviin aivan viime aikoja lukuunottamatta, mutta Okulovin aikalais-
kirjoittajat ovat esittäneet arvioita hänen johtamansa komitean työskentelystä.
Merikoski kirjoittaa:

Varsinaisen kirjallisen työnsä Okulov on kuitenkin suorittanut 1887
[?] perustetun jumalanpalveluskirjojen suomennos- ja toimituskomi-
tean puheenjohtajana. Komitean julkaisemien kirjojen ja kirjasten lu-
kumäärä on suuri – – 200. Okulov on niissä suorittanut kaikkein suu-
rimman työn, usein kaiken kääntämisen, jolloin komitean muut jäse-
net vain tarkastivat käsikirjoituksen tai oikaisuvedoksen ennen sen
julkaisemista. Okulov oli aina komitean keskeisin voima. Yli puolen
vuosisadan aikana ei ilmestynyt ainoatakaan suomenkielistä kreikka-
laiskatolista uskonnollista kirjaa tai kirjasta, joka ei ennen julkisuu-
teen tuloaan olisi käynyt »Okulovin käsien läpi». Hän on ollut milloin
kirjoittajana, milloin kääntäjänä tai toimittajana, tavallisesti oikoluki-
janakin.247

                                          
245 Ks. Merras 1985, 15. Veljeskunnan kustannuksella jumalanpalveluskirjoja (ly-

hyitä tekstipainoksia) ilmestyi ensi kerran vuonna 1900, ensimmäiset nuottipai-
nokset ovat vuosilta 1908–09.

246 E. Piiroinen 1991, 3. Vrt. kuitenkin Merikosken alla oleva lausuma julkaisujen
määrästä. (Kirjansa esipuheessa Merikoski mainitsee arkistonsa tuhoutuneen tal-
visodassa.) – Täydellinen [?] suomenkielisen ortodoksisen kirjallisuuden biblio-
grafia vuoteen 1980 saakka on teoksessa P. Piiroinen 1991.

247 Merikoski 1944, 176. Okulovin kielitaidosta ks. Parrukoski 1981, 110. Okulovin
kirjahyllyssä oli viimeisinä vuosina Raamatut mm. kreikan, heprean, latinan, ve-
näjän, kirkkoslaavin, saksan, ranskan, ruotsin, viron, puolan ja romanian kielillä.
Ks. myös kuva Merikosken (1944) sivulla 175. Siinä on näyte Suomennoskomi-
tean työstä: psalmijae, joka on tarkistuksen vuoksi kirjoitettu eri lähteistä krei-
kaksi, hepreaksi ja slaaviksi.
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2.4.5. Okulov ja kirkkomusiikki

Mikä oli Sergei Okulovin suhde kirkkomusiikkiin? Tätäkin kysymystä kirjal-
lisuus selventää vain epäsuorasti. Luvussa 2.1.1. siteerattu selonteko toki
osoittaa, että Okulovilla oli ainakin mielipiteitä kirkkomusiikista.

Asia saa lisävalaisua, jos tarkastellaan Okulovin taustaa ja koulutusta. On
selvä asia, että Okulov oli musikaalinen. Hänen isänsä oli lukkari,248 ja ennen
kaikkea Venäjällä oli ennen vallankumousta (samoin kuin on edelleen) jok-
seenkin mahdotonta päästä papiksi, jos ei ollut musiikillisia lahjoja. Jumalan-
palveluksessa pappi käyttää runsaasti lauluääntä, sillä tekstit esitetään resi-
toimalla eli laulamalla. Venäjällä ja erityisesti Pietarissa kirkkomusiikki oli
1800-luvulla sangen sofistikoitua, eikä äänessä pysymättömällä papilla var-
mastikaan ollut asiaa häiritsemään kanttoria ja laulajia. On myös todennä-
köistä, että pappisseminaarissa opetettiin kirkkomusiikkia runsain tuntimää-
rin.

Merikoski mainitsee kaksi asiaa, jotka todistavat Okulovilla olleen kom-
petenssia kirkkomusiikin suhteen. Okulovin ehdotuksesta arkkipiispa An-
tonïjn suostumuksella Valamossa järjestettiin kesällä 1898 suomenkielisen
kirkkolaulun kurssi lukkareille ja opettajille. Merikoski kirjoittaa:

Kurssit kestivät parisen viikkoa, ja Okulov näyttää olleen niiden kes-
keisenä henkilönä.249

Toinen kenties vähämerkityksisempi tieto löytyy kuvatekstistä Merikosken
teoksen sivulla 182. Siitä ilmenee, että Okulov vaimoineen oli Sortavalan
tuomiokirkon kuoron kunniajäsen, ja että hän yhdessä vaimonsa kanssa oli it-
se asiassa perustanut kuoron vuonna 1908.250

2.5. Johtopäätökset

Okulovin edellä lainatun kirjoituksen, historiallisten tietojen ja arkistomateri-
aalin pohjalta voidaan todeta, ettei suomalaisen kahdeksansävelmistön muo-
dostamiseen todennäköisesti löytynyt Suomen seurakuntien piiristä Okulovia
pätevämpää henkilöä (mahdollisesti kuitenkin eräitä muita yhtä päteviä), eikä
Okulov ollut musiikillisesti sivistymätön. Säilyneet arkistolähteet eivät anna
varmaa kuvaa suomalaisen sävelmistön laatijoista, lähteistä tai syntymeka-

                                          
248 Tavallisen käytännön mukaan hän oli ylennyt virkavuosien kuluessa ponomarista

lukkariksi.
249 Merikoski 1944, 101–102. Merikoski viittaa Aamun Koiton numeroon 1899: 2. –

Jotta Okulov olisi voinut toimia kirkkolaulukurssin »keskeisenä henkilönä», on
todennäköistä, että hän hallitsi kurssin aiheena olleen suomenkielisen kirkkomu-
siikin – ja mahdollisesti paremmin kuin kukaan muu.

250 Mts. 182.
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nismista, mutta osoittavat, että Okulovin panos nuotinnustöissä samoin kuin
muissakin julkaisuissa oli ilmeisesti keskeinen, vaikka arkistojen perusteella
komitean työssä oli mukana sangen runsaasti ihmisiä.

Se, ettei arkistolähteissä kahdeksansävelmistön kohdalla mainita ketään
henkilöä nimeltä, voi käsittääkseni viitata kahteen asiaan: joko sävelmistö on
pääasiassa Okulovin käsialaa, tai sitten sen laatimiseen on osallistunut useita
Suomennoskomitean jäseniä, eikä eri henkilöiden osuuksia voida erottaa.251

Koska kirjallisuuden tai arkistoaineiston perusteella ei voida vastata myös-
kään kysymykseen suomalaisen sävelmistön lähteistä, niiden selvittäminen
edellyttää sävelmistön ja sen mahdollisten lähteiden musiikillista analysointia.
Tämä analyysi sisältyy tutkimukseni päälukuun 6.

                                          
251 Mikäli sävelmistö on ollut olemassa käsikirjoituksena esim. vuoden 1898 kirk-

kolaulukurssin käytössä, ainakin P. S. Akimovin osuus sen toimittamisessa vai-
kuttaa epätodennäköiseltä.
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3. Venäläisen kirkkomusiikin historian päälinjat

3.1. Johdanto

Jotta voitaisiin käsitellä venäläisen kirkkomusiikin historiaa, on ensin määri-
teltävä käsite Venäjä yleistä tasoa täsmällisemmin. Venäjä on Keski-Euroo-
pan itäpuolella sijaitseva etupäässä slaavilaisten kansojen muodostama epä-
määräinen yhteenliittymä, jonka alue on historian saatossa vaihdellut huo-
mattavasti. Karkeasti Venäjän historia jaottuu Kiovan Venäjään (n. 850–
1240), tataari-Venäjään (1240–1480), Moskovan Venäjään (1480–1682), kei-
sarilliseen Venäjään (1682–1917), Neuvostoliittoon (1917–1991) ja demo-
kraattiseen Venäjään (1991–).

Kiovan Venäjän keskuskaupunki oli siis nykyisessä Ukrainassa sijaitseva
Kiova, ja sen alue ulottui Karpaateilta idässä Muromiin ja pohjoisessa Laato-
kalle ja Ääniselle. Yhtenäinen valtio ei ollut tuolloin kysymyksessä.

Tataari-Venäjä oli alueeltaan periaatteessa edellisen vaiheen kaltainen, mutta
suuren osan ajasta vallitsi hallinnollinen sekasorto mongolien vallattua ensin
Kiovan ja lopulta muutkin keskeiset kaupungit ja ruhtinaskunnat. Sivistykselli-
set ja taloudelliset suhteet länsimaihin katkesivat. Kulttuurin keskus siirtyi
aluksi Vladimiriin (1263) ja sitten Moskovaan (1328). Pohjoisessa Novgorod
kehittyi merkittäväksi kulttuuri- ja kauppakaupungiksi. Sen ruhtinas Aleksante-
ri Nevski piti – jopa ruotsalais-suomalaisen armeijan voitettuaan – toivottoma-
na sotimista mongoleja vastaan ja ryhtyi yhteistyöhön. Niinpä Novgorod sai
kehittyä rauhassa. Kaupunki antautui Moskovan Iivana III:lle vuonna 1471.

1300-luvulla mongolien lisäksi muutkin olivat kiinnostuneita Venäjästä.
Baltiaan syntyi suurvalta, Liettua, joka laajensi alueensa kattamaan koko lou-
naisen Venäjän aina Mustallemerelle saakka vuoteen 1360 mennessä. Tämä
alue käsitti nykyisen Valko-Venäjän ja Ukrainan sekä osan Isoa-Venäjää.
1300-luvun lopussa syntyi Puolan ja Liettuan unioni, jossa Puola kohosi mää-
rääväksi 1560-luvulle tultaessa. Puolan läsnäolo Valko-Venäjällä ja Ukrainas-
sa kesti miltei 1700-luvun loppuun saakka, jolloin Venäjää hallitsi Katariina
Suuri. Ukrainan itäosa, myös Kiova, unionoitiin Venäjään kuitenkin jo vuon-
na 1654.

1400-luvulla Moskova oli muodostunut (itäisen) Venäjän keskukseksi. Kun
Iivana III:n aikana mongolit karkotettiin ja Novgorod vallattiin, Venäjä alkoi
kehittyä kohti todellista kansallisvaltiota. Seuraava Moskovan suuriruhtinas,
Iivana IV Julma, kruunautti itsensä koko Venäjän tsaariksi vuonna 1547.
Olojen vakiintumista seurasi pian sisäpoliittisia ongelmia. Iivana kuoli, ja
laillinen vallanperijä, Dmitri, murhattiin. Tsaariksi tuli pajari Boris Godunov
(hallitsi 1598–1605), mutta pian alkoi esiintyä »vale-Dmitrejä», jotka väittivät
olevansa laillisia hallitsijoita. Sekasorron aikaa kesti vuoteen 1613, jolloin
valtaistuimelle nousi ensimmäinen Romanov, Mihail Fëdorovi½.
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Keisarillinen Venäjä252 sai alkunsa Pietari Suuren tultua valtaistuimelle
vuonna 1682 ja jatkui vuoden 1917 vallankumouksiin asti. Tänä aikana valta-
kunta kasvoi pinta-alaltaan maailman suurimmaksi. Uusi pääkaupunki, Pieta-
ri, rakennettiin Suomenlahden pohjukkaan.253

3.2. Venäläisen kirkkomusiikin varhaishistoria

Venäjän ortodoksisen kirkon historian on yleensä katsottu alkavan vuodesta
988, jolloin Kiovan ruhtinas Vladimir (Pyhä) otti kasteen bysanttilaisia vas-
taan kohdistuneella sotaretkellä Krimillä. Palatessaan hänellä oli mukanaan
kreikkalaisia pappeja, ja hän kehotti kansaa luopumaan epäjumalista. Kansa
seurasi hallitsijaa uuteen valtionuskontoon.254

Tällöin kirkon liturginen elämä oli muodostunut miltei nykyisen kaltaiseksi
sekä lännessä että idässä; muodollisesti skisma Bysantin ja Rooman välillä al-
koi vuonna 1054, ja sen syynä oli etupäässä jumalanpalveluselämän eriytymi-
nen. Jumalanpalvelus sekä idän että lännen kirkossa sisälsi ja sisältää edelleen
yhteisiä elementtejä: musiikin suhteen näitä ovat laulaminen eri muodoissaan,
kuten solistinen resitointi ja kuorolaulu. Kirkkomusiikin notatoimiseksi oli
myös syntynyt erilaisia neumijärjestelmiä, joista lännen kirkon vaikutuspiiris-
sä kehittyi ennen pitkää nykyinen nuottikirjoitus.255

Vladimirin aikana venäläiset olivat uusine uskontoineen sikäli onnellisessa
asemassa, että itäinen kristinusko oli saapunut toisen slaavilaisen kansan, bul-
gaarien, keskuuteen jo n. 100 vuotta aikaisemmin, ja ilmeisesti ainakin kes-
keiset kirkolliset tekstit oli käännetty bulgaarien kielelle.256 Kieli oli (kirk-
ko)slaavia ja kaikkien slaavilaisten kansojen hyvin ymmärtämää. Niinpä
tekstejä ei tarvinnut ryhtyä kääntämään uudelleen venäläisten kristittyjen tar-
peisiin.

Kysymys siitä, mistä venäläiset omaksuivat tarvitsemansa kirkkomusiikin,
on huomattavasti ongelmallisempi. Jopa vallankumousta edeltävässä kirjalli-
suudessa suhtaudutaan kysymykseen vakavasti eikä esitetä spekulaatioita.257

Yleensä arvellaan, että tekstien myötä käyttöön tuli sama musiikki, joka oli
käytössä bulgaareilla, mutta varmaa tietoa asiasta on mahdotonta saada, eikä

                                          
252 Nimitys johtuu siitä, että vasta Pietari ryhtyi kutsumaan itseään keisariksi (impe-

rator).
253 Neuvostoliiton ja demokraattisen Venäjän aikaa ei ole tässä yhteydessä tarpeen

käsitellä.
254 Ks. esim. Kirkinen & Railas 1976, 76. Kiovalaisen Venäjän olemassaolo oli kro-

nikoiden mukaan alkanut 800-luvun puolivälin jälkeen (Riasanovsky 1984, 30;
Nestorin kronikka 1994, 17; ks. myös Gardner” 1978, 189–193). Kirkko oli ulot-
tanut vaikutuksensa Kiovaan mahdollisesti jo tuolloin (Riasanovsky mts. 34).

255 Morosan 1994, 3.
256 Ks. Gardner” 1978, 199–200; Kirkinen & Railas 1976, 67–70.
257 Esim. Razumovskïj 1867–69, 58; N. Solov’ev” 1906, 1.
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sitä paitsi tiedetä, minkälaista bulgaarien musiikki tuona aikana oli. Varhai-
simmat paleografiset dokumentit ovat peräisin vasta n. vuodelta 1100. Myös-
kään kronikoissa ei ole säilynyt juurikaan mainintoja kirkkomusiikin olemuk-
sesta. Ensimmäinen tällainen on merkitty kronikkaan Stepennaja kniga, jonka
varhaisin tunnettu versio on vuodelta 1563. Koska kyseinen kohta on traditio-
naalisesti lainattu monissa aihetta sivuavissa tutkielmissa, otan sen esille täs-
säkin:

Kristusta rakastavan [ruhtinas] Jaroslavin [hallitsi 1010–54] uskon
ansiosta hänen luokseen [Kiovaan] tuli Konstantinopolista kolme Ju-
malan innoittamaa laulajaa perheineen. Heistä sai alkunsa Venäjän
maalla enkelinkaltainen laulu, ihana osmoglasie [= kahdeksansävel-
mäisyys] ja erityisesti kolmiosainen suloinen laulu ja kaunein demest-
vennyj-laulu Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.258

Morosan asettaa lainauksesta tavallisesti tehdyt päätelmät kyseenalaisiksi.
Hänen mukaansa siitä voidaan päätellä ainoastaan, että Jaroslavin aikana Kio-
vaan saapui kolme kreikkalaista laulajaa, mikä tieto vahvistetaan muissakin
kronikoissa. Kahdeksansävelmäisyys on todennäköisesti vallinnut venäläises-
sä kirkkomusiikissa alusta lähtien, mutta sanan »kolmiosainen» merkitys on
epäselvä. Se voisi teoriassa merkitä, että laulu oli kolmiäänistä, mutta tätä ei-
vät tue historialliset tosiasiat.259 Demestvennyj-laulu on jokseenkin varmasti
peräisin 1000-lukua myöhemmältä ajalta.260

3.2.1. Varhaisin venäläinen kirkkomusiikki

Gardner”in261 mukaan varhaisin venäläisen kirkkolaulun aikakausi kesti 1300-
luvun alkuun saakka. Kyseistä ajankohtaa edeltävältä ajalta tunnetaan kahta
eri notaatiota – stolp- ja kondakaarinotaatiota – sisältäviä käsikirjoituksia.
Kumpaakaan kyseisistä notaatioista ei kyetä transkriboimaan.262 Se kuitenkin
                                          
258 Sit. Morosan mts. 4; N. Solov’ev” 1906, 4–5; Metallov” 1915, 43, viite 2:

»Wêry radi hristol@biwago Qroslawa, prîido[a k_ nemu ot_ Carq-
grada bogopodwizaemy trîe pêwcy gre^estîi s_ rody swoimi. Ot_ nih_
ve na^atx byti w_ Russtêj zemlê angelopodobnoe pênîe, izrqdnoe os-
moglasîe, naipa^e ve i trisostawnoe sladkoglasowanîe i samoe krasnoe
demestwennoe pênîe, w_ pohwalu i slawu Bogu.»

259 Morosan (mp.) arvelee, että kun on tiedossa moniäänisyyden tulleen käyttöön
suunnilleen kronikan syntyaikana, kirjoittaja saattaa tarkoituksellisesti puolus-
tella kyseistä uutuutta. Myös Seppälä (1981, 23) suhtautuu lainaukseen kriitti-
sesti.

260 Jos »demestvennyj-laulun» katsotaan viittaavan notaatioon, voidaan todeta, että
ainakin notaatio on syntynyt vasta 1500-luvulla. Ks. Gardner” 1978, 153.

261 Gardner” 1978, 365.
262 Käsittelen näitä notaatioita tarkemmin luvussa 4.1.
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tiedetään, että kondakaarinotaatiolla merkityt melodiat ovat melismaattisia,
kun taas stolp-notaatiolla merkityt ovat lähinnä syllabisia.

1300-luvun alkuun mennessä stolp-laulu263 oli tullut vallitsevaksi, ja sen
valta-aikaa kesti 1500-luvun alkuun.264 Tänä aikana kehittyi znamennyj-
sävelmistö, Gardner”in265 mukaan vanhin ja täydellisin Venäjän kirkon sä-
velmistöistä. Znamennyj-sävelmistö tunnustettiin pitkään ainoaksi kanonisek-
si sävelmistöksi, ja se on erinäisten vaiheiden jälkeen käytössä edelleen, pie-
neltä osalta myös Suomen ortodoksisessa kirkossa.

1500-luvulta tunnetaan muutamia säveltäjänimiä, jotka kirjoittivat sävel-
mistön melodioista omia toisintoja tai sävelsivät uusia tekstejä. Näitä henki-
löitä ovat Ivan” Šajdurov” , Vasilïj ja Savva Rogov” , Stefan” Golyš” , Ivan”
Nos” ja ³edor”  Hristïanin” .266 Myös Iivana Julman nimiin on kirjattu kirkko-
musiikkisävellyksiä.267 Alkuperäisessä muodossaan näitä tuotoksia ei kyetä
lukemaan, mutta niitä on löytynyt 1600-luvun kopioina, joiden transkribointi
onnistuu.268 Käytännössä znamennyj-sävelmistö, kuten muutkin kanoniset sä-
velmistöt, on syntynyt anonyymisti.

Znamennyj-sävelmistö noudattaa kahdeksansävelmistöperiaatetta ja sisäl-
tää melodiat kaikkiin jumalanpalveluksissa laulettaviin hymnografian lajei-
hin.269

Gardner”in270 mukaan 1400-luvun lopulla znamennyj-sävelmistön rinnalle
ilmaantui uusia sävelmistöjä, joiden merkitsemisessä käytettiin stolp-notaa-

                                          
263 Notaatio ja sävelmistö tunnetaan periaatteessa samoilla nimillä. Niitä ovat stolpin

lisäksi krjukovyj ja znamennyj. Stolp viittaa kahdeksansävelmistökiertoon, krju-
kovyj viittaa sanaan krjuk (= koukku tai haka). Neumeja kutsuttiin ulkoasun
vuoksi yleisesti »koukuiksi», ja erään paljonkäytetyn neumin erityisenä nimenä
on krjuk. [Lienee sattumaa, että Heikki Klemetti (1922, 110) esittelee termin ha-
kaneumi. Hän käsittelee kuitenkin vain gregoriaanisen musiikin notaatiojärjes-
telmiä.] Znamennyj on peräisin sanasta znamja (= vanh. ›merkki›). Notaation
nimeksi vakiintui ennen pitkää stolpovoe znamja (= »kahdeksansävelmistön
merkki/merkit»). Gardner” suosittaa käytettäväksi notaation nimestä sanaa stolp,
kun taas sävelmistön nimenä olisi znamennyj. (Gardner” 1978, 124–125.)

264 Itse asiassa voidaan katsoa, että znamennyj-sävelmistön kausi pääasiallisena sä-
velmistönä kesti 1500-luvun loppuun saakka, jolloin neumit alkoivat korvautua
kiovalaisella neliönuottikirjoituksella ja alusta lähtien viivastokirjoituksella no-
tatoidut uudet sävelmistöt alkoivat yleistyä. Ks. Gardner” 1978, 154–155. Omas-
sa jaottelussaan Gardner” haluaa korostaa varhaisen moniäänisyyden syntymistä
1500-luvulla. Ks. mts. 439.

265 Gardner” 1978, 124.
266 Metallov” mts. 46–47.
267 Morosan 1991, xliv. Neuvostoliiton loppuvuosina (1989) Melodija julkaisi le-

vyllä erään Iivanan säveltämän stikiiran (SUCD 10–00007).
268 Morosan 1994, 18.
269 Gardner” 1978, 123–125.
270 Mts. 435–437; 129–130.



62

tioista poikkeavia neumijärjestelmiä.271 Put’-sävelmistö272 ei tyylillisesti eroa
kovinkaan suuresti znamennyj-musiikista, ja sävelmistö noudattaa kahdeksan-
sävelmistökiertoa.273 Nimen on 1800-luvun lopun tutkimuksissa arveltu johtu-
van mahdollisesti siitä, että sävelmistöä olisi käytetty matkoilla (pyhiinvael-
luksilla, ristisaatoissa yms.; ven. ›put’› = matka, tie),274 mutta Gardner” toteaa
säilyneiden veisujen tekstien ja sävelmien laajuuden ja melismaattisuuden
viittaavan paremminkin siihen, että put’-sävelmistöä on käytetty lähinnä juh-
lajumalanpalveluksissa. Put’-sävelmistö menetti merkityksensä ja unohtui
1700-luvun kuluessa, mutta muutamat sen melodioista julkaistiin myöhemmin
znamennyj-sävelmistöön kuuluvina.275

Demestvennyj-sävelmistöön276 viitataan ensi kertaa erään ruhtinaan kuole-
masta kertovassa kronikassa vuodelta 1441, jolloin olisi laulettu demestven-
nyj-sävelmiä.277 Tästä Gardner” päättelee, että sävelmistö olisi ollut olemassa
1300-luvun lopussa.

Vanhimmat säilyneet demestvennyj-neumidokumentit ovat peräisin 1500-
luvun jälkipuolelta. Demestvennyj-sävelmistö poikkeaa muista sävelmistöistä
siinä, ettei se noudata kahdeksansävelmistökiertoa, ja sen melodiat ovat eri-
tyisen sofistikoituja. Tästä syystä demestvennyj-sävelmistön nimen on arveltu
viittaavan siihen, ettei sitä käytetty jumalanpalveluksissa vaan yksityisissä ti-
laisuuksissa.278 Gardner”in mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole »cantus do-
mesticus» vaan »cantus arte domesticorum», demestvennikien (kanttorien)
laulu. Put’-sävelmistön tavoin demestvennyj menetti merkityksensä ja katosi
kirkollisesta käytännöstä 1700-luvulla.279

3.2.2. Monenäänisyys280 (mnogoglasie)

Venäjän kirkon historian aikana jumalanpalvelukset olivat jatkuvasti moni-
mutkaistuneet ja pidentyneet tekstien lisääntyessä ja musiikin muuttuessa yhä

                                          
271 Ks. tämän tutkimuksen luku 4.1.3.
272 Putevoj rospev, putnoe penie, put’.
273 Uspenskij 1971b, 78.
274 Tämän näkemyksen lienee ensinnä esittänyt Razumovskïj (1886, 37, viite, sit.

Gardner” 1978, 129).
275 Gardner” 1978, 129–131.
276 Demestvennyj rospev, demestvennoe penie, demestvo.
277 Gardner” 1978, 430–431. Lainaus ao. kronikasta: »– – i zatêm_ na^al_ pêtx

demestwom_: ›Gospoda pojte i prewoznosite – –› – –.»
278 Esim. Razumovskïj 1867–69, 180.
279 Gardner” 1978, 131–133. Demestvennyj-sävelmistö säilyi kuitenkin käytössä

vanhauskoisilla.
280 Suomenkielinen termi on lanseerattu artikkelissa Sponsel 1987, jonka on kääntä-

nyt Hilkka Seppälä. Monenäänisyys on liturginen käsite ja aivan eri asia kuin
moniäänisyys, polyfonia (Gardner” 1978, 446).
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elaboroidummaksi. Voznesenskïjn281 mukaan

1500- ja 1600-luvuilla jumalanpalvelustekstien ja kirkkomusiikin
määrä oli jatkuvasti lisääntynyt aikaisemmin tuntemattomien juma-
lanpalvelusten282 ja sävelmistöjen myötä, ja jos [kaavoja] noudatettiin
tarkoin, jumalanpalveluksiin kului runsaasti aikaa.

Esim. aamupalvelus saattoi pisimmillään kestää jopa viisi tuntia. Tämä ai-
heutti luonnollisesti ongelmia tavallisille uskovaisille, joiden oli käytännössä
pakko osallistua jumalanpalveluksiin.283 Koska jumalanpalvelusten ajallista
kestoa oli rajoitettava, mutta niiden sisältöä ei katsottu voitavan supistaa ly-
hennyksillä, kehittyi erikoinen käytäntö, monenäänisyys.284

Mikä tahansa jumalanpalvelus (liturgiaa lukuunottamatta) jaettiin tekstien
ja veisujen osalta useille toimittajille, jotka eivät toimittaneet kyseisiä osia li-
turgisessa järjestyksessä vaan samanaikaisesti. Kun esim. yksi lukija luki hek-
sapsalmia, samalla toinen lukija saattoi lukea katismaa ja kolmas laulaa kano-
nia. Mitä useampia tekstejä tai veisuja esitettiin yhtäaikaa, sitä nopeammin
jumalanpalvelus saatiin toimitettua, mutta sitä käsittämättömämmäksi se
muodostui kirkossakävijöille. Aamupalvelukseen tarvittava aika saattoi tällä
menettelyllä supistua tuntiin.

Käytäntöä ei milloinkaan ollut sallittu minkään kirkollisen viranomaisen
toimesta sen paremmin kuin selvästi kielletty. Stoglav-kirkolliskokous kielsi
sen vuonna 1551, mutta kieltoa ei kaikkialla noudatettu, ja käytäntö ulottui
tästä ainakin sata vuotta eteenpäin. Stoglav salli joitakin lyhennyksiä aikai-
sempiin kaavoihin, mm. katismatroparit ja kanonin troparit oli aikaisemmin
laulettu, nyt ne piti lukea.285 Tämä todennäköisesti lyhensi kanoniin tarvitta-
van ajan neljäsosaan aikaisemmasta.

Monenäänisyyden yleisyys on saattanut luoda pohjan polyfonisen kirkko-
musiikin yleistymiselle. Kuulokuva verrattaessa monenäänisyyttä esim. de-
mestvennyj-polyfoniaan on todennäköisesti ollut varsin likeinen. Monenääni-
syydestä luopuminen puolestaan johti väistämättä jumalanpalveluskaavojen ja
sävelmien lyhentymiseen ja yksinkertaistumiseen.

                                          
281 Voznesenskïj 1898a, 20.
282 Kun venäläisissä teksteissä puhutaan »jumalanpalveluksesta», ei tarkoiteta vält-

tämättä jumalanpalvelusten lajeja, joita ovat mm. liturgia ja vigilia, vaan myös
tietyn päivän jumalanpalveluksia. Kun esim. kanonisoitiin uusia pyhiä, ao. pyhi-
en muistopäivinä tuli toimitettavaksi jumalanpalveluksia, joiden vaihtuvat tekstit
poikkesivat aikaisemmasta.

283 Ks. esim. 9. pyhien apostolien sääntö (Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen
1980, 56): »Kaikki ne uskovaiset, jotka tulevat kirkkoon ja kuuntelevat kirjoituk-
sia, mutta poistuvat eivätkä jää odottamaan rukousta ja pyhää ehtoollista, tulee
pidättää kirkollisesta yhteydestä – –.»

284 Sponsel 1987, 162.
285 Gardner” 1978, 446–452.
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3.2.3. Varhainen polyfoninen kirkkomusiikki

Neumikäsikirjoitukset ja kronikkatiedot tukevat käsitystä, että venäläinen
kirkkomusiikki olisi ollut yksiäänistä ainakin ennen 1500-lukua.286 On kuiten-
kin huomattava, että vanhoista neumidokumenteista voidaan päätellä ainoas-
taan se, että musiikin kirjoitettu asu oli yksiääninen. Mitenkään ei voida tie-
tää, esitettiinkö musiikkia todellakin yksiäänisesti vai käytettiinkö jonkinlaista
improvisoitua moniäänisyyttä tai heterofoniaa.287

Moniäänisiä neumipartituureja tavataan 1600-luvulta alkaen. Ne ovat
yleensä kaksi- tai kolmiäänisiä, harvoin neliäänisiä. Varhaisessa polyfoniassa
kaikki äänet ovat melodisia. Partituurit on kirjoitettu melko matalille miesää-
nille; kaikki stemmat ovat bassobaritonin äänialassa.288 Länsimaisen äänen-
kuljetuksen ja harmonisen ajattelun periaatteita ei noudateta. Harmoniat pe-
rustuvat kyllä kolmisointuihin tai niiden vajaamuotoihin, mutta välillä kudok-
sessa esiintyy hyvinkin dissonoivia harmonioita. Kaksi kolmiäänisen partituu-
rin äänistä saattaa pitkiäkin aikoja edetä unisonossa, toisinaan kaikki äänet.
Rinnakkaisliikkeet ovat mahdollisia riippumatta äänten välisestä intervallista.

Polyfonisia partituureja on tyypitelty niissä käytetyn notaation perusteella.
Stolp-notaatiolla kirjoitettu znamennyj- tai stro½nyj-polyfonia on rakenteel-
taan selkeää ja yleensä konsonoivaa (ks. nuottiesimerkki 3–1). Demestvennyj-
notaatiolla kirjoitettu polyfonia on dissonoivaa ja kompleksista (ks. nuotti-
esimerkki 3–2).

Stro½nyj-näytteessä on joitakin dissonansseja, mutta useimmat harmoniat
ovat kolmi- tai avosointuja. Kaikki kolme ääntä seuraavat samaa tekstilinjaa.
Demestvennyj-näyte poikkeaa tässä suhteessa edellisestä. Sekunti-intervallit
äänten välillä ovat tavallisia, ja myös rinnakkaisia sekunteja esiintyy. Polyfo-
nia on kompleksisempaa kuin stro½nyj-näytteessä, ja teksti etenee kussakin
äänessä eri vaiheessa.

Polyfonisten neumilähteiden transkriboiminen on yleensä vaikeaa. Deme-
stvennyj-notaatiota kyetään lukemaan, mutta polyfonia aiheuttaa suuria on-
gelmia: miten sovittaa äänet rytmisesti toisiinsa, ja mitkä ovat äänten väliset
intervallit.289 Lähinnä Neuvostoliitossa on julkaistu demestvennyj-transkrip-
tioita,290 joita on sittemmin levytetty.291

                                          
286 Morosan (1991, xlvi) arvelee polyfonian kehittyneen jo aikaisemmin, 1400-

luvulla.
287 Venäläisessä kansanmusiikissa improvisoidun moniäänisyyden uskotaan olleen

tavallista jo varhaisista ajoista lähtien. Ks. esim. Uspenskij 1971b, 142.
288 Uspenskij 1971b, 142–143.
289 Gardner” 1978, 153.
290 Esim. Uspenskij mt.; 1971a; Beljaev 1962. Beljaevin (mts. 97) mukaan demest-

vennyj-polyfoniassa eri stemmat ovat tyypillisesti saman znamennyj-melodian
tavallisesti monimutkaistuneita variantteja. – Kuulokuvan perusteella on vaikea
sanoa, onko kyseisenkaltainen musiikki ollut ylipäänsä mahdollista.

291 Mm. Melodija SUCD 10–00013.
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Nuottiesimerkki 3–1. Stro½nyj-polyfoniaa transkriboituna.292

Nuottiesimerkki 3–2. Demestvennyj-polyfoniaa transkriboituna.293

                                          
292 Uspenskij 1971b, 163.
293 Mts. 192.
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3.2.4. Jumalanpalvelustekstit ja musiikki

Jumalanpalvelustekstien ja znamennyj-musiikin suhde puhuttuun kieleen
historian aikana voidaan jakaa kolmeen jaksoon. Ensimmäinen jakso ulottuu
1100-luvun alusta 1300-luvun puoliväliin. Tänä aikana puhutun kielen ääntä-
minen vastasi kirjainten _ ja x, silloisten puolivokaalien, osalta tekstien kir-
joitettua asua niin jumalanpalveluksissa kuin muuallakin. Kirjainten tuolloi-
sesta äännearvosta ei luonnollisesti ole saatavilla varmaa tietoa.

Toinen jakso kesti 1300-luvun puolivälistä 1600-luvun puoliväliin. Puhu-
tussa kielessä em. puolivokaalit olivat muuttuneet mykiksi (tai, mikäli tavuun
olisi jäänyt pelkkiä konsonantteja, korvautuneet kirjoitetussa ja puhutussa
kielessä o:lla ja e:llä).294

Jumalanpalvelustekstejä luettaessa mykät kirjaimet eivät muodostaneet on-
gelmaa: ne yksinkertaisesti jätettiin lausumatta. Kirkkomusiikissa sen sijaan
asia oli hankalampi: kyseisiä kirjaimia sisältävien tekstitavujen päälle oli si-
joitettu neumeja. Ongelma ratkaistiin siten, että puhutussa kielessä mykkä _
korvautui laulettaessa o:lla ja mykkä x e:llä. Mielenkiintoiseksi asia tuli, kun
korvautuminen merkittiin musiikkiin liittyneiden sanojen kirjoitusasuun. Il-
miö sai venäläisessä terminologiassa nimen homonia, minkä arvellaan johtu-
van nykyvenäjästä puuttuvan mutta kirkkoslaavissa yleisen imperfektin
-hom” (-hom_)-päätteen muuttumisesta muotoon -homo (-homo).295

Luettavat tekstit kirjoitettiin siis edelleen entiseen tapaan mutta laulettavat
äännettiin ja kirjoitettiin usein täysin poikkeavasti, jolloin toisinaan myös kie-
liopilliset muodot muuttuivat vääriksi, jopa niin, että myöhempinä aikoina
laulettu teksti kävi kuulijoille miltei käsittämättömäksi ja huvittavaksi. So-
lov’ev”296 antaa seuraavia esimerkkejä homonian uhriksi joutuneista sanoista:
s_pas_ (s”pas”, = vapahtaja) → sopaso, povxru (po¼’ru) → po¼eru, estx
(est’, = on) → este, wysok_ (vysok”, = korkea) → vysoko.297

Kolmas jakso alkoi vuodesta 1668 ja kestää edelleen.298 Homoniasta halut-
tiin ennen pitkää päästä eroon, ja ensimmäiset yritykset tähän suuntaan tehtiin
1600-luvun alussa, jolloin joihinkin uusiin nuottikirjoihin tehtiin ao. korjauk-
set ja merkittiin na rê½”, eli »puhutun kielen mukaan». Muutoksilla oli laaja
kannatus, mutta kirkollinen esivalta ei ole koskaan pitänyt sooloilusta.299

Käytännössä korjaukset vaihtelivat; ne olivat joko osittaisia tai täydellisiä.
Smolenskïjn mukaan patriarkka Ïosif” in (1642–1652) ajan kirjat olivat kielen

                                          
294 Metallov” 1915, 53–56; Gardner” 1978, 404–407.
295 Metallov” mp. Yhdysvaltalaisen pyhän Vladimirin seminaarin kirkkomusiikin pro-

fessori David Drillock on esittänyt myös sellaisen näkemyksen, että termin tausta-
na olisi kreikan sana homonoia (ÐmÒnoia), sopusointu (ks. Peterson 1981, 49).

296 N. Solov’ev” 1906, 15.
297 Ks. myös Gardner” 1978, 472–473, jossa esitetään eräs stikiira kokonaisuudes-

saan homonian aikaisessa ja nykyisessä asussa.
298 Metallov” 1915, 53.
299 Metallov” mp.
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osalta vielä vaihtelevia, mutta vuoden 1654 kirkolliskokouksen jälkeen ne
kirjoitettiin puhutun kielen mukaan.300

Toinen kirkkomusiikkiin pesiytynyt teksteihin liittyvä ongelma olivat se-
manttisesti merkityksettömät tavut ja sanat, joita saattoi esiintyä keskellä mitä
hyvänsä kirkkoveisua. Ilmiötä tavataan 1400–1500-lukujen käsikirjoituksissa.
Näitä sanoja ja tavuja olivat ananeikat – kirkkoveisun tekstiin oli lisätty esim.
tavuja a-na-ne-i-le-ta – ja habuvat, jolloin tekstissä esiintyi sanoja »hebuve»,
»habuvu», »habuva» ym. Edellisten selityksenä Gardner” pitää bysanttilaisen
kirkkomusiikin intonaationimiä (mm. ananeanes, neanes jne.), jotka olisi
jostakin syystä lainattu yhteydestään irrotettuna venäläisiin kirkkoveisuihin.
Jälkimmäisille on ollut vaikea keksiä erityistä syytä.301

Kaikkien nuottikirjojen korjaamista varten perustettiin 14-jäseninen komi-
tea vuonna 1652. Pahaksi onneksi Moskovan saavutti ruttoepidemia, ja ko-
mitean jäsenistä valtaosa menehtyi. Uuteen komiteaan nimitettiin vuonna
1668 kuusi jäsentä, ja sen työtä johti munkki Aleksandr” Mezenec”, joka tun-
netaan myös neumikirjoituksen uudistajana.302 Työ valmistui n. vuoteen 1678
mennessä, ja neumikirjat oli tarkoitus painattaa.303 Hämärän peittoon jääneistä
syistä painatusta ei koskaan aloitettu. Uudistettuja kirjoja, joiden teksti oli
korjattu äänneasua vastaavaksi, kopioitiin edelleen käsin.304

3.2.5. Vanhauskoisten skisma

1600-luvun loppu muodostui Venäjän kirkossa vedenjakajaksi muissakin
suhteissa kuin monenäänisyydestä ja homoniasta luopumisessa. Vuonna 1652
Venäjän patriarkaksi tuli Novgorodin metropoliitta Nikon”. Nikon” opiskeli
nuoruudessaan ±eltovodskin luostarissa muttei vihkiytynyt munkiksi vaan
lähti luostarista, meni naimisiin ja vihittiin seurakuntapapiksi Moskovaan.
Nähtävästi avioliitto ei sujunut myönteisesti tai sitten Nikon” ei ollut tyyty-
väinen urakehitykseensä, sillä avioliitto purkautui osapuolten siirryttyä luosta-
reihin.305 Vuoteen 1648 mennessä Nikon” oli ylennyt luostarinsa johtajaksi ja
                                          
300 Smolenskïj 1888, 45, sit. Gardner” 1982, 45.
301 Gardner” 1978, 479–491.
302 Metallov” 1915, 59–60; Mezenec” 1668, sit. Smolenskïj 1888, sit. Peterson

1981, 1–2. [Petersonin sivut 1–22 sisältävät Mezenec”in neumiaakkoston teks-
tiosan englanninkielisen käännöksen, jonka lähteenä on Smolenskïj 1888.] –
Komission neumiuudistuksesta ks. tämän tutkimuksen luku 4.1. – Peterson (mts.
34) on sitä mieltä, että ensimmäisen komitean työn epäonnistumisen syynä oli
ruton sijasta mieluumminkin tsaarin ja patriarkan välille puhjennut pitkäaikainen
kiista, joka johti patriarkan erottamiseen.

303 Venäjällä painettiin ensimmäinen kirja vuonna 1564.
304 Gardner” 1982, 53–54.
305 Tuohon aikaan ainoa tapa avioliiton purkamiseen oli, että avioparin molemmat

osapuolet valitsivat luostarikilvoituksen. Naimisissa oleva pappishenkilö saattoi
yletä piispaksi ainoastaan jäätyään leskeksi tai mentyään luostariin.
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oli asioilla Moskovassa, jossa hän tutustui tsaari Aleksïj Mihajlovi½”iin (hal-
litsi 1645–1676). Seuraavana vuonna Nikon” nimitettiin Novgorodin metro-
poliitaksi.306

Jo Novgorodissa Nikon” pyrki määrätietoisesti kitkemään monenäänisyy-
den ja homonian sekä toimi voimakkaasti polyfonisen kirkkolaulun ja uusien
sävelmistöjen puolesta. Hän oli määrännyt katedraalissaan laulettavaksi »kio-
valaisia» ja »kreikkalaisia» sävelmiä.307 Patriarkkana Nikon” jatkoi näitä toi-
mia mutta käynnisti lisäksi kaksi merkittävää jumalanpalvelusuudistusta. En-
sinnäkin kaikki jumalanpalvelustekstit korjattiin kreikankielisten originaalien
mukaiseen asuun, toiseksi eräät jumalanpalveluskäytännön yksityiskohdat uu-
distettiin sellaisiksi kuin ne olivat sanottuna aikana Kreikassa.308 Jumalanpal-
velustekstien muutokset olivat sisällön kannalta vähäisiä mutta ulkoisella ta-
solla huomattavia.309

Nikon” pysyi patriarkkana vain kuusi vuotta, minkä jälkeen hän joutui tsaa-
rin epäsuosioon, erotettiin ja palasi luostariin. Hänen aikansa merkitys Venä-
jän kirkolle oli kuitenkin valtava.310 Kaikki eivät hyväksyneet uudistuksia
vaan pitivät niitä harhaoppisina. Tapahtui raskol, hajaannus, ja suuri joukko
papistoa ja maallikkoja muodosti vanhauskoisten311 ryhmän. Ryhmä tuomitsi
paitsi jumalanpalvelusuudistukset, myös moniäänisen kuorolaulun, uudet sä-
velmistöt ja viivastokirjoituksen.312

Vanhauskoisilla oli eräs vakava ongelma: lahkoon ei liittynyt piispoja. Tä-
mä merkitsi sitä, ettei uutta papistoa voitu vihkiä. Vanhauskoisuus jakaantui
kahteen pääsuuntaan: papittomiin ja papillisiin.313 Papittomat katsoivat, että
Venäjän kirkon tultua paholaisen valtaamaksi koko kristikunta oli menettänyt
pappeuden armon. Papilliset saivat ajoittain värvättyä riveihinsä valtionkirkon
papistoa, mutta vasta vuonna 1847 onnistuivat taivuttamaan erään kreikkalai-
sen piispan vihkimään heille metropoliitan. Näin papillisten lahko tuli klee-
ruksen suhteen omavaraiseksi.314

Papilliset vanhauskoiset suhtautuivat homoniaan kielteisesti. Heillä jäivät
käyttöön Nikon”in edeltäjän, patriarkka Ïosif”in aikana laaditut korjatut tekstit
ja neumikirjat. Papittomat vanhauskoiset pitäytyivät homonia-teksteissä,
mutta Gardner”in mukaan heilläkin on ajan kuluessa tapahtunut siirtymistä

                                          
306 Gardner” 1982, 35.
307 Morosan 1994, 42; Razumovskïj 1867–69, 114.
308 Gardner” 1982, 35–37. Näitä yksityiskohtia olivat mm. halleluja-veisun laulami-

nen kahden kerran sijasta kolmesti (mts. 41) sekä ristinmerkin teko kahden sor-
men sijasta kolmella sormella.

309 Gardner” (1982, 44–45) antaa esimerkit kolmesta kirkkoveisusta ennen ja jäl-
keen uudistusten.

310 Gardner” 1982, 36.
311 Venäjäksi staroobrjadcy, starovery.
312 Gardner” mts. 46.
313 Bezpopovcy, popovcy.
314 Thon 1987, 136.
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puhutun kielen suuntaan.315 Papittomat eivät voineet toimittaa jumalanpalve-
luksia entiseen tapaan eivätkä osallistua sakramentteihin. Jumalanpalvelukset
seurasivat vanhoja kaavoja, mutta papin luettavaksi määrätyt osuudet jäivät
pois.316 Jottei maallikkojumalanpalvelusten kesto olisi jäänyt liian lyhyeksi,
veisut laulettiin hitaasti ja huolellisesti.317

Venäläisen kirkkomusiikin historian kannalta vanhauskoisuus on merkittä-
vä instituutio, sillä se säilytti perinteisen yksiäänisen znamennyj- (ja demest-
vennyj-) musiikin ja niiden merkitsemiseen käytettyjen notaatioiden lukutai-
don siihen saakka, kunnes venäläiset kirkkomusiikintutkijat kiinnostuivat ky-
seisestä musiikista ja notaatioista.318 Toinen huomattava seikka liittyy siihen,
että vanhauskoisia vainottiin systemaattisesti aina vuoteen 1905, ja heitä pi-
dettiin suoranaisena uhkana valtionkirkolle vielä 1800-luvun lopussa. Valti-
onkirkon musiikin kehittyminen soinnutettuun suuntaan liittyy mahdollisesti
osaltaan siihen, että vanhauskoisista haluttiin selkeästi ja tietoisesti erottautua.

3.3. Länsimainen vaikutus Venäjän kirkon musiikissa 1600-luvulta
1700-luvun puoliväliin

Kun Iso-Venäjä pysyi miltei koko keskiajan kulttuurisesti sangen eristyneenä,
liettualais-puolalainen vaikutus Valko-Venäjällä ja Ukrainassa alkoi 1300-
luvulla. Alueen väestön yhteydet Moskovaan, jossa sijaitsi kirkollisen hallin-
non keskus, vaikeutuivat. Jälleenrakennettuun Kiovaan perustettiin metropo-
liitan istuin vuonna 1414 läntisiä alueita varten. Ortodoksinen uskonto säilyi
alueella, mutta suurimpien keskusten väestö joutui kohtaamaan myös rooma-
laiskatolisen kirkon, sen jumalanpalveluksen urkuineen ja moniäänisen kirk-
komusiikin. Sen myötä venäläiseen kirkkolauluun alkoi tunkeutua länsimai-
sen musiikin ideoita. Gardner” arvelee, että ortodoksit kävivät katolisissa ju-
malanpalveluksissa kuka rukoillakseen ja kuka kuunnellakseen musiikkia, jo-
ka poikkesi ratkaisevasti totutusta.319

Vuonna 1596 Valko-Venäjän ja Ukrainan ortodoksit unionoitiin Rooman
kirkkoon.320 Jumalanpalvelusjärjestys säilyi entisenlaisena, mutta kirkko oli

                                          
315 Gardner” 1978, 479.
316 Gardner” 1982, 159.
317 Näin on asianlaita ainakin Moskovan Preobra¼enskin hautausmaalla, jossa on

papittomien vanhauskoisten rukoushuone ja eräänlainen keskuspaikka. Ks. mts.
161.

318 Vanhauskoisten toiminta ja kirkkomusiikki on jatkunut meidän päiviimme saak-
ka.

319 Gardner” 1982, 17–18.
320 Ks. esim. Tolstoj 1991, 448–453; ks. myös Union of Brest, joka sisältää yhdys-

valtalaisen uniaattiyhteisön toimittaman englanninkielisen käännöksen vuonna
1595 laaditun unionisopimuksen ehdoista.
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hallinnollisesti Rooman paavin alainen.321 Unioniin eivät kuitenkaan heti liit-
tyneet kaikki seurakunnat ja luostarit, vaan vastarintaa esiintyi.

Puolalaisvaikutuksen alkuajoilta ei ole säilynyt kirkkomusiikkidokument-
teja. Varhaisin tällainen on vuodelle 1601 päivätty Supraslin irmologion.322

Siinä ensi kertaa neumit ovat korvautuneet kiovalaisella neliönuottikirjoituk-
sella. Supraslin luostari joutui uniaattien hallintaan vasta vuonna 1603, joten
Gardner” päättelee, että läntisten ortodoksien keskuudessa viivastokirjoituk-
seen on totuttu jo 1500-luvun puolella. Joka tapauksessa kyseessä on varhai-
sin tunnettu viivastokirjoituksella nuotinnettu dokumentti venäläisen kirkko-
musiikin historiassa.323 Viivastokirjoitus tuli yleiseen käyttöön läntisten orto-
doksien parissa viimeistään 1600-luvun alkupuolella. Moskovaan se kulkeutui
kiovalaisten laulajien tuomana vuonna 1652.324

3.3.1. Uudet sävelmistöt

Samassa yhteydessä Venäjän kirkon piirissä tuli käyttöön uusia sävelmistöjä.
Uusiin kanonisiin sävelmistöihin kuuluvat kiovalainen, kreikkalainen ja bul-
garialainen sävelmistö, ja ne ilmaantuivat moskovalaiseen kirkolliseen käy-
täntöön 1600-luvun puolivälissä. Kaikki kolme noudattavat kahdeksansävel-
mistökiertoa, ja ne on kirjoitettu alusta lähtien pääasiassa viivastokirjoituk-
sella.325 Sävelmistöt ovat huomattavasti suppeampia kuin znamennyj-sävel-
mistö, eikä niitä voida pitää sisällöltään täydellisinä.

3.3.2. Partesnyj-polyfonia

Uusien sävelmistöjen ilmaantumisen lisäksi länsimaisen musiikin vaikutus
venäläiseen kirkkomusiikkiin ilmeni myös kokonaan uuden (epäkanonisen)
jumalanpalvelusmusiikinlajin syntymisenä. Kanonisen kirkkolaulun ohella
käyttöön tulivat motettityyliset vapaat moniääniset sävellykset, joiden mu-
siikki muistuttaa suuresti italialaista varhaisbarokin madrigaalia. Näitä sävel-
                                          
321 Edelleen Ukrainassa ja Valko-Venäjällä uniaattien eli kreikkalaiskatolisten ja

ortodoksien välillä vallitsee jyrkkä skisma ja kilpailutilanne. Myös Moskovan
kirkkoa yritettiin taivuttaa unioniin puolalaisten vallattua Moskovan vuonna
1610, mutta hanke epäonnistui. Uniaattikirkon merkitys väheni, kun Puola vähi-
tellen vetäytyi alueelta.

322 Läntisten ortodoksien irmologionit sisälsivät tuona aikana muitakin veisuja kuin
kanoneja.

323 Gardner” 1982, 15–17.
324 Gardner” 1982, 92–93. Viivastokirjoituksen vallatessa alaa kirjoitettiin jonkin

aikaa nuottikirjoja, jotka varustettiin sekä nuottikirjoituksella että stolp-neu-
meilla. Mts. 95–96. Eräs tällainen ns. dvoznamennik on Oktoih” 1999, faksimile
käsikirjoituksesta 1700-luvun alkupuolelta.

325 Tarkastelen näitä sävelmistöjä yksityiskohtaisemmin luvuissa 6.3., 6.5. ja 6.9.
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lyksiä kirjoitettiin pääasiassa jumalanpalvelusten kiinteisiin teksteihin, ja ne-
kin tulivat Moskovaan kiovalaisten laulajien toimesta. Tsaari kutsutti vuonna
1652 Kiovasta »taitavia laulajia ja partesnyj-laulun326 johtajia sekä säveltäjiä».
Nämä henkilöt liittyivät hallitsijan laulajien kuoroon.327 Pian partesnyj-laulu
syrjäytti aikaisemman kansalliselta pohjalta syntyneen polyfonisen kirkkomu-
siikin. Uusi tyyli tuli hyvin suosituksi 1600-luvun jälkipuolella.328

Partesnyj-laulu edellytti uusia esittäjiä. Miesäänten lisäksi tarvittiin sop-
raanoja ja alttoja. Naisten osallistumista jumalanpalveluslauluun ei pidetty
hyväksyttävänä, vaikkei tälle ollutkaan varsinaisia kanonisia esteitä.329 Niinpä
kuoroihin otettiin poikaääniä.330 Musiikki vaati lisäksi laulajilta uusien käsit-
teiden ja tekniikoiden hallintaa: teokset oli kirjoitettu viivastokirjoituksella, ne
sisälsivät korotuksia ja alennuksia ja olivat myös lauluteknisesti vaativia.331

Uusi tyyli herätti myös vastustusta. Vanhauskoisten skisman keskeinen
johtaja, rovasti Avvakum, kirjoitti:

Moskovassa monissa Jumalan kirkoissa lauletaan lauluja, mutta ei
jumalallisia vaan latinalaiseen tapaan, niiden säännöt ja meno ovat la-
tinalaiset, käsiä ja päätä heilutetaan, jalkoja poljetaan, samoin kuin
latinalaiset tekevät urkujen soidessa.332

Vanhauskoisten lisäksi uusi musiikki ei miellyttänyt kaikkia muitakaan; sitä
pidettiin maallisena.333

                                          
326 Latinan sanasta partes (= osa), tarkoittaa tässä stemmaa (Morosan 1994, 43).
327 Gosudarevy Pêv½ïe D’jaki.
328 Gardner” 1982, 58–59.
329 Alkuaan kirkossa saivat laulaa vain tehtävään vihityt laulajat, eikä naisia voinut

kanonien mukaan vihkiä kirkollisiin virkoihin. Myöhemmin vihkimiskäytän-
nöstä luovuttiin, mutta edelleen oli tapana, että naiset ja miehet seisoivat eri
puolilla kirkkoa toimitusten aikana. Ei pidetty hyväksyttävänä, että molemmat
sukupuolet olisivat olleet yhdessä kirkon etuosan kliirossilla, jonne oli usein
melko esteetön näkyvyys kirkkosalista. Kun 1800-luvulla tuli tavaksi sijoittaa
kirkkolaulajat kliirossin sijasta erilliselle lehterille pois seurakunnan nähtäviltä,
muodolliset esteet naisten osallistumiselle poistuivat. (Morosan 1994, 321, viite
89; Gardner” 1982, 228.)

330 Gardner” mts. 62, 228; Morosan (1994, 41) toteaa, että poikia tarvittiin erityisesti
sopraanoäänessä, sillä alttoa saattoivat laulaa myös korkeat miesäänet. Naisia
alettiin käyttää 1800-luvulle mennessä yksityisissä kirkkokuoroissa, joiden lau-
lajina oli etupäässä maaorjia, ensin siten, että neitosten hiukset leikattiin lyhyiksi
ja heidät puettiin miesten asuihin (Gardner” mts. 228). Vasta 1800-luvun lopussa
Aleksandr” Arhangel’skïjn kuoron myötä naisten asema kirkkokuoroissa tuli jul-
kiseksi ja hyväksytyksi (Morosan 1994, 91–94).

331 Morosan 1994, 43.
332 Sit. Gardner” mts. 63. Musiikin efekti on todellakin urkumainen verrattuna yksi-

ääniseen kirkkolauluun.
333 Gardner” mp.
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Osa partesnyj-sävellyksistä on neliäänisiä, mutta runsaasti tavataan myös
kahdeksan- ja 12-äänisiä, jopa 24- ja 48-äänisiä (ks. nuottiesimerkki 3–3).
Tyylin kehittymiselle merkitsi paljon säveltäjä Nikolaj Dileckïj (n. 1630 – n.
1690), joka paitsi kirjoitti partesnyj-sävellyksiä myös julkaisi niiden säveltä-
mistä käsittelevän oppikirjan Idea grammatiki musikïjskoj [Musiikillisen kie-
liopin idea].334 Dileckïj oli mahdollisesti ensimmäinen, joka otti Venäjällä
käyttöön sanan musiikki.335

Dileckïj oli syntyjään kiovalainen mutta hankki musiikillisen sivistyksensä
Varsovassa ja Vilnassa. Hän työskenteli kirkkomuusikkona Vilnassa, vuoden
1677 jälkeen Smolenskissa ja sittemmin Moskovassa, jonne hänet kutsui
omaa kuoroa ylläpitänyt Grigorïj Stroganov” (k. 1715). Musiikin kieliopin
ensimmäinen laitos julkaistiin Vilnassa vuonna 1675, ja se oli puolankielinen.
Seuraavat editiot Dileckïj kirjoitti venäjäksi. Moskovassa kirja ilmestyi vuo-
sina 1679 ja 1681. Teoksesta tunnetaan myös ukrainankielinen käännös (vuo-
delta 1723). Meidän päiviimme ei ole säilynyt kokonaisia kappaleita, mutta
kirjan on fragmenteista rekonstruoinut mm. Stepan” Smolenskïj (1910).336

Teos sisältää todellakin käytännön sävellysohjeita partesnyj-musiikin sä-
veltämiseen sekä tyylillisiä kannanottoja. Sen pohjalta Venäjällä useat sävel-
täjät, mm. Titov”, Kalašnikov”, Redrikov” ja Bavykin”, kirjoittivat runsaasti
musiikkia, vapaita sävellyksiä mutta myös kanonisten sävelmien sovituksia.337

                                          
334 Morosan 1994, 43.
335 Nykyvenäjässä sana on muodossa muzyka. Aikaisemmin musiikista ja kirkkomu-

siikista käytettiin käsitettä penie = laulu, joka nykyäänkin tarkoittaa ortodoksista
kirkkomusiikkia (cerkovnoe penie).

336 Gardner” 1982, 72–73, 67.
337 Morosan mp.
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Nuottiesimerkki 3–3. Kahdeksanäänistä partesnyj-polyfoniaa. Vasilïj Titov” (n.
1650–1710): Beznevestnaja Devo.338

                                          
338 One Thousand Years of Russian Church Music 1991, 217.
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Partesnyj-polyfoniaan liittyy vielä muuan ilmiö, hengelliset säkeistölau-
lut.339 Niiden perinne on lähtöisin Ukrainasta, jossa ne olivat tulleet suosituik-
si kansan keskuudessa ja levisivät sitten Moskovan Venäjälle. Ne eivät ole
jumalanpalvelusmusiikkia mutta ovat vaikuttaneet sen muotoutumiseen.
Eräitä kiinteitä kirkkoveisuja sävellettiin 1800-luvun loppuun saakka (ja
myöhemminkin) säännöllisistä säkeistä ja säkeistöistä koostuviksi. Mikäli va-
paarytminen teksti ei sopinut tämänmuotoiseen sävellykseen, tekstin sanoja
toisteltiin tarpeen mukaan. Tyypillinen muotokaava esim. liturgian kerubi-
veisussa on aaab, eli veisu koostuu kolmesta melodialtaan toistuvasta säkeis-
töstä ja (yleensä) kontrastoivasta säkeistöstä. Gardner” esittää mm. kanonise-
na pidetyn kerubiveisun, jonka melodia on lainattu miltei suoraan eräästä sä-
keistölaulusta.340

Nuottiesimerkki 3–4. Kant Radujsja.341

                                          
339 Kanty i psalmy (= »laulut ja psalmit»).
340 Gardner” 1982, 111–115. Hengellisten säkeistölaulujen vaikutuksesta kirkkomu-

siikkiin on Smolenskïj kirjoittanut laajan artikkelin (1911).
341 Smolenskïj 1911, 97–98.
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Nuottiesimerkki 3–5. Kerubiveisu »Radujsja», ensimmäinen säkeistö ja toisen al-
ku. Melodia on jossakin määrin muuntunut kantiin verrattuna mutta silti tunnistetta-
vissa.342

3.3.3. Kanonisen kirkkomusiikin kääntäminen viivastokirjoitukselle. Sy-
nodin nuottikirjat

Kanonisten sävelmien painattamista siis valmisteltiin 1600-luvun lopussa,
mutta hanke kariutui. 1700-luvun puolen välin tienoilla asia tuli ajankohtai-
seksi, sillä Moskovassa alettiin tuntea huolta sävelmistöjen säilymisestä.
Moskovassakin melodioiden esittäminen lyhennettyinä oli tullut tavalliseksi,
ja neumien lukutaidon pelättiin lopullisesti unohtuvan.343

Razumovskïjn mukaan 1760-luvulla Synodin kirjapainon työntekijä Ste-
pan” Byškovskïj teki oma-aloitteisia kokeiluja nuottikirjojen painatusteknii-
kan kehittämiseksi. Vuonna 1766 hän välitti esimiehilleen ajatuksensa työn
välttämättömyydestä ja näytti samalla joitakin vedoksia. Asia eteni nopeasti,
ja heinäkuussa 1769 Synodi antoi määräyksen nuottikirjojen painattamiseksi
viivastokirjoituksella.344

Vuonna 1772 valmistuivat ensimmäiset Venäjän kirkon painetuista neliö-

                                          
342 Obihod” 1860, aukeama 134. Sama kerubiveisu esiintyy myös vanhemmassa ai-

neistooni kuuluvassa vuoden 1798 obihodissa. Kummassakaan ei mainita melo-
dian lähdettä tai mihin sävelmistöön se kuuluu.

343 Razumovskïj 1867–69, 88–89.
344 Mp. Ks. myös Gardner” 1982, 179–184.
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nuottikirjoista, nimittäin irmologion [irmolog”, irmologïj],345 obihod,346 ok-
toehos [oktoih”, oktaj, osmoglasnik”]347 ja prazdniki.348 Irmologionin osalta
painotyö perustui anonyymiin Tverin piispa Gavrïil”in välittämään viivasto-
kirjoitus-transkriptioon.349 Obihodin, oktoehoksen ja prazdnikin transkriptio
oli Synodin alidiakonien ja laulajien käsialaa, ja tarkistajina toimivat laulajat
Petr” Sinkovskïj ja Jakov”  Lavlinskïj.350 Razumovskïjn351 mukaan

nuottikirjojen painatuksen keskeisinä toimijoina olivat Moskovan
[Pyhän] Synodin alidiakonit Sergêj Maksimov” ja Ivan” Nikitin”,
laulajat Ivan” Timo¾eev” ja Andrej Popov” sekä Moskovan Synodin
kirjapainon työnjohtaja Stepan” Byškovskïj, oikolukija Jakov” Osi-
pov” ja tarkistaja [spravš½ik” ] A¾anasïj Priklonskïj. Osipov” ja Prik-
lonskïj suorittivat tekstien tarkistuksen vertaamalla nuottikirjojen
tekstejä tekstipainoksiin – –. Ensimmäiset Irmologïjn koevedokset
painettiin pian p. Synodin määräyksen jälkeen. Itse nuottikirjojen pai-
natus alkoi kesällä 1770 ja päättyi – – 21. kesäkuuta 1772.

Kirjat koostuvat suurimmaksi osaksi znamennyj-sävelmistön melodioista;
irmologion, oktoehos sekä prazdniki eivät juuri muuta sisälläkään. Obihodiin
tuli sen sijaan runsaasti veisuja myös kiovalaisesta ja kreikkalaisesta sävel-
mistöstä, vähäisessä määrin bulgarialaisesta sekä joitakin veisuja mm. put’-,

                                          
345 Irmologion tuli sisältämään sunnuntai- ja juhlapäivien kanonien irmossit zna-

mennyj-sävelmistöllä (Voznesenskïj 1890, 100–101; Gardner” 1978, 158).
346 Tarkastelen obihodin sisältöä jäljempänä.
347 Oktoehos sisältää sunnuntaipäivien kahdeksan sävelmäjakson znamennyj-sävel-

mistön vaihtuvat pienen ja suuren ehtoopalveluksen sekä aamupalveluksen osal-
ta. Lisäksi vuoden 1900 painoksessa on liturgian autuuden troparit sekä liitteenä
znamennyj- ja kiovalaisen sävelmistön podoben-mallimelodioita. Voznesenskïjn
(1890, 100) kuvauksen perusteella teoksen sisältö on ollut jokseenkin samanlai-
nen myös vanhemmissa (v. 1772) painoksissa.

348 Prazdniki sisältää 12 suuren juhlan (lukuunottamatta palmusunnuntaita, hela-
torstaita ja helluntaita) tropareita, kontakkeja ja irmosseja etupäässä znamennyj-
sävelmistöllä. (Gardner” 1978, 158). – Myöhemmin Synodi painatti vielä teok-
sen Triod” notnago pênïja, joka tuli sisältämään obihodista puuttuvat suuren
paaston ja pentekostarionin (juhlatriodionin) jumalanpalvelusveisut (Gardner”
1978, 159). [Julkaisuvuosi ei ilmene käyttämästäni tutkimuskirjallisuudesta tai
muista saamistani tiedoista. Swan (1940, 238, viite 24) mainitsee, että teos pai-
nettiin 1800-luvulla. Varhaisin Pietarin hengellisen akatemian kirjastossa oleva
triod on peräisin niinkin myöhäiseltä ajalta kuin vuodelta 1891.]

349 Gardner” 1982, 182.
350 Razumovskïj 1867–69, 88–89.
351 Mts. 90.
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gerasimovskij-352 ja »eri»-sävelmistöstä.353 Läheskään kaikkea neumikäsikir-
joitusten materiaalia ei voitu sisällyttää julkaisuihin, sillä Gardner”in mukaan
tämä olisi ollut taloudellisesti ja käytännöllisesti mahdotonta.354 Em. nuotti-
kirjoista tuotettiin uusia painoksia aina vallankumoukseen saakka.

Mistään lähteestä en ole toistaiseksi löytänyt selvitystä siitä, miten painos-
ten sisältö aikojen kuluessa vaihteli. Paremminkin kirjallisuudesta saa sellai-
sen kuvan, että sisällöt olisivat pysyneet jokseenkin muuttumattomina.355 Ai-
neistooni kuuluu kolme obihodin painosta eri vuosilta (varhaisin on vuodelta
1798 [3. p.] – 26 vuotta ensimmäisen painoksen jälkeen, seuraava vuodelta
1860 [9. p.] ja viimeinen vuodelta 1892 [painosnumero puuttuu]). Näiden
kirjojen sisältö ei näytä pysyneen samana, eikä esim. Gardner” käsittele sitä
kirjoituksissaan kuin hyvin yleisellä tasolla.356

Vuosien 1798 ja 1860 painokset ovat sisällöltään suunnilleen identtiset.
Niiden melodioissa olen havainnut ainoastaan vähäisiä eroavaisuuksia, jotka
näyttäisivät selittyvän lähinnä painovirheillä. Sen sijaan vuoden 1892 painos
on selvästi edellisiä suppeampi, ja siinä myös melodia- ja sävelmistövalikoi-
ma poikkeaa vanhemmista painoksista. 3. ja 9. painoksen nimi on identtinen:
Obihod” c[e]rkovnyj notnago pênïja raznyh” rospevov”,357 vuoden 1892 pai-
noksen nimi on Obihod” notnago pênïja upotrebitel’nyh” cerkovnyh” rospê-

                                          
352 Voznesenskïjn (1890, 94) mukaan kyse on Ukrainan luostareissa (tuolloin) ta-

vallisista sävelmistä, jotka toi Pietariin muuan kiovalainen munkki Gerasim”.
Sävelmistö yleistyi erityisesti Pietarin Aleksanteri Nevskin luostarissa ja tunnet-
tiin tästä syystä myös »nevalaisena» sävelmistönä. Hovikapellassa sävelmistön
soinnutettu asu tunnettiin »kiovalaisena». – Kuten tässäkin tulee esille, sävel-
mistöjen nimityksissä esiintyy eroja, ja sekaannusten vaara on ilmeinen.

353 In” rospêv” (znamennyj). Voznesenskïj mp. Tietääkseni ei ole selvitetty, muo-
dostaako in rospev jonkinlaisen kokonaisuuden, vai tarkoitetaanko vain sitä, ett-
eivät toimittajat ole tunteneet sävelmän alkuperää. Voznesenskïj esittää arvelun,
jonka mukaan ainakin osa em. melodioista on traditionaalisesta aineistosta poi-
keten tiettyjen nimeltämainitsemattomien kirkkomuusikkojen myöhemmin sä-
veltämiä (mts. 88).

Yleensä sävelmät on obihodeissa identifioitu lukuunottamatta znamennyj-
sävelmistöä, joten voisi olettaa, että ilman määritettä oleva sävelmä kuuluu zna-
mennyjhin. Sävelmistön nimi puuttuu kuitenkin myös eräissä tapauksissa, joissa
kyse ei voi olla znamennyjsta. Tällöin sama veisu esitetään peräkkäin useilla sä-
velmillä, ja sisällysluettelossa on ainoastaan maininta »raznyh”  rospêvov”», eli
veisu »erinäisillä sävelmillä».

354 Gardner” mts. 185.
355 Ks. esim. Gardner” 1978, 158 (kursivointi J. H.:n): »Izdanîq \tih_ knig_ – –

otli^a@tsq drug_ ot_ druga w_ raspolovenîi i wyborê materîala, a
takve i w_ redakcîqh_ otdelxnyh_ melodîj. No \ti razli^îq nezna^i-
telxny.»

356 Voznesenskïj (1890, 102) antaa erityisesti vanhimpien painosten osalta joitakin
yksityiskohtaisempia sisältöä koskevia tietoja.

357 Nuottilaulun erinäisten sävelmien kirkollinen käytäntö.
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vov”.358

Yhteneväisen nimensä viittaamana kahden ensinmainitun sisältö on organi-
soitu samojen periaatteiden mukaisesti. Molemmissa on sunnuntaijumalan-
palvelusten (vigilian ja liturgian) kiinteät veisut ja edustava valikoima vaihtu-
via veisuja. Niiden lisäksi mukana on kirkollisiin ajanjaksoihin (triodion ja
pentekostarion) ja juhlapäiviin liittyviä veisuja, joita ei ole sijoitettu erilliseen
osastoon (kuten myöhemmissä nuottikirjoissa on tapana) vaan omalle paikal-
leen kaavassa. Lisäksi mukana on veisuja rukouspalveluksista, hautauksesta ja
panihidasta.359

Vuoden 1892 obihod360 poikkeaa kahdesta edellämainitusta sekä raken-
teeltaan että sisällöltään. Se käsittää miltei yksinomaan sunnuntaivigilian ja
liturgian361 veisuja ja on jaettu näiden mukaan kahteen (mahdollisesti eri ni-
teinä ilmestyneeseen) osaan. Erityisen mielenkiintoista on, että aineistooni
kuuluvista obihodeista vasta tässä painoksessa on mukana lyhennettyjä362 ja
vakiintuneita363 sävelmiä.

3.3.4. Lyhennetyt ja vakiintuneet sävelmät

Synodin painattama Sputnik” psalomš½ika (1. painos v. 1911) lienee ainoa
kanonisista nuottikirjoista, joka sisältää laajahkon johdannon venäläisen ka-
nonisen kirkkomusiikin teoriaan ja historiaan. Siinä kerrotaan yksinkertaiste-
tusta ja lyhennetystä sävelmien lajista:364

Yksinkertaistettu ja lyhennetty sävelmistöjen laji: kiovalaisen, kreik-

                                          
358 Käytössäolevien kirkollisten sävelmien nuottilaulun käytäntö. (Suomennokset

tässä ja edellisessä viitteessä ovat valitettavasti kankeita. Alleviivaukset J. H.:n.)
En tarkastele eri painosten sävelmämuotojen identtisyyttä tässä vaiheessa.

359 Voznesenskïjlla (1890, 102) esiintyy obihodista puhuttaessa lisämääre »prost-
rannyj» (= laajennettu). Alaviitteessä Gardner” (1978, 160, viite 21) niinikään
mainitsee Prostrannyj Obihod”in, joka hänen mukaansa on »erittäin huonosti
tunnettu» ja sisältää em. vigilian ja liturgian ulkopuolisten toimitusten veisuja.
Muutoin Gardner” nimeää kaksi vuoden 1909 obihodin faksimilepainosta (mts.
158, viite 16). Tämä saattaa viitata siihen, ettei hänellä ole ollut lainkaan käytös-
sään vanhempia laitoksia. Onkin mahdollista, että kaikki ennen 1890-lukua pai-
netut obihodit olivat »laajennettuja». – Vuoden 1798 painoksessa on 355 au-
keamaa (8 viivastoa/sivu = n. 5680 viivastoa) ja vuoden 1860 painoksessa 281 (9
viivastoa/sivu = n. 5058 viivastoa).

360 130 + 50 aukeamaa (n. 11 viivastoa/sivu = n. 4000 viivastoa).
361 Kun aikaisemmat laitokset sisältävät myös suuren paaston arkipäivinä toimitetta-

van ennenpyhitettyjen lahjain liturgian veisuja, tästä ne puuttuvat.
362 Sokraš½ennyj rospev.
363 Oby½nyj rospev.
364 Sputnik” psalomš½ika 1999, XI. Alleviivaus J. H.:n. Ks. myös esim. Voznesen-

skïj 1890, 96–97.
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kalaisen ja bulgarialaisen, on tunnettu nimellä vakiintunut sävelmä.
On olemassa kolme pääasiallista vakiintuneen sävelmän lajia: 1) kio-
valainen tai etelävenäläinen, joka on painettu pastori Ablamskïjn ko-
koelmaan, 2) pietarilainen tai hovin [sävelmä], joka on julkaistu neli-
äänisenä A. L’vov”in ja N. Bahmetev”in obihodeissa ja 3) moskova-
lainen, joka on tallennettu teoksessa »Krug”  cerkovnyh”  pêsnopênïj
oby½nago napêva Moskovskoj eparhïi».365 – – Jokaisella seudulla on
oma vakiintunut paikallissävelmänsä omine paikallisine varianttei-
neen. Viime aikoina paikallisia vakiintuneita sävelmiä, joita ovat
nuotintaneet eri henkilöt, on alettu ottaa mukaan [Synodin] painettui-
hin julkaisuihin.

Gardner”366 puolestaan määrittelee vakiintuneen sävelmän tai sävelmistön
edellisen valossa hieman oudosti hovikapellan sävelmistön synonyymiksi,
kun aikaisempien kirjoittajien termistössä kyse on paljosta muustakin. Gard-
ner” toteaa edelleen, että »tätä sävelmää (hovisävelmää) ei Synodin toimesta
sen paremmin hyväksytty kuin kiellettykään». Jos puhe on samasta asiasta,
vakiintuneista sävelmistä, Synodin nuottikirjaan painettu teksti on siis eri
mieltä.

Päätellen siitä, että uudemmissa Synodin nuottikirjoissa esiintyy otsikoina
sekä muotoja »lyhennetty kiovalainen (kreikkalainen) sävelmä» ja »vakiintu-
nut sävelmä», vaikuttaa siltä, että ne vakiintuneet sävelmät, joiden lähtökohta
oli lähteistä tai melodiavertailun avulla pääteltävissä, varustettiin ao. otsikolla;
alkuperältään tuntemattomat yksinkertaisesti otsikoitiin vakiintuneiksi.

On mahdollista, että lyhennettyjen tai vakiintuneiden sävelmien esittelyyn
Synodin nuottikirjoissa on keskeisellä tavalla vaikuttanut hovikapellan sävel-
mistön yleistyminen. Voznesenskïjn367 mukaan lyhennetyissä sävelmissä täy-
dellisten hahmo on säilynyt, mutta »täydentynyt ja muuntunut nykyaikaista
makua ja kansan tarpeita vastaavaksi»!

3.4. Hovikapella

Pietari Suuri nousi Venäjän valtaistuimelle vuonna 1682 ja hallitsi vuoteen
1725. Hänen pyrkimyksenään oli valtakunnan länsimaistaminen, ja länsi-
maisten yhteyksien helpottamiseksi perustettiin uusi pääkaupunki Suomen-
lahden pohjukkaan vuonna 1703. Pietari määräsi myös ortodoksisen kirkon
hallinnon uudistettavaksi. Patriarkaatti lakkautettiin vuonna 1721, ja kirkon
hallinnollinen valta siirtyi piispainkokoukselle, Pyhälle Synodille. Keisarista
tuli kirkon muodollinen päämies.

Moskova menetti asemiaan myös kulttuurin keskuksena. Pääkaupungin
                                          
365 Moskovan hiippakunnan vakiintuneen sävelmistön kirkkoveisujen kierto.
366 Gardner” 1978, 133–134.
367 Voznesenskïj 1898a, 26. Kursivointi J. H.:n.
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vaihtuessa hallitsijan laulajat siirtyivät Pietariin. Kun patriarkaatti lakkautet-
tiin, patriarkan laulajat,368 toinen keskeinen moskovalainen kirkkomusiikkiko-
koonpano, joutui vaille isäntää, eikä sen palveluksia enää erityisesti tarvittu.
Vuonna 1701 Pietari nimesi hallitsijan laulajat uudelleen, jolloin kokoonpanon
nimeksi tuli hovikuoro.369 Laulajia oli tuolloin n. 100. Hovikuoro ei ollut yksin-
omaan kirkkokuoro, vaan sen tehtäviin kuului myös maallinen musiikki.370

Pietarin aikana kuorossa oli vain miesääniä. Laulajat olivat etupäässä ko-
toisin Ukrainasta.371 Kuoron koko vaihteli, ja Pietarin kuoltua vuonna 1725
laulajia oli vuoteen 1732 saakka vain 15. Keisarinna Annan aikana (1730–40)
kuoroon ryhdyttiin aktiivisesti rekrytoimaan myös poikaääniä, edelleen Uk-
rainasta. Vuonna 1752 miehiä oli 48 ja poikia 52. Poikia varten järjestettiin
musiikki- ja lauluopetusta, myöhemmin alettiin opettaa myös yleissivistäviä
aineita.372 Vuonna 1763, Katariina II:n aikana, kokoonpanon nimeksi tuli Kei-
sarillinen Hovikapella.373

Vuonna 1731 hoviin kutsuttiin ensimmäinen vieraileva oopperaseurue Ita-
liasta. Italialaisia ja saksalaisia kapellimestareita oleskeli tämän jälkeen hovis-
sa lähes jatkuvasti. Vuoteen 1765 saakka hovikuoron johtajina toimi joko ve-
näläisiä tai ukrainalaisia. Tällöin hovin vieraileva kapellimestari, italialainen
Baldassare Galuppi, sai vastuulleen myös kuoron taiteellisen johtajan tehtä-
vät, joita hoiti kolme vuotta. Italialaisten johtajien aikaa hovikapellassa kesti
1800-luvun alkuvuosiin saakka. Galuppin nimekkäimmät seuraajat olivat
Tommaso Traetta (1768–75), Giovanni Paisiello (1776–84), Giuseppe Sarti
(1784–1802) ja Domenico Cimarosa (1787–91). Tänä aikana hovikapellan re-
pertuaari ja musiikin esityskäytäntö italialaistui voimakkaasti, ja vaikutus
ulottui myös jumalanpalveluksiin.374

Ajan pietarilaisista sanomalehdistä ilmenee, että jumalanpalvelusten lisäksi
hovikapella esiintyi maallisen musiikin tehtävissä esittäen mm. italialaista vo-
kaali- ja instrumentaalimusiikkia sekä oopperaa. 1800-luvun viimeisellä nel-
jänneksellä repertuaariin tuli länsieurooppalaisia oratorioita ja kantaatteja,
kuten Pergolesin Stabat mater, Graunin Te Deum, Hassen Salve regina ja
Jommellin passio.375

Galuppin lisäksi ainakin Sarti sävelsi ortodoksista kirkkomusiikkia – ajan
                                          
368 Patriaršïe Pêv½ïe D’jaki.
369 Pridvornyj Hor”. Mielenkiintoinen yksityiskohta, joka kuvastaa keisarin suh-

detta kuoroonsa, on, että Pietarin kerrotaan usein laulaneen jumalanpalveluksissa
kuoronsa riveissä bassoääntä. (Gardner” 1982, 129–130.) Venäjällä vallitsi jo ai-
kaisemmin ja erityisesti myöhemmin traditio, että hallitsija osallistui kirkkomu-
siikkiin paitsi muusikkona myös sekaantumalla täydellä arvovallalla sen kehit-
tämiseen.

370 Mts. 125–126.
371 Mts. 128.
372 Morosan 1994, 57–59.
373 Imperatorskaja Pridvornaja Pêv½eskaja Kapella. Gardner” 1982, 128.
374 Gusin & Tka½ev 1957, 21, sit. Morosan 1994, 60.
375 Morosan 1994, 61.
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länsieuroppalaisten tyylinormien mukaisesti (ks. nuottiesimerkki 3–6). Nämä
sävellykset jatkoivat partesnyj-polyfonian perinteitä: ne olivat konsertoivia ja
virtuoottisia. Sävellysten tekstit saattoivat jumalanpalvelustekstien lisäksi olla
peräisin vapaasti valituista psalmijakeista tai muista jumalanpalvelusjärjestyk-
seen kuulumattomista teksteistä.376

Nuottiesimerkki 3–6. Giuseppe Sarti: Nyne sily nebesnyja (Nyt taivasten voimat,
kerubiveisun sijaan ennenpyhitettyjen lahjain liturgiassa, tahdit 138–141).377

Joistakin hovikapellassa alkeiskoulutuksen saaneista tuli ennen pitkää mai-
neikkaita maallisen ja/tai ortodoksisen kirkkomusiikin säveltäjiä. Heitä ovat
mm. Stepan” Davydov” (1777–1825), Maksim” Berezovskïj (1745–77) ja
Dmitrïj Bortnjanskïj (1751–1825).378

3.4.1. Konsertot ja paraliturginen musiikki osana hovin jumalanpalvelusta

Hovin jumalanpalveluksille tyypilliseksi muodostui siis toisaalta musiikin yk-
sinkertaistuminen, toisaalta monimutkaistuminen. Galuppin esikuvien mu-
kaan myös venäläiset säveltäjät alkoivat kirjoittaa konserttoja.379 Niiden tekstit

                                          
376 Morosan 1994, 59–60.
377 One Thousand Years of Russian Church Music 1991, 246.
378 Morosan 1994, 61.
379 Tuotteliaimpia lienee ollut Bortnjanskïj, joka sävelsi yli 100 konserttoa. Ks. esim.

Kovalev 1998, 268. – Gardner” (1982, 197) kutsuu konserttoja ja niihin verratta-
via vapaita sävellyksiä paraliturgisiksi – erotuksena liturgisesta musiikista.
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saattoivat olla sellaisinaan peräisin jumalanpalveluksesta – yleensä kiinteistä
osista – mutta käytettiin myös erinäisiä Raamatun kohtia, kuten vapaasti va-
littuja psalmijakeita.380 Konserttojen teksti saatettiin koostaa psalmijakeista
täysin riippumatta niiden käyttöyhteydestä kaavassa. Typikonissa määrätyn
ehtoollislauselman tilalla tai lisäksi381 voitiin esittää miltei mikä hyvänsä kon-
sertto.382

Käytettiin myös sellaisia Raamatun tekstejä, joita ei löydy mistään juma-
lanpalveluskirjasta. Esimerkkinä Gardner” mainitsee tuntemattoman säveltä-
jän kirjoittaman Laulujen laulun383 tekstiin perustuvan konserton, jota oli ta-
pana esittää avioliittoon vihkimisen yhteydessä ennen varsinaisen toimituksen
alkua.384

Tyypillinen puheenaolevan ajan konsertto on muotorakenteeltaan moni-
osainen (myös yksiosaisia tavataan), sonaattisykliä muistuttava, esim. nopea
osa – hidas osa – nopea osa. Konserton osissa esiintyy solo/duetto/trio- ja tut-
ti-jaksojen vuorottelua. Usein jokin osa, tavallisesti viimeinen, on fugetta tai
huipentuu fugatoon (ks. nuottiesimerkki 3–7). Pisimmillään konsertto saattaa
kestää 15 minuuttia. On selvää, ettei tällaisten muotojen ilmaantumiselle ju-
malanpalvelukseen ollut liturgisia perusteita.385

Eräässä mielessä kehitys huipentui siten, että kirkollisia tekstejä sovitettiin
ooppera-aarioiden musiikkiin, jolloin orkesterisäestys yksinkertaisesti korvat-
tiin kuorotaustalla.386 Hovin lisäksi paraliturginen musiikki levisi Pietarin mui-
hin kirkkoihin sekä Venäjän provinsiaalisiin seurakuntiin.387

Ensimmäiset yritykset venäläisen jumalanpalveluksen puhdistamiseksi pa-
raliturgisesta musiikista tapahtuivat Katariina Suuren seuraajan Paavali I:n ai-
kana (hallitsi 1796–1801). Vuonna 1797 Synodi antoi määräyksen, jonka mu-

                                          
380 Psalmeilla sinänsä on keskeinen tehtävä ortodoksisen kirkon jumalanpalveluk-

sessa: kokonaisuudessaan niitä luetaan tai lauletaan, ja niiden jakeita esiintyy
myös yksittäin mm. liite-, halleluja- ja ehtoollislauselmina sekä prokimeneina.

381 Perinteiseen sävelmään sijoitetun ehtoollislauselman sijasta oli tavallista esittää
samaan tekstiin sävelletty konsertto.

382 Gardner” 1982, 198.
383 Vaikka Laulujen laulu kuuluu Raamatun kaanoniin, sitä, samoin kuin mm. Jo-

hanneksen ilmestystä, ei käytetä ortodoksisessa jumalanpalveluksessa.
384 Gardner” 1982, 208–209. Gardner” (mts. 205) toteaa kuitenkin, että vapaisiin

hengellisiin teksteihin perustuvia sävellyksiä esiintyi jo 1600-luvulla, mutta niitä
ei missään tapauksessa käytetty jumalanpalvelusten yhteydessä kirkoissa vaan
muissa tilaisuuksissa, esim. ennen aterioita luostareissa.

385 Mts. 200–201.
386 Vastaava ilmiö jatkuu edelleen. Esim. 1900-luvun alkuvuosina painetussa Eftafi

Azêev”in (1912) toimittamassa liturgian veisuja sisältävässä kokoelmassa on
mm. W. A. Mozartin säveltämä kerubiveisu. Liturgian teksti on vaivattomasti
sijoitettu Ave verum corpus -motettiin. Tiedossani ei ole, esitetäänkö kyseistä ke-
rubiveisua nykyisin missään, mutta koska sovitus on painettu aikanaan laajalle,
Turkuunkin, levinneeseen julkaisuun, en pitäisi sitä odottamattomana.

387 Morosan 1994, 66.
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kaan ei-liturgisten konserttojen esittäminen kirkoissa kiellettiin, ja papiston
ehtoollisen aikana saatiin laulaa vain määrätty ehtoollislauselma tai psalmi.
Vuonna 1804 Aleksanteri I määräsi edelleen, että hiippakuntien papiston piti
vastata kirkkomusiikin valvonnasta. Järjestyksen palauttaminen jumalanpal-
veluksiin onnistui vain osittain, mutta räikeimmät poikkeamat traditiosta saa-
tiin karsittua.388 Vapaita sävellyksiä ja konserttoja ei määräysten perusteella
siis kielletty kokonaan, ainoastaan ei-liturgisiin teksteihin perustuvat.

Nuottiesimerkki 3–7. Bortnjanskïj: Konsertto Slava v vyshnyh Bogu (Kunnia ol-
koon Jumalalle korkeuksissa) joulun evankeliumistikiiran tekstiin, 3. osan alku, ah-
dettu fugato.389

3.4.2. Bortnjanskïj hovikapellan johtajana

Dmitrïj Bortnjanskïj tuli hovikapellaan seitsemän vuoden iässä vuonna 1758.
Galuppin ollessa kapellan johtajana Bortnjanskïj ryhtyi opiskelemaan tämän
ohjauksessa sävellystä. Vuonna 1769 hän matkusti Venetsiaan jatkamaan mu-
siikkiopintojaan; ulkomailla oleskelua kesti 11 vuotta. Jo Italiassa Bortnjan-
                                          
388 Morosan 1994, 69; Gardner” 1982, 264.
389 Bortnjanskij 1995, 63.
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skïj loi laajahkon sävellystuotannon, johon sisältyy vokaali-, instrumentaali-
ja oopperamusiikkia, ja ainakin kolme hänen oopperaansa esitettiin. Palattu-
aan Venäjälle Bortnjanskïj pääsi hovikapellan kapellimestariksi; vuonna 1796
hänestä tuli kuoron taiteellinen johtaja ja vuonna 1801 koko hovikapellan
johtaja.390

Hovikuoron asema ei Bortnjanskïjn aloittaessa ollut erityisen vakaa, sillä
esimerkiksi vuonna 1797 laulajien määrä pudotettiin 24:ään ja samalla palk-
kausta heikennettiin. Bortnjanskïj onnistui pian parantamaan kuoron olosuh-
teita: vuonna 1800 oopperaesityksiä varten perustettiin erillinen kuoro, ja
kirkkokuoron laulajien määrä kohotettiin seuraavana vuonna 40:een. Paitsi
hyväksi hallintomieheksi, Bortnjanskïj osoittautui myös päteväksi muusikoksi
ja kuoronjohtajaksi. Hänen aikanaan kuoro »kehittyi suorastaan erinomaiseksi
vokaaliyhtyeeksi».391

Bortnjanskïjn musiikillinen orientaatio – laulajana, kuoronjohtajana ja
säveltäjänä – oli perin juurin italialainen, ja tuskin olisi muuta voinut
ollakaan hänen koulutuksensa valossa. Italialaisista edeltäjistään ja
heidän provinsiaalisista imitaattoreistaan hänet erotti kunnioittava
asenne ortodoksista jumalanpalvelusta kohtaan ja herkkyys hyvän
maun rajoille, joita kirkossa ei saanut missään oloissa ylittää. Näiden
ominaisuuksiensa sekä kyseenalaistamattoman hioutuneen sävellys-
tekniikkansa ansiosta Bortnjanskïj onnistui saavuttamaan aseman ve-
näläisen kirkkomusiikin ainoana auktoriteettina ja pääasiallisena sen-
sorina.392

Vuonna 1815 Bortnjanskïj nuotinsi ja painatti hovikapellan jumalanpalve-
lussävelmistön kaksiäänisen laitoksen edistääkseen »yksinkertaisen ja standar-
doidun [kirkko]kuorolaulun yleistä hyväksymistä»393 ja sai samalla tehtäväk-
seen tämän sävelmistön opettamisen kaikille Pietarin kanttoreille. Käytännössä
opetustyön hoitivat hovikuoron laulajat.394 Näin luotiin pohja hovikapellan tu-
levalle asemalle koko valtakunnan kanttorit kouluttavana instituutiona.

Tässä vaiheessa kirkkomusiikin asianmukaisuuden valvonta oli edelleen
kiistattomasti kirkollisen hallinnon, Synodin, käsissä.395 Ilmeisesti valvontaa
ei käytännön tasolla kuitenkaan onnistuttu toteuttamaan. Gardner”396 kertoo
Aleksanteri I:n kiinnittäneen huomiota kirkkomusiikin epäyhtenäisyyteen ho-
vin ulkopuolella matkallaan Minskissä. Synodin tämän seurauksena antama
määräys (14.2.1816) kieltää jälleen konserttojen käytön jumalanpalveluksissa,

                                          
390 Morosan 1994, 69.
391 Mts. 69–70.
392 Mts. 70.
393 Findejzen 1928 II, XL, viite 299, sit. Morosan mts. 70–71.
394 Morosan 1994, 71.
395 Gardner” 1982, 264.
396 Mts. 265.
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mutta myös laulamisen käsinkirjoitetuista nuoteista. Samana vuonna määrä-
ystä laajennettiin:

– – ei enää saa olla käytössä käsinkirjoitettuja vihkoja, jotka tästä
eteenpäin ankarasti kielletään, vaan kaiken, mitä lauletaankin kirkois-
sa nuoteista, täytyy olla painettua ja koostua joko hovin laulukuoron
johtajan d.s.s. [= valtioneuvos] Bortnjanskïjn omista tai muiden tun-
nettujen säveltäjien teoksista, mutta näiden jälkimmäisten sävellysten
on välttämättä oltava painettuja hra Bortnjanskïjn hyväksynnällä va-
rustettuina.397

Sensuurioikeus koski vain sävellettyjä teoksia, ei kanonista kirkkomusiik-
kia.398 Tämän määräyksen sisältö ja myöhemmät tulkinnat johtivat siihen, että
Synodi tuli luovuttaneeksi kirkkomusiikillisen sensorin valtuudet kirkon hal-
linnon ulkopuoliselle taholle. Määräyksestä ei selvästi ilmene, oliko Bortn-
janskïjn valtuutus henkilökohtainen vai koskiko se niinikään hänen seuraaji-
aan hovikapellan johdossa. Joka tapauksessa hovikapellan myöhemmät joh-
tajat tulkitsivat sensuurioikeuden koskevan myös heitä, eikä määräystä myö-
hemmin muutettu tai peruutettu. Gardner”in mielestä tapaus kertoo osaltaan
muuttuneesta asenteesta kirkkomusiikkia kohtaan:

Jumalanpalvelusmusiikki ikään kuin lakkasi olemasta jumalanpalve-
lusmusiikkia ja muuttui jumalanpalvelusteksteihin [sävelletyksi]
›laulumusiikiksi›, kuoromusiikiksi, joka (– – hovikapellan johtajan
valvonnan alaisena) tuli kirkkoihin jumalanpalveluksen säestykseksi
ja kaunistukseksi.399

Käsinkirjoitettujen nuottien kielto jäi kuolleeksi kirjaimeksi; Gardner”in
mukaan niitä käytettiin aina vallankumoukseen saakka. Omasta kokemukses-
tani voisin lisätä, että niiden käyttö Venäjällä ja Suomessa jatkuu edelleen
(ainakin, mikäli käsikirjoitusten valokopiot luetaan mukaan).

Bortnjanskïj toimi hovikapellan johtajana kuolemaansa saakka (vuoteen
1825). Merkittäviä uudistuksia kapellassa tai sen asemassa ei tänä aikana enää
tapahtunut. Bortnjanskïjn nimiin on tosin sijoitettu Muinaisten asiakirjojen
                                          
397 Preobra¼enskïj 1915, 40, sit. Gardner” 1982, 266: »– – ne wwoditx w_ upotre-

blenîe tetradej rukopisnyh_, koi otnynê strovaj[e zapre]a@tsq, no
wse, ^to ni poetsq w_ cerkwah_ po notam_, dolvno byt_ pe^atnoe i so-
stoqtx ili iz_ sobstwennyh_ so^inenîj direktora pridwornago pêw^e-
skago hora d.s.s. Bortnqnskago ili drugih_ izwêstnyh_ so^initelej,
no sih_ poslêdnyh_ so^inenîq nepremênno dolvny pe^atany bytx s_
odobrenîq g. Bortnqnskago.»

398 Gardner” (1982, 269) antaa koko ukaasin sisällön, jonka lopussa tämä mainitaan.
399 Mts. 266. Tässä ja monissa muissakin Gardner”in päätelmissä heijastuu hänen

teologinen koulutuksensa. 1800-luvun kirjoitusten valossa Gardner”in näkemyk-
set tuntuvat jossakin määrin anakronistisilta.
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ystävien seuran400 piirissä hankkeilla ollut »projekti muinaiskirkollisen laulun
esiinnostamiseksi»,401 mitä Gardner” pitää osoituksena Bortnjanskïjn traditio-
tietoisuudesta. Velimirovi�in402 mukaan kyseessä on erehdys: Neuvostoliitos-
sa 1927 julkaistun artikkelin perusteella hankkeen takana olisi todellisuudessa
ollut joku vanhauskoinen.

Joka tapauksessa Bortnjanskïj oli jossakin määrin kiinnostunut myös ka-
nonisesta kirkkomusiikista: hän laati melodioista useita moniäänisiä sovituk-
sia, joista osa on edelleen jumalanpalveluskäytössä. Tunnetuimpia lienee
Suomessakin käytettävä joulukontakki Tänä päivänä (Deva dnes’) bulgaria-
laisella sävelmällä. Bortnjanskïj ei seuraa melodialinjaa orjallisesti, on varus-
tanut sovituksensa sisätauoilla ja toistaa tekstin sanoja pitkien melismojen ly-
hentämiseksi. Sovitus on sijoitettu 2/2-tahtilajiin ja varustettu tahtiviivoilla –
tämä tosin onnistuu tekemättä väkivaltaa alkuperäiselle melodialle (ks. seu-
raava nuottiesimerkki).403

Nuottiesimerkki 3–8. Katkelma joulukontakin Deva dnes’ alusta bulgarialaisella
sävelmällä404 sekä Bortnjanskïjn sovitus.405

                                          
400 Obš½estvo Ljubitelej Drevnej Pis’mennosti.
401 Proekt” vozstanovlênïja drevne-½erkovnago pênïja. Tarkoituksena oli mm. jul-

kaista neumeilla painettuja nuottikirjoja vanhoista käsikirjoituksista.
402 Velimirovi� 1960, 22, viite 14. Gardner” (1982!) kuitenkin käyttää hankkeen

selostamiseen useita sivuja (silti Velimirovi�in teos on Gardner”in lähdeluette-
lossa), ja »Bortnjanskïjn projekti» mainitaan myös tuoreessa Kovalevin (1998,
267) Bortnjanskïj-monografiassa.

403 Ks. Gardner” 1982, 256–258. Gardner”in alkuperäisessä esimerkissä kanoninen
(bulgarialainen) melodia on sijoitettu väärälle säveltasolle.

404 Obihod” 1798, aukeama 14; 1860, aukeama 12.
405 Gardner” 1982, 257.
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3.4.3. Hovikapellan jumalanpalvelussävelmistö ennen Aleksêj L’vov”ia

Jo italialaisten kapellimestarien aikaan mennessä hovin jumalanpalvelusmu-
siikki oli kehittynyt omaan suuntaansa: se oli moniäänistä ja sisälsi lyhennyk-
siä sekä kaavoissa että melodioissa. Lyhentyminen oli tulosta kehityksestä,
joka oli saanut alkunsa monenäänisyyden kieltämisestä Stoglav-kirkollis-
kokouksessa vuonna 1551 sekä uusista sävelmistä, jotka ovat znamennyjta
yksinkertaisempia ja etupäässä syllabisia; niillä veisut voitiin esittää aikai-
sempaa nopeammin.406

Keisarillisessa hovissa jumalanpalvelukset lyhentyivät entisestään, sillä
hallitsijalla ja hovihenkilökunnalla katsottiin olevan vielä rajallisemmin aikaa
kirkonmenoihin kuin tavallisella kansalla. Ääritapauksena sävelmien lyhene-
minen eteni pisteeseen, jossa jäljelle jäi tekstin resitatiivinen esittäminen
muuttumattomassa sointutaustassa, joka tavallisesti päättyi I–IV–V–I-ka-
denssiin. Toisaalta tapahtui myös monimutkaistumista: jumalanpalveluksissa
yleistyivät konserttotyyppiset kuorosävellykset joidenkin veisujen, kuten eh-
toollislauselmien, teksteihin.407 Liturgisen funktion kannalta tämä on ymmär-
rettävää: venäläisessä käytännössä ehtoollislauselman aikana papisto nauttii
ehtoollisen, ja jos papistoa on runsaasti, tämä kestää useita minuutteja. Pal-
veluksen eteneminen ei siis riipu ehtoollislauselman kestosta vaan papiston
määrästä ja nopeudesta.

Hovikapellan jumalanpalvelussävelmistö (pl. vapaat sävellykset) sai siis
Bortnjanskïjn aloitteesta ensimmäisen nuotinnetun asun vuonna 1815.408 Sa-
mana vuonna Synodi määräsi, että kyseinen julkaisu piti ottaa käyttöön koko
kirkossa »liturgian yhdenmukaistamiseksi».409 Laajempi painos, joka sisältää
liturgian lisäksi vigilian, julkaistiin vuonna 1830.410 Julkaisu oli kaksiääninen:
melodiaäänen lisäksi se sisälsi basson. 411

Tarkkoja tietoja hovikapellan jumalanpalvelusrepertuaarista 1800-luvun
alkuvuosilta ei ole mahdollista saada, sillä kapellan arkisto tuhoutui tulipalos-
sa vuonna 1828.412 Gardner”in mukaan hovikapellan sävelmistö »kristallisoi-
                                          
406 Voznesenskïj 1898a, 20.
407 Esim. Gardner” 1982, 197–213.
408 Gardner” 1970, 27.
409 Gardner” 1982, 285.
410 Krug” prostago cerkovnago pênïja. Gardner” 1982, 288.
411 Käytännössä kirkkomusiikkia oli Venäjällä esitetty jo pitkään pääasiassa moni-

äänisenä – improvisoidussa asussa. Yleensä kanoninen melodia kaksinnettiin
ylä- tai alaterssillä, lisättiin improvisoitu bassoääni ja mahdollisesti myös neljäs
ääni. Ks. esim. Gardner” 1982, 285; Razumovskïj 1867–69, 91, 223. Razumov-
skïjn mukaan (mp.) tämänkaltainen moniääninen esittäminen oli tavallista jo
1700-luvun alussa.

Julkaisu sisältää myös panihidan – muista poiketen neliäänisenä sovituksena.
Vigilian ja liturgian osalta se ei ollut täydellinen. Metallov” (1915, 114) erittelee
sen tärkeimpiä puutteita.

412 Gardner” 1982, 170; Morosan 1994, 60, viite 69.
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tui 1800-luvun ensimmäisellä neljänneksellä tai jo aikaisemmin». Sävelmis-
töön kuului liturgian ja vigilian kiinteitä ja vaihtuvia veisuja, joita muualla
esitettiin kanonisilla sävelmillä. Gardner”in413 mukaan hovisävelmistön melo-
diat ovat

sekalainen valikoima sangen lyhennetyistä, hovikirkkojen lyhennetyn
ja yksinkertaistetun typikonin mukaiseksi sovitetuista, eri sävelmis-
töjen, etupäässä kiovalaisen sävelmistön, melodioista.414

Lyhentyneet sävelmät olivat ilmeisesti käytössä jo Pietari Suuren aikana.
Keisari oli toivonut, että hänen läsnäollessaan liturgia palveltaisiin »›pu-
heenomaisesti›415 (so. ei lauleta sävelmillä, vaan – – suoraan)». Niinpä esim.
eukaristia laulettiin resitatiivilla. Tämän tuloksena hovisävelmistön melodiat
ovat usein köyhiä ja toistuvista sävelmäsäkeistä koostuvia (sävelmäsäkeistä
koostuvat tosin monet kiovalaiset, kreikkalaiset ja bulgarialaiset melodiat alku-
peräisessäkin asussaan). Melodiat ovat pääosin resitatiivisia, lähinnä vain sä-
keiden lopukkeissa on melodista liikettä. Lyhyissä veisuissa, kuten lauselmissa
ja prokimeneissa (liturgian prokimeneja lukuunottamatta), melodinen liike
puuttuu miltei kokonaan, ja riippumatta lauselman sävelmäjaksosta esitys ta-
pahtui aina saman kaavan mukaan. Veisut, jotka kanonisissa sävelmistöissä on
varustettu melismaattisilla melodioilla, laulettiin nyt syllabisesti.416

Sävelmien lyhentymisen lisäksi hovin käytäntö poikkesi traditiosta (typi-
konista) muissakin suhteissa: eräitä veisuja laulettiin eri sävelmäjakson mu-
kaisilla sävelmillä, kuin mitä typikon mainitsee. Esim. Basileios Suuren litur-
gian veisu O Tebe raduetsja [Sinun tähtesi, Armoitettu] esitettiin lyhennetyllä
kiovalaisella 6. sävelmällä, vaikka typikonissa se kuuluu 8. sävelmäjak-
soon.417

Kiovalaisen ja kreikkalaisen sävelmistön suosiminen znamennyj-sävelmis-
tön kustannuksella saattaa selittyä osaltaan sillä, että kapellan laulajat olivat
etupäässä kotoisin Ukrainasta.

Seuraava merkittävä hovikapellan johtaja, Aleksêj ³eodorovi½”  L’vov” ,
kuvailee kiintoisalla tavalla hovikuoron esityskäytäntöä:418

– – Neliääninen harmonia ei [hovikuorossa] aiheuta sitä täysinäisyyt-

                                          
413 Gardner” 1982, 285.
414 Gardner”in käsitystä ei voida pitää kaikin osin oikeana. Nähdäkseni kiovalaisen

sävelmistön melodiat eivät muodosta hovikapellan sävelmissä ainakaan ehdo-
tonta enemmistöä.

415 »goworkom_».
416 Gardner” 1982, 285–286.
417 Gardner” 1982, 288. Tämä ja muutamat muut hovikapellan sävelmistössä ta-

pahtuneet sävelmäjaksosiirrot ovat sellaisinaan kulkeutuneet myös suomalaiseen
traditioon.

418 L’vov” 1884, 84, sit. Gardner” 1982, 289; ks. myös Gardner” 1970, 26.
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tä, sitä omaperäistä vaikutusta, jonka kuulemme yksinkertaista sävel-
mää [ = hovisävelmää] esitettäessä. Ryhdyttyäni seikkaperäisesti sel-
vittämään syytä tähän, havaitsin, että muinaisista ajoista käytössä ol-
leen tavan mukaan edellämainittu neliääninen harmonia hovikuorossa
on vielä jaettu osiin, joka poikkeaa jaosta meidän muinaisessa kirk-
komusiikissamme – –. Tämä jako koostuu siitä, että korkea basso
laulaa kantasävelmää yhdessä sopraanon kanssa ja siten toimii sangen
tarpeellisena tukena poikien kokemattomuudelle ja antaa tarkan mal-
lin sävelmästä; toinen sopraano laulaa ensimmäisen tenorin kanssa,
toinen tenori ensimmäisen alton kanssa, ja matalaa bassoa, joka mää-
rää harmonialiikkeen, ei kaksinneta.419

Mitä kuvaus käytännössä tarkoittaa? Esim. Gardner”420 on varustanut tätä
koskevan pohdintansa kysymysmerkeillä. Hän myöntää asettelun vaikuttavan
epänormaalilta mutta pitää sitä kuitenkin mahdollisena. Hovikapellan parti-
tuurien nuottikuvassa siitä ei ole juuri viitteitä lukuunottamatta sitä, että Bah-
metev”in obihodissa vuodelta 1869 basson viivastolle on usein kirjoitettu bas-
sostemman lisäksi myös sopraano (kahta oktaavia alemmaksi). L’vov”in so-
vittamassa obihodissa bassoviivastolla on ainoastaan bassoääni paikoittaisin
oktaavikaksinnuksin varustettuna.

Ensinäkemältä vaikuttaa, että L’vov”in kuvaama jako tuottaisi suunnatto-
man laajan lopputuloksen eikä olisi ainakaan helposti nykyisten kuorojen to-
teutettavissa. Niissä 1800-luvun nuotinnetuissa sovituksissa, joissa ääniä sys-
temaattisesti kaksinnetaan, jako on poikkeuksetta seuraava:

S1 = T1 (oktaavia alempaa)
S2 = T2 (oktaavia alempaa)
A
B1= B2 (oktaavia alempaa)

Esimerkki 3–9. Tavanomainen kaksinnus.

                                          
419 »– – ~etyrehgolosnaq garmonîq ne sostawlqet_ toj polnoty, togo ori-

ginalxnago \ffekta, kotoryj my sly[im_ pri ispolnenîi prostogo
napêwa. Wo[ed_ w_ podrobnêj[ee razsmotrênîe semu pri^in_, q uwi-
dêl_, ^to, po prinqtomu s_ dawnqgo wremeni oby^a@, wy[eskazannaq
^etyrehgolosnaq garmonîq w_ horê pridwornom_ imêet_ e]e podrazdê-
lenîq, iskl@^itelxno na[ej drewnej cerkownoj muzykê prinadle-
va]îq i wesxma sposobstwu@]îq k_ isprawnomu ispolnenî@ cerkownoj
muzyki – –. Podrazdêlenîe \to sostojt_ w_ tom_, ^to wysokîj bas_ po-
et_ korennoj napêw_ wmêstê s_ soprano i têm_ sluvit_ wesxma polez-
no@ poddervko@ neopytnosti malx^ikow_ i to^nomu prîemu napê-
wow_; wtoroj soprano poet_ s_ perwym_ tenorom_, wtoroj tenor_ s_
alxtom_, a nizkîj bas_, opredêlq@]îj hod_ garmonîi, ostaetsq neudwo-
ennym_.»

420 Gardner” 1970, 26–27.
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L’vov”in äänijako olisi kaavion muodossa seuraava:

S1 = B1 (2 oktaavia alempaa)
S2 = T1 (oktaavia alempaa)
A = T2 (oktaavia alempaa)
B2 (alempaa kuin B1)

Esimerkki 3–10. L’vov”in dokumentoima kaksinnus.

L’vov”in obihodissa tekstuuri näyttää seuraavanlaiselta:

Nuottiesimerkki 3–11. L’vov”in obihod, toisen sävelmäjakson avuksihuutopsalmin
alku.421

Lopputuloksen hahmottamista helpottaa suuresti L’vov”in obihodissa esi-
puheen paikalla oleva »huomautus», jossa Gardner”in edellä lainaama kuvaus
on jalostettu täsmälliseksi esitysohjeeksi. Näyttää siltä, ettei kyseinen teksti
ole ollut tuttu Gardner”ille:

Monijäsenisissä kuoroissa harmonian täyteläisyyttä ja muinaisen sä-
velmän mahdollisimman tarkkaa esittämistä varten yksi ensimmäi-
sistä ja keveä-äänisistä bassoista voi laulaa sopraanon viivaston mu-
kaan, toinen sopraano tenorin viivaston mukaan, toinen tenori alton

                                          
421 Obihod” 1848a, 9.
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viivaston mukaan; ylipäänsä tämä jako täydellisenä tai vain joiltakin
osiltaan on mahdollinen riippuen äänten [laulajien] määrästä.

Tästä säännöstä ovat poikkeuksena tässä Obihod”issa: Helatorstain
irmossit; – – ja Mnogolêtïet [= Monia vuosia -veisut], jotka, ollen uu-
demmalla ajalla sävellettyjä, pitää laulaa ilman minkäänlaisia [yli-
määräisiä] jakoja.422

Seuraavaan nuottiesimerkkiin olen kahdelle ylimmälle viivastolle nuotinta-
nut uudelleen edellisen sivun katkelman alkuperäisessä asussaan, alemmalla
viivastoparilla musiikki on sellaisena, kuin se L’vov”in esitysohjeen mukaan
pitäisi esittää ja on ilmeisesti esitetty hovikapellassa. Esimerkistä nähdään,
ettei lopputulos ole millään muotoa mahdoton tai laulajien kannalta vaativa, ja
jakamattomaan asuun verrattuna se saattaa jopa soida paremmin. Kokonaan
toinen kysymys on, onko kyseisenlaista esitystapaa mahdollista kuulla nyky-
aikana missään.

Nuottiesimerkki 3–12. Toisen sävelmäjakson avuksihuutopsalmin alku (stikii-
rasävelmä) ylemmällä viivastoparilla L’vov”in nuotintamassa asussa ja alemmalla
siten kuin se L’vov”in ohjeen mukaan tuli esittää.

                                          
422 Mt., Prime½anïe: »Pri mnogo^islennyh_ horah_, dlq polnoty garmonîi

i wêrnêj[ago wedenîq drewnqgo napêwa, odin_ iz_ perwyh_ i legkih_
basow_ movet_ pêtx po diskantowoj strokê, wtoroj diskant_ – po
strokê tenorowoj, wtoroj tenor_ – po strokê alxtowoj; woob]e ve,
podrazdêlenîq sîi wpolnê, ili tolxko nêkotoraq ^astx ih_, dopus-
ka@tsq sorazmêrno ^islitelxnosti golosow_.

Iz_ sego prawila iskl@^a@tsq pomê]ennyq w_ sem_ Obihodê: Ir-
mosy Welikîq ~etyredesqtnicy; Da isprawitsq molitwa moq; Nynê
sily; Wkusite; Pod_ two@ milostx; ~ertog_ twoj; Prîidite ublavim_;
Plotî@ usnuw_; Angel_ wopîq[e; Slawa tebê, Bove na[_; Tebe Boga
hwalim_, i Mnogolêtîq, kotoryq, budu^i so^ineny w_ nowêj[ee wremq,
dolvny bytx pêti bezo wsqkih_ podrazdêlenîj.» – Edellä »huomautus»
on kiinnostavuutensa ja harvinaisuutensa vuoksi alkukielellä kokonaisuudessaan.
On huomattava, että obihodissa todellakin on myös sävellettyjä kirkkomusiikki-
teoksia. Ks. tämän tutkimuksen luku 5.1.1.
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3.4.4. Aleksêj L’vov” hovikapellan johtajana

Bortnjanskïjn kuoltua 28.11.1825 hovikapellan johtajaksi tuli D. Dubenskïj,
joka kuitenkin kuoli jo muutaman kuukauden kuluttua. Hänen seuraajakseen
nimitettiin venäläisen kansanmusiikin keräilijä, viulisti ja salaneuvos ³eodor”
Petrovi½” L’vov”  (1766–1836). Gardner”in mukaan kapella ajautui hänen ai-
kanaan »rappiotilaan».423 2.1.1837 Nikolai I nimitti ³eodor”  L’vov”in seu-
raajaksi hänen poikansa, Aleksêj ³eodorovi½”  L’vov”in (1798–1870).424 Kum-
mankaan L’vov”in tausta ei ollut edes siinä määrin kirkollinen kuin Bortnjan-
skïjlla.

Nuoruudessaan A. L’vov” oli saanut musiikillisen perussivistyksen saksa-
laisten opettajien johdolla ja osoittautunut lahjakkaaksi viulistiksi ja potenti-
aaliseksi säveltäjäksi.425 Sittemmin hän hankki itselleen insinöörin koulutuk-
sen, minkä jälkeen toimi vuoteen 1825 saakka mm. Novgorodin läänin soti-
laslaitteiden suunnittelijana. Seuraavana vuonna hänet ylennettiin kapteeniksi
adjutanttina toimimista varten. Rintamalla turkkilaisia vastaan L’vov” palveli
vuonna 1828, missä yhteydessä hän tutustui keisariin. Hallitsijan toivomuk-
sesta L’vov” nimitettiin erikoistehtäviin: huolehtimaan järjestelyistä keisarin
ulkomaanmatkoilla. Samalla hän kohosi jatkuvasti sotilasarvossaan. Vuonna
1833 erään tällaisen Preussiin suuntautuneen matkan jälkeen L’vov” lahjoitti
keisarille säveltämänsä hymnin Bo¼e, Carja hrani (Jumala, suojele tsaaria),
josta sittemmin tuli Venäjän kansallislaulu. L’vov” oli keisarin ja tämän per-
heen henkilökohtainen ystävä; läheisyyttä kuvaa se, että Nikolai I oli hänen
lastensa kummi.426

Matkoillaan keisarin seurueessa ja yksityishenkilönä L’vov” esiintyi viulu-
virtuoosina useissa konserteissa – mm. Mendelssohnin johdolla – tutustui ai-
kansa muusikkotähtiin, kuten Spontiniin, Meyerbeeriin, Cherubiniin ja Lisz-
tiin, ja vastaanotti ulkomaisten musiikkiakatemioiden kunniajäsenyyksiä.427

Morosanin mukaan

hänen musiikillinen orientaationsa ja makunsa olivat täysin länsieu-
                                          
423 Gardner” 1982, 293, 298.
424 Gardner” 1970, 7.
425 Gardner” (1970, 9–10) tähdentää, että vaikka L’vov”iin on totuttu liittämään

epiteetti »diletanttiviulisti», se ei viittaa hänen kykyihinsä muusikkona vaan sii-
hen, että L’vov” sai toimeentulonsa muista tehtävistään. – Säveltäjän teosluette-
loon tuli myöhemmin kuulumaan ortodoksisen kirkkomusiikin lisäksi mm. neljä
oopperaa, viulukonsertto, kamarimusiikkia ja viulukappaleita. Ks. Ho & Feo-
fanov 1989, 318.

426 Gardner” 1970, 6–7.
427 Viulistina L’vov” keräsi kiitosta mm. Mendelssohnilta, Meyerbeerilta ja Schu-

mannilta, säveltäjänä hän jakoi mielipiteitä: Berliozin mukaan hän oli »harvinai-
sen lahjakas säveltäjä», Wagnerin mielestä taas »erittäin mitätön persoona – –
huolimatta mitaleista, joita riippuu hänen kaulassaan» (Ho & Feofanov 1989,
317).
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rooppalaiset, erityisen mieltynyt hän oli saksalaiseen romantiikkaan;
koko elämänsä hän oli täydellisen vieraantunut kaikista venäläiseen
musiikkielämään tuolloin kehittymässä olleista kansallismielisistä vir-
tauksista ja saavutuksista.

Nimitys hovikapellan johtoon ei siis perustunut L’vov”in ansioihin kirkolli-
sessa elämässä vaan asemaan keisarin luottohenkilönä ja maineeseen kansain-
välisen tason muusikkona.428

L’vov”in ura hovikapellassa päättyi etenevän kuuroutumisen seurauksena
vuonna 1861.429 Neljännesvuosisadan kuluessa hänen saavutuksensa venäläi-
sen kirkkomusiikin alueella eivät jääneet vähäisiksi. Gardner” on nimennyt
L’vov”in itselleen hovikapellan suhteen asettamia tavoitteita, jotka hän myös
pitkälti onnistui toteuttamaan. Mainitsen niistä keskeisimmät:

1) Luoda määrätietoinen venäläisten kirkkokuorojen tasoon ja repertuaariin
kohdistuva valvonta sekä asettaa laaja-alainen ja tiukka sensuuri kaikkea
sitä musiikkia kohtaan, jota kuka hyvänsä säveltää kirkkokuoroja varten.
Kriteereinä olisi a) satsiopillisesti korrekti harmonia (tai sellaiseen perus-
tuva polyfonia) ja b) L’vov”in henkilökohtainen katsomus ja musiikkima-
ku.

2) Organisoida kanttorikoulutus eri puolilta Venäjää kotoisin oleville sovel-
tuville henkilöille, jotta hiippakuntakeskusten ja muiden [näkyvimpien]
kuorojen johtajat olisivat »riittävän päteviä» [ja myötävaikuttaisivat ta-
voitteen nro 3 toteutumiseen].

3) Nuotintaa ja julkaista neliääniselle sekakuorolle hovikapellan koko juma-
lanpalvelussävelmistö korrektiin harmoniaan sovitettuna. Muokata kaikki
yksinkertainen (päivittäinen) kirkkolaulu koko Venäjällä hovikapellan
käytännön mukaiseen asuun.

4) Nuotintaa ja julkaista samoin edellytyksin kaikkien Synodin nuottikirjojen
sisältö ja tehdä se pakolliseksi kaikille kirkkokuoroille.

5) Nuotintaa viivastokirjoituksella kaikki vanhojen luostarien ja katedraalien
oraalisesti välittynyt sävelmämateriaali, jotta se ei turmeltuisi ja katoaisi.430

Tavoitteet olivat luonnollisesti myös keisarin hyväksymiä. Ensimmäiset
kolme toteutuivat huomattavassa laajuudessa, ja niistä jäi selvät jäljet venäläi-
sen kirkkomusiikin kehitykseen. Muut kohdat toteutuivat heikommin. On
merkillepantavaa, että L’vov” oli sensurointihalunsa lisäksi kiinnostunut
myös tradition säilyttämisestä. Valitettavasti hänellä ei kuitenkaan ollut tähän
riittävää kirkollista kompetenssia.

                                          
428 Morosan 1994, 78.
429 Gardner” 1970, 8.
430 Mts. 33–34. Kirjoittaja ei anna näiden tietojen kohdalla lähdeviitettä, mutta ta-

voitteet ovat johdettavissa L’vov”in toiminnasta.
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3.4.4.1. Uusien sävellysten sensuuri

Tämän tavoitteen osalta käytännön keinona oli edellämainitsemani Bortn-
janskïjn aikainen Synodin määräys. Sitä ei kuitenkaan L’vov”in edeltäjien ai-
kana kovin ehdottomasti noudatettu; päätösvalta uusien sävellysten käytöstä
oli käytännössä piispojen ja seurakuntapappien harteilla. Vuonna 1846 peräti
valtiolliseen lainsäädäntöön kirjattiin, ettei

uusia kirkkomusiikkiteoksia saa ottaa käyttöön missään ortodoksisissa
kirkoissa ilman keisarillisen hovikapellan johtajan ennakkohyväk-
syntää, ja hyväksyttyjä [teoksia] saa käyttää vain painetussa muodos-
sa ja Pyhän Synodin luvalla.431

L’vov”in aikana niihin sävellyksiin, jotka jo Bortnjanskïj oli hyväksynyt,
lisättiin ainoastaan hänen omaa tuotantoaan. Sensuuri jatkui L’vov”in jälkeen
lähes yhtä tiukkana: esim. 1871 julkaistiin ainoastaan kuuden säveltäjän teok-
sia. Kyseiset säveltäjät olivat Bortnjanskïj, L’vov”, Berezovskïj (yksi teos),
Makarov” (yksi teos), Gribovi½”  (kolme teosta) ja Vorotnikov” (13 teosta).
Näistä säveltäjistä Berezovskïj oli nuorena kuollut Galuppin oppilas, Maka-
rov” ja Gribovi½”  kapellan laulajia ja Vorotnikov” L’vov”in assistentti. Mo-
rosan arvelee, että sensuurin pelossa kukaan kapellan ulkopuolinen säveltäjä
ei edes viitsinyt toimittaa teoksiaan arvioitaviksi.432

3.4.4.2. Kanttorikoulutus

Hovikapella oli tavallaan luonnollinen instituutio kanttorien kouluttamiseksi,
koska 1800-luvun puolivälissä Venäjällä ei vielä ollut musiikkioppilaitok-
sia.433 Ensimmäisten kymmenen vuotensa aikana kapellan johdossa L’vov” loi
kanttorikoulutukseen kolmiportaisen diplomijärjestelmän. Synodin määräyk-
sen mukaan (24.5.1847) kolmannen eli alimman luokan tutkinnon suorittanut
sai oikeuden »opettaa kuoroille yksinkertaista kirkkosävelmää [= hovisävel-
mää] mutta ei opettaa niinsanottua nuotinnettua musiikkia [= vapaita sävel-
lyksiä], jonka ovat säveltäneet uusimmat säveltäjät, sen paremmin kuin sä-
veltää uutta musiikkia kirkoissa laulattavaksi.» Toisen luokan tutkinto antoi
hovisävelmien lisäksi oikeuden harjoittaa vapaita sävellyksiä, mutta edelleen-
kään uutta musiikkia ei saanut säveltää. Sävellysoikeus kuului ensimmäisen
luokan tutkintoon sillä edellytyksellä, että sävellykset piti määräyksen mukai-
sesti hyväksyttää kapellassa. Kukaan muu kuin ensimmäisen luokan tutkinnon
suorittanut ei siis saanut säveltää kirkkomusiikkia vaikka olisi ollut miten ar-
vostettu maallisen musiikin säveltäjänä. Samoin (ainakaan suurimpien) kirk-

                                          
431 Morosan 1994, 81; ²i¼evskïj 1878, 14, sit. mp.
432 Morosan 1994, 81.
433 Vrt. seikka, että mm. »venäläisen viisikon» säveltäjät olivat itseoppineita.
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kokuorojen johtajiksi ei enää voitu nimittää ketään, joka ei ollut suorittanut
jotakin näistä tutkinnoista ja siten osoittanut hallitsevansa hovisävelmistön.434

Myöhemmin vuonna 1847 Synodi antoi vielä määräyksen, että piispojen
piti antaa toimeksi kapellasta valmistuneille kanttoreille hovisävelmistön
opettaminen kaikille kuoroille – myös niille, joiden johtaja oli tullut toimeen-
sa ennen kapellan tutkintojärjestelmää. Edelleen piispat määrättiin lähettä-
mään hiippakuntiensa kuoronjohtajat (tai johtajan sijasta joku taitava laulaja)
kapellan koulutukseen. Tutkinnon suorittaneiden kanttorien oli myös käytävä
kapellassa neljän vuoden välein todistamassa edelleen hallitsevansa hovisä-
velmistön.435

Kanttorit velvoitettiin käyttämään jumalanpalveluksissa yksinomaan hovi-
sävelmistöä ja muita hyväksyttyjä kirkkoveisuja. Mikäli ilmeni, ettei velvoite
täyttynyt, diplomi voitiin peruuttaa.436

Gardner” antaa kirjoituksissaan yleensä varsin synkän kuvan L’vov”in ja
Nikolai I:n reformien tuloksista. Käytännössä kanoninen kirkkolaulu ei kui-
tenkaan näiden toimien vuoksi tyystin kadonnut vaan säilyi pienemmissä seu-
rakunnissa, erityisesti sellaisissa, joissa ei ollut kuoroa, ja luostareissa; luosta-
reita määräykset eivät koskeneet.437 Suomalaisen ortodoksian historiasta taas
tiedetään, että kanttoriksi saatettiin ottaa esim. ponomari, henkilö, joka oli
saattanut lapsena käydä muutaman luokan hengellistä kansakoulua, muttei ai-
na sitäkään. Hovikapellan vaikutus tuskin muuallakaan ulottui periferiaan.

Myös lähes aikalaiskirjoittaja Razumovskïj438 tuo esille uudistetun kantto-
rikoulutuksen ja hovikapellan siihen kohdistuneen asenteen. Hänen mukaansa
syntyi kiistaa myös siitä, kuka sai opettaa kirkkomusiikkia kouluissa ja pap-
pisseminaareissa; kapellan mielestä tähänkin vaadittiin sen myöntämä diplo-
mi. Asian johdosta perustettiin439 komitea, jossa oli edustajia hovikapellasta,
Synodista ja valtionhallinnosta. Komitea katsoi, että

hovikapellassa suoritettava kurssi ja diplomi koskevat ainoastaan
hiippakunnallisia [= hiippakuntakeskusten?] ja sotilaskuoroja, samoin
kuin – – sotakoulutuslaitosten ja naisten oppilaitosten kuoroja, eikä
suinkaan kansakoulujen opettajia, ja – – päätti:

– – Oikeus opettaa kirkkolaulua on jokaisella hengellisestä tai opet-
tajaseminaarista valmistuneella papilla ja kirkonpalvelijalla.

Kysymykseen kirkkomusiikin oppimateriaalista kansakouluista samainen
komitea päätti, että

                                          
434 Gardner” 1970, 42–43; Razumovskïj 1867–69, 92–93.
435 Gardner” mts. 43.
436 Mts. 44.
437 Ks. Gardner 1996, erityisesti s. 77–78.
438 Razumovskïj 1867–69, 93–94.
439 Ilmeisesti jo vuonna 1847.
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– – [käytettävien] kirkkomelodioiden on oltava oikeellisia, P. Synodin
hyväksymiä ja hinnaltaan sopivia kansakouluissa käytettäviksi.

Oppimateriaalin laatimiseksi perustettiin uusi komitea.440

Razumovskïjn mukaan siis kapellan diplomi edellytettiin vain hiippakun-
nallisten kuorojen johtajilta, ja kanonisen kirkkomusiikin asema oli muuten-
kin varsin turvattu. Gardner” ei kommentoi tätä tietoa.

3.4.4.3. Hovikapellan nuottijulkaisut L’vov”in aikana441

Jotta kanttorit olisivat voineet opettaa kuoroilleen hovisävelmistön, sen piti
tietenkin olla painettuna saatavilla. Aikaisempi kaksiääninen laitos ei ollut
käyttökelpoinen, joten L’vov” otti tehtäväkseen neliäänisen sovituksen laati-
misen ja painattamisen koko Venäjälle levitettäväksi. Tämä tapahtui Nikolai
I:n toivomusten mukaan: hänen mielestään kirkkolaulun oli koko valtakun-
nassa noudatettava samaa hahmoa ja järjestystä kuin hovissa. Keisari (kuten
L’vov”kaan) ei omannut erityisen syvällistä ymmärtämystä kirkollisissa asi-
oissa, ja hovin jumalanpalveluskäytäntö poikkesi monissa kohdin typikonista.
L’vov” sai 23.8.1846 keisarin toivomuksen, jonka mukaan olisi julkaistava
täydellinen hovisävelmistön obihod sekakuorolle, samoin kuin lyhyt irmolo-
gion ja eräitä hovissa yleisiä jumalanpalveluksia, ja lisäksi kaikki vapaat sä-
vellykset ja kanonisten sävelmien sovitukset, joita hovissa käytettiin kirkko-
vuoden aikana.442

Kaksiosainen obihod443 valmistui vuonna 1848. Gardner”in mukaan työ oli
valtava ja »yksitoikkoisuudessaan huumaava»: jumalanpalvelustekstejä on
runsaasti, ja kaikki piti saattaa yhdenmukaiseen musiikilliseen asuun. L’vov”
huolehti itse sävelmäkaavojen sovittamisesta, ja tekstien liittämisessä niihin
avustivat mm. kapellan tarkastaja Bêlikov”  sekä opettajat Vorotnikov” ja Lo-
makin”.444 Kun käsikirjoitus oli valmiina,

L’vov” keksi, että eräissä kohdissa sävelmät vaativat oikaisua. Vorot-
nikov”, joka soitti L’vov”ille obihodia pianolla, vakuutti hovikuoron
laulavan juuri niin kuin oli kirjoitettu; [ilmeisesti] kuitenkin osoittau-
tui olevan epätarkkuuksia, koska L’vov” halusi tehdä oikaisut. Vali-

                                          
440 Razumovskïj mts. 93–95. Razumovskïj ei erittele työn tuloksia. Tieto asiasta oli-

si todennäköisesti saatavilla kirjallisuudesta muttei ole tässä relevantti.
441 Käsittelen näitä julkaisuja yksityiskohtaisemmin luvuissa 5.1.1. ja 5.1.2.
442 L’vov” 1884, 84, 86, vapaasti sit. Gardner” 1984, 329.
443 Obihod” 1848a; 1848b. Ihmetystä on herättänyt, että Gardner”illa (esim. 1982,

328) teoksen nimi on muodossa Obihod” prostago cerkovnago pênïja [Yksin-
kertaisen kirkkolaulun käytäntö]. Todellisuudessa sanaa yksinkertainen ei nimi-
össä esiinny.

444 Gardner” 1982, 329.



97

tettavasti ei ole tiedossa, mitä nämä epätarkkuudet olivat.445

Obihod ei tullut sisältämään aivan kaikkea keisarin toivomaa, vaikka Ni-
kolai I oli tulokseen hyvin tyytyväinen ja palkitsi tekijät avokätisesti.446 Obi-
hod osoittautui suosituksi, ja siitä otettiin vuoteen 1861 mennessä 12 painos-
ta.447 Sen lisäksi L’vov” sovitti tai sovitutti kanonista sävelmämateriaalia neli-
ääniseksi.448

Huolimatta asemastaan hovikapellan johdossa L’vov”in piti saada sovituk-
silleen myös Synodin hyväksyntä. Synodin asettama komitea tarkasteli met-
ropoliitta Filaret”in johdolla sovituksia huolellisesti ja totesi niissä monia
puutteita verrattuna kanoniseen kirkkomusiikkiin. Erään muistiinpanon mu-
kaan449 Filaret” lausui sovituksista:

Hovin jumalanpalveluslaululla on oma tunnustettu arvonsa ja kunni-
ansa. Kuitenkin muinaisen kirkkomusiikin ystävä ja tuntija voi sanoa,
että muutamilta osiltaan hovin jumalanpalveluslaulu on säilyttänyt
muinaisen kirkkomusiikin hengen ja luonteen, mutta jotkin osat eivät
edusta [siihen nähden] parannusta.

Erityisesti häiritsivät ne kohdat, joissa melodioita oli muutettu soinnutuksen
vuoksi.

 L’vov” väitti käyttäneensä kanonisten melodioiden sovituksissa ainoastaan
»muinaisia ja harvinaisia» käsikirjoituksia, mutta komitea totesi niiden olevan
kirjoitettuja 1700-luvun lopussa valmistetulle paperille. Sovittaja ei suostunut
tekemään nuotteihinsa muutoksia, ja kun sovituksille ei tullut hyväksyntää sen
paremmin kuin kieltoa, hovikapella painatti ne lopulta ilman sitä.450

3.4.4.4. L’vov”in sovitusten musiikilliset periaatteet

Sovitusperiaatteistaan L’vov”451 totesi:

Näissä sovituksissani ei ole [kysymys] eikä pidä ollakaan mistään
muusta kuin sävelmien säilyttämisestä ja korrektista liittämisestä neli-
ääniseen harmoniaan.

                                          
445 Gardner” 1970, 60–61. Gardner” ei ole varustanut tietoa lähdeviitteellä.
446 Gardner” 1982, 332.
447 Gardner 1996, 76.
448 Ks. tämän tutkimuksen luku 5.
449 Razumovskïj 1867–69, 249.
450 Gardner” 1970, 66–79. Ks. myös Gardner 1996.
451 L’vov” 1884, 94, sit. Gardner” 1970, 60.
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Gardner”452 tiivistää sovitusten musiikilliset ominaisuudet seuraavasti:

• Klassinen neliääninen harmonia (lisäkaksinnukset harvinaisia).
• Tiukan homofoninen tekstuuri.
• Kuoroa käytetään monokromaattisena instrumenttina, ei erilaisten äänen-

värien muodostamana yhtyeenä.
• Melodia on aina sopraanossa, jokainen melodiasävel on soinnutettu (mi-

tään ei kohdella hajasävelenä), bassossa on miltei aina soinnun pohjasävel
ja se etenee usein kvarteissa ja kvinteissä.

• Melodia on soinnutettu duuriin tai harmoniseen molliin; käytetään paljon
dominanttiseptimisointua ja sen käännöksiä. Äänenkuljetus on toisinaan
kromaattista.

• Jos soinnutettava melodia ei sovi stereotyyppiseen »korrektiin» harmoni-
aan, melodiaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa.

Käytännössä obihodissa tavataan esim. seuraavanlaista harmonista tekstuu-
ria:

Nuottiesimerkki 3–13. L’vov”in obihod, 8. sävelmäjakson avuksihuutopsalmin
toinen säkeistö.

                                          
452 Gardner” 1982, 322–323.
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Esimerkin pääsävellajina on Es-duuri, mutta poikkeamat rinnakkaissävel-
lajiin ovat tavallisia ja koko viimeinen säe on soinnutettu tässä sävellajissa.
Dominanttiseptimisoinnut eivät ole vallitsevia,453 mutta niitä kuitenkin esiin-
tyy. Kromaattista äänenkuljetusta tavataan välidominanttien454 yhteydessä.
Sointukäännöksiä käytetään niukasti, ja bassolinjassa on tämän vuoksi run-
saanpuoleisesti hyppyjä. Sointuliikkeissä ei voida havaita poikkeuksia klassis-
romanttiseen käytäntöön nähden.

Huomattavasti monimutkaisempaa L’vov”ia edustaa seuraava nuottiesi-
merkki, Jumalansynnyttäjän kuolonuneennukkumisen juhlan kanonin 9. ir-
mossin znamennyj-sovitus. (Nuottiesimerkin ylimmällä viivastolla on samai-
nen melodia Synodin prazdniki-nuottikirjasta vuodelta 1900. On helppo ha-
vaita, että L’vov”in sopraanossa oleva melodia seuraa kanonista toisintoa
huomattavalla tarkkuudella. Melodioiden erot on merkitty hakasiin.)

Tämän sovituksen harmoninen tyyli on huomattavasti monimuotoisempi
kuin edellisessä esimerkissä. Alkuperäinen sovitus on varustettu B-duurin/g-
mollin etumerkeillä; esittämässäni transpositiossa etumerkintä on F-duurin/d-
mollin,455 mutta melodia on silti soinnutettu pääasiassa C-duurissa, joskin
poikkeamia d-molliin esiintyy. Merkillepantavinta tämä on melodian lopussa.
Melodia on sijoitettu sopraanoääneen, ja sitä on muutettu lähinnä niissä koh-
din, joissa funktionaalinen soinnutus on vaatinut d-mollin johtosävelen koro-
tusta.

On huomattava, että tässä sovituksessa kudos ei ole tiukan homofonista, ja
että merkittävä osa melodian sävelistä on käsitelty hajasävelinä.456 Kudokses-
sa on urkupisteitä ja muita dissonansseja, ja harmonia sisältää paikoitellen
sangen kompleksisia hajasävelmuodosteita. Sointukäännösten käyttö on run-
sasta ja äänenkuljetus luontevaa. Sointukuluissa ei ole varsinaisia ristiriitoja
klassis-romanttisen harmonian normeihin verrattuna. Suurin osa soinnuista on
subdominanttisia, mutta hajasävelten ja välidominanttien käyttö tuo harmoni-
aan vaihtelua. Soiva tulos on melodian tonaaliseen ambivalenssiin nähden
varsin onnistunut.

                                          
453 Melodian resitatiiviosissa niitä tavataan esim. 1. sävelmäjakson stikiirasävelmäs-

sä.
454 On mainittava, että vastaava stikiirasävelmä esiintyy Bahmetev”in obihodissa (ja

suomalaisessa kahdeksansävelmistössä) toisenlaisessa asussa; sen harmoniassa
on niukemmin välidominantteja.

455 Näin siitä syystä, että melodia on saatu samaan sävelalaan kuin kanonisessa toi-
sinnossa.

456 Dissonansseja sisältävät soinnut on varustettu merkillä +.
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Nuottiesimerkki 3–14. Ensimmäisen sävelmäjakson znamennyj-sävelmistön kano-
nin 9. irmossi Jumalansynnyttäjän kuolonuneennukkumisen juhlana sekä L’vov”in
sovitus samasta veisusta.457

                                          
457 Prazdniki 1900, aukeama 105; Sokraš½ennyj irmologïj 1833, 291–292.
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3.4.4.5. L’vov”in sovitusten ja sävellysten »saksalaisuus» ja muu arvostelu

Gardner” otsikoi historiateoksessaan L’vov”in aikakauden venäläisessä kirk-
komusiikissa »saksalais-pietarilaiseksi», kun Bortnjanskïj kuuluu »italialaisen
maallisen musiikin vaikutuksen aikakauteen». Italialaisen vaikutuksen aika on
määrittelynä jossakin määrin onnistunut, sillä kirkkomusiikkikulttuurissa
merkittävän aseman saavuttivat italialaiset vierailijat ja heidän venäläiset op-
pilaansa. Sen sijaan saksalaisuuden korostaminen jälkimmäisen ajan yhtey-
dessä tuntuu huonommin perustellulta. L’vov”illa oli toki tiettyjä yhteyksiä
Saksaan: hänen sanotaan opiskelleen saksalaisten opettajien johdolla musiik-
kia, ja hänen henkilökohtainen makunsa suuntautui Keski-Eurooppaan ja sen
musiikkikulttuuriin. Tämä ei kuitenkaan tee L’vov”ista saksalaista, ja vaikka
tekisikin, hänen henkilönsä olisi siinä tapauksessa ainoa side »saksalaisuu-
den» ja venäläisen kirkkomusiikin välillä.458 Ikään kuin oikeuttaakseen otsi-
kointinsa Gardner”459 pyrkii sangen väkinäisesti todistamaan L’vov”in sävel-
lys- ja sovitustyylin olevan saksalaisen romantiikan kyllästämä:

– – italialaisen musiikillisen vaikutuksen, jossa kuoroteosten melodi-
alla oli keskeinen merkitys, tilalle tulee saksalainen musiikillinen vai-
kutus; melodia luovuttaa ensisijaisen merkityksensä harmonialle; ja –
– obihodin kanoniset melodiat sovitetaan tuon ajan saksalaisen pro-
testanttisen koraalin harmonisen kaavan mukaan.

Kun olen tarkastellut »italialaisen» ja »saksalaisen» aikakauden sävellysten
ja sovitusten harmoniaa, minun on ollut vaikea havaita harmonisessa sanava-
rastossa merkittäviä eroja. Bortnjanskïjn ja hänen aikalaistensa sovitukset ei-
vät tässä suhteessa poikkea oleellisesti L’vov”in sovituksista. Molemmissa
harmonia noudattaa klassis-romanttisia periaatteita. Italialaisten säveltäjien,
Galuppin ja Sartin ortodoksiset kirkkomusiikkiteokset sisältävät keskimäärin
jopa rohkeampaa kromatiikkaa kuin L’vov”in (Bortnjanskïj on esikuviaan
klassistisempi). »Saksalaisen» tyylikauden (L’vov”in) vapaat sävellykset ovat
kylläkin keskimäärin homofonisempia kuin »italialaisen», ja niissä esiintyy
harvoin klassismin ajan »oppineen tyylin» mukaan kirjoitettuja taitteita.

Suomessa Gardner”in käsityksiä on usein toistettu mekaanisesti. Arkkipiis-
pa Paavali460 esim. kirjoittaa:

1800-luvun keskivaiheilla alkoi pietarilaiseen kuorolauluun vaikuttaa
protestanttinen koraalityyli ja saksalainen romantiikka.461 – – Perinteel-
lisiä sävelmäaiheita käytettäessä on niissä [kyseisissä sovituksissa]
melodia aina ylä-äänessä, jota toiset äänet seuraavat koraalinomaisesti.

                                          
458 Mikäli ei oteta huomioon Nikolai I:n puolison saksalaisuutta.
459 Gardner” 1982, 306.
460 Paavali 1982, 349.
461 Ks. myös esim. Seppälä 1996, 34.
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Hovikapellan sovituksilla ja protestanttisella koraalilla on kuitenkin hyvin
vähän yhteistä. Koraalit koostuvat yleensä nelikulmaisista säkeistä462 tai ovat
muutoin symmetrisiä ja säännölliseen tahtilajiin kirjoitettuja, kun hovikapel-
lan sovituksissa tahtiosoitus puuttuu ja metri on vapaa. Vastaavasti koraali-
harmonia esim. Bachilla on monipuolisempaa kuin L’vov”in obihodissa.

L’vov” julkaisi vuonna 1858 esseen otsikolla Vapaasta tai epäsymmetri-
sestä rytmistä,463 jossa hän kirjoittaa mm. seuraavasti:

Sisäinen esteettinen vaistoni kertoi minulle voimakkaasti, että musii-
kissa vapaalla rytmillä, eli symmetrisesti tahteihin sitoutumattomalla
rytmillä, on täsmälleen sama olemassaolon oikeutus kuin niinsano-
tulla säännöllisellä eli symmetrisellä rytmillä; mutta pitkään aikaan –
– en kyennyt löytämään kouriintuntuvia todisteita uskoa [tähän] es-
teettiseen tuntemukseeni, ja erityisesti siihen olettamukseen, että
useissa tapauksissa vapaa, epäsymmetrinen rytmi on asetettava etusi-
jalle nelikulmaiseen, symmetriseen rytmiin nähden.
– –
Tutkiessani meidän muinaisia sävelmiämme tästä näkökulmasta tulin
vakuuttuneeksi, että niissä sävelillä on oma todellinen merkityksensä,
sillä ne liittyvät ehdottomasti puheeseen ja vastaavat sen rakennetta.
Samaan aikaan vakuutuin siitä, että nelikulmainen rytmi ja yhdenmu-
kainen iskutus (runonsepittelyn edellytykset) voivat erittäin epätyy-
dyttävällä tavalla säestää proosamuotoista puhetta, – – minkä tulokse-
na ei ainoastaan puheen voima, vaan myös itse sen merkitys voivat
turmeltua.

L’vov” antaa esimerkkejä havainnoistaan ja arvostelee tältä kannalta mm.
Bortnjanskïjn säveltämää Isä meidän -rukousta, jossa hänen mukaansa ta-
pahtuu em. lainauksessa kuvatulla tavalla. Gardner”in mielipiteistä huolimatta
kyseinen kirjoitus paljastaa, että L’vov”illa oli tradition kanssa yhdenmukai-
nen käsitys ainakin venäläisen kirkkomusiikin metriikasta.

L’vov”in sovituksia ei vallankumousta edeltäneessä kirjallisuudessa kovin
voimakkaasti arvosteltu, päinvastoin hänen työnsä tuloksia kirkkolaulun yh-
denmukaistamiseksi pidettiin onnistuneina.464 Arvostelun puuttumiseen saattoi
myötävaikuttaa hallitsijan osuus sovitusten varsinaisena tilaajana; Venäjällä

                                          
462 Säe, joka rakentuu tavallisimmin neljästä iskualasta. Ks. esim. Krohn 1958, 14,

22–29, 138–140.
463 L’vov 1998 (alleviivaus J. H.:n). Onnistuin saamaan internetin välityksellä kopi-

on kyseisen esseen englanninkielisestä käännöksestä sen kääntäjältä Isaac Lam-
bertsenilta. Kirjoituksen pituus ilman nuottiesimerkkejä on 8 sivua. Alkuperäi-
nen julkaisu on erittäin harvinainen. – On huomattava, että L’vov käyttää sanaa
rytmi lähinnä metrin merkityksessä.

464 Ks. esim. N. Solov’ev” 1906, 47; Metallov” 1915, 116. Razumovskïj (1867–69,
249) on jonkin verran kriittisempi.
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vallitsi ko. aikana kirjallisuuden ennakkosensuuri, eikä hallitsijan edes epä-
suora arvosteleminen voinut muutoinkaan tulla kysymykseen. Varhaisin kirk-
komusiikkia käsittelevä teos, jossa L’vov”ia nimitellään avoimesti »saksalai-
seksi» ja hovikapellan sovituksia jyrkästi kritisoidaan, on Neuvostoliitossa
ilmestynyt Preobra¼enskij (1924).465

3.4.4.6. Vastareaktio

Ruhtinas Vladimir” Odoevskïjn (1804–1869)466 ympärille muodostui (ilmei-
sesti 1850-luvulla) piiri, jonka eräänä tavoitteena oli kanonisten kirkko-
veisujen soinnuttaminen ns. ankarakirkollisella tyylillä.467 Siinä vaikuttivat
mm. Mihail” Glinka (1804–1857), Dmitrïj Razumovskïj (1818–1888) ja Ni-
kolaj Potulov” (1810–1873).468 Ankarakirkollisessa tyylissä melodioiden soin-
nutuksissa piti välttää dissonansseja, kromaattisia muunteita ja dominantti-
septimisointuja, ja melodiat piti säilyttää ehdottoman muuttamattomina ja
soinnuttaa modaalisesti.469

Tyylin keskeisenä käytännön toteuttajana toimi Potulov”. Gardner” mainit-
see Potulov”in sovitusten olevan mekaanisia ja vailla taiteellisia ansioita, ei-
vätkä ne tulleet yleiseen käyttöön.470 Seuraava nuottiesimerkki, jossa on sama
irmossi kuin edellä L’vov”in sovituksena, valaisee Potulov”in harmonista
tyyliä. Havaitaan, ettei Potulov”in melodia seuraa kanonista toisintoa yhtä
tarkoin kuin L’vov”in sovitus, mutta tämän syynä on todennäköisesti se, että
Potulov” on käyttänyt eri lähdettä (joka ei valitettavasti kuulu aineistooni).

Harmoniseen tyyliin sisältyvät seuraavat ominaisuudet: Vaikka ylä-äänessä
oleva melodia päättyy d-sävelelle, se on soinnutettu C-duurissa kahta poik-
keamaa lukuunottamatta; tällöin d-mollista on lainattu IV asteen sointu (var-
sinaisia muunnesäveliä ei harmoniassa ole). Jokainen melodiasävel (melodi-
assa ei ole erotettu hajasäveliä) on harmonisoitu duuri- tai mollikolmisoin-
nulla. Septimisointuja ei tavata. Miltei kaikki kolmisoinnut ovat pohjamuotoi-
sia – terssikäännöksiä esiintyy kolmessa kohdassa I asteella nähtävästi aino-
astaan rinnakkaisoktaavien välttämiseksi; lisäksi on yksi terssikäännös IV as-
teella. Sointukulut ovat traditionaalisia seuraavin poikkeuksin: esiintyy kul-
kuja II–I ja VI–I sekä V–IV.

                                          
465 Ks. Preobra¼enskij 1924, 92–107. – Tähän kirjaan Gardner”kin viittaa useasti.
466 Odoevskïjn laajasta musiikkitoiminnasta ks. esim. Campbell 1989; kirkkomu-

siikkiaktiviteetteja käsittelevät sivut 349–393.
467 Strogocerkovnyj stil’.
468 N. Solov’ev” 1906, 48–56; Gardner” 1982, 381.
469 Ks. Razumovskïj 1867–69, 249–258; Gardner” 1982, 384. Myöhemmin Metal-

lov” (1897) julkaisi aiheesta oppikirjan. Teos ei kuitenkaan sisällä käytännön so-
velluksia kokonaisina nuottiesimerkkeinä.

470 Gardner” 1982, 396–397. – Gardner” ei tarjoa kyseisistä sovituksista nuottiesi-
merkkiä; sellainen kuitenkin löytyy Razumovskïjlta (1867–69, 255–257).
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Nuottiesimerkki 3–15. Ensimmäisen sävelmäjakson znamennyj-sävelmistön kano-
nin 9. irmossi Jumalansynnyttäjän kuolonuneennukkumisen juhlana sekä N. Potu-
lov”in sovitus samasta veisusta.471

Kudos on periaatteessa kohtalaisen hyvin soivaa, sillä kaksinnukset ovat
korrekteja. Äänenkuljetus on kuitenkin monin paikoin kömpelöä: väliäänissä-
kin esiintyy runsaasti hyppyjä verrattuna esim. hovikapellan sovituksiin.472

                                          
471 Prazdniki 1900, aukeama 105; Razumovskïj mp.
472 Bassolinja on käännösten välttämisen vuoksi huomattavan repaleinen, mutta näin

on laita myös monissa hovikapellan sovituksissa.
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Yleisilmettä rasittaa soinnutuksen kaavamaisuus: sointukuluissa on paikoin
runsaasti toistoa, ja suurin osa soinnuista on subdominanttisia.

Ehkä edellinen tarkastelu osoittaa, miksi Potulov”in tyyli ei mm. Razumov-
skïjn ja Odoevskïjn arvovaltaisista puolusteluista huolimatta saanut aikanaan
erityisen suurta kannatusta osakseen. Jossakin määrin Potulov”in esittämiä
ajatuksia seurasi esim. Aleksandr” Arhangel’skïj (1846–1924) eräissä sovi-
tuksissaan.473 Niissä äänenkuljetus on tosin kaikin puolin sujuvampaa ja soin-
tuvalikoimassa on joitakin muunnesointuja, mutta septimisointuja ja loma-
septimejä vältetään systemaattisesti.

3.4.5. Hovikapella L’vov”in jälkeen

Kun L’vov” oli terveydellisten syiden vuoksi eronnut hovikapellan johtajan
virasta, hänen seuraajakseen nimitettiin kenraalimajuri Nikolaj Ivanovi½”
Bahmetev” (1807–1891). Myös Bahmetev” oli saanut musiikillisen sivistyk-
sensä saksalaisilta opettajilta ja hallitsi sekä musiikinteoriaa että viulunsoittoa.
Gardner”in mukaan Bahmetev”in kiinnostus suuntautui miltei täydelleen
maalliseen musiikkiin. Hovikapellassa hänen tehtävänsä olivat hallinnollisia,
mutta hän kirjoitti myös ainakin 65 kirkkomusiikkisävellystä. Sävellykset
ovat lähellä L’vov”in tyyliä mutta vaativat yleensä massiivisia esittäjävoimia
eivätkä niinollen yleistyneet.474

Bahmetev”in kausi hovikapellan johdossa kesti vuoteen 1883 saakka.
Gardner”in arvio hovikapellan kehityksestä tänä aikana on varsin musertava.
Hän kirjoittaa:

Yhdessä hänen [Bahmetev”in] kanssaan vallitsi 22 vuoden ajan täy-
dellinen lamaannus – tai voisi sanoa, että – hovikapellan rappio eli-
menä, [jonka tehtävänä oli] näyttää suunta kirkolliselle kuoromusii-
kille koko Venäjällä.475

Bahmetev” piti kiinni hovikapellan sensuurioikeuksista viimeiseen saakka.
Mutta Moskovaan oli vuonna 1867 perustettu musiikkikustantamo, P. I. Jur-
genson” [Jürgenson]. Kustantamo alkoi toimia myös hovikapellan alihankkija-
na kirkkomusiikin osalta, sillä kirkkomusiikkia sai Venäjällä painattaa ainoas-
taan hovikapellan luvalla. Mikäli Jurgenson” halusi kustantaa kirkkomusiikkia,
siihen piti saada Bahmetev”ilta sensuurin suostumus. Jurgenson” toimi myös
Petr” ²ajkovskïjn (1840–93) kustantajana ja oli esittänyt ²ajkovskïjlle toivo-

                                          
473 Ks. esim. Arhangel’skïj 1890.
474 Gardner” 1982, 350–352; Metallov” 1915, 111–112. En ole saanut käsiini aino-

atakaan Bahmetev”in sävellyksistä, joten en ole voinut muodostaa niistä henki-
lökohtaista käsitystä.

475 Gardner” 1982, 351. Tänä aikana kapella mm. lakkasi antamasta julkisia konsert-
teja (Morosan 1994, 98).
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muksen kuoroteoksesta Johannes Krysostomoksen liturgian tekstiin.476

Vuonna 1879 teos oli valmistunut, ja Jurgenson” oli laatinut partituurista
vedokset sensuuria varten. Koska teos oli sävelletty vain konserttikäyttöön,
Jurgenson”in tarkoituksena oli esittää partituurivedokset ainoastaan hengelli-
sen sensuurin virastolle, joka toimi Synodin alaisuudessa Moskovassa. Venä-
jällä nimittäin vallitsi yleinen sensuuri, ja kaikki painettava oli hyväksytettävä
jollakin taholla. Mutta yleinen sensuuri koski vain tekstejä, ei musiikkia.477

Bahmetev” sai tietää hankkeesta ja katsoi sen loukkaavan hovikapellan
musiikillisia sensuurioikeuksia. Hän haastoi Jurgenson”in oikeuteen. Asia
eteni senaattiin saakka, joka totesi, että hovikapellan sensuurioikeus koski
vain jumalanpalvelusmusiikkia, ei konserttimusiikkia. Käytännössä päätös
johti hovikapellan sensuurin murtumiseen, sillä säveltäjät saattoivat vapaasti
painattaa kirkkomusiikkia ja väittää, ettei teoksia ollut tarkoitettu jumalanpal-
veluskäyttöön. Kirkkomusiikin kustannustoimintaa tuli koskemaan kysynnän
ja tarjonnan laki, ja uusia sävellyksiä painettiin ennennäkemättömiä määriä.
Hovikapellalla ei ollut mitään mahdollisuuksia valvoa, että uutta musiikkia
käytettiin vain konserteissa.478

Bahmetev”in merkittävimmäksi ansioksi tuli uuden edition laatiminen ho-
vikapellan obihodista.479 Uusi obihod ilmestyi kaksiosaisena vuonna 1869 ja
oli sisällöltään huomattavasti L’vov”in editiota laajempi, lisäksi musiikkima-
teriaaliin oli tehty joitakin muutoksia.480 Gardner”in481 mukaan obihodista il-
mestyi useita (ilmeisesti muuttamattomia) painoksia vuoteen 1879 mennessä
– myös myöhempiä painoksia tunnetaan.482 Nähtävästi painosmäärät olivat
kertaluokkaa suuremmat kuin L’vov”in obihodilla, sillä mm. useimmissa ve-

                                          
476 Gardner” 1982, 425.
477 Gardner” mts. 425–426; Morosan 1994, 88–89.
478 Mp. Synodi yritti uudelleenorganisoida musiikillista sensuuria vuonna 1901,

mutta kun yleinen sensuuri murtui vuonna 1905, säveltäjät nousivat avoimeen
kapinaan Synodin toimenpidettä vastaan. Vielä vuonna 1911 Synodi määräsi,
ettei kirkoissa saanut esittää kuin erityisessä luettelossa mainittuja teoksia. Tästä
huolimatta vuosina 1880–1917 28 keskeistä säveltäjää kirjoitti yli 40 laajaa kir-
kollista teosta ja noin tuhat lyhyempää kirkkomusiikkisävellystä. (Morosan mts.
89–91.) – Ks. Spisok” 1911, jossa mainitaan lähes 60 säveltäjää ja luetellaan
heidän sallitut teoksensa.

479 Tosin Gardner” (1982, 352) huomauttaa lähdettä mainitsematta, ettei Bahmetev”
itse osallistunut sovitustyöhön.

480 Metallov” 1915, 115–116. On kummallista, ettei näiden muutosten luonteesta ole
täsmällisempiä tietoja aikalaiskirjoittajien teoksissa. Käsittelen obihodin sisältöä
ja eroja L’vov”iin verrattuna tämän tutkimuksen luvussa 5.1.3.

481 Gardner” mp.
482 Ilmeisesti kaikkiin painoksiin kirjattiin vuosiluvuksi 1869. Myös tutkimusai-

neistossani oleva versio on nimilehtien mukaan tuolta vuodelta. Sen sijaan toisen
niteen nimilehdellä mainittu painopaikka, »Petrograd”», paljastaa, että kyseinen
nide on myöhäisemmältä ajalta. Pietarin kaupungin nimenä oli Petrograd vuosina
1914–24, joten nide on painettu aikaisintaan 1914 ja viimeistään 1917.
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näläisissä diasporaseurakunnissa kirkkomusiikki perustuu edelleen Bahme-
tev”in laitokseen. Obihod oli todennäköisesti laajassa käytössä myös Neu-
vostoliitossa. Tilanne muuttui vähitellen vasta 1970-luvulta alkaen, jolloin
kirkkomusiikkimateriaalia voitiin jälleen painaa.

Gardner”in mukaan Bahmetev”in lähtöön hovikapellan johtajan virasta
vaikutti häviö ²ajkovskïjn liturgian painatuskiistassa. Joka tapauksessa tam-
mikuussa vuonna 1883 kapellan johtajaksi nimitettiin kreivi S. D. Šeremetev”
ja ylivalvojaksi tuli säveltäjä Milïj Balakirev” (1836–1910).483 Myöhemmin
samana vuonna johtajan virka lakkautettiin. Balakirev” kutsui Nikolaj Rim-
skïj-Korsakov”in (1844–1908) apulaisekseen vastaamaan kapellan pedagogi-
sista toiminnoista, jotka olivat Bahmetev”in aikana olleet heikoissa kantimis-
sa. Näin hovikapellan johdossa oli pitkästä aikaa kaksi eturivin säveltäjää,
joista tosin kumpikaan ei aikaisemmin ollut osoittanut kiinnostusta kirkkomu-
siikkia kohtaan.484

Balakirev” keskittyi hallinnollisiin kysymyksiin ja sävelsi lähinnä muutamia
vaatimattomia kirkkomusiikkiteoksia, kun taas Rimskïj-Korsakov” oli tässä
suhteessa tuotteliaampi. Kapellan kustannustoiminta laajeni: alettiin julkaista
mm. Gavrïil”  Lomakin”in, Grigorïj L’vovskïjn, Arhangel’skïjn ja ²ajkovskïjn
sävellyksiä. Balakirev” ja Rimskïj-Korsakov”  toimittivat myös teoksen Vigilia-
veisuja muinaisilla sävelmillä,485 jonka oli tarkoitus laajentaa repertuaaria. Jul-
kaisu ei kuitenkaan kyennyt syrjäyttämään Bahmetev”in obihodia.486

Balakirev”in jälkeen kapellan johdossa toimi vuosina 1895–1901 säveltäjä
Anton” Arenskïj. Lukuunottamatta Stepan” Smolenskïjn (1848–1909) lyhyttä
kautta (1901–03) kapellaa eivät enää johtaneet kirkkomuusikot, eikä se nous-
sut entiselle tasolleen sen paremmin merkitykseltään kuin musiikillisesti.487

3.5. Kirkkomusiikin painopisteen siirtyminen Moskovaan

Kun hovikapellan musiikillinen merkitys alkoi vähetä, kirkkomusiikin kehi-
tyksen painopiste siirtyi toisaalle. Synodilla oli poikakuoro, ns. synodaalikuo-
ro, joka vastasi jumalanpalvelusmusiikista Uspenskin katedraalissa Moskovan
kremlissä. Poikia varten oli toiminut kansakoulu, synodaalikoulu, vuodesta
1830 lähtien. Vuonna 1886 toimeenpantiin perinpohjainen hallinnollinen uu-
distus, jonka tarkoituksena oli laajentaa kansakoulu kahdeksanvuotiseksi op-
pilaitokseksi ja yleissivistyksen lisäksi tarjota kanttorikoulutusta eli tuottaa
ammattitaitoisia kirkkomuusikoita. Samalla kuoron mieslaulajien palkkoja

                                          
483 Gardner” 1982, 423–424.
484 Morosan 1994, 96–97.
485 Pênïe pri vsenoš½nom” bdênïi drevnih” napêvov” 1904. Morosan (1994, 97) ku-

vailee julkaisua toteamalla, että melodiat on säilytetty muuttumattomina ja soin-
nutettu modaalisesti. Ks. tämän tutkimuksen luku 5.1.4.

486 Morosan mp.
487 Morosan 1994, 98.
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korotettiin ja vakansseja lisättiin kolmeenkymmeneen. Poikia kuorossa oli
50.488

Oppilaitosta valvomaan asetettiin neuvosto, johon nimitettiin arvovaltaisia
henkilöitä, kuten Razumovskïj, ²ajkovskïj ja Moskovan konservatorion reh-
tori Nikolaj Gubert”. ²ajkovskïjn aloitteesta synodaalikuoron kapellimesta-
riksi kutsuttiin Vasilïj Orlov” (1856–1907), ja apulaiskapellimestariksi nimi-
tettiin myöhemmin säveltäjä Aleksandr” Kastal’skïj (1856–1926). Vuonna
1889 oppilaitoksen johtajaksi tuli Stepan” Smolenskïj, joka oli jo julkaissut
huomattavia kirkkomusiikkia käsitteleviä teoksia ja artikkeleita ja omasi myös
pedagogista kokemusta.489

Oppilaitoksen henkilökunnassa oli useita henkilöitä, jotka olivat paitsi etu-
rivin muusikoita, tunsivat myös mielenkiintoa nimenomaan kanonista kirk-
komusiikkia kohtaan. Yleissivistävien ja teologisten aineiden lisäksi laitok-
sessa opetettiin musiikin historiaa ja teoriaa, soinnutusta, kontrapunktia,
muoto-oppia, laulua sekä viulun- ja pianonsoittoa.490 Osa oppilaista opiskeli
myös sävellystä.

Synodaalikuoron ohjelmistoon tuli jumalanpalvelusmusiikin lisäksi laajoja
länsieurooppalaisia sakraaliteoksia, kuten Palestrinan, Bachin ja Mozartin sä-
vellyksiä.491 Kuoro antoi myös kirkkomusiikkikonsertteja, joiden ohjelma
pyrki esittelemään venäläistä kirkkomusiikkia eri aikakausilta. Moskovan ja
Venäjän lisäksi kuoro teki vuodesta 1899 alkaen kiertueita ulkomaille, kuten
Wieniin, Saksaan ja Italiaan. Kuoron sointia luonnehdittiin ylittämättömäk-
si.492

Synodaalikoulun ja Moskovan konservatorion vaikutuspiirissä alkoi esiin-
tyä huomattavia kirkkomusiikkisäveltäjiä, jotka saattoivat käyttää teoksissaan
ja sovituksissaan kanonista kirkkomusiikkia erittäinkin luovalla ja radikaalilla
tavalla. Moskovassa vaikuttaneita uusvenäläisia kuorosäveltäjiä493 ovat Kas-

                                          
488 Morosan 1994, 100; Metallov” 1911, 8, 31–35.
489 Morosan 1994, 101–102.
490 Metallov” 1911, 38–39.
491 Morosan mts. 103–104. Orkesteriteokset toteutettiin yhdessä Moskovan konser-

vatorion kanssa.
492 Mts. 105–117.
493 Morosan (mt.) puhuu »uusvenäläisestä kuorosävellyskoulukunnasta». Gardner”

kutsuu ilmiötä »moskovalaiseksi koulukunnaksi» ja vastaavasti hovikapellassa
vaikuttaneita säveltäjiä »pietarilaiseksi koulukunnaksi». Mielestäni on kyseen-
alaista puhua ylipäänsä koulukunnista, sillä Moskovassa vaikuttaneiden sen pa-
remmin kuin edes kaikkien hovikapellan piirissä toimineiden säveltäjien teokset
eivät suinkaan ole tyylillisesti yhtenäisiä. Erityisesti »moskovalaisten» osalta
tyylikirjo jo yhden säveltäjän tuotannossa (esim. P. ²esnokov” ) saattaa eri teok-
sissa ulottua kanonisten melodioiden avosointuja ja rinnakkaiskvinttejä sisältä-
vistä sovituksista klassistisiin fuugiin ja myöhäisromanttisiin aarioihin solistille
ja kuorolle.
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tal’skïjn lisäksi synodaalikoulun oppilaat Pavel” ²esnokov”  (1877–1944),494

Aleksandr” Nikol’skïj (1874–1943), Viktor” Kalinnikov” (1870–1927),495 Ni-
kolaj Tolstjakov” , Konstantin” Švedov” (1886–1954), Nikolaj Golovanov”
(1891–1953), Aleksandr” ²esnokov”  (1880–1941) sekä konservatoriossa
opiskellut Aleksandr” Gre½aninov”  (1864–1956).496

Oman mainintansa ansaitsee Sergej Rahmaninov” (1873–1943), jonka suur-
teokset – Johannes Krysostomoksen liturgian op. 31 ja Vigilian op. 37 – syno-
daalikuoro kantaesitti.497 Vaikka Rahmaninov”in ura suuntautui pääasiassa ai-
van muualle kuin kirkkomusiikkiin, ei pidä jättää huomiotta säveltäjän omaa
käsitystä siitä, että vigilia oli hänen onnistunein teoksensa. Morosanin mu-
kaan498

vallankumousta edeltäneen ajan kirkkomusiikkisävellysten renessans-
si kulminoitui Sergej Rahmaninov”in sävellyksissä. – – Vigiliaa voi-
daan pitää myös kuoron orkestraalisen käytön kulminaationa – –. – –
Rahmaninov”in kuoroväripaletti on laajempi kuin kenelläkään sävel-
täjällä ennen häntä, samoin kuin se johdonmukaisuus [on suurempi],
jolla hän käyttää hyväkseen divisejä (à 3 ei ole harvinaisuus). Silti – –
lisä-ääniä ei ole mukana ainoastaan kudoksen paksuntamiseksi, vaan
niiden tarkoituksena on painottaa jotakin musiikin lisäaspektia. – –
Rahmaninov”in [vigilian] tekstuureissa ilmenee suurempi vaihtele-
vuus ja motiivien ja tapahtumien riippumattomuus kuin missään ai-
kaisemmin kirjoitetussa teoksessa.

Morosanin mukaan synodaalikoulussa opiskelleiden säveltäjien yhteiset
tyyliominaisuudet ovat peräisin Smolenskïjn opetuksesta. Smolenskïj oli sitä
mieltä, ettei länsieurooppalainen harmonia sen paremmin kuin traditionaali-
nen kontrapunkti soveltunut kanonisten melodioiden polyfoniseen käsittelyyn.
Molempia tarvittiin, muttei perinteisessä vaan kotoperäisessä muodossa, jol-
lainen oli löydettävissä kansanmusiikkia tutkimalla. Tyylin tunnusmerkkeinä
ovat seuraavat ominaisuudet:

• Rinnakkaiskvinttien, -oktaavien ja -kvarttien salliminen.
• Tekstuurin paksuuden jatkuva vaihtelu tavanomaisesta neljästä äänestä

ylös kahdeksaan ja alas kahteen tai yhteen.
• Mahdollisuus soinnuttaa melodialinja pelkällä urkupisteellä bysanttilaisen

kirkkomusiikin tapaan.

                                          
494 Olen kirjoittanut ²esnokov”in ja hänen tuotantonsa esittelyn cd-äänilevyn

TOKK7CD oheismateriaaliin (Harri 1999). Kyseinen levy sisältää edustavan va-
likoiman ²esnokov”in sävellyksiä.

495 Tunnetun nuorena kuolleen venäläisen sinfonikon Vasilïj Kalinnikov”in veli.
496 Ks. Gardner” 1982, 502–514; Morosan 1994, 225, 230, 246.
497 Morosan 1994, 112–113.
498 Morosan 1994, 247–248.
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• Muotorakenteiden lähtökohtana on puhtaasti tekstin rakenne, eivät musii-
killiset muotoyksiköt, kuten säkeet ja periodit.499

Kastal’skïjn ja sittemmin muiden säveltäjien tyylissä edellisiin piirteisiin
liittyy orkestraalisten keinovarojen käyttö. Kastal’skïj pohti systemaattisesti
erilaisten kombinaatioiden soinnillisia ominaisuuksia eri äänityyppien näkö-
kulmasta ja sovelsi näitä kombinaatioita tietoisesti teoksissaan.500

Orkestraalisessa kirjoitustavassa kuorolle on ominaista kaksinnusten käyt-
täminen mutta ei stereotyyppisesti kuten esim. L’vov”illa ja Bortnjanskïjlla
vaan vaihtelevasti; säveltäjä käyttää erilaisia sonorisia kombinaatioita tietoi-
sesti ja harkitusti. Tarvittavat äänialat ovat usein laajat: sopraano voi ulottua
kolmiviivaiseen c:hen ja basso esim. kontra-A:han. Bassolinjassa oktaavikak-
sinnukset ovat tavanomaisia.

Näytteenä em. kirjoitustavasta ja tyylistä palvelee seuraavassa nuottiesimer-
kissä (3–16) annettu Pavel” ²esnokov”in sävellys. Äänijako on SSATTBB,
mutta kudoksen paksuus vaihtelee 1–2-äänisestä 4–6-ääniseen. Tekstuurin
yleisilme on polyfoninen, mutta polyfoniaa voi tuskin pitää perinteisenä. Sä-
vellyksen melodia, joka perustuu eräisiin piinaviikon tropareihin ja eksaposti-
larioihin kiovalaisella sävelmistöllä, kulkee ensimmäisellä systeemillä ensim-
mäisessä sopraanossa, mutta sitä imitoidaan myös tenorissa. Basso tuodaan tätä
ennen sisään matalla kvinttiurkupisteellä, jollaista voidaan pitää eräänä ²esno-
kov”in tavaramerkeistä.

Toisella systeemillä melodian aihetta kuljetetaan ensin bassossa oktaavi-
kaksinnuksena mutta imitoidaan myös muissa äänissä eri transpositioissa, vä-
lillä kaksinnettuna. Kolmannen systeemin toisesta tahdista alkaen melodia on
jälleen sopraanossa, ja systeemin lopussa melodian aihetta imitoidaan toisessa
tenorissa; bassolla on pitkä urkupiste. Neljännen systeemin alussa imitaatio on
ensin sopraanolla ja sitten altolla. Sävellystä ei kadensoida D-duurisointuun
vaan oktaaviunisonoon.

Urkupisteet generoivat erinäisiä dissonansseja, ja harmoniassa esiintyy muu-
tamia molliseptimi/lisäsekstisointuja, jollaisiin säveltäjä on mieltynyt. Rinnak-
kaiskvinttejä ei tässä sävellyksessä kuitenkaan tavata. Teos ei edusta äänellisesti
vaativinta ²esnokov”ia, mutta on kuitenkin huomattava sopraanon laajahko am-
bitus ja bassolta vaadittava kontra-H. Sävellyksen soivaa asua voi luonnehtia lä-
hinnä loisteliaaksi.

                                          
499 Morosan 1994, 231.
500 Morosan 1994, 234–239. – Myös ²esnokov on kirjoittanut kuoroinstrumentin

soinnillisista ominaisuuksista (ks. ²esnokov 1940, 11–40).
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Nuottiesimerkki 3–16. Pavel” ²esnokov” : Piinaviikon maanantain, tiistain, keski-
viikon ja torstain eksapostilario (op. 6 nro 3).501

                                          
501 ²esnokov 1994, 19–20.
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Mitä tulee suomalaiseen ortodoksiseen kirkkomusiikkiin ja erityisesti sen
varhaisvaiheisiin, on todettava, että em. 1900-luvun vaihteen virtaukset, eli
tapahtumat Bahmetev”in hovikapellasta lähdön jälkeen, eivät siihen juurikaan
vaikuttaneet. Suomalaiseen käytäntöön on 1960-luvulta alkaen ilmaantunut
mm. joitakin Kastal’skïjn ja ²esnokov”in teoksia Ortodoksisen kirjallisuuden
julkaisuneuvoston kustantamina suomennoksina, mutta omana aikanaan ve-
näläisen kirkkomusiikin renessanssi ei ulottunut Suomeen asti. Syynä ei vält-
tämättä ole kulttuurisuhteiden puuttuminen vaan todennäköisimmin se, ettei
meikäläisissä provinsiaalisissa seurakunnissa mitenkään ollut käytettävissä
kuoroja, jotka olisivat kyenneet uutta musiikkia esittämään; se nimittäin aset-
taa edelleen suunnattomia vaikeuksia useimmille harrastajakokoonpanoille.

Venäläisen kirkkomusiikin myöhempään historiaan en tässä tutkimuksessa
enää palaa, sillä musiikin kehitys miltei keskeytyi lokakuun vallankumouksen
ja 1990-luvun väliseksi ajaksi502 ja Neuvostoliiton kestäessä kulttuurinen
kanssakäyminen suomalaisten ja venäläisten kirkollisten piirien välillä oli jo-
ka tapauksessa sangen olematonta.

                                          
502 Kirkkomusiikkiolosuhteista tuolta ajalta ei ole saatavissa juuri mitään dokumen-

toitua tietoa. Ainoa silmiini osunut venäläistä kirkkomusiikkia käsittelevä teos,
joka kattaa myös neuvostoajan, on 1960-luvun lopussa oppimateriaaliksi Mos-
kovan hengellisen akatemian kanttorikoulutukseen kirjoitettu Matveev 1998.
Siinä todetaan lakonisesti, että »– – vuodesta 1917 alkaen venäläinen kirkkomu-
siikki on seurannut suuremman kirkollisuuden polkuja muinaisten sävelmistöjen
ja melodioiden käyttämisen muodossa. – – Kirkkomusiikki on miltei täysin va-
pautunut siihen aikanaan tunkeutuneista länsi-ulkomaisista vaikutteista.» Sitten
kirjoittaja jatkaa esittelemällä muutamia merkittävimpiä kirkkokuoroja ja niiden
repertuaaria, johon on kuulunut etupäässä täsmälleen samaa musiikkia kuin oli
tapana esittää ennen vallankumousta. (Mts. 161–164.)
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4. Venäläisen kanonisen kirkkomusiikin teoria

Venäläistä kanonista kirkkomusiikkia on musiikinteoreettiselta kannalta tut-
kittu erittäin vähän verrattuna esimerkiksi bysanttilaiseen tai latinalaiseen
kirkkomusiikkiin. On merkillepantavaa, että venäläiseen kirkkomusiikkiin ei
liity oikeastaan minkäänlaista normatiivista historiallista musiikinteoriaa,
vaan traditionaalinen musiikinteoria, siinä määrin kuin tietoja sellaisesta on
dokumenteissa säilynyt, keskittyy stolp-neumikirjoitusjärjestelmän ominai-
suuksiin. Mm. bysanttilaisessa musiikissa asia on toisin: kirkkosävelmiin
liittyy kiinteästi teoria, joka määrittelee kunkin sävelmäjakson sävelmien
moodin ja jossakin määrin myös niiden muotorakenteen.503 Tämä on aikojen
kuluessa mahdollistanut uuden mutta tyylinmukaisen kirkkomusiikin sävel-
tämisen.

Vaikka kanoninen kirkkomusiikki transkriboitiin keskeisiltä osiltaan vii-
vastokirjoitukselle Synodin julkaisuissa, neumikirjoituksen osuus sen muo-
toutumisessa on merkittävä. Voidaan spekuloida, että ilman stolp-neumikir-
joitusta kirkkomusiikin muoto olisi jotakin muuta kuin se meidän päiviimme
säilyneessä asussaan on. Tästä syystä luon seuraavaksi katsauksen venäläisten
neumikirjoitusjärjestelmien historiaan ja perusteisiin.

4.1. Neumikirjoitusjärjestelmät

4.1.1. Varhainen stolp-notaatio ja kondakaarinotaatio

Täsmällisiä päätelmiä venäläisen kirkkolaulun luonteesta voidaan tehdä ajalta,
jolta on löydettävissä paleografisia dokumentteja. Varhaisimpia neumikäsi-
kirjoituksia on säilynyt kahta tyyppiä, joissa käytetään kahta erilaista notaa-
tiota. Suurimmassa osassa käsikirjoituksista notaatio on varhaista stolp-no-
taatiota. Toista neumilajia – kondakaarinotaatiota – sisältäviä käsikirjoituksia
tunnetaan Gardner”in mukaan ainoastaan viisi.504 Kondakaarinotaatio jäi pois
käytöstä viimeistään 1300-luvun alkupuolella eikä kehittynyt edelleen. Ilmei-
sesti ainakin osa sillä notatoiduista melodioista käännettiin aikoinaan stolp-
kirjoitukselle.505

Kumpaakaan varhaisimmista notaatioista ei kyetä nykyaikana luotettavasti
transkriboimaan. Bysanttilaisen musiikin tutkijat ovat 1950-luvulta alkaen
tarkastelleet po. notaatioita käyttäen lähtökohtanaan bysanttilaisia neumeja,
joita ymmärretään paremmin.506 Kondakaarinotaation lähtökohtana näyttää

                                          
503 Ks. esim. Tillyard 1923; Wellesz 1961; Seppälä 1972; Seppälä 1981; Byzantine

Chant 1997.
504 Gardner” 1978, 257–259.
505 Mts. 146–148.
506 Varhaisesta stolp-notaatiosta ks. Velimirović 1960, 94–105.
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olevan varhaisbysanttilainen Chartres-notaatio.507 Kondakaarinotaatiota on
onnistuttu rajoitetusti transkriboimaan käyttäen lähtökohtana tutkittavan kirk-
koveisun bysanttilaista melodiaa, jonka neumiasusta on poimittu yhteneväi-
syyksiä verrattuna tulkittavaan venäläiseen melodiaan. Näin on kyetty selvit-
tämään muutamia melodiakatkelmia.508

Nuottiesimerkki 4–1. Kondakaarinotaatiota ja transkriptio.509

Velimirovićin510 ja Tillyardin511 sekä muiden bysanttilaisen musiikin tutki-
joiden työn perusteella vaikuttaa selvältä, että stolp-notaatio varhaisimmassa
muodossaan on lähellä bysanttilaista Coislin-notaatiota. Coislin-notaatiota si-
sältävät bysanttilaiset käsikirjoitukset ajoittuvat 1100-luvulle, ja notaatio on
varhaisbysanttilaisten notaatioiden myöhäinen muoto, josta siirryttiin keski-
bysanttilaiseen notaatioon. Coislin-notaation tulkinta on kuitenkin vaikeaa,
sillä vasta keskibysanttilainen notaatio on vaivattomasti transkriboitavissa.
Tulkinta onnistuu rajoitetusti erään sellaisen käsikirjoituksen avulla, jossa
neumikirjoitusta on 1300-luvulla korjattu.512 Näinollen varhaisten stolp-
neumikäsikirjoitustenkaan aukoton transkriboiminen ei ole mahdollista.513

Notaatioiden tulkinnan vaikeus johtuu niiden ideografisesta luonteesta. Ne
tarjoavat esittäjälle muistin tueksi viitteitä siitä, miten melodialinja kulkee,
                                          
507 Velimirović 1998, 337.
508 Morosan 1991, xliii. Varhaisten venäläisten neumidokumenttien transkriptioita

on julkaistu kokoelmassa One Thousand Years of Russian Church Music 1991.
Julkaisija myöntää tulosten olevan spekulatiivisia.

509 One Thousand Years of Russian Church Music 1991, 4.
510 Velimirović 1960, 96–97.
511 Tillyard 1953, sit. mp.
512 Velimirović 1960, 97.
513 Velimirović 1960, 125: »– – one basic question has persisted: is it possible to

read and transcribe into modern notation the neumes in these Slavic manu-
scripts? As far as the Hirmologion is concerned one may now answer that some
of the neumes may be transcribed – – provided that they appear in certain order,
at a particular place within a hirmos and that the Greek comparative material
offers support for these tentative transcriptions.» – Ks. myös Gardner” 1978,
308–310. Gardner” katsoo, että vaikka varhainen stolp-notaatio on ulkoiselta
asultaan lähellä Coislin-notaatiota, tämä seikka ei takaa notaatioiden semanttista
yhtäläisyyttä.
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mutta intervallien täsmällistä kokoa tai melodian käyttämää asteikkoa ei il-
maista.514 Vielä vähemmän tiedetään siitä, miten musiikkia todellisuudessa
esitettiin. Stolp-neumeista on pääteltävissä, että niillä ilmaistu musiikki oli
etupäässä syllabista. Kondakaarinotaatiolla merkitty musiikki oli puolestaan
hyvin melismaattista. Jo kondakaarinotaation nimi viittaa siihen, että sitä
käytettiin pääasiassa kontakkien515 merkitsemiseen – näin on myös säilynei-
den käsikirjoitusten perusteella. Molempien notaatioiden neumit sisältävät il-
meisesti myös esitysohjeita, jotka koskivat dynamiikkaa ja äänenkäyttöä, mut-
ta nämä neuminotaatioiden piirteet eivät ole rekonstruoitavissa edes myöhem-
pien notaatioiden osalta.516

4.1.2. Myöhemmät stolp-notaatiot

Stolp-notaation ulkoasu säilyi varhaisessa muodossaan 1400-luvun puolivälin
tienoille lukuunottamatta joitakin kalligrafisia muutoksia. Sen sijaan 1400-
luvun jälkipuolella tapahtui jonkinlainen reformi, jonka täsmällisestä luonteesta
tai aiheuttajasta ei kuitenkaan ole saatu selvyyttä. Tietyt neumiyhdistelmät jäi-
vät pois käytöstä ja korvautuivat uusilla neumeilla tai yhdistelmillä.517

Reformoitunut notaatio, jota Gardner” kutsuu C-tyypin stolp-notaatioksi,
muodostaa pohjan myös stolp-neumikirjoituksen myöhemmille lajeille.518 C-
tyypin notaatiota seurasivat tyypit B (1500-luvun lopussa tai 1600-luvun alus-
sa ) ja A (1668).519

C-tyypin neumien merkitys tunnetaan tyyppien B ja A pohjalta. Tämäkin
notaatio on luonteeltaan ideografista. Neumimerkit sisältävät tietoa melodian
aika-arvoista ja sen kulusta; osa merkeistä osoittaa yhtä säveltä, osa kahdesta
tai useammasta muodostuvaa sävelkuviota. Yksittäisten neumien säveltasoja
ei kuitenkaan ole osoitettu. Jos notaatio noudattaisi samaa periaatetta kuin
keski-, myöhäis- ja nykybysanttilaiset notaatiot, joissa kahdesta peräkkäisestä
neumimerkistä jälkimmäisen alkusävel on määrätyssä suhteessa edellisen
päätössäveleen, tulkinta ei olisi lainkaan ongelmallista.
                                          
514 Morosan 1994, 4. Tässä suhteessa mm. nykybysanttilainen notaatio poikkeaa

ratkaisevasti venäläisestä: siinä intervallien suuruus ja asteikot on tarkasti mää-
rätty (ks. esim. Seppälä 1981).

515 Kontakit olivat jo tässä vaiheessa lyhentyneet nykyiseen muotoonsa (ks. luku
1.6.4.).

516 Morosan 1994, 4–7.
517 Gardner” 1978, 407–415. Stolp-notaation kehityksestä neumiaakkostojen valossa

ks. Šabalin 1991.
518 Ks. Gardner” 1978, 416–421.
519 Ks. Gardner” 1978, 144–145, 157. Kirjoittaja perustelee toisaalla (2000b, 96–97)

stolp-neumikirjoitustyyppien nimeämistä niiden historialliseen esiintymiseen
nähden käänteisessä aakkosjärjestyksessä. Nimeämisen tausta onkin typologinen:
Gardnerin (mp.) mukaan tyyppi A sisältää eniten informaatiota transkriboinnin
kannalta, tyypissä B sitä on vähemmän ja tyypissä C kaikkein vähiten.
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Stolp-neumikirjoitus on kuitenkin säilyttänyt sen ilmeisesti Coislin-
notaatiosta peräisin olevan periaatteen, ettei näin ole asia. Peräkkäisten neu-
mimerkkien säveltasot eivät nimittäin ole missään määrätyssä suhteessa toi-
siinsa. Neumimelodia, jossa on peräkkäin yksittäistä säveltä osoittavia merk-
kejä, saattaa olla tulkittavissa joko niin, että säveltaso pysyy samana, tai niin,
että säveltaso muuttuu kunkin neumin kohdalla tuntemattomaan suuntaan.520

Esimerkki 4–2. Stolp-neumikirjoituksen muuttuminen. Katkelma kolmesta stikii-
rasta. Rivillä (a) stikiira pyhien Boriksen ja Glebin kunniaksi, notaatio 1100-luvun
puolivälistä, rivillä (b) stikiira apostolien Pietarin ja Paavalin kunniaksi (jonka mal-
lina on edellinen stikiira), notaatio 1300-luvun puolivälistä ja rivillä (c) sama stikii-
ra kuin rivillä (a), notaatio 1400-luvun lopusta.521

C-tyypin neumimelodioita kyetään siis tulkitsemaan vain rajoitetusti, lä-

                                          
520 Ks. Gardner” 1978, 522.
521 Gardner 2000a, 216. Notaatiot ovat peräisin teoksesta Metallov” 1912 (esimerkit

XLI, LXVII, XLLV), ja esimerkin on piirtänyt puhtaaksi Vladimir Morosan.
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hinnä niiltä osin kuin vastaavat melodiat tunnetaan B- ja A-tyypin neumeja si-
sältävistä käsikirjoituksista.522

1400-luvulta lähtien tunnetaan stolp-notaation neumiluetteloita tai -aakkos-
toja.523 Näistä varhaisimmat ovat kuitenkin ainoastaan luetteloita, joihin on
piirretty nimettyjä neumimerkkejä ja -yhdistelmiä. Neumien nimet eivät kui-
tenkaan tarjoa juuri mitään tietoa neumien tai neumiyhdistelmien tulkinnasta.
1500-luvulta alkaen aakkostoissa on myös neumien ja sävelkuvioiden sanal-
lista kuvailua, joka myöskään ei paljasta nykyajan tarkastelijalle juuri mitään
konkreettista niiden soivasta asusta. Ensimmäinen säilynyt neumiaakkosto,
joka sisältää neumien tulkinnan kannalta hyödyllistä tietoa, on Aleksandr”
Mezenec”in laatima ja peräisin vuodelta 1668.524

4.1.2.1. B-tyypin notaatio

Gardner”in525 mukaan vuoden 1551 Stoglav-kirkolliskokouksen jälkeen alkoi
esiintyä lisääntyvässä määrin »[kirkko]laulupedagogista toimeliaisuutta», ja

– – alettiin aistia välttämättömäksi liittää neumimerkkeihin tieto sä-
velten välisistä intervallisuhteista. 1500-luvun loppua kohti miltei jo-
kaisella [kirkkolaulu]mestarilla oli [tähän] oma metodinsa.

Vuoden 1613 jälkeen näitä järjestelmiä alettiin yhtenäistää.526 Tuloksena syn-
tyi neumikirjoituksen laajennus, sinooperimerkit.527 Merkkien nimitys johtuu
siitä, että ne kirjoitettiin neumien eteen tai päälle punaisella musteella, sinoo-
perilla, kun varsinaiset neumimerkit kirjoitettiin mustalla. Sinooperimerkkien
varsinaiseksi systemaatikoksi nimetään novgorodilainen Ivan” Akimovi½”
Šajdurov” (tai Šajdur”), josta ei ole nimen lisäksi säilynyt juurikaan elämä-
kertatietoa. Erään käsikirjoituksen528 mukaan
                                          
522 Ks. Gardner” 1978, 143–145, 522. Gardner” tosin päätyy toteamaan, että C-tyypin

neumien tulkitseminen ei ole »varmaa», eikä siis myönnä, että se olisi mahdoton-
ta. On kuitenkin vaikea kuvitella, että tulkinnan avuksi voitaisiin keksiä menetel-
mä, joka toimisi myös entuudestaan tuntemattomien melodioiden kohdalla. Vrt.
Gusejnova 1992, 311.

523 Näitä ja myöhempiä vastaavia tarkastelevat Bra¼nikov (1972) ja Šabalin (1991).
524 Peterson 1981, 72, 22, viite 16.
525 Gardner” 1978, 524.
526 Eräs käsikirjoitus mainitsee, että työssä olivat mukana moskovalainen pappi Lu-

ka, ³eodor”  Kopyl” Veliki Ustjugista, Semen” Baskakov” Ni¼ni Novgorodista,
Vologdan Pavlovin luostarin igumeni Pamva, Grigorïj Zepalov” ja Kirilo Goli-
cyn”, heidän jälkeensä työtä jatkoivat Lev” Zub”, Ïvan” Šajdur” ja Tihon” Ko-
rela (sit. Metallov” 1915, 50, viite 2).

527 Kinovarnye pomety.
528 Kertomus [sinooperi]merkeistä, jotka kirjoitetaan lauluun neumien päälle. [Ska-

vanîe o pomêtkah_, eve pi[utsq w_ pênîj nad_ znamenem_.]
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Oli muuan laulun didaskal” eli opettaja siinä oikeauskoisessa ja suu-
ressa Venäjän maassa, tunnettu hyvinsoivasta jumalanpalveluslaulus-
ta, nimeltään Ïoann”  Ïoakimov” , jolla oli myös yksinkertainen nimi
Šajdur”. Sillä tämä Ïoann”  monin uutteruuksin ja suurella huolelli-
suudella loi znamennyj-laulua ja muuta hyväsointista. Hänelle Jumala
paljasti [sinooperi]merkkien alkuperäisolemuksen – –.529

Gardner”in530 mukaan Šajdurov”in sinooperimerkit ilmaisivat alunperin
neumin säveltasoa suhteessa edelliseen neumiin heksakordin alueella. Alkuaan
äänenkorkeusmerkkejä oli kuusi: gn (tai g) – gorazdo nizko (= erittäin alhaalta),
n – nizko (= alhaalta), s (tai 3) – srednim” glasom” (= keskiäänellä), m –
mra½no (= synkästi531), p – povyše (= korkeammalta), & (= vanha kirjoitusasu
kirjaimelle w) – vysoko (= korkealta). Myöhemmin, Gardner”in mukaan vasta
1600-luvun loppupuolella, nämä merkit liitettiin kiinteästi säveltasoihin:

Nuottiesimerkki 4–3.

ja sinooperimerkit tulivat ennen pitkää merkitsemään kohdeneuminsa kor-
keinta säveltä joitakin poikkeuksia lukuunottamatta.532 Samalla tuli tarpeelli-
                                          
529 Metallov” 1912, 267, sit. Gardner” 1978, 526: »Bê nêkîj w_ pênîj didaskal_

sirê^_ u^itelx w_ sej prawoslawnoj i welikoj Rossîj prosîqw[îj dob-
roglasîem_ bovestwennago pênîq, imqnem_ Îoann_ Îoakimow_, emuve i
prosto naricowanîe {ajdur_. Sej bo Îoann_ mnogim_ prilevanîem_ i
welikim_ t]anîem_ izobrête znamennago pênîq i izq]nago dobro-
glasîq. Emu sîq otkry Bog_ podlinnîj podmêtkam_ – –.» – Lähes saman
tekstin sisältää Šabalinin (1991, 129) reprodusoima käsikirjoitus 1600-luvun
viimeiseltä neljännekseltä (»Neuvostoliiton valtiollinen V. I. Leninin kirjasto»,
Moskova, käsikirjoitusosasto, f. 379 £ 4).

530 Gardner” 1978, 526–527.
531 Sanan merkitys tässä on epäselvä. Gardner” (mp.) arvelee, että se on merkkinä

heksakordin ainoasta puoliaskelesta.
532 Peterson 1981, 81, 109–110; Kalašnikov” 1996, 9. Kysymykseen tulevat neumit,

joihin on lisätty muunnemerkki soro½’ja no¼ka (?, = harakan jalka). Merkki lisää
neumin kuvaaman nousevan melodialiikkeen loppuun yhden sävelen, joka si-
joittuu askelta ylemmäs kuin sinooperimerkki osoittaa. Tässä tapauksessa siis si-
nooperimerkki antaakin neumin toiseksi ylimmän sävelen. – Kalašnikov” 1996
on vanhauskoisten kustannusliikkeen painattama neumiaakkosto käytännön tar-
peisiin – vanhauskoisethan eivät käytä edelleenkään viivastokirjoitusta. Teokses-
sa selitetään A-tyypin stolp-neumikirjoituksen perusteet sekä luetteloidaan kes-
keisimmät neumit ja sävelkuviot, jotka myös transkriboidaan mutta ei länsimai-
sella nuottikirjoituksella vaan sanallisin selityksin ja yksinkertaisempien neumi-
en avulla. Teos on johdonmukainen selvitys aiheesta ja tarjoaa työkalut ainakin
yksinkertaisimpien neumidokumenttien transkriboimiseksi.
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seksi ottaa käyttöön uusia merkkejä muiden säveltasojen osoittamiseksi. Lo-
pullisessa ja käyttöön vakiintuneessa asussaan sävelkorkeuksia osoittavat si-
nooperimerkit ovat seuraavat:533

Nuottiesimerkki 4–4.

Sinooperimerkkien kirjaintunnukset heijastavat myös ajan kirkkomusiikkiteo-
reetikoiden tapaa jakaa sävelvarasto trikordeihin, »sointuisuuksiin»,534 joista
käytettiin ylläolevia nimityksiä.535

Lisäksi käyttöön tuli sävelkorkeusmerkki r (tai | ) – ravenstvo tai ravno (=
samoin). Merkki osoittaa, että siihen liittyvän neumin lähtösävel on sama kuin
edellisen neumin päätössävel. Merkin tyypillinen käyttö rajoittuu pääasiassa
säveltoistoja sisältäviin melodiajaksoihin.536

Sinooperimerkkeihin tuli kuulumaan myös eräitä melodian kulkuun, ryt-
miin ja esitystapaan liittyviä symboleja. Melodian kulkuun vaikuttavat tai sii-
hen liittyvät merkit ovat lo – lomka (< lomat’ = rikkoa), joka muuttaa astelii-
kettä sisältävän neumin ensimmäisen intervallin terssiksi; 9 – ka½ka (< ka½at’
= täristää) tai kupnaja, jota käytetään osoittamaan heilahtelevaa melodiaa –
merkki ei kuitenkaan sinänsä muuta siihen liittyvien neumien tulkintaa; ( –
zêvok” (= haukotus) tai zakidka, joka liittyy tavallisesti soro½’ja no¼kaan (?),
lisää jälkimmäisen aiheuttaman lisäsävelen eteen neljäsosan mittaisen säve-
len, jonka taso on sama kuin muuntamattoman neumin viimeisellä sävelellä;
) – skobka-merkkiä käytetään ainoastaan mere¼a-licon537 yhteydessä – Ka-

                                          
533 Ks. esim. Kalašnikov” 1996, 7–9.
534 Soglasie on nykyvenäjässä suostumus, sopimus, yksimielisyys, sopu, yhtäläisyys;

kirkkoslaavissa siihen liittyy lisäksi merkitys »harmonia, sävelten rakenteellinen
yhteenliittymä» (D’ja½enko 1993, 631.). Sana löytyy myös Raamatusta, esim.
Dan. 3: 4: »– – Heti kun te kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkki-
pillin ja koko juhlamusiikin soivan, teidän tulee heittäytyä maahan ja kumartaa tätä
kultaista patsasta – –.» Slaavinkielisessä tekstissä kursivoidussa kohdassa on sana
»soglasïe», venäjänkielisessä raamatunkäännöksessä »simfonija» (= sinfonia).

535 Ks. esim. Kalašnikov” mts. 30.
536 Peterson 1981, 79; Kalašnikov” 1996, 8.
537 Lico on eräs kiinteiden sävelkuvioiden laji. Käsittelen sitä ja muita kiinteitä sä-

velkuvioita jäljempänä varsinaisen znamennyj-sävelmistön rakennetarkastelun
yhteydessä. – Mere¼a = merta (pyydys).
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lašnikov”in mukaan se kääntää kohdeneuminsa sävelkulun ylöspäisestä alas-
päiseksi.538

Rytmiin vaikuttavat _ – tihaja (= verkkainen), joka pidentää kohdeneu-
minsa aika-arvoja (tavallisesti esim. neljäsosat pidentyvät puolinuoteiksi;
käytännön tulkinta riippuu yhteydestä) sekä 8 – borzaja (= nopea), joka vas-
taavasti lyhentää kohdeneuminsa aika-arvoja (tavallisesti puoleen). Esitysta-
paan vaikuttaa / – udarka (= paino), joka osoittaa laskevan liikkeen ensim-
mäiselle sävelelle tulevaa aksenttia.539

4.1.2.2. A-tyypin notaatio

Vuosien 1652 ja 1668 komiteoiden päätehtävänä oli neumikirjojen tekstiasun
korjaaminen puhutun kielen mukaisiksi. Kun kirjapainotaito oli tullut tunne-
tuksi Venäjällä jo vuonna 1564, pidettiin tarkoituksenmukaisena siirtyä kä-
sinkirjoitetuista neumikirjoista painettuihin. B-tyypin notaation painattamisen
esteenä olivat sinooperimerkit: ne olisi pitänyt painaa punaisella, mutta kaksi-
värinen painatus ei ollut tuohon aikaan teknisesti mahdollista. Toisen komite-
an johtaja Aleksandr” Mezenec”540 kirjoittaa:

Merkit, joita käytetään soglasien [= sointuisuuden, ts. säveltasojen]
osoittamiseen meidän vanhassa venäläisessä notaatiossamme, ovat
kirjainmerkkejä, jotka eivät sovellu painatukseen. Sen sijaan, että
soglasie osoitettaisiin näiden kirjainten avulla, neumien kanssa käy-
tetään [nyt] priznaki [= lisämerkkejä] sävelkorkeuden esittämiseen.

Mezenec”in esittelemien lisämerkkien tarkoituksena oli siis korvata punai-
set sinooperimerkit ja mahdollistaa siten neumikirjojen painatus yhdellä vä-
rillä.541 Fyysiseltä asultaan lisämerkit ovat mustia täpliä ja pystyviivoja, jotka
liitetään neumien vartaloon. Lisämerkit voidaan merkitä kahteen positioon.
Ensimmäisessä positiossa merkki sijaitsee neumin vartalossa vasemmalla tai
keskellä, toisessa positiossa ylhäällä tai oikealla. Aktuaalisen sijainnin ratkai-
see neumin kirjoitusasu.

Lisämerkkien toimintaperiaatteena on, että ilman merkkiä olevien neumien
korkeimmat (tai toiseksi korkeimmat) sävelet osuvat säveltasoille !, 1, $ tai
4,542 lisämerkillä ensimmäisessä positiossa varustettujen neumien vastaavat

                                          
538 Peterson 1981, 77–81; Kalašnikov” 1996, 8–29, 35.
539 Mp.
540 Mezenec” 1668, sit. Smolenskïj 1888, sit. Peterson 1981, 3.
541 En ole löytänyt mistään selitystä sille, miksei sinooperimerkkejä olisi voinut yk-

sinkertaisesti painaa mustalla. Käsikirjoitusten myöhemmät yksiväriset repro-
duktiot osoittavat, ettei neumijärjestelmän luettavuus kärsi tästä seikasta millään
olennaisella tavalla.

542 Eli g, c1, f1 ja b1.
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sävelet osuvat tasoille ", 2, % tai 5,543 ja lisämerkillä toisessa positiossa sävelet
ovat tasoilla #, &, 3 tai 6.544 Seuraava taulukko valaisee asiaa:

Taulukko 4–5.545

Vaikuttaa ongelmalliselta, että lisämerkit eivät anna kohdeneuminsa yksi-
selitteistä säveltasoa. Kuitenkin jo C-tyypin notaatio sisältää erään ominai-
suuden, joka helpottaa tätä ongelmaa. Nimittäin neljään tavallisimpaan perus-
neumiin, jotka ovat statija (= viivytys), krjuk (= koukku tai haka), pod½ašie (=
lautanen) ja skamejca (= pieni penkki), liittyy jo tässä notaatiossa mahdolli-
suus osoittaa, mihin trikordiin (soglasieen) kyseinen neumi sijoittuu. Neumis-
sa on eri määrä mustia täpliä tämän merkiksi (ks. taulukko 4–6). Myös eräillä
muilla neumeilla on se ominaisuus, että niitä käytetään vain tiettyjen trikordi-
en alueella.546

Joka tapauksessa on selvää, ettei lisämerkkijärjestelmä ole yksinään lähes-
kään niin helposti luettava kuin sinooperimerkkijärjestelmä. Tässä valossa on
ymmärrettävää, ettei se tullut milloinkaan käyttöön siinä muodossa, jossa Me-
zenec” oli tarkoittanut. Neumikirjojen painatushanke eteni nimittäin niin pit-
källe, että moskovalainen kirjapaino valmistutti kirjakkeet ja matriisit työtä
varten, mutta tuntemattomasta syystä painatusta ei koskaan aloitettu. Gard-
ner”in mukaan syynä saattoi olla samoihin aikoihin käynnissä ollut viivasto-

                                          
543 Eli a, d1, g1 ja c2.
544 Eli h, e1, a1 ja d2. Kalašnikov” 1996, 28–29. Kalašnikov” (mts. 7) toteaa, että

»Muinaisten aikojen laulajat esittivät veisuja (mustien) perusneumien mukaan
ilman punaisia [sinooperi]merkkejä, siten että perusneumilla on erityiset lisä-
merkkinsä, jotka antavat selvästi kyseisen neumin sävelkorkeuden.» Hän kuiten-
kin erehtyy varsin raskaasti uskoessaan, että lisämerkit ovat sinooperimerkkejä
aikaisempaa keksintöä.

545 Kalašnikov” mts. 29. En esitä tässä taulukkoa kokonaisuudessaan.
546 Ks. Peterson 1981, 87–88.
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kirjoituksen – kiovalaisen neliönuottikirjoituksen – yleistyminen.547 Neu-
meista ei kuitenkaan vielä luovuttu; kirjat kopioitiin edelleen käsin.

Taulukko 4–6.548

Koska sinooperimerkkijärjestelmä oli helppolukuinen, eikä kirjojen paina-
tuksesta, mitä varten lisämerkit kehitettiin, tullut mitään, kävi niin, että A-
tyypin stolp-notaatiossa tulivat käyttöön molemmat järjestelmät. A-tyypin
notaatio eroaa siis B-tyypistä lähinnä lisämerkkien osalta, eikä nykyajan tran-
skriboijalle ole sanottavaa merkitystä sillä, kummasta notaatiosta on kysymys.
Molemmat ovat täsmälleen yhtä helposti (tai vaikeasti) luettavia.549

                                          
547 Gardner” 1982, 53–54. – Ironista kyllä, Mezenec” (Mezenec” mt., sit. Peterson

1981, 20) oli neumikirjoituksen intohimoinen puolustaja: »On niitä vähätaitoisia,
jotka eivät ole tottuneet opiskelemaan tätä [stolp-]notaatiota ja kehtaavat pilkata
– – sitä. He sanovat, ettei se ole – – yhtä hyvin järjestetty kuin viisiviivainen no-
taatio. On selvää, että tämä johtuu heidän välinpitämättömyydestään ja ymmär-
ryksen puutteestaan. Mutta sanokaamme sellaisille: Tulkaa, nähkää ja soveltakaa
itse ahkerasti tätä vähäistä kommentaaria ja neumien selitystä – –. Sillä se [no-
taatio] on hyvin järjestetty ja kykenevä ilmaisemaan sekä rytmiä että sävelkorke-
utta; tämä notaatio soi hyvin. Se ei ole liian vaikeaa niille, jotka tutkivat sitä ah-
keruudella – –.»

548 Kalašnikov” 1996, 31.
549 Gardner” 1982, 53–54. Toisaalla (Gardner 2000b, 96) kirjoittaja kuitenkin toteaa

havainneensa eräiden 1960-luvun kirjoitustensa (Gardner & Koschmieder 1963–
72; Gardner 1960; 1962) ilmestymisen jälkeen, että itse asiassa A- ja B-tyyppien
notaatioiden oikeinkirjoituksessa on »suuri ero», jota »ei voi todeta ensi silmä-
yksellä», kun taas tyypit B ja C ovat oikeinkirjoituksen suhteen näiltä osin sa-
manlaisia. Valitettavasti Gardner ei tarkemmin demonstroi kyseistä eroa.
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4.1.2.3. Neumimerkit550

Kalašnikov”in luettelossa varsinaisia A-tyypin notaatiossa käytettäviä neu-
meja on kaikkiaan 142 kappaletta, joista yksisävelisiä on 25, kaksisävelisiä
27, kolmisävelisiä 44, nelisävelisiä 27, viisisävelisiä 4, kuusisävelisiä 2 sekä
seitsen-, kahdeksan- ja yhdeksänsävelisiä kutakin 1. Lisäksi neljän neumin
kohdalla sävelmäärä vaihtelee sävelmäjaksosta riippuen. Ei yhtään säveltä si-
sältävä neumi on fita ( u ), jota käytetään fita-sävelkuvion indikaattorina. Vii-
den neumin osalta sävelten määrää ei voida osoittaa, sillä neumit esiintyvät
ainoastaan tietyissä lico-sävelkuvioissa.551

Useimmat neumit tulkitaan samoin jokaisessa sävelmäjaksossa. Niiden li-
säksi on muutamia neumeja, jotka saavat eri tulkinnan sävelmäjaksosta riip-
puen, ja muutamia sellaisia neumeja, jotka esiintyvät vain tietyissä sävelmä-
jaksoissa.552

On merkillepantavaa, että yksi- ja kaksisävelisiä neumeja on kokonaismää-
rästä n. kolmannes. Tämä kertoo siitä, että neumikirjoitus sisältää runsaasti
redundantteja merkkejä, ts. samoin tulkittavia merkkejä on useita. Kyseinen
neumikirjoituksen ominaisuus vaikuttaakin suorastaan käsittämättömältä. Se-
lityksenä samaa tarkoittavien neumien suurelle määrälle voidaan pitää hypo-
teesia, jonka mukaan merkit ovat sisältäneet myös esitystapaa koskevaa in-
formaatiota. Valitettavasti tämä informaatio lienee unohtunut viimeistään
1600-luvulla.

Kun tarkastellaan 1–4-sävelisten neumien lukumäärää, havaitaan, että use-
ampia säveliä sisältäviä merkkejä on murto-osa tästä määrästä. Neumidoku-
mentteja silmämääräisesti arvioimalla553 voidaan todeta, että useimmat neu-
mimerkeistä ovat 1–2-sävelisiä, ja että neli- ja useampisäveliset neumit ovat
kohtalaisen harvinaisia. Yhtä neumia kohti ei milloinkaan kirjoiteta useampia
tekstitavuja, mutta yksi tekstitavu voidaan varustaa usealla neumimerkillä.

Useampisäveliset neumit kuvaavat lähes poikkeuksetta asteittaista melodian
kulkua. Perusneumin merkitystä tässä suhteessa muuttaa sinooperimerkki lom-
ka.554 Muutoin hyppyjä sisältävät melodiakulut osoitetaan sävelkorkeusmer-
keillä ja lyhyemmillä neumeilla (lukuunottamatta kiinteitä sävelkuvoita – mm.
fitoja ja licoja). Tässä valossa on selvää, että neumijärjestelmä ilman sinoope-
rimerkkejä ja/tai lisämerkkejä on melodioiden kulun osalta tulkinnanvarainen,
eikä ole mahdollista luotettavasti selvittää, missä määrin melodiat ovat muun-
                                          
550 En esittele tässä yhteydessä perusneumeja yksityiskohtaisella tasolla, mikä olisi

mahdotonta tämän tutkimuksen puitteissa. Tarkoituksenani on ainoastaan antaa
lukijalle jonkinlainen käsitys stolp-neumijärjestelmän periaatteista. Neumien
kirjoitusasusta riittävän näytteen tarjoavat edelliset taulukot sekä seuraavan sivun
nuottiesimerkki.

551 Kalašnikov” 1996, 10–26. – Em. sävelkuvioissa ei noudateta neumikirjoituksen
yleisiä sääntöjä.

552 Mp.
553 Ks. esim. Oktoih” 1999.
554 Ks. sinooperimerkkien kuvaus ylempänä tässä tekstissä.
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tuneet ennen sävelkorkeuden merkintäjärjestelmien käyttöönottoa.555

Seuraava nuottiesimerkki sisältää katkelman A-tyypin notaatiota sekä tran-
skription. Razumovskïjn alkuperäisen esimerkin yläpuolelle olen sijoittanut
kaksi tekstiriviä, joista ylemmälle olen kommentoinut sinooperimerkit ja
alemmalle nimennyt perusneumit.

Nuottiesimerkki 4–7. A-tyypin stolp-notaatiota ja transkriptio.556

Ensimmäinen sinooperimerkki vasemmalla osoittaa säveltasoksi e1:n. En-
simmäinen neumi on paraklit,557 joka kuvaa yhtä puolinuottia. Toinen sävel-
korkeusmerkki osoittaa seuraavan neumin ylimmäksi säveltasoksi g1:n. Sen
alapuolella on lomka, joka muuttaa seuraavan krjuk-neumin kahdeksi terssin
erottamaksi neljäsosaksi. Krjukia seuraa e1:tä osoittava sävelkorkeusmerkki.
Stopica merkitsee yhtä puolinuottia. Ensimmäistä stopicaa seuraa sävelkor-
keusmerkki ravno – samoin. Toisen stopican jälkeen tulee f1:tä osoittava sä-
velkorkeusmerkki, jota seuraa neumi pod½ašie – tämä neumi merkitsee kahta
neljäsosaa laskevassa asteliikkeessä. Sitä seuraa d1:tä osoittava sävelkorkeus-
merkki, jonka jälkeinen neumi zapjataja (= pilkku) merkitsee jälleen puo-
linuottia. Palkaa (= sauva), joka kuvaa taas puolinuottia, edeltää e1:tä osoitta-
va sävelkorkeusmerkki. Viimeinen sävelkorkeusmerkki osoittaa d1:tä, ja sitä
seuraa neumi prostaja, joka merkitsee kokonuottia.
                                          
555 Gusejnova (1992, 311–312) katsoo, että vaikka neumijärjestelmä säilyi ulko-

asultaan samanlaisena ainakin parisataa vuotta, neumien tulkinta muuttui suures-
tikin, ja Bra¼nikovin (1949, 58, sit. Gusejnova mp.) mukaan tämän vuoksi »ei
voida puhua [mistään melodioiden] varioitumisesta; melodiat syntyivät tyystin
uudelleen.»

556 Razumovskïj 1867, 152.
557 Paraklit esiintyy yleensä vain melodian alussa, harvemmin muualla (Kalašni-

kov” 1996, 11, viite 1). Sana on peräisin bysanttilaisesta neumiterminologiasta:
paraklitike-niminen neumi löytyy bysanttilaisesta ekfoneettisesta merkistöstä,
josta se on mahdollisesti lainautunut stolp-notaatioon, sekä keski- ja myöhäis-
bysanttilaisista notaatioista. Edellisessä se osoittaa fraasin »rukouksellista» tul-
kintaa (Wellesz 1961, 252–253). Jälkimmäisissäkään se ei omaa sävelsisältöä
vaan vaikuttaa pidentävästi aika-arvoihin (mts. 295).
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4.1.2.3.1. Neumikirjoitus kiinteissä sävelkuvioissa

Kuten todettua, neumikirjoituksen tavanomaiset säännöt eivät päde ns. kiin-
teissä sävelkuvioissa, joita ovat mm. popevkat, licot ja fitat.558 Perusneumien
lisäksi muinaisvenäläisissä neumiaakkostoissa esitellään näitä kiinteitä sävel-
kuvioita.

Kirjoitusasultaan kiinteät sävelkuviot ovat yksinkertaisesti vakioituja neu-
misarjoja, joissa neumit ovat sinänsä järjestelmän perussääntöjen mukaisia.
Neumisarja on luonnollisesti tulkittavissa perussääntöjen avulla melodiaksi,
mutta erikoista on se, että tässä yhteydessä neumisarjan todellinen melodiasi-
sältö poikkeaa standarditulkinnasta. Näin on jopa siinä määrin, ettei melodi-
alla ole välttämättä mitään tekemistä standarditulkinnan kanssa.559

Historiallisessa jatkumossa kiinteiden sävelkuvioiden osuus notaatiossa
kasvoi ainakin 1600-luvulle saakka, jolloin niiden merkitys kompleksisem-
missa melodioissa oli muodostunut huomattavaksi. Tämän vuoksi myös sä-
velkuvioiden luetteloja laadittiin yhä runsaammin. Sävelkuvioihin liitettiin
termi tajnozamknennost’ [= »salamerkkisyys»] juuri siitä syystä, että niiden
neumiasun tulkitseminen edellytti eräänlaista »salatietoa».560

4.1.3. Muut neumikirjoitusjärjestelmät561

1500-luvun puolivälissä stolp-notaation rinnalle ilmaantui muita neumikir-
joitusjärjestelmiä. Ensimmäiset demestvennyj-notaatiolla562 kirjoitetut doku-
mentit ovat Razumovskïjn563 mukaan peräisin Novgorodista n. vuodelta 1569.
Kyseisellä notaatiolla kirjoitettiin sekä yksiäänisiä että moniäänisiä neumido-
kumentteja, jotka sisälsivät lähinnä demestvennyj-sävelmistön melodioita. No-
taatio muistuttaa ulkoisesti stolp-notaatiota mutta sisältää joitakin jälkimmäi-
sessä tuntemattomia neumeja ja erikoismerkkejä. Joidenkin notaatioille yh-
                                          
558 Termiä popevka ei ole sanakirjoissa. Sananmuodostuksellisista lähtökohdista po-

pevka kääntyisi suomeksi esim. »laulamus». Lico-termin etymologia on tunte-
maton. Sana on suomeksi »kasvot» tai »henkilö». Fita-nimitys tulee kreikan
theta-kirjainta (θ) tai kirkkoslaavin ¾ita-kirjainta (F) muistuttavasta neumimer-
kistä ( u ), jollainen esiintyy ao. neumisarjassa. Käytännössä licoa ja fitaa näyttää
erottavan lähinnä fita-merkin kuuluminen jälkimmäisen kirjoitusasuun, muutoin
kyse on samantyyppisestä musiikillisesta entiteetistä. (Ks. esim. Bra¼nikov 1984,
16–26.) Koska kysymys on enemmän musiikillisista rakenteista kuin no-
taatiojärjestelmän ominaisuudesta, palaan kiinteisiin sävelkuvioihin jäljempänä
luvussa 6.7.2.1. znamennyj-sävelmistön musiikillisen muotoutumisen tarkastelun
yhteydessä.

559 Gusejnova 1992, 314; Bra¼nikov mp.
560 Mp.
561 Gardner” 1978, 491–516.
562 Demestvennoe znamja.
563 Razumovskïj 1867, 185.
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teisten merkkien tulkinta poikkeaa eri notaatioissa. Edelleen demestvennyj-
notaatiossa on mahdollista yhdistää neumeja ligatuureiksi.564

Demestvennyj-notaatiota kirjoitettiin alkuaan ilman sinooperimerkkejä,
mutta ne tulivat siinä myöhemmin käyttöön samoin kuin stolp-notaatiossa.
Notaatiota käytettiin runsaasti 1600-luvulla, mutta Nikon”in uudistusten
myötä se menetti merkityksensä. Se säilyi kuitenkin käytössä vanhauskoisilla.

Notaation transkriboiminen ei ole vaikeaa, mikäli se on varustettu sävel-
korkeusmerkeillä. Tämä koskee kuitenkin ainoastaan yksiäänisiä dokument-
teja. Polyfonisten demenstvennyj-partituurien tulkinta sisältää monia ratkai-
semattomia kysymyksiä, vaikkakin transkribointia on harrastettu erityisesti
Neuvostoliitossa ja Venäjällä.565

Put’-notaatio566 syntyi samoihin aikoihin kuin demestvennyj-notaatio tai
jonkin verran varhemmin. Tämäkin notaatio perustuu stolp-notaatioon ja seu-
raa sen periaatteita. Notaatio sisältää sekä stolp- että demestvennyj-notaati-
oiden kanssa yhteisiä neumeja ja lisäksi sellaisia, joita ei tavata muissa notaa-
tioissa.567 Put’-notaatiota ei varustettu sinooperimerkein, vaan sillä notatoidut
melodiat transkriboitiin ennen pitkää stolp-notaatiolla. Notaation käytännön
merkitys jäi ilmeisesti vähäiseksi. Put’-notaation transkriboiminen ilman vas-
taavia stolp-dokumentteja ei näytä olevan helposti mahdollista, koska sävel-
korkeusmerkit puuttuvat.

1500-luvun lopussa ilmaantui kolmas stolp-notaation variantti, kazanilai-
nen notaatio.568 Tämä notaatio sisältää piirteitä kolmesta aikaisemmasta,
mutta sen tarkkaa toimintaperiaatetta tai täsmällisiä eroja muihin notaatioihin
ei juurikaan tunneta. Säilyneitä dokumentteja on niukasti, eivätkä ne ole olleet
tutkijoiden ulottuvilla. Notaatio jäi lyhytaikaiseksi ja unohdettiin täysin.569

Stolp-notaatioon verrattuna edellämainitut neumikirjoitusjärjestelmät jäivät
tämän tutkimuksen kannalta merkitykseltään vähäisiksi, joten en tarkastele
niitä yksityiskohtaisesti.

                                          
564 Gardner” 1978, 151; ks. myös Šabalin 1991, 207–210, joka sisältää demestvennyj-

ja stolp-notaatioiden välisen muunnostaulukko-käsikirjoituksen reproduktion.
565 Gardner” mp. Spesifisti demestvennyj-sävelmistöön ja -notaatioon keskittyvä

tutkimus on Gardner 1967. Neuvostoliitossa polyfonisten demestvennyj-parti-
tuurien tutkimusta ja transkribointia ovat harjoittaneet mm. Beljaev (1962; erit. s.
68–108), Uspenskij (1971a; 1971b) ja Bra¼nikov (Uspenskij 1971b).

566 Putnoe znamja.
567 Put’-notaatiota käsittelee eräs neumiaakkosto vuodelta 1604, josta on saatu jon-

kin verran tietoa notaation ominaisuuksista. Ks. Gusejnova 1992, 312–315. Ks.
myös Šabalin 1991, 196–199, jossa on reprodusoitu erään myöhemmän käsikir-
joituksen (Saltykov-Š½edrinin yleinen kirjasto, Pietari, Sofijskoe sobranie £
490) sisältämä put’- ja stolp-neumien välinen muunnostaulukko.

568 Kazanskoe znamja.
569 Gardner” 1978, 512–515. Šabalinin (1991, 200–206) ulottuvilla on kuitenkin ollut

eräs käsikirjoitus (Saltykov-Š½edrinin yleinen kirjasto, Pietari, Sobranie Titova £
637), joka sisältää kazanilaisen ja stolp-notaation välisen muunnostaulukon.
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4.2. Kirkollinen sävelikkö

Neumijärjestelmän äänenkorkeusmerkit muodostavat määrätyn sävelasteikon.
Useissa ennen vallankumousta julkaistuissa kanonisen kirkkomusiikin oppi-
kirjoissa sekä mm. Synodin Sputnik” psalomš½ika -nuottilaitoksessa tämä as-
teikko esitetään varustettuna nimityksellä (venäläinen) kirkollinen sävelikkö
tai sävellaji.570 Se on asultaan seuraava:

Nuottiesimerkki 4–8. Kirkollinen sävelikkö.571

Tämä määrittely on osin vajavainen. Sinooperimerkkeihin verrattuna sävel
c2 puuttuu, ja todellisuudessa Synodin nuottikirjoissa on myös melodioita,
jotka ulottuvat ylhäällä d2- sekä alhaalla f- ja e-säveliin.572 Tällaiset melodiat
ovat kuitenkin harvinaisia.573

Kirkollisen sävelikön taustana on siis znamennyj-sävelmistön sävelikkö, jo-
ka tuli automaattisesti käyttöön myös myöhemmissä kanonisissa sävelmistöis-
sä. Kirkollisessa sävelikössä merkillepantavaa ei ole sen absoluuttinen ulottu-
vuus vaan sävelikön epäsymmetrisyys. Yksiviivaisen oktaavin h-sävel on ni-
mittäin aina alennettu, kun pienen oktaavin h on aina palautettu. Muita kro-
maattisia muunteita ei tavata.574 Voznesenskïj toteaa säveliköstä, ettei se
                                          
570 Cerkovnyj zvukorjad, cerkovnyj lad.
571 Potulov” 1898, 12; ks. myös Sputnik” psalomš½ika 1916, 28.
572 Kaksiviivainen d selittyy myös neumijärjestelmästä käsin soro½’ja no¼kan avul-

la, jolloin sinooperimerkki antaa neumin toiseksi ylimmän sävelen. Pienen g:n
alapuoliset sävelet selittyvät sillä, etteivät sinooperimerkit rajoita neumin ulottu-
vaisuutta alaspäin.

573 Ks. Voznesenskïj 1890, 39; Gardner” 1969, 146. Voznesenskïjlla sävelikkö on
e–c2, Gardner”illa g–d2.

574 Voznesenskïj (1890, 40–42) on havainnut, että alennusmerkkejä löytyy muiltakin
säveliltä joissakin sellaisissa Prazdniki-nuottikirjan melodioissa, jotka ilmeisesti
on neumitranskription yhteydessä transponoitu (kyseessä lienee jokin vanha pai-
nos, jota kirjoittaja ei valitettavasti identifioi). Lisäksi joissakin vuoden 1772 Obi-
hodissa painetun kiovalaisen sävelmistön melodioissa esiintyy korotusmerkkejä.
Kaikista myöhemmistä laitoksista ne puuttuvat. Niissä kanonisissa nuottikirjoissa,
jotka ovat ulottuvillani, en ole havainnut Voznesenskïjn kuvaamia ilmiöitä. Nuot-
tikuvasta puuttuvien kromaattisten muunteiden mahdollisuudesta sävelmiä esitet-
täessä ei ole saatavilla varmaa tietoa. Tällaisesta ei ole evidenssiä ainakaan enää
siltä ajalta, jolloin kirkkomusiikin systemaattinen tutkimus Venäjällä alkoi.
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tästä syystä ole sen paremmin duuri kuin molli näiden sanojen nykyi-
sessä merkityksessä. 575

On paikallaan todeta, ettei kirkollinen sävelikkö ole tällä perusteella myös-
kään minkään länsimaisen kirkkosävellajin kaltainen.

Sinooperimerkeistä käsin tarkasteltuna kirkollinen sävelikkö jakaantuu
puoliaskelten erottamiin identtisiin trikordeihin.

Nuottiesimerkki 4–9. Kirkollinen sävelikkö jaettuna trikordeihin ja varustettuna
vastaavilla sävelkorkeusmerkeillä ja solmisaationimillä.

Alimmalla rivillä oleva muunnos eurooppalaisiksi solmisaationimiksi esiintyy
eräissä teoreettisissa kirjoituksissa, kuten Kalašnikov”illa ja Gardner”illa.576

Sinooperimerkit seuraavat samanlaista jaksollisuutta.
Sävelikkö on kirjallisuudessa jaettu trikordien lisäksi myös limittäisiin,

identtisiin tetrakordeihin. Sputnik” psalomš½ikassa perustellaan korkean h:n
alentamista juuri samanlaisten tetrakordien välttämättömyydellä.577

Nuottiesimerkki 4–10. Kirkollinen sävelikkö jaettuna limittäisiin tetrakordeihin.

Identtisten tri- tai tetrakordien vaatimuksesta käsin voidaan esittää speku-
laatio kirkollisen sävelikön laajentamiseksi alas- ja ylöspäin. Tuloksena syn-
tyvä sävelikkö olisi seuraavanlainen:

                                          
575 Voznesenskïj 1890, 32.
576 Gardner” 1969, 150; Kalašnikov” 1996, 9. Kalašnikov” esittää sävelet siten, että

g on »matala do» (ut” nizkoe), a »matala re», h »matala mi», c1 »korkea do» (ut”
vysokoe), d1 »korkea re», e1 »korkea mi», f1 »matala fa», g1 »matala sol» (sol’
nizkoe), a1 »matala la» (lja nizkoe), b1 »korkea fa» jne. Voznesenskïj (1890, 31)
nimeää tämän tavan käyttää solmisaationimiä »vanhaksi».

577 Mm. Sputnik” psalomš½ika 1916, 28.
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Nuottiesimerkki 4–11. Hypoteesi kirkollisen sävelikön laajentamiseksi.578

Tällä tavoin konstruoidulla säveliköllä tai sen alijoukolla, kirkollisella säve-
liköllä, on eräs kiinnostava ominaisuus. Nimittäin kyseisen sävelikön puitteissa
mikä hyvänsä melodia on transponoitavissa puhtaalla kvartilla mihin hyvänsä
suuntaan ilman, että melodian intervallisisältö muuttuu. Tämä selittää kvartti-
transpositioiden yleisyyden kirkkomusiikissa; yhdessä lähteessä yhdellä tasolla
sijaitseva melodia voi toisessa lähteessä olla transponoitu kvarttia ylemmäs tai
alemmas, eikä transpositio edellytä tilapäisten etumerkkien käyttöönottoa.

Sävelikkö voidaan jakaa tetrakordeihin myös seuraavasti:579

Nuottiesimerkki 4–12. Kirkollinen sävelikkö jaettuna kokoaskelen erottamiin tet-
rakordeihin.

Tällöin saadaan kolme rakenteeltaan erilaista kokoaskelen erottamaa tetra-
kordia: jooninen (J), doorinen (D) ja fryyginen (F). Itse asiassa koko säveli-
köstä löytyy vain em. kolmentyyppisiä tetrakordeja:580

Nuottiesimerkki 4–13. Kirkollisesta säveliköstä saatavat erityyppiset tetrakordit.

Lyydinen tetrakordi puuttuu siitä syystä, että h1 on aina alennettu.581

                                          
578 Ks. Gardner” 1969, 152.
579 Mts. 148.
580 Gardner” (1969, 160–161) tarkastelee tältä kannalta vain trikordeja, joiden ole-

tetun merkityksen kirkkomusiikin tonaliteetin analysoinnille hän johtaa neumi-
uudistusten ajan teoreettisesta kirjoittelusta. Trikordien osalta tulos on tetrakor-
deja vastaava, mutta Gardner”ilta on kenties jäänyt huomaamatta, ettei mikään
diatoninen sävelikkö sisällä muunlaisia trikordeja.

581 Mikäli kirkolliseen sävelikköön sisällytetään pieni f, saadaan myös lyydinen tet-
rakordi. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole fundamentaalista merkitystä, sillä pienen
f:n tai e:n sisältävät melodiat ovat harvinaisia.
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4.2.1. Kirkollinen sävelikkö ja kirkkomusiikkimelodioiden tonaliteetti

Venäläisen kanonisen kirkkomusiikin melodiat käyttävät poikkeuksetta sävel-
varastonaan edellämainittua kirkollista sävelikköä. Käytännössä kuitenkin sä-
veliköstä on kerrallaan käytössä vain pieni osa. Znamennyj-musiikin kohdalla
melodoiden ulottuvuus ylittää harvoin oktaavia, ja myöhemmissä sävelmis-
töissä kvartin tai kvintin suuruiset ambitukset ovat tavanomaisia. Jo suppeista
ambituksista yksinään seuraa, että melodiat ovat tonaalisesti moniselitteisiä:
ne voidaan esimerkiksi ilman dissonansseja soinnuttaa useammassa moodissa
tai sävellajissa.

Vaikka kirkollinen sävelikkö on kanonisten sävelmistöjen ainoa kodifioitu
tonaalinen periaate, se ei voi vastata kysymykseen melodioiden todellisesta
tonaalisesta luonteesta. Yhtä lailla tonaliteetin määritys käyttäen lähtökohtana
länsimaisia moodeja sekä alku-, vallitsevan ja päätössävelen määrityksiä on
osoittautunut melko hedelmättömäksi.582 Tiedossani ei kuitenkaan ole sellaisia
tutkimuksia, joissa kanonisten sävelmistöjen tonaliteettia tarkasteltaisiin sys-
temaattisesti mistään muusta lähtökohdasta kuin länsimaisisten moodien to-
naalisista ominaisuuksista käsin.583

Voidaan myös kysyä, missä määrin yksiäänisten melodioiden tonaliteetin
tarkastelu ylipäänsä on mielekästä. Nähdäkseni kysymys saa relevanssia vasta
siinä vaiheessa, kun tarkastellaan yksiäänisiä melodioita soinnutetussa asussa
tai yritetään löytää yleisiä sääntöjä niiden soinnuttamiseksi jossakin määrätys-
sä tyylissä. Kysymyksen laajuuden vuoksi en voi käsitellä sitä yksityiskohtai-
semmin tässä tutkimuksessa.

4.3. Mallimelodiat

Bysanttilaisessa kirkkomusiikissa on itsenäisyytensä perusteella kolmenlaisia
melodioita. Idiomelon on itsenäinen melodia, joka liittyy vain tiettyyn hymno-
grafiseen tekstiin eikä voi esiintyä muussa kirkkoveisussa. Automelon on
myös itsenäinen melodia; se on alkuaan syntynyt tiettyä tekstiä varten, mutta
sitä käytetään myös muiden tekstien melodiana, mallimelodiana. Prosomoion
on epäitsenäinen melodia; käytännössä prosomoion-veisun melodiana on jo-
kin automelon. Jumalanpalveluskirjojen tekstilaitokset sisältävät maininnan
siitä, mitä melodialajia tietyn veisun yhteydessä käytetään.584

Mallimelodiajärjestelmä muotoutui bysanttilaiseen kirkkomusiikkiin käy-

                                          
582 Esim. Razumovskïj, Arnold” ja Voznesenskïj.
583 Edellämainittujen vallankumousta edeltävän ajan kirjoittajien näkemyksistä poik-

keavan tarkastelutavan on esittänyt Uspenskij (1971a, 68–148); ks. myös kansan-
musiikkiin keskittyvä 1973). Uspenskijn töiden ongelmana on se kritiikitön olet-
tamus, että pelkästään melodiasäkeiden käyttämien sävelikköjen dokumentointi
antaisi valaistusta kysymykseen melodioiden tonaliteetista.

584 Gardner” 1978, 108–109.
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tännöllisistä lähtökohdista käsin. Uusia tekstejä saatettiin laatia käyttäen mal-
lina jotakin aikaisempaa tekstiä, jolloin uusi prosomoion-teksti poikkesi alku-
peräisestä ainoastaan muutamissa sanoissa; ja mikäli uutta tekstiä ei kirjoitettu
vanhan tekstuaaliseksi toisinnoksi, prosomoion-teksti seurasi kuitenkin auto-
melon-tekstin metristä rakennetta tavumäärien ja sanapainojen osalta. Näin-
ollen uusi prosomoion voitiin vaivattomasti esittää automelon-melodialla.585

Kun jumalanpalveluskirjoja käännettiin kreikasta kirkkoslaaviksi, malli-
melodiajärjestelmä kopioitiin myös käännöksiin. Slaavilaiseen terminologiaan
idiomelon käännettiin sanalla samoglasen” (mon. samoglasny), automelon sa-
nalla samopodoben” ja prosomoion sanalla podoben” (mon. podobny). Niinpä
typikon toteaa indiktion586 kohdalla:

– – Ja laulamme indiktion stikiirat, 3 [kpl.]: 1. sävelmä. Podoben”,
N[e]b[es]nyh” ½inov” [radovanïe]: Samoslovnago i b[o]¼estvennago...
I prepodobnago[,] 3 [kpl.]: 5. sävelmä. Podoben”: Prepodobne
o[t]½e... Muut stikiirat[,] samoglasny 4 [kpl.], 2. sävelmä: Ot” korene
bl[a]gago... – –.587

Teksti tarkoittaa, että kolmen ensimmäisen stikiiran (joista nimeltä maini-
taan ensimmäinen ja viimeinen) mallina on ensimmäisen sävelmäjakson au-
tomelon-melodia, joka annetaan veisussa Nebesnyh” ½inov” radovanïe, kol-
men seuraavan stikiiran mallina on viidennen sävelmäjakson automelon-
melodia Prepodobne ot½e. Muut neljä stikiiraa ovat idiomelon-veisuja, joista
ensimmäinen on toisen sävelmäjakson Ot” korene blagago.

Näin siis typikon edellyttää stikiirojen laulamista mallimelodioiden mu-
kaan. Mutta slaavilaisia jumalanpalvelustekstejä sanatarkasti käännettäessä ei
ollut aikoinaan mitään mahdollisuuksia säilyttää käännöksissä malliveisujen
tekstien metristä rakennetta. Näinollen periaatteen noudattaminen on aina ol-
lut käytännössä hyvin vaikeaa. Venäläiset tosin sävelsivät omia, bysanttilai-
sesta musiikista poikkeavia mallimelodioita, jotka ovat tekstin sijoittelun
osalta joustavampia kuin bysanttilaiset esikuvat, mm. siten, että niissä on re-
sitatiivista säveltoistoa.588

Slaavilaisessa traditiossa mallimelodioita oli kolmea hymnografian lajia
varten. Tiettyjä melodioita käytettiin stikiiroissa, tiettyjä tropareissa ja joitakin
eksapostilarioissa. Käytännössä ei ole selvyyttä, missä määrin mallimelo-
diajärjestelmää todellisuudessa noudatettiin. Joka tapauksessa se on ollut han-
kalaa ja vaatinut kirkkomuusikoilta huomattavaa paneutumista ja keskitty-

                                          
585 Mp.; ks. myös Gardner 1995.
586 Kirkkovuoden alku, 1. syyskuuta.
587 Týpikon” 1997, 111: »– – И& пое1мъ стiхи3ры *нд«кта, Ђ: Гла1съ А. Подо 1бенъ, Нбcныхъ

чинw1въ: Самосло1внагw и3 бЖе 1ственнагw: И& преподо 1бнагw Ђ: Гла1съ E: Подо 1бенъ:
Преподо 1бне ’Че: И%ны стiхи1ры самогла1сны Д, гласъ Б: T ко1рене бЛга1гw: – –.» (Korostuk-
set J. H.:n.)

588 Gardner” mp.
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mistä, aivan toisin kuin on laita bysanttilaisen järjestelmän kohdalla. Käytän-
nön vaikeuksien vuoksi mallimelodioiden käyttö hiipui viimeistään 1600-lu-
vun puolivälissä, kun znamennyj-sävelmistön rinnalle ilmaantuivat uudemmat
sävelmistöt, joiden melodioissa resitatiivinen aines on vielä runsaampaa kuin
znamennyj-podobeneissa. Uudet sävelmät olivat vaivattomasti sovellettavissa
miltei mihin hyvänsä tekstiin sen rakenteesta riippumatta.589

Kun Synodi ryhtyi julkaisemaan neliönuottikirjoja vuonna 1772, mallime-
lodia-aineistoa päätyi kirjoihin niukasti verrattuna melodioiden kokonaismää-
rään. Esim. vuoden 1900 oktoehoksessa590 mallimelodioita on seuraavasti:

Sävelmä-
jakso

Znamennyj-
sävelmistö

Kiovalainen
sävelmistö

Sävelmä-
jakso

Znamennyj-
sävelmistö

Kiovalainen
sävelmistö

1. 2 3 5. 1 1
2. 2 2 6. 2 2
3. 1 1 7. 1 1
4. 4 2 8. 3 2

Taulukko 4–14. Mallimelodioiden lukumäärät vuoden 1900 oktoehoksessa.

Yhteensä kirjassa on 30 (pelkästään stikiiroissa käytettävää) mallimelodiaa,
joista saman sävelmäjakson eri sävelmistöjen melodioilla on tavallisesti sama
teksti. Gardner591 on puolestaan laskenut, että jumalanpalveluskirjoissa eri
teksteihin perustuvia mallimelodioita mainitaan toista sataa – ja periaatteessa
näistä useilla pitäisi olla oma toisintonsa eri sävelmistöissä.

Mallimelodiajärjestelmän käytännön merkitys venäläisessä kirkkomusiikis-
sa on siis epäselvä. Kun typikonissa määrätään mallimelodia, ei ole tiedossa,
yritettiinkö sellaista aikoinaan käyttää vai jätettiinkö koko veisu pois. Uu-
dempia sävelmistöjä käytettäessä tämä ei ole ongelma, sillä niiden melodioi-
hin on vaivattomasti sijoitettavissa miltei mikä tahansa teksti.

Tämän tutkimuksen kontekstissa mallimelodiajärjestelmään ei ole tarpeen
lähemmin palata. Suomalaiseen käytäntöön kyseinen järjestelmä ei koskaan
tullut. Valamon luostarin obihodissa592 tosin annetaan myös muutamia malli-
melodioita, joista eräs on otettu suomalaisen hautaustoimituksen hyvästijät-
töstikiirojen melodiaksi.593

                                          
589 Gardner 1995.
590 Oktoih” 1900. – Mallimelodiat eivät ole olleet erityisen suosittuja muissakaan

Synodin nuottikirjoissa. On kuvaavaa, että Sputnik” psalomš½ikan kolmannen
painoksen (1916, III) esipuheessa todetaan: »– – [Kirjaan on] otettu ›podobenit›
sitä tapausta varten, että joku haluaisi monipuolistaa kahdeksansävelmäisiä me-
lodioita esittämällä stikiirat ›podobenien› sävelmillä – –.» Sputnik” psalomš½i-
kassa podobenit kuuluvat kiovalaiseen sävelmistöön, vaikka tätä ei missään mai-
nita.

591 Gardner 1995.
592 Obihod” 1909.
593 Hautaustoimitus 1959, 53–60.
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5. Hovikapellan nuottijulkaisut ja suomalainen kirkko-
musiikki

Tässä luvussa tarkastelen hovikapellan keskeisiä nuottijulkaisuja ja niiden
sisältöä sekä lähinnä vastaavia suomalaisia nuottipainoksia.

5.1. Hovikapellan julkaisut

Kirjallisuudessa ei esiinny täydellistä luetteloa sen paremmin kuin täsmällisiä
bibliografisia tietoja hovikapellan nuottijulkaisuista, vaan kuvaukset ovat
epätarkkoja ja fragmentaarisia. Gardner”in, Razumovskïjn ja Metallov”in594

mukaan ennen A. ³. L’vov”in aikaa ilmestyi kaksi nuottilaitosta. Varhaisin
näistä on

  1) Prostogo pênïja bo¼estvennoj liturgïj Zlatoustago, izdrevle po edinomu
predanïju upotrebljaemoe pri Vyso½ajšem” Dvorê. 1815. [Kultasuun {=
Johannes Krysostomoksen} jumalallisen liturgian yksinkertaisen {kirk-
ko}laulun {kokoelma}, muinaisista ajoista asti ainoan tietämyksen mu-
kaan Korkeimmassa Hovissa käytetty.]

Julkaisu ilmestyi Bortnjanskïjn johtajakaudella, ja se oli »Gribovi½”in ää-
niin sovittama».595 Kirjallisuudesta ei ilmene, oliko julkaisu kaksi- vai neliää-
ninen.

Toinen julkaisu ilmestyi 15 vuotta myöhemmin Nikolai I:n hallituskaudella
³. P. L’vov”in ollessa kapellan johtajana:

  2) Krug” prostago ½erkovnago pênïja, izdavna upotrebljaemago pri Vy-
so½ajšem Dvorê. [+] Panihida. 1830. [Yksinkertaisen kirkkolaulun kierto,
{jota on} vanhoista ajoista asti käytetty Korkeimmassa Hovissa. {+} Pa-
nihida {= muistopalvelus vainajalle/vainajille}.]

Tämä julkaisu oli kaksiosainen mutta ilmestyi yhtenä niteenä. Ensimmäi-
nen osa tuli sisältämään otteita kirkkovuoden jumalanpalveluksista. Se oli laa-
ja muttei kuitenkaan kaikin osin täydellinen.596 Tämä osa oli kaksiääninen:
nuotteihin oli merkitty sopraano ja basso. Niteen toisessa osassa ilmestynyt
muistopalvelus puolestaan oli neliääninen. Nuottikirjoitus ei ollut neliönuotti-
kirjoitusta vaan tavallista länsimaista.597

                                          
594 Gardner” 1970, 27–28; Metallov” 1915, 114–116.
595 Razumovskïj 1867–69, 247; Metallov” 1915, 114: »Perwona^alxno byla iz-

dana liturgîq prostogo pridwornago napêwa, polovennaq na golosa Gri-
bowi^em_.» (Kursivointi J. H.:n.)

596 Metallov” (1915, 114) luettelee kursorisesti, mitä julkaisusta puuttui.
597 Gardner” mp.; Metallov” mp.
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A. ³. L’vov”in aikana hovikapellan julkaisutoiminta laajeni huomattavasti.
Metallov”598 mainitsee, että L’vov”in aloitteesta vuonna 1845 Vorotnikov”
muokkasi edellisestä julkaisusta neliäänisen version, joka oli nuotinnettu kah-
delle viivastolle. Tarkempia tietoja kyseisestä julkaisusta en ole löytänyt:

  3) Krug” prostago cerkovnago pênïja [– – ?]. 1845. [Neliääninen laitos.]

Vuonna 1846 kapellan johtaja määräsi, että kaikki hovikapellassa käytetty
kirkkomusiikki piti nuotintaa ja painattaa neliäänisinä laitoksina. Työn tulok-
sena syntyivät kaksiosainen täydellinen obihod ja »lyhyt» irmologion. Me-
tallov” mainitsee, että nämä editiot syrjäyttivät käytöstä aikaisemmat.599 Kir-
jallisuudesta ei ilmene, painettiinko kyseiset julkaisut todellakin vuonna 1846
– sen paremmin kuin muitakaan täsmällisiä tietoja niistä. Lisään ne luetteloon
huomattavin varauksin:

  4) Polnyj obihod”. 1846? [Täydellinen obihod {käytäntö}. Osat I ja II.]
  5) Kratkïj irmologïj. 1846? [Lyhyt irmologion.]

A. ³. L’vov”in ajan keskeiseen julkaisutoimintaan600 mainitaan kirjallisuu-
dessa kuuluviksi seuraavat laitokset:

  6) Obihod” notnago cerkovnago pênïja [– –]. ²ast’ pervaja. [&] ²ast’ vto-
raja. 1848. St” Peterburg”: Lit. [Litografïja] K. Vedekind”. [Nuotinnetun
kirkkolaulun käytäntö. Osat I ja II.]601

  7) Oktoih” notnago pênïja znamennago napêva, s” 12go izdanïja nape½atan”
po blagoslovênïju Svjatêjšago Sýnoda [– –] polo¼en” na ½etyre golosa
pod” rukovodstvom” direktora Pridvornoj Pêv½eskoj Kapelly A. L’vova.
1849. [Znamennyj-sävelmistön nuotinnetun kirkkolaulun oktoehos {=
kahdeksansävelmistö}, 12. painoksena painettu Pyhimmän Synodin siu-
nauksella – – sovitettuna neljälle äänelle Hovikapellan päällikön A.
L’vov”in johdolla.]602

                                          
598 Metallov” 1915, 114–115.
599 Mts. 115.
600 Gardner” (1970, 89) on varustanut luettelonsa otsikolla »Kapellan viralliset jul-

kaisut».
601 Tarkemmat bibliografiset tiedot, ks. lähdeluettelo.
602 Tämä nide löytyy Pietarin hengellisen akatemian kirjastosta. Kyseessä on siis

julkaisun 12. painos, jonka aktuaalinen julkaisuvuosi lienee huomattavasti myö-
hempi kuin 1849.
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  8) Sokraš½ennyj irmologïj znamennago napêva [– –]. 1848? S. Peterburg”:
Vedekind”. [Znamennyj-sävelmistön lyhennetty irmologion.]603

  9) Irmosy voskresnye gre½eskago napêva – –. 1848? [Sunnuntai{kanonien}
irmossit kreikkalaisen sävelmistön mukaan.]604

10) Irmosy gospodskim”, bogorodi½nym” i inym” naro½itym” prazdnikam”
gre½eskago napêva – –. 1848? [Herran, jumalansynnyttäjän ja muiden
merkittävien juhlien {kanonien} irmossit kreikkalaisen sävelmistön mu-
kaan.]605

11) Irmosy ²etyredesjatnicy i Strastnoj sedmicy sokraš½ennago gre½eskago
raspêva. 1848? [Suuren paaston ja piinaviikon {kanonien} irmossit ly-
hennetyn kreikkalaisen sävelmistön mukaan.]

12) Voskresnye utrennïe antifony gre½eskago raspêva. 1848? [Sunnuntai-
aamujen antifonit kreikkalaisen sävelmistön mukaan.]

13) Utrenja gre½eskago napêva. 1848? [Aamupalvelus kreikkalaisen sävel-
mistön mukaan.]

14) Obihod” notnago cerkovnago pênïja pri vyso½ajšem” dvorê upotreblja-
emago, polo¼ennyj dlja odnogo basa, s” pokazanïem” i vtorogo golosa.
²ast’ I, II. 1857. [Nuotinnetun kirkkolaulun käytäntö korkeimmassa ho-
vissa noudatettu, sovitettuna yhdelle bassolle, osoitettuna myös toiselle
äänelle. Osat I ja II.]606

Edellämainituista julkaisuista (erityisesti obihodista ja kreikkalaisen sä-
velmistön irmosseista) otettiin nähtävästi useita lisäpainoksia eri vuosina, ja
mahdollisesti niihin tehtiin myös joitakin muutoksia. Täsmällisiä tietoja lisä-
painoksista tai painosmääristä ei ole saatavilla. Lisäksi julkaistiin jonkin ver-
ran kirkkomusiikkia irtonuotteina. Nuotit painettiin sekä partituureina että ää-
nikirjoina.

Bahmetev”in aikaisista julkaisuista on niukasti tietoja obihodia lukuunot-

                                          
603 Tarkemmat bibliografiset tiedot, ks. lähdeluettelo. – Aineistossani olevaan kap-

paleeseen liittyy se erikoisuus, että ainoa vuosiluku, joka löytyy teoksen nimi-
lehdeltä, on 1833. Nimiössä lukee seuraavasti: »– – s_ izdanîq, nape^atan-
nago po blagoslowenno [po. blagoslowenî@!] swqtêj[ago sïnoda w_ 1833m_

godu – –» eli »– – kustannuksella [?, sana ei näytä viittaavan minnekään], joka
on loppuunpainettu pyhimmän synodin siunauksella vuonna 1833 – –». Silti
alempana mainitaan, että sovitustyö on tapahtunut A. L’vov”in johdolla. Hänen
kautensa kapellan johtajana alkoi kuitenkin vasta 1837. Niinpä vuosiluku on joko
vahingossa tai tarkoituksella merkitty väärin, tai sitten se viittaa Synodin siuna-
uksen ajankohtaan. Kirjallisuudessa ei mainita sellaista Synodin määräystä, joka
vuonna 1833 olisi kohdistunut kyseisen teoksen julkaisemiseen.

604 Ks. lähdeluettelo. Hallussani on faksimile (»korjatusta ja täydennetystä») laitok-
sesta, joka lienee painettu 1890-luvulla.

605 Ks. lähdeluettelo. Hallussani on faksimile laitoksesta, joka on nimiösivun mu-
kaan painettu vuonna 1892.

606 Tästä julkaisusta en ole löytänyt mainintoja kirjallisuudesta. Nidekappale sijait-
see Pietarin hengellisen akatemian kirjastossa.
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tamatta. Ilmeisesti obihodin lisäksi painettiin vain joitakin irtonuotteja.

15) Obihod” notnago cerkovnago pênija – –. ²ast’ I. [&] II. 1869. [Nuotinne-
tun kirkkolaulun käytäntö. Osat I ja II.]607

Myös tästä julkaisusta otettiin useita lisäpainoksia.
Bahmetev”in jälkeisistä hovikapellan julkaisuista on niinikään saatavilla

niukasti tietoja. Gardner” ja Morosan608 mainitsevat konkreettisena esimerk-
kinä ainoastaan seuraavan:

16) Pênïe pri vsenoš½nom” bdênïi drevnyh” napêvov”. 1888. [Vigiliaveisuja
muinaisilla sävelmillä.]609

Balakirev”in johtajakaudella hovikapellassa alettiin julkaista korjattuja uu-
sintapainoksia mm. edellämainituista L’vov”in julkaisuista, jotka kirjoitettiin
nyt kahdelle viivastolle. Lisäksi viimeistään vuonna 1905 julkaistiin ainakin
Bahmetev”in obihodin I osasta samanlainen versio ahtaassa asettelussa: 610

17) Obihod” notnago cerkovnago pênïja pri Vyso½aishem” Dvorê upotreblja-
emyj, izdannyj v” uproš½ennom”, dlja ½etyrehgolosnago smešannago ho-
ra, perelo¼enïi, prisposoblennom” dlja upotreblenija v” u½ebnyh” zave-
denïjah”. ²ast’ I. Vsenoš½noe bdênïe. ²ast’ II. Slu¼by na prazdniki gos-
podnym”, bogorodi½nym” i naro½itym” svjatym”. S.-Peterburg”. 1904
(II), 1905 (I). [Nuotinnetun kirkkolaulun käytäntö Korkeimmassa Hovissa
noudatettu, julkaistu yksinkertaistettuna sovituksena neliääniselle seka-
kuorolle käytettäväksi oppilaitoksissa. Osa I. Vigilia. Osa II. Jumalanpal-
velukset herran, jumalansynnyttäjän ja merkittävinä pyhien ihmisten juh-
lina.]611

Muista hovikapellan julkaisuista en ole saanut täsmällisiä tietoja. Tarkas-
telen seuraavaksi yksityiskohtaisesti tämän tutkimuksen kannalta keskeisten
nuottipainosten sisältöä. Nämä julkaisut ovat 6) – L’vov”in obihod, 8) – Ly-
hennetty znamennyj-irmologion, 9)–11) – Kreikkalaisen sävelmistön irmossit
sekä 15) – Bahmetev”in obihod. Lisäksi esittelen lyhyesti julkaisun 16) – Vi-
giliaveisuja muinaisilla sävelmillä.

                                          
607 Tarkemmat tiedot, ks. lähdeluettelo.
608 Gardner” 1982, 435; Morosan 1994, 97. Lisäksi mainitaan julkaistun muutamien

säveltäjien teoksia ja sovituksia (ks. luku 3.9.5.).
609 Tarkemmat tiedot, ks. lähdeluettelo.
610 Asettelu, jossa sopraanon ja alton välinen intervalli on tavallisesti terssi ja sopraa-

non ja tenorin välinen enintään oktaavi (ks. Wegelius & Linnala 1984, 11–12).
611 Luettelokortin mukaan vuosien 1904 ja 1905 painokset sijaitsevat Pietarin hen-

gellisen akatemian kirjastossa. Mm. Vladimir Morosanin hallussa on teoksen I
osa, joka on painettu vuonna 1914.
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5.1.1. L’vov”in obihod

Esimerkki 5–1. L’vov”in obihodin 1. niteen nimiösivu.

L’vov”in obihod ilmestyi kahtena niteenä. Ensimmäinen tuli sisältämään vi-
gilian kiinteitä ja vaihtuvia veisuja, Jumalansynnyttäjän yleiset sekä joulun,
loppiaisen ja Herran temppeliintuomisen irmossit (1. osasto), paastotriodionin
eli suuren paaston ensimmäisen viikon, ennenpyhitettyjen lahjain liturgian,
akatistosten, ilmestyspäivän, palmusunnuntain ja piinaviikon jumalanpalve-
lusten veisuja (2. osasto) sekä pentekostarionin eli pääsiäisen, helatorstain ja
helluntain veisuja (3. osasto). Sivuja ensimmäisessä niteessä on 467.

Toisen niteen sisällöstä pääosan muodostavat Johannes Krysostomoksen ja
Basileios Suuren liturgioiden veisut. Näihin sisältyvät juhlapäivien antifonit,
suurten juhlien troparit ja kontakit, kahdeksan sävelmäjakson sunnuntaipro-
kimenit, piinaviikon torstaina ja lauantaina kerubiveisun sijaan laulettavat
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veisut, zadostojnikit612 sekä ehtoollislauselmat. Liturgiaveisujen jälkeen seu-
raa otteita eräiden juhlapäivien jumalanpalveluksista ja eräistä toimituksista.
Näitä ovat rukouspalvelus, kaksi pitkän iän toivotusta (Monia vuosia), suuri
ehtoonjälkeinen palvelus jouluaattona ja loppiaisena, helluntain ehtoopalve-
lus, maallikkovainajan hautaus, panihida, litania ja avioliittoon vihkiminen.
Toisessa niteessä on 242 sivua.

Musiikki on nuotinnettu länsimaisella nuottikirjoituksella pääasiassa neli-
äänisesti613 ja hajalliseen asetteluun614 neljälle viivastolle käyttäen sopraano-,
altto-, tenori- ja bassoavaimia. Sivua kohti on neljä systeemiä. Veisutekstit on
kirjoitettu siviiliaakkosin.615

Vuotuisten jumalanpalvelusten toimittamisen kannalta obihodissa on huo-
mattavia puutteita. Vigilian osalta annetaan sunnuntaipäivien avuksihuuto-
psalmit ja -stikiirat kahdeksalla sävelmäjaksolla, mutta Jumala on Herra
-veisut ja troparit puuttuvat. Mukana on tosin yksi Jumala on Herra -veisu,
jossa teksti on varustettu yksisointuisella resitatiivilla ja I–IV–V–I-lopuk-
keella; sama koskee muitakin lauselmaveisuja (liturgian prokimeneja lukuun-
ottamatta). Ehtooveisu annetaan resitatiivisella toisen stikiirasävelmän yksin-
kertaistetulla variantilla. Dogmistikiirat on annettu tavallisella stikiirasävel-
mällä, vaikka niillä on Synodin kirjoissa omat melodiansa. Vigilian antifo-
neista mukana on vain 4. sävelmän antifoni Monet himot minua hamasta mi-
nun nuoruudestani ahdistavat.616 Halleluja epistolan edellä on annettu vain
yhdellä sävelmällä. Myös sunnuntaikanonien irmossit puuttuvat. Usein obi-
hod sisältää ainoastaan otteita jumalanpalveluksista, eikä niiden toimittaminen
ole mahdollista pelkästään sen varassa.

Eräät veisut on L’vov”in obihodissa varustettu eri sävelmäjaksoon kuulu-
villa melodioilla, kuin mitä typikon määrää. Näitä ovat esim. vigilian veisu
Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen, joka annetaan 6. sävelmällä 7:nnen
sijaan sekä Basileios Suuren liturgian veisu Sinun tähtesi, Armoitettu 6. sä-
velmällä 8:nnen sijaan.617 Näiden kahden veisun osalta kysymyksessä oli to-
dennäköisesti hovissa jo kauan sitten vakiintunut käytäntö. Erikoisempaa on
se, että vastaavia siirtoja on tapahtunut myös juhlapäivien kontakeissa: joulu-
                                          
612 Tämän veisutyypin nimeä ei ole suomennettu, eikä se onnistu yhdellä sanalla.

Kyse on vaihtuvasta veisusta, jollainen esitetään määrättyinä juhla-aikoina tai
muissa erityisissä tilanteissa Johannes Krysostomoksen ja Basileios Suuren litur-
gioissa veisun Totisesti on kohtuullista sijaan (za + dostojnik” < »Dostojno est”
jako vo istinu...»). Useimmiten tämä veisu muodostuu erityisestä lauselmasta
yhdistettynä ao. juhlan kanonin 9. irmossiin.

613 Joitakin divisejä esiintyy paikoitellen.
614 Asettelu, jossa sopraanon ja alton välinen intervalli on tavallisesti seksti ja sopraa-

non ja tenorin välinen vähintään oktaavi (ks. Wegelius & Linnala 1984, 11–12).
615 Ks. nuottiesimerkki 3–11.
616 Tätä antifonia käytetään, jos juhla sattuu muulle päivälle kuin sunnuntaiksi. Koska

muiden sävelmäjaksojen antifonit puuttuvat, ne on todennäköisesti jätetty pois ho-
vin sunnuntaijumalanpalveluksissa. Käytäntöä noudatetaan myös Suomessa.

617 Ks. Gardner” 1970, 63–64.
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kontakin sävelmäjakson pitäisi olla 3., palmusunnuntain ja helatorstain kon-
takkien sävelmäjakson pitäisi olla 6., mutta ne kaikki annetaan neljännellä
sävelmällä.618 Tämä ratkaisu korjattiin myöhemmin Bahmetev”in obihodissa.

Obihodissa on muutamia Bortnjanskïjn ja L’vov”in vapaita sävellyksiä,
kuten kerubiveisu, polyelepsalmi, Andreas Kreetalaisen suuri katumuskanoni,
Nyt taivasten voimat kanssamme ja Nouskoon minun rukoukseni.619

5.1.2. Muut keskeiset L’vov”in ajan julkaisut

Koska jumalanpalvelusten toimittaminen pelkästään obihodin avulla on mahdo-
tonta, oli käytettävä täydentäviä lähteitä. Näinä palvelivat todennäköisesti muut
saman ajan julkaisut, kanonien osalta irmossikokoelmat 8), 9), 10) ja 11).

Näistä julkaisuista lähinnä kreikkalaisen sävelmistön irmossit, joissa samoja
melodiakaavoja on sovellettu kaikkien kolmen julkaisun sisältämiin kanonei-
hin, osoittautuivat suosituiksi ja elinvoimaisiksi; ne ovat tänäkin päivänä käy-
tössä Venäjällä sekä diasporaseurakunnissa. Muiden painosmäärät jäivät vähäi-
siksi. Gardner” arvelee tämän johtuvan kreikkalaisen sävelmistön syntymisestä
aikana, jolloin länsimainen harmonia-ajattelu olisi vaikuttanut sen nuotintajiin;
tästä syystä sen soinnuttaminen L’vov”in periaatteilla olisi tuottanut onnis-
tuneemman lopputuloksen kuin tapahtui muiden kanonisten sävelmistöjen me-
lodioiden kohdalla. L’vov” piti myös itse kyseisiä sovituksiaan onnistuneina ja
totesi: »Näistä [kreikkalaisen sävelmistön] irmosseista koko Venäjä tulee kiit-
tämään minua.»620

On kuitenkin todettava, että L’vov”in sovittamat »kreikkalaisen sävelmis-
tön» irmossit eivät kaikin osin kuulu kreikkalaiseen sävelmistöön. Synodin
nuottikirjoissa tunnetaan kreikkalaisen sävelmistön kanoneja ainoastaan 1., 2.,
3., 4. ja 8. sävelmäjaksossa. Kanoniseen aineistoon vertaamalla vaikuttaa sel-
vältä, että L’vov”in kanoneista nimenomaan nämä kanonit kuuluvat kreikka-
laiseen sävelmistöön, kun jäljellejääneet 5., 6. ja 7. edustavat lyhennettyä zna-
mennyj-sävelmistöä.621

L’vov” käsittelee sovituksissaan melodioita paikoin hyvin vapaasti ja on
jopa monimutkaistanut niitä alkuperäiseen asuunsa verrattuna. Kysymys ei
ole missään nimessä pelkästä melodian harmonisoinnista. Vaikka melodia

                                          
618 2., 3., 5. ja 6. sävelmäjakson troparisävelmät puuttuvat tyystin obihodista.
619 Ks. Gardner” 1970, 63–64. – Mm. katumuskanoni ja Nouskoon minun rukoukse-

ni (diskanttitertsetille) ovat Bortnjanskïjn sävellyksiä.
620 Gardner” 1970, 79. – Gardner”in käsitystä sovitusten suosion syystä voidaan

pitää yksipuolisena.
621 Metallov”in (1915, 115) mukaan ainoastaan 1., 2. ja 8. sävelmäjakso ovat kreik-

kalaisella sävelmällä, 3. ja 4. ovat vakiintuneella ja 5., 6. ja 7. lyhennetyllä zna-
mennyj-sävelmällä. Suomalaiseen traditioon kreikkalaisen sävelmistön julkaisut
liittyvät läheisesti, sillä ne ovat lähteenä nykyisin käytössä oleville juhlapäivien
suomenkielisille irmosseille.
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kulkee pääasiassa sopraanossa, myös muissa äänissä on melodista liikettä,
eikä pelkkä melodia tue aina L’vov”in harmonisia ratkaisuja ja alaäänten osin
kromaattista äänenkuljetusta.

Samanlainen periaate vallitsee lyhennetyn znamennyj-sävelmistön irmos-
seissa [8)], jotka kenties suuremman melodisen kompleksisuutensa vuoksi
eivät tulleet yhtä suosituiksi. Tässä julkaisussa ovat sekä kahdeksan sävelmä-
jakson että juhlapäivien irmossit, jotka poikkeavat »kreikkalaisista» myös 5.,
6. ja 7. sävelmäjaksossa.622

Olisi kiinnostavaa kommentoida myös muiden L’vov”in ajan julkaisujen
sisältöä, mutta en ole onnistunut saamaan niitä käyttööni.

5.1.3. Bahmetev”in obihod

Esimerkki 5–2. Bahmetev”in obihodin 2. niteen nimiösivu.

                                          
622 L’vov”in lähteinään käyttämää käsikirjoitusaineistoa ei valitettavasti tarkemmin

tunneta.
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Bahmetev”in obihodin nimilehdelle on kirjoitettu: »– – uudelleen tarkistettu,
oikaistu ja laajennettu hovikapellan johtajan N. Bahmetev”in valvonnassa.»623

Kyseessä on todellakin perinpohjaisesti uudistettu laitos L’vov”in obihodista.
Veisuja on muokattu,624 ja materiaalia on organisoitu uudelleen ja lisätty
L’vov”iin verrattuna huomattavassa määrin, ja yksinomaan Bahmetev”in obi-
hodin avulla on mahdollista selviytyä useimpien ja tavallisimpien kirkkovuo-
den jumalanpalvelusten laulettavista osista.

Myös tämä obihod julkaistiin kahtena niteenä. Ensimmäinen nide sisältää
L’vov”in obihodin ensimmäisen niteen ensimmäisen osaston tapaan vigilian
kiinteät ja vaihtuvat veisut. Sen sivumäärä on 213. L’vov”iin verrattuna editi-
ossa on seuraavia lisäyksiä ja muutoksia:

L’vov”illa esiintyvä neljään tekstisäkeeseen supistettu alkupsalmi on otsi-
koitu kuulumaan kiovalaiseen sävelmistöön, mutta sen rinnalla annetaan
keikkalaisen sävelmistön alkupsalmi, joka on huomattavasti pidemmässä
asussa. Mukana ovat L’vov”ilta puuttuvat suuri ektenia sekä arkipäivien pro-
kimenit (tosin vain tekstinä) ja suuri prokimeni Meidän Jumalamme on tai-
vaassa – ei resitatiivina vaan melodiaan sovitettuna – anomus- ja litanian ek-
tenia, kahdeksan sävelmäjakson Jumala on Herra -veisut ja troparit, polyele-
opsalmista L’vov”in antaman lisäksi toinen versio, veisu Baabelin virtain vie-
rillä eri sävellyksenä kuin L’vov”illa, kaikkien juhlien pienet ylistysveisut
(joina sellainen on typikonissa määrätty laulettavaksi), hartauden ektenia,
kahdeksan sävelmäjakson sunnuntaikanonien irmossit, Jumalansynnyttäjän
kiitosvirsi625 toisella stikiirasävelmällä (L’vov”illa se annetaan resitatiivina ja
vajaana). Tämän jälkeen seuraavat suurten juhlien kanonien irmossit, kahdek-
san sävelmäjakson kiitospsalmit sekä znamennyj-sävelmistön ylösnousemust-
roparit.

Bahmetev”in obihodin toisessa niteessä on 475 sivua.626 Nide alkaa liturgi-
alla (eli sen alku vastaa L’vov”in toista nidettä). Lisäyksiä L’vov”iin verrattu-
na ovat sunnuntaiden ensimmäinen antifoni, toisen antifonin alku (Ylistä, mi-
nun sieluni, Herraa), juhlapäivien antifonit (resitatiiveina), juhlapäivien pro-
kimenit sekä L’vov”illakin esiintyvien eukaristiaveisujen lisäksi uusi toisinto
käytettäväksi Basileios Suuren liturgiassa.627

Toinen nide jatkuu rukouspalvelusten veisuilla kuten L’vov”illakin. Sitten
seuraa veisuja avioliittoon vihkimisestä, muistopalveluksesta ja hautauksesta.
                                          
623 Obihod” 1869a/b, nimilehti: »– – wnow_ peresmotrennoe, isprawlennoe i

dopolnennoe pod_ rukowodstwom_ direktora pridwornoj pêw^eskoj
kapelly N. Bahmetewa.»

624 Muokkaukset ulottuvat sekä melodioihin että harmoniaan, jota on yksinkertais-
tettu mm. vähentämällä välidominantteja. Käsittelen osaa obihodien melodioiden
eroista luvussa 6.

625 = Magnificat.
626 Sivunumerot jatkavat ensimmäisen niteen numerointia.
627 Kyseisen liturgian ao. kohdassa veisujen aikana papiston luettavaksi määrättyjä

salaisia rukouksia on Krysostomoksen liturgiaan verrattuna enemmän, joten
melodiat ovat tavanomaista versiota pitempiä.
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Seuraavaksi 2. niteessä on otteita joulun ja loppiaisen jumalanpalveluksista.
Mainittujen osalta veisuvalikoima on huomattavasti laajempi kuin L’vov”illa.
Näiden jälkeen Bahmetev”in toinen nide seuraa L’vov”in ensimmäisen niteen
osastoja 2 ja 3 sangen tarkasti. Niteen päättää »liite», joka sisältää sunnuntai-
liturgioiden antifonit laajempina ja kahdelle kuorolle jaettuina toisintoina.

Musiikki on nuotinnettu neljälle viivastolle pääasiassa hajalliseen asette-
luun samoin kuin L’vov”illa. Systeemejä sivua kohti on tavallisesti viisi tai
neljä. L’vov”in obihodiin painettu esityskäytäntöä koskeva huomautus628

puuttuu tästä editiosta. Vanhasta käytännöstä on nuottikuvassa sellainen jään-
ne, että useimpien joskaan ei kaikkien veisujen kohdalla basson viivastolle on
merkitty bassoäänen lisäksi myös sopraano (kahta oktaavia sopraanon korke-
utta alemmaksi).

Teksti on kirjoitettu L’vov”ista poiketen kirillitsalla, joka sisältää myös
paino- ja muut diakriittimerkit. Teoksen käytännöllisyyttä lisäävät viitteet,
jotka puuttuvat L’vov”ilta; niiden avulla voidaan paikantaa sellaiset veisut,
joita tarvitaan kaavassa mutta jotka on sijoitettu obihodissa jonnekin muualle.
Mukana on myös joitakin jumalanpalveluskaavoihin liittyviä ohjeita.

On vaikea sanoa, mistä johtuu nykyinen Bahmetev”in obihodin yleisyys
L’vov”in laitokseen verrattuna. Edellistä löytyy useimmista venäläistaustai-
sista seurakunnista ja monista julkisista kirjastoista, yksityiskokoelmista pu-
humattakaan. Jälkimmäinen puolestaan on todellinen harvinaisuus. Pitkällisen
etsinnän tuloksena onnistuin löytämään lähinnä joitakin stemmaniteitä Pieta-
rista ja Helsingistä, eikä niiden joukossa ollut sopraanoa. Sittemmin selvisi,
että Kongressin kirjastossa Yhdysvalloissa ovat molemmat niteet hyväkuntoi-
sina. Toisesta niteestä paikansin myös toisen mutta huonokuntoisen kappaleen
Yhdysvaltoihin.

Mitä tapahtui niille todennäköisesti tuhansille L’vov”in obihodin kappa-
leille, joita levitettiin venäläisiin seurakuntiin ennen vuotta 1869? Teoskap-
paleiden harvinaisuus on saanut minut epäilemään, että kirkollisen esivallan
tai hovikapellan taholta mahdollisesti annettiin määräys niteiden hävittämi-
seksi Bahmetev”in laitoksen valmistuttua. En ole kuitenkaan löytänyt tälle
hypoteesille kirjallisia todisteita.

5.1.4. Vigiliaveisuja muinaisilla sävelmillä

Tämä julkaisu, jota voitaneen pitää merkittävimpänä hovikapellan Bahme-
tev”in jälkeisistä aikaansaannoksista, sisältää nimensä mukaisesti sunnun-
taivigilian kiinteät ja vaihtuvat veisut, eli kahdeksan sävelmäjakson stikiirat,
lauselmat, prokimenit, troparit ja irmossit. Teoksessa on 102 sivua, ja sen
asettelu on tiivis: musiikki on nuotinnettu kahdelle viivastolle 7 systeemiä/
sivu. Kiinteät veisut on nuotinnettu yleensä ahtaassa asettelussa mutta vaihtu-
vat hajallisessa. Melodiat on otettu pääasiassa kiovalaisesta ja kreikkalaisesta
                                          
628 Ks. luku 3.4.3.
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sävelmistöstä629 ja esitetään pääosin lyhentämättöminä. Soinnutus on modaa-
lista, ja siinä vältetään septimisointuja ja kromaattisia muunteita, mutta kudos
on tästä huolimatta ammattitaitoisesti kirjoitettua ja hyvin soivaa. Suomalai-
seen kahdeksansävelmistöön tai muuhun kirkkomusiikkikäytäntöön ei tästä
julkaisusta ole kulkeutunut aineistoa.

5.2. Suomalaiset nuottijulkaisut

Suomalaisten nuottijulkaisujen jäljittäminen on monesta syystä helpompaa
kuin venäläisten. Kaikista suomenkielisistä ortodoksisuuteen liittyvistä julkai-
suista vuosilta 1780–1980, joihin sisältyvät myös jumalanpalveluskirjat ja
nuottilaitokset, on laatinut bibliografian Petri Piiroinen,630 ja lisäksi ainakin
itsenäisyyden aikana painettuja julkaisuja on talletettu yleisiin vapaakappale-
kirjastoihin. Kuitenkin osa varhaisimmista, erityisesti itsenäisyyttä edeltävänä
aikana painetuista nuottijulkaisuista on sangen vaikeasti tavoitettavissa. Niitä
kuuluu mm. Suomen ortodoksisen kirkkokunnan yleisen kirjaston kokoel-
maan, joka on huonosti järjestetty631 ja josta ei ole saatavissa luetteloa. Tämän
kirjaston lisäksi olen hankkinut julkaisuja eräistä seurakunnallisista ja yksityi-
sistä kokoelmista.

                                          
629 Stikiirat annetaan kiovalaisilla sävelmillä, troparit kreikkalaisilla, ja kanonivei-

sujen sävelmistöksi 1., 3., 5., 6. ja 8. sävelmäjaksossa mainitaan kreikkalainen,
joista tosiasiassa 5. ja 6. edustavat lyhennettyä znamennyj-sävelmistöä. 2. ja 4.
sävelmäjakson kanonit ovat otsikoinnin mukaan vakiintuneita sävelmiä, itse asi-
assa kyseessä on lyhennetty kreikkalainen. 7. sävelmäjakson kanoni annetaan
kiovalaisella sävelmällä. Kiinteät veisut kuuluvat kiovalaisen ja kreikkalaisen li-
säksi znamennyj-sävelmistöön.

630 P. Piiroinen 1991. Teos sisältää joitakin ratkaisuja, jotka vaikeuttavat sen käyttöä
tutkimuskirjallisuutena. Bibliografia on järjestetty aakkosellisesti ja numeroitu
juoksevasti kirjoittajien tai niiden puuttuessa nimikkeiden mukaan. Tämän lisäksi
teoksessa on kronologinen bibliografia, joka sisältää kirjoittajan ja nimikkeen ly-
hyessä muodossa. Kronologisen bibliografian numerointi poikkeaa aakkosellisen
numeroinnista, joten nimikkeiden täydellisiä tietoja on vaikea löytää edellisen pe-
rusteella. Sekavuutta lisää tekijättömien nimikkeiden aakkostuskäytäntö: samaksi
nimikkeeksi lukeminen ei tapahdu sisällön vaan nimikkeen tekstiasun perusteella.
Nuottijulkaisujen tunnistetietoihin on merkitty teksti »nuottilaitos», mutta toisi-
naan merkintä puuttuu. Nuottilaitosten tarkemmat luonnehdinnat puuttuvat, kuten
tiedot sovitusten kokoonpanosta. Nimilehdiltään venäjänkielisten julkaisujen al-
kuperäiset otsikot annetaan translitteroituina, mutta translitterointi on epätäsmäl-
listä ja aakkostus on suoritettu suomeksi käännettyjen otsikoiden mukaan. Myös
suomenkieliset nimekkeet annetaan osittain epätarkasti.

631 Havaitsin tämän valitettavan tosiasian vieraillessani syksyllä 1999 Joensuun yli-
opiston kirjastossa, jonne kyseinen kokoelma on nykyisin sijoitettu.
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5.2.1. Varhaisimmat nuottijulkaisut

Varhaisimpien suomenkielisten nuottijulkaisujen toimittajana oli Pietarin
hengellisen seminaarin suomenkielenopettaja, pastori Ïoann” Al’binskïj. Nii-
den kustantajasta ei ole saatavissa varmaa tietoa.632 Julkaisut ovat:

  1) Pênïe bo½estvennoj liturgïj sv. Ioanna Zlatoustago i Vasilïja Velikago na
finskom” jazykê [,] polo¼ennoe dlja odnogo basa, s”  pokazanïem” i vtora-
go golosa, na slu½aj nadobnosti. Sostavleno svjaš½ennikom” Ï. Al’bin-
skim”. S. Peterburg”. 1873. [P. Johannes Krysostomoksen ja Basileios
Suuren jumalallisen liturgian lauluja, sovitettuna yhdelle bassolle ja osoi-
tettuna myös toiselle äänelle, tarpeen varalta. Koonnut pastori Ï. Al’bin-
skïj.]

  2) Sobranïe molitv” dlja narodnyh” škol” v” Finljandïj [,] aran¼irovannoe
na dêtskïe golosa prepodavatelem” s.peterburgskoj duhovnoj seminarïi
svjaš½ennikom” I. Al’binskim” . S. Peterburg”. 1875. [Kokoelma rukouk-
sia Suomen kansakouluja varten, sovitettuna lapsiäänille Pietarin hengel-
lisen seminaarin opettajan pastori Ï. Al’binskïjn toimesta.]

Edellinen julkaisu käsittää 27 sivua ja sisältää liturgian kiinteät veisut kah-
delle miesäänelle. Osa veisuista näyttää olevan adaptoitu lähinnä Bahme-
tev”in obihodista, osa vaikuttaa originaaleilta.633 Sovituksen yhdelle bassovii-
vastolle nuotinnetut stemmat ovat yksinkertaiset ja etenevät harvoja poikke-
uksia lukuunottamatta jatkuvasti rinnakkaistersseissä.

Jälkimmäisessä julkaisussa on sekavassa järjestyksessä kiinteitä veisuja ru-
kouspalveluksista, liturgiasta ja vigiliasta sekä piinaviikon ja pääsiäisen
vaihtuvia veisuja, mm. pääsiäiskanonin irmossit. Nämäkin veisut näyttävät
pääasiassa olevan Bahmetev”in obihodista adaptoituja. Musiikki on saman-
tyyppistä kuin liturgianiteessä mutta nuotinnettu diskanttiklaaviin. Julkaisussa
on 51 sivua.

Molempien julkaisujen väliotsikoinnit annetaan ainoastaan kirkkoslaaviksi.
Tekstit ovat Al’binskïjn edeltäjän, Thomas Frimanin, kääntämässä asussa634

joitakin vähäisiä oikeinkirjoituksellisia muutoksia lukuunottamatta. Kirjalli-
suudessa ei ole tietoja, missä määrin kyseiset julkaisut levisivät käyttöön.

                                          
632 Sitä ei ole yksiselitteisesti merkitty nimilehdille tai sisäsivuille. Erkki Piiroinen

(1991, 2) mainitsee (tosin tulkinnanvaraisesti), että kustantajana olisi ollut Pyhä
Synodi. Julkaisujen viimeisillä sivuilla on painatuslupa, jonka on allekirjoittanut
»Hovikapellan johtaja – – N. Bahmetev”» sekä alempana hengellisen sensorinvi-
raston painatuslupa. Hovikapellan omissa julkaisuissa ei tietojeni mukaan ole
erillistä kapellan johtajan painatuslupaa, joten kustantajana ei liene hovikapella.
Todennäköisesti julkaisut ovat omakustanteita.

633 Tämän ja toisen Al’binskïjn kokoaman laitoksen veisujen lähteenä on suurella
todennäköisyydellä kapellan julkaisu 14) (ks. luku 5.1.).

634 Ks. Palvelu-kirja 1991.
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5.2.2. Synodin ja Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunnan nuottijulkaisut

Seuraavat suomalaiset nuottijulkaisut ilmestyivät Pyhän Synodin kustantami-
na, ja niiden toimittajana oli Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston
edeltäjä »Kreikkalais-katolisen kirkon jumalanpalveluskirjain suomennos-
komitea».

  3) Pyhän isämme Johannes Krysostomon liturgia. Tekstin suomensi pyhim-
män Hallitsevaisen Synoodin asettama Toimikunta jumalanpalvelus-kirjain
suomentamista varten. Pietarissa. Pyh. Hallitsevaisen Synoodin kustannuk-
sella. 1894.

  4) Öinen juhlapalvelus eli vigiiliat (I). 1899. Jyväskylä: Pyhä Synodi.
  5) Pyhän isämme Johannes Krysostomon liturgia: neliäänisesti. 1901. Jy-

väskylä: Pyhä Synodi. [2. p.]635

  6) Öinen juhlapalvelus eli vigiiliat. II. Toimitti Kr.-katolisen kirkon juma-
lanpalvelus-kirjain Suomennoskomitea. Pyhimmän Hallitsevaisen Synoo-
din kustannuksella. 1905. Jyväskylässä, Jyväskylän kirjapainossa, 1905.
Sensorin hyväksymä: Jyväskylässä Lokakuun 21 päivänä, 1905.

Vuosina 1908–09 ilmestyi kolme nuottijulkaisua Pyhäin Sergein ja Herma-
nin veljeskunnan kustantamana:636

  7) Kirkkoveisuja joulujuhlana. (suomennos). 1908. Pyh. Sergein ja Herma-
nin Veljeyskunnan toimituksia LXXXI. Jyväskylä: PSHV.

  8) Kirkkoveisuja suuressa paastossa ja pääsiäisjuhlana. Jyväskylässä, Sy-
dän-Suomen sanomalehtiosakeyhtiön kirjapainossa, 1909. Pyh. Sergein ja
Hermanin Veljeyskunnan toimituksia LXXXIII.

  9) Kirkkoveisuja rukoushetkissä ja avioliiton vihkimisessä. (suomennos).
1909. Pyh. Sergein ja Hermanin Veljeyskunnan toimituksia LXXXIV.
Jyväskylä: PSHV.637

Ennen vuotta 1918 ilmestyivät vielä seuraavat Synodin kustantamat kirk-
komusiikkijulkaisut:

                                          
635 Tämän ja edellisen julkaisun nimiketietojen rekonstruoiminen perustuu Petri Pii-

roisen (1991) antamaan muotoon.
636 Näidenkin julkaisujen toimittajana oli Sergei Okulov. Mahdollisesti venäläisen

kirkollisen esivallan koventunut asenne suomenkielisiä jumalanpalveluksia koh-
taan esti julkaisun Synodin kustannuksella.

637 Julkaisujen 7) ja 9) nimiketietojen rekonstruoiminen perustuu Petri Piiroisen
(1991) antamaan muotoon.
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10) Liturgia neliäänisesti. Toimitti Kr.-katolisen kirkon jumalanpalveluskir-
jain suomennos-komitea. Kolmas, korjattu ja täydennetty painos. Pyhim-
män hallitsevan synoodin kustantama. Painettu Jyväskylässä 1913 Sydän-
Suomen kirjapainossa.638

11) Hautaustoimitus neliäänisesti. Toimitti Kr.-katolisen kirkon jumalanpal-
veluskirjain suomennos-komitea. Pyhimmän hallitsevan synoodin kustan-
nuksella. Painettu Jyväskylässä 1913 Sydän-Suomen kirjapainossa.

5.2.3. Liturgian, vigilian ja hautaustoimituksen nuottijulkaisut Suomen
itsenäisyyden aikana

Seuraavassa tarkastelen ainoastaan em. liturgian, vigilian639 ja hautaustoimituk-
sen myöhempiä painoksia, sillä muilla ei ole sanottavaa merkitystä tässä tutki-
muksessa. Mainittuja on Suomen itsenäisyyden aikana ilmestynyt seuraavasti:

12) Öinen juhlapalvelus eli vigiiliat I. Toimitti Suomen kreikkalais-katolisen
kirkon jumalanpalvelus- ja oppikirjain suomennos- ja toimituskomitea.
2:nen, korjattu painos. Jyväskylässä 1922 Keskisuomalaisen kirjapainossa.

13) Liturgia neliäänisesti. 1931. 4. korjattu painos. Jyväskylä: Suomen kreik-
kalais-katolisen kirkon jumalanpalvelus- ja oppikirjain suomennos- ja
toimituskomitea.640

14) Liturgian valikoituja sävellyksiä. I osa. Ekteniat. Toimitti Suomen kreik-
kalais-katolisen kirkon jumalanpalvelus- ja oppikirjain suomennos- ja
toimituskomitea. Jyväskylässä 1932, Keskisuomalaisen kirjapainossa.641

15) Öinen juhlapalvelus eli vigilia I. Toimitti Suomen kreikkalais-katolisen
kirkon jumalanpalvelus- ja oppikirjain suomennos- ja toimituskomitea.
1942. Kuopio: Osakeyhtiö Kuopion uusi kirjapaino. [3. p.]

                                          
638 Tämä julkaisu ilmestyi kahtena erilaisena laitoksena. Laajempi laitos sisältää 69-

sivuisen nuottiliitteen »Valikoituja sävellyksiä». (Ks. Liturgia 1913, takakansi.)
Piiroisen bibliografia ei mainitse tätä seikkaa ja antaa vain suppeamman laitok-
sen sivumäärän.

639 Mukana eivät ole muutamat tunnettujen tekijöiden laatimat perinteestä poikkea-
vat liturgian ja vigilian sävellykset ja sovitukset, joita on ilmestynyt lähinnä
omakustanteina tai julkaistu myös Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston
toimesta 1950-luvulta alkaen. Näiden julkaisujen käytännön merkitys Suomen
kirkon jumalanpalveluksissa on ollut vähäinen tai ainakin tilapäinen.

640 Nimiketiedon rekonstruoiminen perustuu Petri Piiroisen (1991) antamaan muo-
toon.

641 156-sivuinen julkaisu sisältää ektenioita 108:na eri sävellyksenä tai sovituksena.
Mukana on kunnianhimoisia, jopa kahdeksanäänisiä sävellyksiä 1800–1900-
lukujen vaihteen keskeisiltä venäläisiltä säveltäjänimiltä, joita ovat mm. Arhan-
gel’skïj, ²ajkovskïj, A. ²esnokov” , Ippolitov”-Ivanov”, Kastal’skïj ja Smo-
lenskïj. Todennäköisesti sodan syttymisen ja sen Suomen ortodoksiselle kirkolle
aiheuttamien tuhojen vuoksi julkaisusarjaa ei milloinkaan jatkettu.
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16) Liturgia. Liturgian sävelmistö ja vaihtuvat tekstit. 1954. Pieksämäki: Or-
todoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. [5. p.]642

17) Sunnuntaivigilia kahdeksansävelmistöineen. 1957. Pieksämäki: Ortodok-
sisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto.

18) Hautaustoimitus. 1959. Pieksämäki: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisu-
neuvosto. [2. p.]

19) Sunnuntaivigilia kahdeksansävelmistöineen. 2. täydennetty painos. 1986.
Pieksämäki: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto.

5.3. Liturgian neliääniset nuottijulkaisut

Ensimmäinen neliääninen liturgiajulkaisu [3)] on 47-sivuinen. Se sisältää Jo-
hannes Krysostomoksen liturgian kiinteitä sekä joitakin vaihtuvia veisuja.643

Kiinteät veisut annetaan suurimmaksi osaksi kuten myöhemmissä painoksis-
sa. Tärkeimpiä poikkeuksia ovat: toisen antifonin alku (Ylistä, minun sieluni,
Herraa) puuttuu,644 Bortnjanskïjn kerubiveisu nro 5 annetaan viisiäänisessä
muodossa (tenori on jaettu), sunnuntain tavanomainen ehtoollislauselma
Kiittäkää Herraa taivaista annetaan konsertoivana (anonyymina) sävellykse-
nä645 ja osa veisuista on hajallisessa, osa ahtaassa asettelussa. Teoksessa ei ole
sunnuntaipäivien tropareita ja kontakkeja eikä tekstiosastoa, mutta sen lopus-
sa annetaan sunnuntaipäivien prokimenit, joista osa on ahtaassa ja osa hajalli-
sessa asettelussa.

Järjestyksessä toisen neliäänisen liturgiajulkaisun sisällöstä [5)] en ole ai-
neiston puuttumisen vuoksi voinut tehdä huomioita. Petri Piiroisen646 mukaan
julkaisussa on 67 sivua.

Kolmas, vuoden 1913 painos, on huomattavasti edellisiä laajempi, 240-
sivuinen. Se koostuu kolmesta osastosta, jotka ovat »Liturgia» (s. 1–24);
»Juhlapäiväin antifoonit, troparit, kontakit, prokimenit, kanooniveisujen yh-
deksännet irmossit ja ehtoollisvärsyt liturgiassa» (s. 75–166) sekä »Valikoi-
tuja sävellyksiä» (s. 167–236). Nuotinnokset on tehty perinteisellä kaiverrus-
tekniikalla, ja niiden asu on erinomainen. Sivua kohti on neljä systeemiä.

Ensimmäinen osasto sisältää Johannes Krysostomoksen ja Basileios Suuren
liturgioiden kiinteät veisut – jälkimmäiset ovat osaston lopussa – neliäänisinä

                                          
642 Tästä julkaisusta otettiin muuttamattomat lisäpainokset vuosina 1980 ja 1991.
643 Jälkimmäiset ovat loppiaisen 1. antifoni, Sinun ristillesi sekä Niin monta, kuin

teitä on Kristukseen kastettu.
644 Kyseinen veisu jätetään venäläisessä perinteessä usein esittämättä.
645 Kuten on tiedossa, venäläisessä käytännössä kyseinen veisu on esitettävä papis-

ton ehtoollisen aikana, mutta tuntemattomasta syystä kyseinen tapa ei ole kotiu-
tunut suomalaiseen jumalanpalvelukseen. Teoksessa annettu sävellys lienee sa-
ma kuin liturgian 3. painoksen liiteosastossa, mitä seikkaa en kuitenkaan ole ol-
lut tilaisuudessa varmistaa.

646 P. Piiroinen 1991, 190.
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suppeassa asettelussa kahdelle viivastolle nuotinnettuina. Nuotinnosten läh-
teenä näyttää olevan L’vov”in/Bahmetev”in obihod. Obihodeista poiketen
kerubiveisuna annetaan Bortnjanskïjn kerubiveisu nro 5, eukaristiaveisut Ba-
sileios Suuren liturgiassa on otsikoitu »A. Roshnovin»647 sovittamaksi jarosla-
vilaiseksi sävelmäksi.

Toinen osasto sisältää liturgian vaihtuvia veisuja sunnuntai- ja juhlapäivi-
nä. Näistä prokimenit annetaan neliäänisinä nuotinnoksina, muut veisut teks-
teinä. Tekstit on varustettu erikoisella neuminotaatiolla, josta nähdään melo-
dian kulku likimääräisesti (ks. esimerkki 5–3).

Kolmannessa osastossa on kiinteitä veisuja eri sävellyksinä ja sovituksina,
joista osa on kohtalaisen vaativia. Osaston aloittaa toinen antifoni, jonka sä-
veltäjäksi mainitaan »Poluektov». Kolmannen antifonin säveltäjää tai sovitta-
jaa ei mainita, mutta eräissä lähteissä samainen antifoni luetaan moskovalai-
seen sävelmistöön kuuluvaksi.648 Tulkaatte, kumartakaamme [»Tulkaa, ku-
martukaamme»]649 on myös anonyymi, mutta myöhemmissä lähteissä se mai-
nitaan Bortnjanskïjn teokseksi. Pyhä Jumala -veisu annetaan kolmena M. Le-
bedevin650 sävellyksenä. Hartauden ektenia on anonyymi.651

Kerubiveisuja annetaan neljä kappaletta. Ensimmäisen näistä on säveltänyt
»Poluektov», sitten on julkaistu Bortnjanskïjn kerubiveisu nro 7, anonyymi
kolmiääninen sovitus otsikolla »Simonin luostarin sävelmä» ja kerubiveisu,
jonka on säveltänyt »Pastori Paevel». Uskontunnustus annetaan Bortnjanskïjn
kolmiäänisenä sävellyksenä.

                                          
647 Lainausmerkkeihin tässä ja myöhemmin kirjoittamieni säveltäjänimien autentti-

suus on näkemykseni mukaan epävarma. Kyseisiä nimiä ei löydy venäläisen
kirkkomusiikin lähdekirjallisuudesta.

648 Ks. esim. Sbornik 1962, 29.
649 Jälkimmäinen merkintä (tässä ja jäljempänä) osoittaa nykykäytännön mukaisen

tekstiasun.
650 Herman (1932, 167) mainitsee, että Lebedev olisi suomalainen säveltäjä, amma-

tiltaan »tarkastaja», mutta edesmennyt kyseiseen vuoteen mennessä. Tällä pe-
rusteella kyseessä on ilmeisesti Merikosken (1940, 127–129) kuvaama vuonna
1902 perustetun muutamia ortodoksienemmistöisiä Itä-Suomen kuntia käsittä-
neen tarkastuspiirin kansakouluntarkastajaksi kyseisenä vuonna valittu teologian
kandidaatti, kollegioasessori, Tverin hengellisen seminaarin johtajan apulainen
Mihail Lebedev (syntynyt arviolta n. 1870). Merikosken (mp.) lainaaman aika-
laiskirjoittajan mukaan Lebedev oli karjalainen, syntyisin Suistamolta, mutta
»mieleltään» »täysi venäläinen», »juopotteleva virkamies». Lebedev erotettiin
virastaan epäpätevyyden vuoksi vuonna 1905. – Lebedevin tarkemmat henkilö-
tiedot olisi todennäköisesti mahdollista selvittää arkistolähteiden avulla. Lebede-
vin julkaistujen sävellysten perusteella voin todeta, että hänen musiikkinsa on
kylläkin ammattitaitoisesti kirjoitettua muttei erityisen omaperäistä tai inspiroi-
tunutta.

651 Teoksessa Liturgian valikoituja sävellyksiä (1932, 122) samainen ektenia on
merkitty kuuluvaksi kiovalaiseen sävelmistöön. Kanoninen aineisto ei tue tätä
otsikointia.
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Esimerkki 5–3. Liturgia 1913, tekstiosasto, neumimerkkien selitys ja esimerkki
niiden käytöstä.652

Krysostomoksen liturgiaa varten osastossa on V. Starorusskïjn säveltämät
eukaristiaveisut ja Basileios Suuren liturgiassa käytettäväksi L’vov”in sovitus
samasta melodiasta kuin 1. osan sovituksessa. Veisu Totisesti on kohtuullista
annetaan L’vov”in sovituksena kreikkalaisen sävelmistön melodiasta. Tämän
jälkeen teoksessa on M. Lebedevin sävellys viimeisestä eukaristiaveisusta Si-
nulle veisaamme. Anomusektenia on anonyymi,653 samoin Isä meidän -ruko-
us.654 Sunnuntain ehtoollislauselma Kiittäkää Herraa taivaista on niinikään
anonyymi, kuten myös »Valikoidut sävellykset» päättävä veisu ehtoollista
jaettaessa (Ottakaa vastaan). Tämän osaston veisujen lähdeaineisto on epä-
selvä – ne eivät ole peräisin ainakaan hovikapellan obihodeista.

Seuraavassa, vuoden 1931 painoksessa on Piiroisen mukaan 162 sivua.655

Kyseistä painosta en ole saanut käsiini, eikä Piiroisen bibliografiasta ilmene,
onko se ilmestynyt kahtena versiona edellisen painoksen tapaan. Mikäli näin
ei ole, julkaisusta on nähtävästi poistettu »valikoitujen sävellysten» osasto.

                                          
652 Liturgia 1913, 75, 150.
653 Samainen ektenia on teoksessa Liturgian valikoituja sävellyksiä (1932, 63–66) ja

säveltäjäksi mainitaan M. Lebedev.
654 Erinäisissä koti- ja ulkomaisissa nuottikopioissa ja -julkaisuissa rukouksen sä-

veltäjäksi mainitaan Dubjanskïj tai Dubenskïj.
655 P. Piiroinen 1991, 190.
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Joka tapauksessa liturgian seuraava painos, joka on miltei sellaisenaan656

edelleen käytössä, on osin koostumukseltaan ja erityisesti ulkoasultaan sangen
erilainen 3. painokseen verrattuna. Siitä puuttuvat »valikoidut sävellykset»,
joten julkaisu kattaa vuoden 1913 laitoksen osastot 1 ja 2.

Julkaisussa on 271 sivua ja se jakaantuu kahteen nuotti- ja yhteen teksti-
osastoon. Ensimmäinen nuottiosasto (s. 1–90) sisältää liturgian kiinteät veisut
kuten vuoden 1913 painoksessa. Järjestys ja sisältö seuraavat tarkoin van-
hempaa julkaisua657 eräin lisäyksin, joita ovat sunnuntaiden kahdeksan sävel-
mäjakson troparit ja kontakit (jälkimmäiset annetaan vain teksteinä ja varus-
tettuina vuoden 1913 liturgiasta poikkeavilla neumimerkeillä, joita ei selitetä)
sekä prokimenit (vuoden 1913 painoksessa ne ovat toisessa osastossa) ja va-
lamolaisiin sävelmiin sovitetut halleluja-lauselmat.658 Ehtoollisveisuihin on
lisätty psalmi 34, jonka piispainkokous oli päättänyt suositella luettavaksi tai
laulettavaksi papiston ehtoollisen aikana.659 Basileios Suuren liturgian euka-
ristiaveisujen säveltäjäksi mainitaan nyt »A. Ro¼nov» ilman tietoa melodian
alkuperästä. Aikaisemmassa painoksessa ainoastaan 6. stikiirasävelmällä an-
netun zadostojnikin Sinun tähtesi, Armoitettu rinnalla on nyt sama veisu ano-
nyyminä kreikkalaisen sävelmistön melodian sovituksena.

Toinen nuottiosasto (s. 91–154) sisältää eräitä vaihtuvia veisuja, kuten
juhlapäivien antifonit ja prokimenit, piinaviikon lauantain veisun Nouse, Ju-
mala kahtena toisintona sekä juhlapäivien zadostojnikit. Valtaosa näistä so-
vituksista (pl. prokimenit) on nuotinnettu kolmiäänisinä yhdelle viivastolle.

Aikaisempaan painokseen verrattuna huomattavasti täydennetyssä teks-
tiosassa (s. 155–270) on kahdeksan sävelmäjakson prokimeni- ja halleluja-
lauselmat, liturgiassa tarvittavat juhlapäivien, triodionin, pentekostarionin,
yleisten muistopäivien ja arkipäivien vaihtuvien veisujen tekstit sekä joitakin
jumalanpalvelusten toimittamiseen liittyviä ohjeita. Laulettavia tekstejä ei ole
varustettu neumeilla.

Nuottisivut on piirretty käsin, neljä systeemiä/sivu, ja teksti lisätty kirjoi-
tuskoneella, originaalit on kuvattu filmeille ja painettu offsetissa. Julkaisun
ulkoasu on tämän vuoksi nuottisivujen osalta sangen amatöörimäinen verrat-
tuna vuoden 1913 painokseen.

                                          
656 Eräisiin teksteihin, kuten Isä meidän -rukoukseen, on tehty korjauksia, joita ei

kuitenkaan ole muutettu edes myöhempiin lisäpainoksiin. Käytännössä ne on
ollut tapana huomioida muistinvaraisesti tai kirjoittamalla korjaukset käsin ao.
kohtiin.

657 Tekstien asu on ajanmukaistettu.
658 Näiden sovitusten alkuperä ei ole tiedossani.
659 Venäläisessä käytännössä tässä on määrätty laulettavaksi ehtoollislauselma; ta-

vallisesti ko. kohdassa esitetään määräysten vastaisesti kuorokonserttoja. Myös
meillä käytäntö vaihtelee eri seurakunnissa.
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5.4. Hautaustoimituksen neliääniset nuottijulkaisut

Vuoden 1913 Hautaustoimitus sisältää hautaus- ja muistopalvelusten lauletta-
vat osat neliäänisinä sovituksina. Lähteenä on käytetty pääasiassa Bahme-
tev”in obihodia,660 mutta musiikki on käännetty ahtaaseen asetteluun. Teos
sisältää seuraavat toimitukset: litania (s. 1–10), maallikkovainajan hautaus
[»Varsinainen ruumiin siunaus»] (s. 10–64), lapsen hautaus (s. 64–83), muis-
topalvelus [»Pannykiida»] ja papin hautaus (s. 90–129). Teoksen viimeisillä
sivuilla (130–138) on osasto »valikoituja sävellyksiä».

Maallikkovainajan hautaus seuraa Bahmetev”in obihodissa painettua kaa-
vaa, joka on katisman osalta lyhennetty. Hautaustroparit on nuotinnettu koko-
naisuudessaan, samoin kanonin irmossit annetaan täydellisinä. Johannes Da-
maskolaisen veisuista mukana on Minä itken ja valitan. Hyvästijättöstikii-
roista annetaan Tulkaa, veljet (toisella stikiirasävelmällä) sekä Nähdessänne
minun äänetönnä ja Sinun Synnyttäjäsi esirukouksien tähden (kuudennella
stikiirasävelmällä). Osaston lopussa on viittaus teoksen alussa annettuun li-
taniaan.

Lapsen hautaus poikkeaa edellisestä eräiden veisutekstien ja kanonin osal-
ta, joka on annettu jälleen kokonaisena. Muistopalveluksen veisut annetaan
niiltä osin kuin ne eroavat maallikon hautauksesta. Papin hautauksessa tarvit-
tava veisuvalikoima poikkeaa edellisistä toimituksista, mukana ovat L’vov”in
sävellys mieskuorolle veisuista Minä nostan silmäni taivaaseen Sinun tykösi,
o Sana... sekä piinaviikon lauantain kanonin ja Andreas Kreetalaisen katu-
muskanonin irmossit sekakuorolle, edelliset Tur½aninov”in ja jälkimmäiset
Bortnjanskïjn sävellyksinä tai sovituksina.661

»Valikoituja sävellyksiä» sisältää Grigorïj L’vovskïjn säveltämät katisma-
troparit (Saata, o Vapahtajamme, sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten
joukkoon, ja ota hänet asumaan sinun majoihisi...) ja saman säveltäjän iikos-
sin.

Julkaisun painotekniikka ja ulkoasu ovat samanlaiset kuin vuoden 1913
Liturgiassa.

Vuoden 1959 toisessa painoksessa sisältö ja rakenne sekä tekstien asu on
uusittu. Teoksesta puuttuvat papin hautaus ja »valikoidut sävellykset», mutta
siihen on lisätty hautaus pyhänä pääsiäisenä, jota tarvitaan, mikäli hautaus
tapahtuu pääsiäisviikon 2.–6. päivinä. Merkittävin ero edelliseen painokseen
on se, että toimituskaavat on otettu teokseen kokonaisina, eli mukana ovat
veisujen lisäksi myös luettavat ja papin osuudet sekä toimitusohjeet. Näinol-
len kyseisen painoksen lisäksi toimituksissa ei tarvita lainkaan muita juma-
lanpalveluskirjoja.

Julkaisun aloittaa maallikkovainajan hautaus (s. 7–72). Katisman osalta on

                                          
660 Tämä kuitenkin sisältää vain maallikkovainajan hautauksen (litanioineen) ja

muistopalveluksen.
661 Tieto tekijöistä puuttuu mutta on mainittu myöhemmissä ao. veisujen tavallisen

käyttöyhteyden julkaisuissa.
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tehty huomattavia muutoksia edelliseen painokseen nähden: tekstivalikoima
on vaihtunut ja laulettavia psalmijakeita on muutettu resitoitaviksi.662 Osa ai-
kaisemmassa painoksessa kokonaisina nuotinnetuista veisuista annetaan nyt
siten, että vain osa teksteistä on nuotinnettu. Kanonista mukana ovat vain 6. ja
9. irmossi. Johannes Damaskolaisen veisuja on teoksessa kolmiäänisinä nuo-
tinnoksina kahdeksan kappaletta.

Hyvästijättöstikiiroita on annettu neljä kappaletta »2. sävelmän alasävel-
mällä (ns. podobnyi-sävelmällä)».663 Kyseessä on valamolaisen sävelmistön 2.
sävelmäjakson podoben-mallimelodia Egda ot dreva,664 jonka sovittajasta ei
ole säilynyt tietoa.665 Näiden jälkeen annetaan veisut Nähdessänne minun ää-
netönnä ja Sinun Synnyttäjäsi esirukouksien tähden kuten edellisessä painok-
sessa, mutta kolmiäänisinä nuotinnoksina.

Hautaustoimitus pyhänä pääsiäisenä sisältää kyseisen toimituksen kaavan
tekstimuodossa kolmella sivulla (s. 73–75). Lapsivainajan siunaus (s. 76–86)
on niinikään annettu pääasiassa tekstinä lukuunottamatta muutamia veisuja,
joita ei ole nuotinnettu muualla. Julkaisun viimeisenä osastona on muistopal-
velus (s. 87–130); kaava on annettu täydellisenä ja veisut nuotinnettu myös
niiltä osin, kuin ne esiintyvät hautauksen yhteydessä. Kanonista esitetään 6. ja
9. irmossin lisäksi kolmas irmossi.

Julkaisun musiikki seuraa pääasiassa aikaisempaa painosta, mutta sitä on
mm. katisman osalta yksinkertaistettu. Painomateriaali on valmistettu nuottien
osalta käsin piirtämällä666 ja tekstien osalta kirjoituskoneella. Lopputulos on
kuitenkin huoliteltu verrattuna esim. vuoden 1954 Liturgiaan.

5.5. Vigilian neliääniset nuottijulkaisut

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisen kirkkomusiikkiaineiston muodostaa
vigiliasävelmistö, joka on kokonaisuutena huomattavasti laajempi kuin sekä
liturgian että hautauspalvelusten musiikkimateriaali. Ilmeisesti juuri laajuuden
vuoksi vigiliasävelmistö jaettiin aikoinaan kahteen niteeseen L’vov”in ja
Bahmetev”in obihodeista poiketen. Ensimmäiseen niteeseen (Vigilia I) tulivat
vigilian kiinteät veisut ja toiseen niteeseen (Vigilia II) sunnuntaivigilioiden
kahdeksan sävelmäjakson vaihtuvat veisut.

                                          
662 Esipuheessa tätä seikkaa kommentoidaan ja todetaan, että vaikka kaava annetaan

edelleen lyhennetyssä muodossa, se on muutosten jälkeen lähempänä alkupe-
räistä (Hautaustoimitus 1959, 5).

663 Hautaustoimitus 1959, 53.
664 Ks. Obihod” 1909, 34. Sovituksessa varsinainen melodia sijaitsee tenorissa.
665 Mahdollisesti sovitukset ovat julkaisuneuvoston silloisen päätoimittajan piispa

Paavalin (myöh. arkkipiispan) käsialaa. Melodiaa on käsitelty osin melko va-
paasti.

666 Nuottien tekstaajaksi mainitaan Pekka Torhamo (Hautaustoimitus 1959, 132).
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5.5.1. Vigilia I

Vigilia I:n ensimmäinen painos [4)] tuli sisältämään 72 sivulla vigilian kiinteät
veisut neliäänisinä nuotinnoksina. Suurin osa veisuista on annettu vain yhtenä
toisintona; poikkeuksen muodostavat lähinnä muutamat ekteniat. Suurin osa
veisuista on nuotinnettu ahtaaseen asetteluun, mutta joitakin annetaan hajalli-
sessa asettelussa. Vaihtuvista veisuista mukana ovat ainoastaan vigilian lopun
ylösnousemustroparit. Minkään veisun kohdalle ole merkitty tietoa säveltäjästä
tai sovittajasta. Lähteenä näyttää olevan lähinnä Bahmetev”in obihod.

Alkupsalmi annetaan kreikkalaisella sävelmällä jokseenkin samassa muo-
dossa kuin se esiintyy Bahmetev”illa.667 Suuri ektenia on sekä ahtaassa että
hajallisessa asettelussa. Ehtooveisusta Oi Jeesus Kristus esitetään sama toi-
sinto kuin myöhemmissä suomalaisissa painoksissa.668 Sunnuntaiprokimeni
Herra on kuningas annetaan ahtaassa ja hajallisessa asettelussa, samoin har-
tauden ja anomusekteniat sekä veisu Iloitse, Jumalan Äiti.669 Katismojen lau-
selmaveisut ovat hajallisessa asettelussa.

Polyeleopsalmi Kiittäkää Herran nimeä on muodossa, joka on melodialtaan
lähes identtinen Bahmetev”in obihodissa vaihtoehtoisena esitetyn (»inago
rospêva») kanssa; eroja esiintyy halleluja-säkeistöissä eikä sovitus muutoin-
kaan ole sama.670 Ylösnousemustroparit Kiitetty olet Sinä, Herra on nuotinnettu
kokonaisuudessaan kertosäkeitä lukuunottamatta, mutta melodia poikkeaa kol-
mannessa säkeessä siitä asusta, joka esiintyy hovikapellan obihodeissa ja on
samanlainen kuin 5. sävelmäjakson suomalainen stikiirasävelmä. 4. sävelmä-
jakson antifoni on sama kuin L’vov”illa ja Bahmetev”illa mutta annetaan ah-
taassa asettelussa.

Lauselma Kaikki, joilla henki on [»Kaikki, joissa henki on»] sekä seuraava
evankeliumilukua edeltävä ektenia on esitetty hajallisessa asettelussa. 12-
kertainen Herra, armahda -veisu annetaan sekä ahtaassa että hajallisessa
asettelussa. Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi esitetään kuten Bahmetev”illa
mutta ahtaassa asettelussa, Pyhä on Herra -lauselma ja veisu Korkeasti siu-
nattu hajallisessa. Suuri ylistysveisu on ahtaassa asettelussa. Ylösnousemus-
troparit Tänä päivänä ja Noustuasi haudasta annetaan ahtaan asettelun zna-
mennyj-sovituksina, jotka on harmonisoitu Bahmetev”in versioista poikkea-
                                          
667 Myös Bahmetev”illa kyseinen veisu on ahtaassa asettelussa. Suomalaisen versi-

on bassolinjassa ja harmonioissa on joitakin vähäisiä eroja Bahmetev”iin verrat-
tuna. Melodiasta ks. tämän tutkimuksen luku 6.5.

668 Niissä tekijäksi mainitaan »Dvoretski» [I. S. Dvoreckïj]. Veisua ei tässä muodos-
sa löydy kapellan obihodeista (sitä voitaneen pitää kiovalaisen sävelmän vapaana
sovituksena). Vladimir Morosan on tavoittanut sen ainoastaan Synodin ²er-
kovno-pêv½eskïj sbornik”in I osasta (Sbornik” 1903), eikä säveltäjästä tiedetä
juuri enempää kuin etu- ja isännimen alkukirjaimet sekä sukunimi (One Thou-
sand Years of Russian Church Music 1991, 706).

669 ≈ Ave Maria.
670 Myöhemmissä suomalaisissa vigiliajulkaisuissa tämän muodon säveltäjäksi on

merkitty »A. Ljvov».
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vasti.671

Julkaisu on toteutettu kaiverrustekniikalla kahdelle viivastolle, neljä sys-
teemiä/sivu. Erikoisena voidaan pitää ratkaisua sijoittaa teksti yksinomaan
bassoviivaston alapuolelle.

Vuoden 1922 toinen painos on ensimmäiseen verrattuna perinpohjaisesti
uudistettu ja laajennettu. Julkaisussa on kaksi osastoa, joista ensimmäinen si-
sältää vigilian kiinteät veisut ensimmäisen painoksen tapaan (s. 3–65) ja toi-
nen osasto, joka on varustettu otsikolla »Liitteitä», keskeisiä veisuja vaihto-
ehtoisina sävellyksinä (s. 66–131). Veisujen säveltäjät tai sovittajat on tässä
painoksessa tavallisesti mainittu.

Ensimmäinen osasto poikkeaa 1. painoksesta seuraavilta osin: Alkupsalmi
annetaan muutoin aikaisemmassa muodossa mutta lyhennettynä. Melodia on
merkitty kuuluvaksi kreikkalaiseen sävelmistöön ja Bahmetev”in sovittamak-
si. Otsikossa todetaan myös, että veisu tai sovitus on »yksinkertaistutettu».672

Arkipäivien suuret prokimenit ovat mukana teksteinä, ja erityinen prokimeni,
jota tarvitaan mm. pääsiäisenä, on nuotinnettu samassa asussa kuin se on
Bahmetev”illa (ei resitatiivina). Ylösnousemustroparit Kiitetty olet Sinä, Her-
ra on mukautettu samaan asuun kuin L’vov”illa ja Bahmetev”illa; 2.–4. sä-
keistö annetaan vain tekstinä. Kahdeksan sävelmäjakson sunnuntaiprokimenit,
suuren paaston ja sen valmistusviikkojen veisu Synninkatumuksen ovet anne-
taan tekstinä. Samoin tekstinä ovat Jumalansynnyttäjän kiitosvirren säkeistöt
2.–6., ja veisusta on mukana myös vaihtoehtoinen sävellys, jonka alkuperästä
ei ole mainintaa.673 Suuren ylistysveisun lopun Pyhä Jumala annetaan myös
vaihtoehtoisessa muodossa, jossa sitä käytetään ristin päivinä ja piinaviikon
lauantain aamupalveluksessa. Ylösnousemustroparit Tänä päivänä ja Nous-
tuasi haudasta ovat tässä osastossa vain tekstinä. Ensimmäisen hetken päät-
teeksi laulettava Herra, armahda annetaan kahtena saman melodian erilaisena
sovituksena, jotka eivät ole peräisin kapellan obihodeista.

Toinen osasto sisältää kohtalaisen vaativia teoksia. Alussa on P. Nosov”in
säveltämä alkupsalmi, Arhangel’skïjn katismaveisu Autuas se mies ja ehtoo-
veisu, lisäksi mukana ovat ehtooveisut Bahmetev”ilta674 ja Lebedeviltä. Van-
hurskaan Simeonin rukous675 annetaan anonyyminä sävellyksenä. Sen jälkeen
seuraa kaksi sävellystä tekstiin Iloitse, Jumalan Äiti, joista ensimmäinen on
M. Strokin”in säveltämä ja toinen diakoni Pietari Akimovin sovitus valamo-
laisesta melodiasta. Litanian ektenian säveltäjä on »S. Totshinskij». Polyeleo-
psalmista on peräti kahdeksan sävellystä: samasta melodiasta, joka esiintyy

                                          
671 Bahmetev” käyttää luonnollista mollia, suomalaiset sovitukset ovat harmonisessa

mollissa. Näiden sovitusten alkuperästä ei ole tietoja.
672 On epäselvää, mihin määrite viittaa. Suomalainen versiohan on pitempi kuin

Bahmetev”in obihodissa esitetty. Kyseessä tuskin voi olla arvio, että suomalai-
nen melodia olisi peräisin lyhennetystä kreikkalaisesta sävelmistöstä.

673 Tässä muodossa veisu esitetään useimmiten myös nykyisin.
674 Kiovalaisen sävelmistön melodian sovitus, jota ei ole obihodissa.
675 = Nunc dimittis.
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myös 1. osastossa, on kaksi lisäsovitusta, joiden tekijät ovat Bahmetev” ja
L’vov”, sitten esiintyvät säveltäjänimet »Dolshinskij», Arhangel’skïj, Alle-
manov”, Boris Jakubov, Aleksej Krasnostovskij ja »P. Ivanov». Antifonista
Monet himot annetaan kolme sävellystä, joista ensimmäisten tekijät ovat Ar-
hangel’skïj ja Boris Jakubov, viimeinen on varustettu otsikolla »Moskovalai-
nen sävelmä». Osaston lopussa ovat ylösnousemustroparit Tänä päivänä ja
Noustuasi haudasta Petr” Tur½aninov”in sovituksina.676

Kaikki veisut on nuotinnettu ahtaassa asettelussa. Tekstimuutokset edelli-
seen painokseen verrattuna ovat vähäisiä lukuunottamatta vigilian loppu-
veisuja, joista tsaarinvallanaikaiset viittaukset hallitsijaan ja hänen suku-
laisiinsa on poistettu. Julkaisu on toteutettu kaiverrustekniikalla kahdelle vii-
vastolle, neljä systeemiä/sivu. Painotyö on laadukkaampaa kuin 1. painokses-
sa ja muistuttaa tässä suhteessa Liturgian 3. ja Hautaustoimituksen 1. painos-
ta. Teksti on sijoitettu normaalin käytännön mukaan systeemille viivastojen
väliin.

Vigilia I:n uusin painos on vuodelta 1942. Edellisen painoksen tapaan tä-
mäkin julkaisu on jaettu kahteen osastoon. Ensimmäinen osasto (s. 3–73) seu-
raa miltei tarkalleen edellistä painosta. Siitä poiketen katumusveisut Synnin-
katumuksen ovet... on nuotinnettu, ja ensimmäisen hetken päättävä Herra,
armahda esitetään edellisen painoksen kahden muodon lisäksi samassa asus-
sa, jossa se annetaan 1. painoksessa.

Toinen osasto, »Liitteitä», on laajentunut huomattavasti edelliseen painok-
seen verrattuna. Mukana ovat samat veisut, mutta niiden lisäksi runsaasti
muita sävellyksiä (ks. esimerkki 5–4).

Tekstien kieliasua on jälleen jossakin määrin tarkistettu. Paino-originaalit
on valmistettu joko kaivertamalla tai nuottikirjoituskoneella; työn jälki ei ole
yhtä korkeatasoinen kuin edellisessä painoksessa. Tämä painos on edelleen
käytössä.677 Tekstejä ja sovituksia on jonkin verran korjailtu vuosien varrella,
mutta korjaukset kulkevat suullisena perimätietona.

Huomiota herättää liiteosaston sävellysten runsaus ja vaativuus. On mer-
killepantavaa, että Suomen kirkossa vaikuttaneiden säveltäjien678 teoksia on
entisestään lisätty, ja että mukana on myös keskeisten venäläisten säveltäjien
tuotantoa: mm. Arhangel’skïjn vuonna 1896 painetun vigilian679 veisuista on
suomennettu suurin osa.

                                          
676 Melodia on znamennyj-melodian variantti.
677 Koska julkaisu on laajasti tunnettu ja tiettävästi painosta on edelleen saatavilla,

en tarkastele sitä tämän yksityiskohtaisemmin. Lukija voi helposti itse tutustua
teokseen ja sen sisältöön.

678 Krasnostovskij, Attinen, Jakubov, Lebedev ja Akimov. Erityisesti Jakubovin ja
Attisen sävellyksiä voi pitää aikaansa ja tyylilajiin nähden jopa modernistisina.
Jakubovin osalta on syytä huomata, että samaiset hänen teoksensa julkaistiin jo
edellisessä painoksessa.

679 Arhangel’skïj 1916.
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Esimerkki 5–4. Vuoden 1942 Vigilia I:n liiteosaston sisällysluettelo.680

5.5.2. Vigilia II ja Sunnuntaivigilia

Kun Vigilia I tuli sisältämään vigilian kiinteät veisut, vaihtuvat veisut julkais-
tiin Vigilia II:ssa,681 joka ilmestyi vuonna 1905. Tämä julkaisu jakaantuu
kahteen osastoon. Ensimmäinen osasto (s. 1–308) tuli sisältämään sunnuntai-
päivien vigilioiden kahdeksan sävelmäjakson vaihtuvat veisut neliäänisinä
nuotinnoksina sävelmäjaksoittain järjestettyinä682 ja toinen osasto (s. 309–
312) kahdeksan sävelmäjakson evankeliumistikiirat teksteinä.

Ensimmäinen osasto sisältää vigilian psalmijakeet ja stikiirat, lauselmat,
troparit ja kanonien irmossit. Avuksihuuto-, virrelmä- ja kiitosstikiiroita on
nuotinnettu kolme kappaletta kutakin. Mukana ovat myös aamupalveluksen
prokimenit, jotka annetaan resitatiiveina.

On merkillepantavaa, että julkaisussa sävelmämateriaalin sisällä tarjotaan
myös vaihtoehtoja. Toisen sävelmäjakson Jumala on Herra -veisu ja tropari
annetaan kahdella eri sävelmällä, samoin kolmannen ja neljännen sävelmäjak-
son kanoneista on kaksi versiota. Toisaalta viidennen ja kuudennen sävelmä-
jakson Jumala on Herra -veisut ja troparit annetaan samoilla sävelmillä kuin
                                          
680 Vigilia I 1942, 302–304.
681 Suomalaisten julkaisujen luettelossa nro 6).
682 L’vov”in ja Bahmetev”in obihodeissa sekä muissa venäläisissä jumalanpalvelus-

kirjoissa organisaatio on erilainen. Materiaalia ei ole järjestetty sävelmäjaksoittain
vaan liturgisen funktion mukaan: esimerkiksi ensimmäisen sävelmäjakson avuksi-
huutopsalmia ja -stikiiroja seuraavat toisen sävelmäjakson vastaavat veisut, eivät
ensimmäisen sävelmäjakson virrelmästikiirat, kuten suomalaisissa laitoksissa.
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näiden sävelmäjaksojen stikiirat.
Nuottisivut on toteutettu kaiverrustekniikalla, ja systeemejä on neljä/sivu.

Painojälki on laadukasta joskaan ei yllä samalle tasolle kuin vuosien 1913 ja
1922 julkaisuissa.

Vigilia II säilyi käytössä poikkeuksellisen pitkään, yli 50 vuotta. Eräänä
syynä uusien painoksien ilmestymättömyyteen saattoi olla teoksen laajuus ja
julkaisutyön taloudellinen raskaus. Kuitenkin käytettävät tekstit olivat vuosien
kuluessa muuttuneet, ja 1950-luvulla katsottiin ilmeisesti välttämättömäksi
julkaista uusi laitos, jossa ne voitiin saattaa ajan tasalle.

Uusi editio nimettiin Sunnuntaivigiliaksi. Se tuli sisältämään Vigilia II:n
materiaalin sekä eräitä täydennyksiä. Teos jakaantuu neljään osastoon. En-
simmäinen osasto (s. 9–26) sisältää vigiliapalveluksen kaavan sekä kiinteiden
veisujen ja eräiden luettavien osien tekstit. Toisessa osastossa (s. 29–237)
ovat sunnuntaivigilioiden kahdeksan sävelmäjakson vaihtuvat veisut nuotin-
nettuina ja organisoituina samoin kuin Vigilia II:n 1. osastossa.

Kolmas osasto (s. 238–255), joka on varustettu otsikolla »nuottiliitteet», si-
sältää viikonpäivien prokimenit neliäänisinä nuotinnoksina sävelmiin sovitet-
tuina, kahdeksan sävelmäjakson antifonit yksiäänisinä bysanttilaisina melodi-
oina,683 polyeleoveisut Kaikki, joissa henki on... valamolaisiin melodioihin so-
vitettuina,684 Jumalansynnyttäjän kanonin 8. irmossin liitelauselmineen kataba-
sina käytettäväksi685 ja sitä seuraavan Jumalansynnyttäjän kiitosvirren tekstin.

Neljäs osasto (s. 257–343) sisältää kahdeksan sävelmäjakson veisujen
tekstejä niiltä osin kuin niitä ei ole nuotinnettu 2. osastossa sekä Jumalansyn-
nyttäjän kanonin irmossit. Tekstiosan lopussa on bysanttilaisia antifonimelo-
dioita käsittelevä kommentaari.

Varsinainen kahdeksansävelmistö (2. osasto) poikkeaa eräin osin (ei kui-
tenkaan vakiintuneiden stikiira-, tropari- ja kanonisävelmäkaavojen osalta)686

                                          
683 Melodiat ovat peräisin Sticherarium Atheniensis 974 -käsikirjoituksesta »1200-

luvun lopulta». Transkriptiot, jotka ovat Tillyardin käsialaa, ovat ilmestyneet
Monumenta Musicae Byzantinae -sarjassa vuonna 1940. Transkriptiot on sellai-
sinaan sovitettu suomalaisiin teksteihin Heikki Kirkisen ja piispa Paavalin toi-
mesta (olen nähnyt tätä hanketta koskevaa kirjeenvaihtoa arkkipiispa Paavalin
henkilöarkistossa [APHA] Kuopiossa), jopa siinä määrin, että Tillyardin käyttä-
mät moninaiset korkomerkit ovat mukana. Valitettavasti korkomerkkien tulkin-
taa ei mitenkään selitetä asiaa koskevassa kommentaarissa. Tietääkseni kyseisiä
antifoneja ei ole käytetty jumalanpalveluksissa kuin satunnaisesti. (Ks. Sunnun-
taivigilia 1957, 341–343.)

684 Sovitukset ovat mahdollisesti Paavalin käsialaa.
685 Typikon (ks. esim. Týpikon”  1997 I, 54–55; Bogoslu¼ebnye ukazanija 1998) mää-

rää, että kunkin kanoniveisun (joka koostuu irmossista ja luettavista tropareista)
jälkeen on laulettava katabasi, joka on saman tai jonkin muun (määrätyn) kanonin
samannumeroinen irmossi. Yleensä näin ei seurakunnissa menetellä. Sunnuntaivi-
gilian toimittajat ovat jostakin syystä ottaneet teokseen Jumalansynnyttäjän ylei-
sen kanonin 8. irmossin tätä tarkoitusta varten (ks. Sunnuntaivigilia 1957, 6).

686 Käsittelen mainittuja yksityiskohtaisesti luvussa 6.
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Vigilia II:ssa esitetystä. Silmiinpistävin ero on se, että kunkin lajin stikiiroita
on nuotinnettu kolmen sijasta yksi.687 Toisaalta nuotinnettua materiaalia on
monipuolistettu antamalla »tähän saakka vain resitatiivisesti lauletut» aamu-
palveluksen kahdeksan sävelmäjakson prokimenit sekä Pyhä on Herra -veisut
»sävelmiin sovitettuina».688 Vaihtoehtoisista sävelmistä toisessa, kolmannessa
ja neljännessä sävelmäjaksossa on luovuttu. Toisaalta kuudennen sävelmäjak-
son Jumala on Herra -veisu ja tropari annetaan suomalaisesta käytännöstä
aiemmin puuttuneella sävelmällä.

Sunnuntaivigilian nuottiosuudet on valmistettu tekstaamalla (neljä systee-
miä/sivu), otsikot kirjoitettu nähtävästi sablonilla ja veisutekstit kirjoitusko-
neella. Ulkoasu on jossakin määrin amatöörimäinen mutta kuitenkin siistimpi
kuin vuoden 1954 Liturgiassa. Tekstit on kauttaaltaan uudistettu miltei nykyi-
seen muotoonsa.689

Sunnuntaivigilian toinen painos ilmestyi vuonna 1986. Se on valmistettu
yhdistämällä vuoden 1942 Vigilia I:n 1. osaston kiinteät veisut tekstiasultaan
korjattuina alkuperäisen Sunnuntaivigilian 1. osastoon, jota seuraavat jälkim-
mäisen osastot 2.–4. Teokseen on otettu lisää luettavia tekstejä, mm. heksa-
psalmi. Ensimmäisen painoksen nuotti- ja tekstiosuudet on sisällytetty julkai-
suun sellaisinaan, mutta joitakin painovirheitä on korjattu. Nuottisivujen val-
mistuksessa on käytetty alkuperäisiä originaaleja tai reproduktioita; juuri mi-
tään ei ole tekstattu tai kaiverrettu uudestaan. Vigilia I:n liitteenä olevat vaih-
toehtoiset sävellykset puuttuvat, mutta 1. osastoon on lisätty joitakin vastaavia
sävellyksiä, kuten ehtooveisu »nykybysanttilaisella» sävelmällä690 sekä Ar-
hangel’skïjn sovitukset ylösnousemustropareista Tänä päivänä ja Noustuasi
haudasta.691 Teoksessa on 415 sivua.

                                          
687 Sunnuntaivigilian (1957, 5–6) esipuheen mukaan »Stikiiroja on nuotteihin sovi-

tettuna vain sen verran, kuin niitä seurakuntien jumalanpalveluksissa tavallisesti
lauletaan, ts. se määrä, mikä vigilian kokonaisrakenteen säilymisen kannalta on
vähin mahdollinen. – – Tarvittaessa voidaan stikiirojen lukumäärää lisätä teks-
tiosassa olevilla stikiiroilla – –.» Seurakunnissa oli siis muodostunut käytännöksi
laulaa vain yksi kunkin lajin stikiira, minkä Sunnuntaivigilia näin legitimoi.

688 Sunnuntaivigilia mp. – Nämä veisut on ilmeisesti julkaisuneuvoston silloisen
päätoimittajan piispa Paavalin aloitteesta kopioitu miltei sellaisinaan Aleksandr”
Arhangel’skïjn (1890) sovittamasta vigiliajulkaisusta. Teos on kuulunut myö-
hemmän arkkipiispa Paavalin nuotistoon, josta osa on tällä hetkellä kanttori Pasi
Torhamon hallussa. Kyseisten znamennyj-melodioiden yleistymistä lienee vai-
keuttanut Arhangel’skïjn sovitusten väkinäisyys.

689 Muutoksia teoksen painamisen jälkeen on tehty lähinnä Jumala on Herra -veisun
tekstiin.

690 Itse asiassa kyseinen veisu ei edusta traditionaalista bysanttilaista kirkkomusiik-
kia vaan on Ioannis Sakellaridisin (1853–1938) läntiseen tyyliin tehty sävellys
(ks. Seppälä 1996, 162).

691 Nämäkin ovat znamennyj-sovituksia kokoelmasta Arhangel’skij 1890. Ortodoksi-
sen kirjallisuuden julkaisuneuvosto kustansi ne 1960-luvulla monisteena, ja ne
ovat tulleet jossakin määrin suosituiksi.
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5.5.2.1. Vigiliapalveluksen rakenne vaihtuvien veisujen osalta Vigilia
II:ssa ja Sunnuntaivigiliassa

Vigilian rakenne kussakin sävelmäjaksossa em. julkaisujen mukaan on vaih-
tuvien veisujen osalta seuraava:

Veisu Psalmijakeet Vigilia II Sunnuntaivigilia
Avuksihuutopsalmi »Herra, minä huudan...» 141: 1–2 N N
Lauselma »Vie minun sieluni...» 142: 8 N N
Avuksihuutostikiira 1 N N
Lauselma »Vanhurskaat kokoontuvat...» 148: 8 N T (osasto 4)
Avuksihuutostikiira 2 N T (osasto 4)
Lauselma »Syvyydestä minä huudan...» 130: 1–2 N T (osasto 4)
Avuksihuutostikiira 3 N T (osasto 4)
Lauselma »Kunnia... nyt...» N N
Dogmistikiira Jumalansynnyttäjälle N N
Virrelmästikiira 1 N N
Lauselma »Herra on kuningas...» 93: 1 N T (osasto 4)
Virrelmästikiira 2 N T (osasto 4)
Lauselma »Kunnia... nyt...» N T (osasto 4)
Virrelmästikiira 3 N T (osasto 4)
»Jumala on Herra...» N N
Tropari N N
Prokimeni N (resitatiivi) N (znamennyj)
Kanoni N N
»Pyhä on Herra...» – N (znamennyj)
Kiitospsalmi »Kaikki, joissa henki on...» 150: 6; 148: 1–2 N N
Lauselma »Tämä on kaikkien...» 149: 9 N N
Kiitosstikiira 1 N N
Lauselma »Kiittäkää Jumalaa...» 150: 1 N T (osasto 4)
Kiitosstikiira 2 N T (osasto 4)
Lauselma »Kiittäkää Häntä...» 150: 2 N –
Kiitosstikiira 3 N –

Taulukko 5–5. Vigiliapalveluksen rakenne vaihtuvien veisujen osalta suomalaisissa
nuottijulkaisuissa. Merkkien selitys: N = nuotinnettu, T = teksti, – = puuttuu.

5.6. Suomalaisen kirkkomusiikin kehitys julkaisujen valossa

Kun tarkastellaan suomalaisen kirkkomusiikin kehitystä edellämainittujen
nuottijulkaisujen valossa, havaitaan eräitä kehityslinjoja. Näyttää siltä, että
1890-luvulla alkanut toiminta nuottimateriaalin julkaisemiseksi oli olosuhteet
huomioonottaen sangen onnistunutta: seurakunnissa viikoittain toimitettavien
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pääjumalanpalvelusten keskeinen musiikkimateriaali oli saatu painettua vuo-
teen 1905 mennessä. Mahdollisesti kirkkopoliittiset syyt aiheuttivat kahdek-
san vuoden tauon tässä työssä, mutta vuoteen 1913 mennessä Synodin rahoi-
tus mahdollisti jälleen uudet ja entistä ehommat julkaisut, joista Hautaustoi-
mitus saatiin aikaan ensimmäistä kertaa, ja Liturgia sisälsi sangen monipuoli-
sia vaihtoehtoja tavanomaiselle yksinkertaiselle kirkkomusiikille.

Työ jatkui Suomen itsenäistymisen jälkeen. Vigilia I julkaistiin uudelleen
vuonna 1922, ja siihen liitettiin myös suomalaisten säveltäjien kirkkomusiik-
kia. Tässä suhteessa sangen mahtipontista linjaa edustaa vielä sotavuosina
ilmestynyt Vigilia I:n seuraava painos, joka on sisällöltään monipuolinen
vaikkakaan ei ulkoasultaan yllä edellisen painoksen luokkaan. On ilmeistä,
että teosten toimittajien musiikillinen ja kirkkomusiikillinen sivistys on ollut
korkealla tasolla.

Sodan jälkeen suomalaisen ortodoksisen kirkkomusiikin keskeiset julkaisut
näyttävät vaipuneen eräänlaiseen lamaannukseen. Olosuhteiden vuoksi tämä
on jossakin määrin ymmärrettävää, mutta sodasta oli kuitenkin mm. valtion
tukitoimien vuoksi ennen pitkää mahdollista toipua taloudellisesti ja lopulta
myös henkisesti. Silti uusia painoksia on tähän päivään asti saatu aikaan har-
vakseltaan, ja niitä kaikkia yhdistää se, että musiikillisten vaihtoehtojen tar-
joamisesta on varsin pitkälti luovuttu. Kun olisi voinut olettaa, että tarjolla
olevaa musiikkimateriaalia olisi laajennettu, ei edes aikaisemmin julkaistuja
suomenkielisiä sovituksia ole pidetty uusissa painoksissa saatavilla.692

Vigiliasävelmistön hyväksi ei ole tapahtunut kerrassaan mitään. Se ei ole
milloinkaan joutunut uudelleenarvioinnin kohteeksi eikä sille ole etsitty
vaihtoehtoja, vaikka 1890–1900-lukujen toimittajat tuskin tarkoittivat työnsä
tuloksia ikuisiksi. Eräänlaista tämän kehityksen päätepistettä edustaa Sun-
nuntaivigilian 2. painos, jossa olisi ollut kaikki edellytykset julkaista edes osa
vuoden 1942 Vigilia I:n liitteiden sisällöstä tekstiasultaan korjattuna. Mutta
tuotettiinkin entistä vähemmän vaihtoehtoja tarjoava nuottilaitos.

Niissä seurakunnissa, joissa musiikkiin on haluttu vaihtelua, on ollut tar-
peen pitää esillä sekä Sunnuntaivigilian 2. painosta että osin samat veisut si-
sältävää vuoden 1942 Vigilia I:tä. Monia jälkimmäisen liiteosaston veisuista
ei valitettavasti voida käyttää vanhentuneiden tekstiasujen vuoksi, mutta on-
neksi osa on esitettäessä kuulonvaraisesti korjattavissa.

                                          
692 Tosin mm. vuoden 1913 Liturgian »valikoituja sävellyksiä»-osaston teoksia jul-

kaistiin sittemmin monisteina.
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6. Suomalaisen kahdeksansävelmistön melodioiden läh-
teet

Tässä luvussa tarkastelen suomalaisen kahdeksansävelmistön sävelmiä ja nii-
den melodioiden lähteitä venäläisissä kanonisissa sävelmistöissä. Tarkastelu
rajoittuu suomalaisen sävelmistön keskeisimpiin sävelmiin, eli stikiira-, tropa-
ri- ja kanonisävelmiin.693 Sävelmien organisointi ei tapahdu hymnografisen
käyttöyhteyden perusteella, vaan melodiat on ryhmitelty venäläisen kanonisen
aineiston mukaan siten, että tiettyä venäläistä sävelmistöä esikuvanaan käyt-
tävät suomalaiset melodiat on sijoitettu samaan alalukuun. Ennen sävelmä-
kohtaisia vertailuja esitän kunkin venäläisen sävelmistön korpus- ja rakenne-
tarkastelun käyttäen apunani nuottilähteitä ja kirjallisuutta. Ne suomalaiset
sävelmät, jotka eivät ole yksiselitteisesti palautettavissa mihinkään kanoni-
seen sävelmistöön kuuluvaksi, on koottu omaksi alaluvukseen.

Suomalaisen kahdeksansävelmistön sävelmiin liittyy joitakin erikoisuuksia.
5. sävelmäjaksossa ei ole erillistä troparisävelmää, vaan troparit ja vastaavat
veisut esitetään stikiirasävelmällä. 6. sävelmäjakson osalta tilanne on sama
niissä nuottijulkaisuissa, jotka painettiin ennen vuotta 1957; vasta kyseisen
vuoden Sunnuntaivigiliassa 6. sävelmäjaksossa on erillinen troparisävelmä.
Koska käytössäolevassa Liturgia-teoksessa694 6. sävelmäjakson tropari anne-
taan stikiirasävelmällä, lienee tavallista, että liturgiapalveluksissa kyseinen
tropari esitetään tällä sävelmällä, kun taas vigilioissa käytetään eri sävel-
mää.695 3. sävelmäjakson troparisävelmä palvelee myös kanonisävelmänä.

6.1. Suomalaisen kahdeksansävelmistön melodioiden muoto

Suomalaisen kahdeksansävelmistön stikiira-, tropari- ja kanonisävelmät nou-
dattavat melko yksinkertaista muotokaavaa. Kussakin sävelmässä on vaihte-
leva määrä alkusäkeitä (0–2), toistuvia säkeitä (1–5) sekä loppusäkeitä (0–2),
joita kaikkia nimitän sävelmäsäkeiksi. Kukin sävelmäsäe koostuu kiinteistä
sävelistä sekä resitointisävelestä; säveltoiston määrä riippuu tekstisäkeen pi-
tuudesta.

Koska hymnografisissa teksteissä tekstisäkeiden määrä vaihtelee, tekstien
sovitus sävelmään tapahtuu seuraavasti: Mikäli sävelmässä on alkusäkeitä,
tekstin ensimmäinen tai ensimmäiset säkeet sävelitetään niiden avulla. Sen
jälkeen toistuvia säkeitä käytetään numerojärjestyksessä. Viimeinen tekstisäe
sijoitetaan loppusäkeen (-säkeiden) musiikkiin, vaikka kaikkia sävelmäsäkeitä

                                          
693 Prokimeni- ja lauselmasävelmät olen jättänyt tarkastelun ulkopuolelle.
694 Liturgia 1954.
695 Sunnuntaivigilia 1957, 166, viite: »Varsinainen troparisävelmä; voidaan laulaa

myös stikiirasävelmällä.» Tästä voidaan päätellä, että »varsinainen troparisävel-
mä» on todellakin tullut suomalaiseen käytäntöön vasta vuonna 1957.
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ei olisikaan käytetty.696 Mikäli tekstisäkeitä on enemmän kuin melodiasäkeitä,
siirrytään uudestaan ensimmäiseen toistuvaan säkeeseen ja kierrosta jatketaan,
kunnes koko teksti on käytetty, mutta tällöinkin veisun on päätyttävä loppu-
säkeeseen (-säkeisiin).697

Kasanko698 antaa em. sävelmille seuraavat kiinteät sävelmäkaavat:

Nuottiesimerkki 6–1(1). Suomalaisen kahdeksansävelmistön sävelmäkaavat.

                                          
696 Jos loppusäkeitä on kaksi, niihin sijoitetaan kaksi viimeistä tekstisäettä.
697 Ks. A. Kasanko 1938, 4–5.
698 Mts. 4–21, liitteet. Ks. myös Matsi 1995, 38–47. Lähteissä kaavat annetaan neli-

äänisinä, mutta olen tässä ottanut mukaan (neljättä troparisävelmää lukuunotta-
matta) ainoastaan sopraanoon kirjoitetut melodiat.
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Nuottiesimerkki 6–1(2). Suomalaisen kahdeksansävelmistön sävelmäkaavat.
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Merkkien selitys699

.... = Sävel voidaan toistaa. (..) = Sävel voidaan jakaa.
v = Korostettu sävel. (v) = »Sivukorko» tai »tilapäinen korko».
[ ] = Sävel(et) voidaan jättää pois. = Säveliä ei voi jättää pois.
��� = Resitatiivi (resitointisävel). &, ' = Sävelen kestoa voidaan muuttaa.

Säkeet on numeroitu viivastojen alle. Numeroiden yhteydessä A merkitsee
alkusäettä, L loppusäettä. Ilman kirjainsymbolia olevat säkeet ovat (yleen-
sä700) toistuvia säkeitä. Jos säe on sekä toistuva että loppusäe, se on varustettu
merkinnällä (+ L).

Muutamien sävelmien kaavat antavat aihetta kommentointiin: 5. stikii-
rasävelmässä esiintyvät 3. ja 4. säe kahdenlaisessa muodossa. Nuotit, joissa
varsi on alaspäin, edustavat suomalaisessa käytännössä harvinaista muotoa,
jota käytetään yksinomaan vigilian kiinteissä ylösnousemustropareissa Kii-
tetty olet Sinä, Herra.701 Kahdeksansävelmistöjulkaisuissa (Vigilia II, Sun-
nuntaivigilia) esiintyy ainoastaan muoto, jota kuvaavat ylöspäiset varret. 6.
stikiirasävelmässä toinen säe päättyy fis-säveleen loppusäkeen edellä,702 ja
pienennetyin nuotein on merkitty loppusäkeen laajentuma, jota ei kuitenkaan
tavata missään suomalaisessa julkaisussa nuotinnettuna.703 4. troparisävel-
mään olen poikkeuksellisesti merkinnyt harmonisen rungon siitä syystä, että
muutoin 1. ja 3. säe näyttäisivät täysin identtisiltä. 5. kanonisävelmän säe X ei
käytännössä esiinny missään painetussa julkaisussa. 8. stikiirasävelmän 1. säe
toistuu »tavallisesti»704 resitatiivista alkaen.

Säemäärät ja -järjestykset eri sävelmissä ilmenevät taulukosta 6–2.
Kasanko antaa sävelmäkaavat käytännöllisessä tarkoituksessa:

Jumalanpalveluskirjoissa, jotka sisältävät ainoastaan laulujen tekstin,
mainitaan jokaisen laulun yhteydessä millä sävelmällä se lauletaan,
oikeammin – mihin sävelmäjaksoon laulettavan veisun sävelmä kuu-
luu. [Tässä] – – esityksessä on tarkoitus antaa kaikkien hovikapellan,
siis meillä nykyään yleisimmin käytännössä olevien kahdeksan sä-
velmäjakson sävelmien kaavat, jotka tuntien on helppo näille sävel-
mille sovittaa mikä jumalanpalveluslaulun teksti tahansa.705

Tosiasiassa kirkkoveisujen esittäminen suoraan tekstipainoksista soveltamalla
sävelmäkaavoja muistinvaraisesti on sangen vaikeaa. Ongelma on vähäinen,
mikäli kanttori laulaa veisut yksin, mutta kuoroa käytettäessä on vaikea päästä

                                          
699 A. Kasanko 1938, 19–21.
700 Lukuunottamatta 5. kanonisävelmää.
701 Lukuunottamatta Vigilia I:n ensimmäistä painosta.
702 A. Kasanko 1938, 13.
703 Laajentumaa käytetään lähinnä eräissä suuren paaston jumalanpalveluksissa.
704 A. Kasanko 1938, 18.
705 A. Kasanko 1938, 2.
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tyydyttävään lopputulokseen, koska jokainen laulaja saattaa soveltaa kaavoja
osin omaan tapaansa. Käytännössä näin menetellen veisut on pakko harjoitella
ennen kyseistä jumalanpalvelusta. Eräissä seurakunnissa kanttorit ovat laati-
neet omia nuottimonisteita niistä juhlapäivien veisuista, jotka ovat olleet saa-
tavilla ainoastaan tekstipainoksina.

Stikiirasävelmä Troparisävelmä KanonisävelmäSävelmä-
jakso Säkeitä Järjestys Säkeitä Järjestys Säkeitä Järjestys
1. 5 |:1|2|3|4:|5L|| 2 |:1|2:|1|2|| 3 |:1|2:|1|3L||
2. 5 |1A|:2|3|4:|5L|| 3 |:1|2:|3L|| 4 |:1|2|3:|4L||
3. 3 |:1|2:|3L|| 3 |:1|2:|[:2’:|]3L||706 (3) (|:1|2:|[:2’:|]3L||)
4. 6 |1A|2A|:3|4|5:|6L|| 3 |:1|2:|2|3L|| 4 |:1|2|3:|4L||
5. 4 |:1|2|3:|4L|| – – 4 |1|2|[X|]3|4||
6. 4 |:1|2|3:|4L|| 2 |:1|2:|1|2|| 4 |:1|2:|3L|4L||
7. 3 |:1|2:|3L|| 2 |:1|2:|1|| 4 |1A|:2|3:|4L||
8. 4 |:1|2|3:|4L|| 2 |:1:|2L|| 3 |:1|2:|3L||

Taulukko 6–2. Säemäärät ja -järjestykset eri sävelmissä.

Sävelmäkaavojen symbolien tarkoitus on seuraava: 707

Tekstin sovittaminen määrättyyn sävelmäkaavaan on suoritettava
huolellisesti, jotta niin sanojen kuin tekstinkin korostukset sopeutuisi-
vat mahdollisimman hyvin melodiaan. Jokaisessa sävelmässä on omia
melodiallisia korostuksia. Tekstin sanat ovatkin sovitettavat siten, että
tekstin korko sattuisi mahdollisimman tarkkaan juuri tähän melodial-
liseen korkoon. Tämän helpottamiseksi kaavoissa on nuottiviivaston
yläpuolella – – osoitettu kunkin säkeen korostetut sävelet. – –

Tekstin vaatimuksesta johtuen on samassa säkeessä toisinaan enem-
män, toisinaan vähemmän säveleitä. Helpointa on liiat tavut sovittaa
melodian resitatiiviosaan, jonka osoittavat kahden pystysuoran viiva-
parin väliin sijoitetut kokonaisarvoiset nuotit [= brevikset]. Mutta
näin ei voi aina tehdä, joskus täytyy toistaa muitakin, säkeen melo-
dialiseen osaan kuuluvia säveleitä. Näistä taasen ainoastaan määrätyt
sävelet ovat sellaisia, että ne koko sävelmän siitä kärsimättä hyvin so-
pivat toistettaviksi; näitä säveleitä osoittavien nuottien kohdalla – –
on pisteitä, jotka siis merkitsevät, että kysymyksessä olevia nuotteja
voi tekstin vaatimusten mukaisesti toistaa useampia kertoja. – – Toi-

                                          
706 A. Kasanko (1938, 10) toteaa säejärjestyksen riippuvan ao. veisun tekstisäkei-

den määrästä seuraavasti: kolmisäkeisessä laulussa |1|2’|3L||, nelisäkeisessä
|1|2|1|3L||, viisisäkeisessä |1|2|1|2”|3L||, kuusisäkeisessä |1|2|1|2’|2”|3L||, seit-
sensäkeisessä |1|2|1|2|1|2”|3L||, kahdeksansäkeisessä |1|2|1|2|1|2’|2”|3L|| ja yh-
deksänsäkeisessä |1|2|1|2|1|2’|2”|2’|3L||. 2” merkitsee 2’:n lyhennettyä muotoa.

707 A. Kasanko 1938, 19–20.
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sinaan sattuu päinvastoin, että joku tekstin lause on niin lyhyt, että
kaikki kaavassa olevat sävelet on vaikeata käyttää; myöskin sattuu,
että joku lause alkaa korostetulla tavulla, kun taas kaavassa on koros-
tetun sävelen edessä vielä muita, ikäänkuin nousutahtiin kuuluvia sä-
veleitä. – – [Kun] nuotit ovat – – hakasissa, voi ne jättää tällaisessa
tapauksessa ilman muuta käyttämättä.

Kasangon esityksen mukaan voidaan todeta, että sävelmäkaavoja tulisi so-
veltaa sellaisinaan aina kun se on mahdollista. Vaikka joitakin kaavan säveliä
voidaan tarvittaessa toistaa, teksti pitäisi kuitenkin pääasiassa sijoittaa resi-
tointisävelelle, joita kussakin säkeessä on vain yksi. Poikkeustapausten osalta
Kasangon ohjeen yksiselitteinen tulkitseminen on vaikeaa. Millaisia ovat lau-
seet, jotka alkavat »korostetulla tavulla», kun suomen kielessä kaikkien sa-
nojen ensimmäinen tavu on painollinen? Kirjoittaja on saattanut tarkoittaa
semanttisesti merkityksellisten sanojen painollisia tavuja muttei ilmaise itse-
ään selkeästi. Käytännössä sovittajat ovat toimineet esim. seuraavaan tapaan:

Nuottiesimerkki 6–3.708

Tässä kaavasta on pudotettu pois kaksi ensimmäistä hakasulkeisiin kirjoi-
tettua säveltä. Seuraavassa esimerkissä ne ovat mukana:

Nuottiesimerkki 6–4.709

Toisinaan sävelmäkaavojen seuraaminen on tuottanut epäonnistuneita lop-
putuloksia:

Nuottiesimerkki 6–5.710

                                          
708 Sunnuntaivigilia 1957, 142.
709 Mts. 149.
710 Sunnuntaivigilia 1957, 146. (Esimerkit on transponoitu G-duurista.)
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Sovittaja on päätynyt kielellisesti luonnottomaan ratkaisuun (»Sinun tyykö-
si»), kun sävelmäkaavaa seuraamalla kyseinen säe voitaisiin realisoida myös
vaikkapa seuraavasti:

Nuottiesimerkki 6–6.

Vaikuttaakin siltä, ettei sävelmäkaavojen soveltaminen perustu eksakteihin
sääntöihin vaan riippuu sovittajan musiikillis-kielellisestä kompetenssista ja
mielikuvituksesta. Kokonaan toinen kysymys on, onko tarkkoja sääntöjä edes
mahdollista laatia. Kysymyksiä herättää myös Kasangon näkemys, että sä-
velmäkaavojen ohjeenvastainen soveltaminen johtaisi »koko sävelmän kärsi-
miseen».711

6.1.1. Alkuele–resitointisävel–loppuele

Sävelmäkaavoja tarkastelemalla on helppo havaita, että suomalaisen kahdek-
sansävelmistön kaikki sävelmäsäkeet ovat jäsennettävissä kahteen tai kol-
meen muotoyksikköön. Jokainen säe sisältää resitointisävelen ja sitä seuraa-
van enemmän tai vähemmän sofistikoituneen ja kiinteän melodisen rakenteen,
jota kutsun melodiseksi eleeksi. Osassa säkeitä samantyyppinen joskin yleensä
suppeampi melodia-aihe esiintyy myös ennen resitointisäveltä. Sijaintinsa pe-
rusteella nimeän em. melodiset eleet säkeiden alku- ja loppueleiksi.712

Mikäli sävelmäsäkeeseen sijoitettava teksti on erityisen lyhyt, resitoin-
tisävel saattaa limittyä kiinteästi alku/loppueleeseen. Ääritapauksessa resi-
tointisävel saattaa jäädä kokonaan pois.

Melodisten eleiden ominaisuuksiin kuuluu, että niiden rytmi voi mm. sä-
veltoistojen myötä muuttua lukuunottamatta niitä tapauksia, jotka on em. kaa-
voissa merkitty hakasilla.

                                          
711 Kasangon lähteissä mainitaan teos Golubev” 1911, joka Rybakov”in (1912, 826–

827) kirja-arvostelun perusteella on rakenteeltaan ja sisällöltään lähes identtinen
Kasangon kanssa: teos käsittelee hovikapellan sävelmiä samalla periaatteella
kuin Kasanko kirjoittaa suomalaisista. Valitettavasti en ole saanut Golubev”in
kirjoitusta käsiini. Se esiintyy ortodoksista kirkkomusiikkia käsittelevien julkai-
sujen bibliografioissa virheellisin tiedoin ja näyttää puuttuvan paitsi läntisistä
myös niistä venäläisistä kirjastoista, joissa olen voinut vierailla tai jotka ovat
saavutettavissa kaukopalvelun avulla.

712 Ks. myös Voznesenskïj 1898a, 51–54, 63–64.
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6.2. Analyyttisen tarkastelun kuvaus

Analyysin esityönä olen poiminut venäläisestä aineistosta ne melodiat, joiden
olen voinut todeta olevan lähellä vastaavia suomalaisen sävelmistön sävelmiä.
Analyysin tarkoituksena on määrittää, miten lähellä tai kaukana kukin venäläi-
nen melodia tai sävelmä on ao. suomalaisesta sävelmämuodosta. Menetelmäni
ei pyri mittaamaan sävelmien läheisyyttä absoluuttisesti vaan relatiivisesti.

Analyysimenetelmä on käytännössä määrittynyt aineiston ehdoilla ja so-
veltuu esittämässäni muodossa nimenomaan sellaiseen aineistoon, jossa me-
lodinen yhtäläisyys on silmämääräisestikin tarkasteltuna varsin selvää. Mikäli
menetelmää haluttaisiin käyttää aineistossa, jossa melodioiden erot olisivat
suurempia, menetelmää olisi luonnollisesti muokattava. Tällöin voitaisiin tar-
kastella esim. melodioiden yhteisiä runkosäveliä, ts. säveliä, joihin osuu se-
manttisesti merkittävien sanojen sanapainoja ja/tai säveliä, joissa tapahtuu
melodinen käänne tai joiden kestot ovat ympäristöään pidempiä.

Olen koonnut suomalaiset, hovikapellan obihodeissa esitetyt sekä Synodin
nuottikirjoista tai muista lähteistä peräisin olevat sävelmämuodot nuottiesi-
merkeiksi, joissa melodiat on sijoitettu päällekkäisille viivastoille, transpo-
noitu identtisiin sävelaloihin ja tabuloitu siten, että melodioiden yhteiset seg-
mentit ja runkosävelet osuvat kohdakkain. Valitut melodiat tarjoavat riittävän
edustavan esimerkin kyseisestä sävelmästä. Melodiat on esitetty teksteineen713

siinä muodossa, jossa ne annetaan lähteissä, seuraavin poikkeuksin:

• Säkeissä esiintyvä vaihtelu on merkitty nuottikuvaan seuraavasti:
1) Sävel ei esiinny melodiassa ao. kohdassa, mutta esiintyy
vastaavassa säkeessä joko samassa tai muussa veisussa.
2) Varrellinen sävel esiintyy melodiassa ao. kohdassa, mutta
voi korvautua varrettomalla jossakin muualla.
3) Sävel esiintyy melodian ao. kohdassa, mutta voi puuttua
muualta.

• Joissakin lähteissä breviksillä merkityt säveltoistot on kirjoitettu ulos nel-
jäsosin tai puolinuotein sävelmän tactuksen mukaan.

• Tavukaaritukset on nuottikuvaa tarpeettomasti hankaloittavina jätetty mer-
kitsemättä.

Nuottiesimerkeissä on siis pyritty sisällyttämään nuottikuvaan mahdolliset
säevariantit, jotka suomalaisissa sävelmissä generoituvat sävelmäkaavoista.
Lähteistössäni ei valitettavasti ole useimpien venäläisten sävelmien sävelmä-
kaavoja, ja niiden osalta säevarianttien etsiminen on perustunut koko sen mu-
siikkimateriaalin tarkasteluun, jonka olen voinut todeta nuotinnetun kyseisellä
sävelmällä. Joidenkin veisujen, erityisesti troparien, kohdalla vertailuaineistoa
                                          
713 Tekstit on translitteroitu luvussa 0.5. esitetyin periaattein. Tekstien ortografia on

muutoin säilytetty. Jos yhdysviivat ja/tai sanapainot on merkitty alkutekstiin, ne
ovat mukana, muussa tapauksessa ne puuttuvat.
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on joissakin sävelmissä ollut tarjolla niukasti, joten kaikkia sävelmään mah-
dollisesti kuuluvia säevariantteja ei ole ollut mahdollista merkitä näkyviin.
Joskus taas sävelmä sisältää niin runsaasti säevariantteja, että olen joutunut
jättämään niistä suurimman osan vaille huomiota.714

Resitointisävelet on merkitty nuottikuvaan kirjaimella R. Kaikkien säkei-
den osalta resitointisäveltä ei ole ollut mahdollista aukottomasti päätellä, mi-
käli ao. melodian kohdalla lähteissä ei ole ollut riittävästi materiaalia. Tällöin
merkintä puuttuu tai on varustettu kysymysmerkillä.

Nuottiesimerkkien perusteella voidaan tehdä päätelmiä melodioiden saman-
laisuusasteesta. Vertailtavien melodioiden samanlaisuutta määrittävät seuraavat
parametrit:

Säerakenteen taso
1) Jos kahden sävelmän säerakenteet, eli säkeiden määrä ja järjestys ovat

identtiset, säerakenteiden identtisyys on luokkaa Sr.1.
2) Jos kahden sävelmän säerakenteet ovat muutoin identtiset, mutta toinen si-

sältää toisesta poikkeavan määrän säevariantteja,715 säerakenteiden identti-
syys on luokkaa Sr.1v.

3) Jos kahden sävelmän säkeiden määrä on identtinen, mutta järjestys ei, säe-
rakenteiden identtisyys on luokkaa Sr.2.

4) Jos kahden sävelmän säkeiden määrä on identtinen, mutta toinen sävelmä
sisältää toisesta poikkeavan määrän säevariantteja, eikä säkeiden järjestys
ole identtinen, säerakenteiden identtisyys on luokkaa Sr.2v.

5) Jos edellämainitut identtisyysluokat eivät toteudu, säerakenteet eivät ole
identtiset, ja identtisyysluokaksi merkitään Sr.Ø.

Säkeiden taso

Luokka I – alkuele, loppuele, resitointisävel identtisiä
1) Jos kahden sävelmäsäkeen loppueleet ovat identtiset, säkeiden identtisyys

on luokkaa I.L.
2) Jos alkueleet ovat identtiset, säkeiden identtisyys on luokkaa I.A.716

3) Jos resitointisävelet ovat identtiset, säkeiden identtisyys on luokkaa I.R.
Identtisyysluokat voidaan tarvittaessa yhdistää merkitsemällä esim. I.ARL tai
I.RL.

                                          
714 Eräs tulevan tutkimuksen haasteista voisi olla kanonisten sävelmien abstrahoimi-

nen sävelmäkaavoiksi suomalaisen sävelmistön tapaan.
715 Säevariantti on pohjimmiltaan analyyttinen käsite: eräissä tapauksissa on tar-

koituksenmukaista nimetä toisistaan vain vähän poikkeavat sävelmäsäkeet tois-
tensa varianteiksi. Kysymykseen tulevat lähinnä kreikkalaiseen sävelmistöön
kuuluvat tai siihen pohjautuvat sävelmät.

716 Mikäli alkuele puuttuu molemmista vertailtavista säkeistä, alkueleet on tästä
huolimatta merkitty identtisiksi.
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Jos luokat I.A/I.L eivät toteudu, tarkastellaan eleiden melodista rakennetta.
Tällöin

Luokka II – eleet epäidenttiset
1) Jos loppueleissä on x-sävelinen yhteinen segmentti, identtisyys on luokkaa

II.Lx/n.717

2) Jos alkueleissä on x-sävelinen yhteinen segmentti, identtisyys on luokkaa
II.Ax/n.718

3) Jos toinen tai molemmat sävelmien vastaavista säkeistä eivät jakaannu sel-
keästi resitointisävelen erottamiin eleisiin, säe/säkeet käsitellään yhtenä
eleenä. Tällöin identtisyys merkitään II.Ex/n.

Kunkin sävelmämelodian tarkastelun yhteydessä taulukoidaan säkeiden
melodiset eleet merkitsemällä säveltasot sävelten nimiä kuvaavilla kirjaimilla,
alkueleet pienaakkosin ja loppueleet suuraakkosin. Resitointisävelet luetaan
mukaan sekä alku- että loppueleisiin. Mikäli alku- ja loppueleitä ei ole erotetta-
vissa, sävelsegmentti on kirjoitettu suuraakkosin mutta varustettu prefiksillä !.

Tämän jälkeen em. identtisyysluokat kootaan taulukoiksi jokaisen säkeen
osalta. Ensisijaisena melodiana taulukoissa on suomalainen toisinto, mikäli se
on mukana tarkastelussa. Mikäli identtisyysluokkaa ei jonkin sävelmän jonkin
säkeen kohdalla voida osoittaa, taulukossa esiintyy tällä kohdalla merkki Ø. Jos
taas jokin säe puuttuu kyseisestä sävelmästä, kyseiseen kohtaan on merkitty –.

En ole pyrkinyt mittaamaan kahden sävelmän absoluuttista etäisyyttä toi-
sistaan, vaan vertailun tuloksena saadaan verrattavien sävelmien relatiivinen
läheisyys tai kaukaisuus suomalaiseen sävelmään nähden. Esittämäni lähei-
syys–kaukaisuus-järjestys perustuu tavallisesti sellaisten säkeiden määrään
kussakin sävelmässä, jotka sijoittuvat identtisyysluokkiin I.ARL tai I.RL.

Taulukoissa on huomioitu myös säkeiden varioituminen. Tällöin ident-
tisyysluokat voivat saada useita erillisiä arvoja, jolloin tietyssä sävelmässä
tiettyjen identtisyysluokkien esiintyminen voi osua jollekin vaihteluvälille.
Näissä tapauksissa ne vastaavia arvoja saavat sävelmät, joissa vaihtelua
esiintyy, on arvioitu kaukaisemmiksi kuin ne sävelmät, joissa kyseistä vaih-
telua ei tavata tai se on vähäisempää.

Säveltasosegmenttien taso
Jos vertailussa on mukana sävelmiä, jotka eivät rakennu sävelmäsäkeistä, tai
mikäli sävelmät poikkeavat huomattavasti suomalaisesta muodosta, melodioi-
den yhtäläisyyden osoittaminen tapahtuu yhteisiä säveltasosegmenttejä pai-
kantamalla. Nämä segmentit on merkitty kyseisissä tarkasteluissa nuottiku-
vaan ja koottu taulukoihin, joiden avulla voidaan tehdä edellisenkaltaisia
päätelmiä sävelmien sukulaisuudesta. Segmenteissäkin esiintyy toisinaan va-
rioitumista. Nämä tapaukset olen selittänyt kyseisten tarkastelujen yhteydessä.
                                          
717 x = segmentin sävelten määrä, n = sävelten kokonaismäärä ensisijaisessa eleessä.
718 Edelliset merkinnät voidaan tarvittaessa yhdistää esim. seuraavasti: II.A2/3L3/5.
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Ambitus
Edellisten mittareiden lisäksi olen taulukoinut kunkin sävelmän melodisen
ambituksen. Mikäli sävelmien voidaan osoittaa olevan sukua toisilleen, am-
bitus palvelee sitä tarkoitusta, että sen avulla nähdään, onko suomalainen sä-
velmä säilyttänyt kanonisten melodioiden sävelalan vai onko tässä tapahtunut
muuntumista.
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6.3. Kiovalainen sävelmistö

Kiovalainen sävelmistö siis ilmaantui isovenäläiseen kirkolliseen käytäntöön
1600-luvun puolivälissä. Voznesenskïj719 toteaa, että 1500-luvun lopussa tai
1600-luvun alkupuolella720 znamennyj-sävelmistöstä kehittyi kaksi varianttia.
Moskovan Venäjällä muodostui pieni znamennyj-sävelmistö ja Lounais-
Venäjällä (Ukrainassa) kiovalainen sävelmistö. Molempia tavataan merkittynä
sekä viivastokirjoituksella että vähäisemmässä määrin stolp-neumeilla.721

Kirjallisuudesta ei löydy tarkempia ajoituksia sävelmistöjen synnylle, ja
koska tutkimusaineistooni ei kuulu varhaisia käsikirjoituksia, en ole voinut
tehdä tätä koskevia suoria päätelmiä. Kiovalaisen sävelmistön ilmaantuminen
Moskovaan voidaan ajoittaa täsmällisesti, ja on oletettavaa, että sävelmistö on
sitä ennen ollut käytössä Lounais-Venäjällä mahdollisesti joitakin vuosikym-
meniä. Näinollen se on saattanut kehittyä jopa yli 100 vuotta aiemmin.

Kiovalaista sävelmistöä voidaan siis pitää znamennyj-sävelmistön lounais-
venäläisenä varianttina, samoin kuin pieni znamennyj-sävelmistö on znamen-
nyjn isovenäläinen variantti. Kiovalaisen sävelmistön stikiiramelodiat vastaa-
vat useimmiten rakenteeltaan pientä znamennyjtä, ja osa sävelmistöjen melo-
dioista on jopa identtisiä.722 Voznesenskïjn723 mukaan pelkän melodia-analyy-
sin perusteella on vaikea sanoa, kumpi kahdesta sävelmistöstä on varhaisem-
pi. Vaikuttaakin siltä, että ainakin stikiirasävelmien osalta näiden kahden sä-
velmistön erottaminen olisi keinotekoista. Niinpä käsittelen kiovalaisen sä-
velmistön melodioiden yhteydessä myös pienen znamennyj-sävelmistön me-
lodioita.

Useimmat kiovalaisen ja pienen znamennyj-sävelmistön melodiat poikkea-
vat rakenteeltaan znamennyj-melodioista ja ovat yleensä melodisesti niitä
huomattavasti köyhempiä. Tässä tutkimuksessa en valitettavasti voi keskittyä
tarkastelemaan sitä, millä täsmällisellä mekanismilla kiovalaisen ja pienen
znamennyj-sävelmistön melodiat ovat kehittyneet znamennyj-sävelmistöstä.
Useat kirjoittajat724 pitävät sukulaisuutta selviönä.

                                          
719 Voznesenskïj 1898a, 10.
720 Toisaalla (1898a, 18; 1890, 190) Voznesenskïj ajoittaa pienen znamennyj-sävel-

mistön muodostuneeksi 1500-luvun loppuun mennessä.
721 Ks. Razumovskïj 1867–69, 190. Razumovskïj pitää merkityksellisinä nimen-

omaan viivastokirjoituksella laadittuja dokumentteja, vaikka hänellä oli kompe-
tenssia myös neumikäsikirjoitusten lukemiseen.

722 D. Solov’ev” 1892, 29. Teoksen sivuilla 29–40 annetaan mallit kiovalaisen sä-
velmistön avuksihuutopsalmeista ja -stikiiroista, mutta alaviitteessä mainitaan 3.
ja 7. sävelmäjakson puuttuvan, koska »ne eivät olennaisesti eroa vastaavista pie-
nen znamennyj-sävelmistön melodioista». Myös Gardner” (1982, 100–102) ver-
taa nuottiesimerkein kiovalaisia ja pienen znamennyj-sävelmistön melodioita.

723 Voznesenskïj 1898a, 41–42.
724 Esim. Metallov” 1915, 68; Razumovskïj 1867–69, 189; Gardner” 1978, 126; Voz-

nesenskïj 1898a, 10.
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Toisaalta esim. Nicholas Eugene Denysenko725 on sitä mieltä, että musiikil-
linen samuus kiovalaisen ja znamennyj-sävelmistön välillä »puuttuu suureksi
osaksi». Tosin Denysenkokin on havainnut joitakin selviä yhtäläisyyksiä. Joka
tapauksessa hän erehtyy väitteessään, joka perustuu Voznesenskïjn726 suoritta-
mien vertailujen verifioimisyritykseen. Denysenko nimittäin vertaa kahta me-
lodiaa, joista toinen edustaa kiovalaisen sävelmistön toisen sävelmäjakson
dogmistikiiraa ja toinen samaa veisua znamennyj-sävelmistössä, ja havaitsee ne
tyystin erilaisiksi.

Onko Voznesenskïj tehnyt epäluotettavaa työtä? Virheen syy lienee siinä,
että Voznesenskïj puhuu aivan eri melodiasta kuin mitä Denysenko tarkastelee.
Denysenko käyttää vuoden 1892 obihodista saatua toista stikiirasävelmää,
mutta ilmeisesti Voznesenskïjn lähteessä on ollut dogmistikiiralle oma erityi-
nen kiovalainen melodiansa. Voznesenskïjlla on ollut käytössään sellaista käsi-
kirjoitus- tai muuta aineistoa, jonka sisältö ei ole löytänyt tietään Synodin
nuottikirjoihin. Valitettavasti kyseinen Voznesenskïjn teos, johon Denysenko
viittaa, ei ole ulottuvillani – sen paremmin kuin Voznesenskïjn käytössä ollut
aineisto.

Oheinen nuottiesimerkki (6–8), jossa on esitetty vuoden 1892 obihodissa
painettu vigilian alkupsalmi sekä (suurella) kiovalaisella (K) että suurella
znamennyj-sävelmällä (BZ),727 valaisee tätä sukulaisuutta. Pinnallisessa tar-
kastelussa sangen erilaisilta näyttävistä melodioista löytyy useita yhteneviä
säveltasosegmenttejä, kun melodiat on transponoitu samalle säveltasolle; olen
numeroinut niitä 11 kappaletta. Yhtenevien segmenttien runsaus ja osuus
melodioiden kokonaisuudessa kertoo siitä, ettei kyse voine olla sattumasta.
Luonnollisestikaan yhden esimerkin perusteella ei voida tehdä muihin näiden
sävelmistöjen melodiapareihin yleistettävissä olevia johtopäätöksiä.

Segmenttien distribuutio näkyy seuraavassa taulukossa:

Säe (systeemi) Kiovalainen Znamennyj
I s1, s2 s1, s2
II s3, s4, s5 s3, s4, s5
III s6, s7 s6, s7
IV s3 –
V s8, s9 s8
VI s6, s10 s6, s8, s10
VII s4, s6 –
VIII s5, s8, s11 s5, s9, s11

Taulukko 6–7.

                                          
725 Denysenko 2000, 6, 42–43.
726 Voznesenskïj 1898b, 16, sit. Denysenko mts. 6.
727 Kumpaakaan melodiaa ei ole sovitettu suomenkieliseen tekstiin. Meillä käyte-

tään yleisimmin hovikapellan sovitusta kreikkalaisesta sävelmästä.
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Nuottiesimerkki 6–8.
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Jokaisessa vastaavassa säkeessä on siis 1–3 useampisävelistä identtistä sä-
veltasosegmenttiä.

Stikiirasävelmien ja znamennyj-sävelmistön melodioiden kohdalla Voz-
nesenskïj728 on havainnut erään alustavassa tarkastelussa todennettavan yhtey-
den. Hän kirjoittaa, että päivittäisen kiovalaisen ja pienen znamennyj-sävel-
mistön stikiiramelodioiden yhteisenä lähteenä ovat »vanhan znamennyj-sävel-
mistön podobenit». Znamennyj-sävelmistön podobenit, jotka on painettu vuo-
den 1900 oktoehokseen, näyttävät omaavan samantyyppisiä yhteisiä segment-
tejä verrattaessa niitä puheena oleviin stikiiramelodioihin kuin esittämässäni
alkupsalmikatkelmassa.

6.3.1. Kiovalaisen sävelmistön korpus

Kiovalainen sävelmistö on kohtalaisen laajasti edustettuna Synodin nuotti-
kirjoissa. Vuosien 1798 ja 1860 obihodeissa sen sävelmillä729 esitetään lukui-
sia pääasiassa kiinteitä veisuja (joista osa on irronnut kahdeksansävelmistö-
kierrosta), kuten vigilian alkupsalmi, suuren ehtoonjälkeisen palveluksen
Meidän kanssamme on Jumala; vigilian Autuas se mies; ehtooveisu; vanhurs-
kaan Simeonin rukous; polyeleopsalmi; suuren paaston valmistusviikkojen
veisu Baabelin virtain vierillä; eräiden juhlapäivien veisuja; liturgian kiinteitä
veisuja, kuten antifonit, kerubiveisu, Rauhan laupeutta ja Sinulle veisaamme
sekä Johannes Krysostomoksen että Basileios Suuren liturgioihin;730 Totisesti
on kohtuullista; Sinun tähtesi, Armoitettu; sunnuntain sekä eräiden muiden
päivien ehtoollislauselmia; kiitosveisut Me näimme totisen valkeuden ja
Täyttyköön suumme; ennenpyhitettyjen lahjain liturgian veisuja, kuten Nous-
koon minun rukoukseni ja Nyt taivasten voimat; suuren viikon veisuja (tropa-
reita ja eksapostilarioita) sekä panihidan veisuja. Osa edellämainituista edus-
taa melismaattisuusasteensa perusteella suurta731 kiovalaista sävelmistöä.

Näiden lisäksi kiovalaisella sävelmistöllä esitetään kahdeksan sävelmäjak-
son avuksihuutopsalmit ja -stikiirat sekä niiden liitelauselmat, jotka edustavat
pientä tai päivittäistä kiovalaista sävelmistöä. Samat veisut on nuotinnettu
myös pienellä znamennyj-sävelmistöllä.

Muissa Synodin kirjoissa kiovalaisen sävelmistön732 veisuja on lisää. Vuo-
den 1900 oktoehos sisältää kiovalaisen sävelmistön kahdeksan sävelmäjakson

                                          
728 Voznesenskïj 1898a, 42.
729 Joidenkin veisujen kohdalla maininta sävelmistöstä puuttuu, mutta myöhempien

lähteiden perusteella kyse on kiovalaisesta.
730 Basileios Suuren liturgiaan tarkoitettu melodia on melismaattinen, sillä veisun

kanssa samanaikaiset papistolle salaisesti luettaviksi määrätyt rukoukset kestävät
kauemmin kuin Krysostomoksen liturgiassa.

731 Ks. tämän tutkimuksen liitteenä oleva sanasto, s.v. sävelmistö.
732 Huomattakoon, että aineistooni kuuluvissa vuoden 1860 jälkeen painetuissa

nuottikirjoissa ei ole pienen znamennyj-sävelmistön stikiiroita.
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(samo)podobenit. Vuoden 1892 obihodissa sekä vuoden 1916 Sputnik” psa-
lomš½ikassa on valikoima samoja veisuja kuin vanhemmissa obihodeissa,
mutta lisäksi veisuja lyhennetyillä kiovalaisilla sävelmillä, paitsi stikiiroita
myös mm. tropareita ja irmosseja. Jälkimmäisistä on todettava, että kyseessä
eivät ole itsenäiset sävelmät vaan melodioina käytetään osin varioituneita sti-
kiirasävelmiä. Voznesenskïjn733 mukaan

III ja VII sävelmän [kanonin] irmossit lauletaan tavallisesti kiovalai-
sella sävelmällä, mutta stikiiroista poikkeavien erityisten mallien mu-
kaan. – – Niissä tavataan erityisiä säkeitä ja variantteja (säv. VII),
joita ei ole stikiiroissa; muutamat – – säkeistä ovat laajempia ja ko-
risteellisempia kuin stikiiroiden säkeet; myös säkeiden järjestys niissä
on hieman muuttunut. – – Viime aikoina »Herra, minä huudan» [=
stikiira-] -sävelmät ovat tulleet käyttöön myös joidenkin sävelmäjak-
sojen tropareissa (II, V ja VI[)], mutta ilman muutoksia melodisissa
säkeissä ja – – niiden järjestyksessä.

Tällä perusteella vaikuttaa siltä – toisin kuin mm. Gardner”734 kirjoittaa –
ettei kiovalainen sävelmistö siinä muodossa kuin se esiintyy Synodin kirjoissa
ole täydellinen, ts. se ei sisällä itsenäisiä melodioita kaikkien sävelmäjaksojen
kaikkia veisulajeja varten.

Erityisesti kiovalaista sävelmistöä koskee lähdeaineiston epätäydellisyyden
lisäksi toinenkin ongelma. Samojen veisujen melodiat nimittäin poikkeavat
toisinaan huomattavastikin toisistaan eri lähteissä, varsinkin vuoden 1860 jäl-
keisissä nuottipainoksissa. Vaihtelu johtuu todennäköisesti siitä, että sävel-
mistö on levinnyt lukuisina nähtävästi samanarvoisina käsikirjoituksina, ja eri
aikoina nuottikirjat on ladottu eri lähteitä käyttäen. Lisäksi näyttää siltä, että
stikiiramelodioiden säkeitä on tietoisesti yhdenmukaistettu erityisesti myöhäi-
simmissä Synodin painoksissa. Selvimmin tämä on nähtävissä Sputnik” psa-
lomš½ika -teoksessa. Melodiavertailussa olenkin joutunut käsittelemään useita
variantteja samoista melodioista.

6.3.2. Pienen (päivittäisen) kiovalaisen sävelmistön melodiat

Suomalaisen kahdeksansävelmistön melodiat ovat syllabisia ja sisältävät run-
saasti säveltoistoja eli resitatiivia. Samanlaista struktuuria noudattavat päivit-
täisen kiovalaisen ja pienen znamennyj-sävelmistön stikiiramelodiat. Jälkim-
mäisiin on luettava myös ne melodiat, jotka on otsikoitu »lyhennetyiksi».

                                          
733 Voznesenskïj 1898a, 84–85.
734 Gardner” 1978, 127; Gardner 1980, 105. Gardner”in kirjoituksista voi päätellä,

ettei hänellä ole ollut käytettävissään kovinkaan kattavaa valikoimaa Synodin
nuottikirjoja.
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Voznesenskïjn735 mukaan kiovalaisten stikiiramelodioiden yhdistetty sävel-
ala rajoittuu oktaaviin, ja yksittäisten melodioiden sävelalat koostuvat yleensä
»ei vähemmästä kuin neljästä eikä enemmästä kuin viidestä sävelestä». Eri
sävelmäjaksojen melodiat eroavat toisistaan kompleksisuusasteeltaan:736

– – III ja VII sävelmä ovat köyhiä säkeidensä lukumäärän ja melodi-
sen koostumuksen osalta, kuten on laita myös suuren znamennyj-
sävelmistön samojen sävelmäjaksojen kohdalla; päinvastoin II, IV, VI
ja VIII sävelmäjakso ovat muita rikkaampia melodiselta koostumuk-
seltaan – [mikä on] merkki siitä, että nämä sävelmät myös tässä mie-
lessä eivät ole vailla muinaisvenäläisen znamennyj-kirkkomusiikin
vaikutusta.

Voznesenskïj antaa kiovalaisen sävelmistön melodioille seuraavat sävel-
mäjaksokohtaiset ominaisuudet: 737

Sävelmäjakso Sävelala T/P Vallitseva sävel Päätössävel
1. (c-)d-e-f-g-a J/D g tai f d (tai c)
2. h-c-d-e-f(-g) L d h (tai c)
3. h-c-d-e-f L d (tai e) h
4. a-h-c-d-e(-f) D c a
5. a-h-c-d-e D d a
6. c-d-e-f(-g) J e (tai d) d
7. c-d-e-f-g J g tai e d (tai c)
8. (c-)d-e-f-g-a J/D f (tai e) d

Taulukko 6–9.

Eri sävelmäjaksoissa melodiat sijoittuvat siis erilaisiin penta- tai tetrakor-
deihin, joita on kolmenlaisia. Taulukon vertaaminen oman aineistoni sävelmi-
en ambituksiin viittaa siihen, että se on tältä osin pääsääntöisesti luotettava.

                                          
735 Voznesenskïj 1898a, 43.
736 Mts. 45–46.
737 Voznesenskïj mts. 46–49. Razumovskïjlla (1867–69, 190–191) ominaisuudet

poikkeavat osin Voznesenskïjn esittämistä. Kummankin kirjoittajan antamat tie-
dot eivät kaikin osin saa tukea tarkastelemastani aineistosta. Sävelmien kvartti-
transpositioita ei ole huomioitu. Olen lisännyt taulukkoon tetrakordien tai penta-
kordien laatua kuvaavan määreen (sarake T/P: L = lokrinen, J = jooninen, D =
doorinen).
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6.3.2.1. Muoto

Voznesenskïj738 kirjoittaa päivittäisen kiovalaisen ja pienen znamennyj-
sävelmistön (sekä vakiintuneiden sävelmien) melodioiden muodosta seuraa-
vasti:

– – Kukin kahdeksan sävelmäjakson melodioista – – koostuu erilli-
sistä lyhyistä melodioista, [jotka ovat] helposti erotettavissa laulusta
ja [jotka] toistuvat, niitä kutsutaan melodisiksi säkeiksi [= sävel-
mäsäkeiksi].

Em. sävelmistöjen melodioiden muotoperiaate on siis samanlainen kuin
suomalaisessa sävelmistössä. Päivittäisissä kiovalaisissa stikiirasävelmissä739

säemäärät ja säejärjestykset ovat seuraavat:740

Stikiirasävelmä Säkeitä Säejärjestys Stikiirasävelmä Säkeitä Säejärjestys
1. 5 |:1|2|3|4:|5L|| 5. 4 |:1|2|3:|4L||
2. 5 |1A|:2|3|4:|5L|| 6. 4 |:1|2|3:|4L||
3. 3 |:1|2:|3L|| 7. 3 |:1|2:|3L||
4. 6 |1A|2A|:3|4|5:|6L|| 8. 4 |:1|2|3:|4L||

Taulukko 6–10.

Suomalaisen sävelmistön tavoin jokainen sävelmäsäe koostuu kahdesta tai
kolmesta osasta: alkueleestä, joka voi puuttua, sekä resitointisävelestä ja lop-
pueleestä.741 Säemäärät ja -järjestykset vastaavat tarkoin suomalaisia stikiira-
sävelmiä.

Kirkkoslaavinkielisissä veisuissa melodisten eleiden ja tekstin suhdetta
säätelevät tekstissä semanttisesti merkittävät sanat ja niiden painolliset tavut.
Yleensä painollinen tavu sijoittuu eleessä melismalle tai ainakin säveltason
muutokselle. Jos kumpikaan vaihtoehto ei ole sovellettavissa, painolliselle ta-
vulle osuva sävel voi pidentyä kaksinkertaiseen aika-arvoon (tavallisesti ei
kuitenkaan keskellä resitatiivia). Milloin säkeen alussa on semanttisesti vä-
hämerkityksellisiä sanoja tai useampitavuisten sanojen painottomia tavuja, al-
kueleen ensimmäistä säveltä voidaan toistaa tarpeellisen monta kertaa.742 Sel-
keää johdonmukaisuutta sana/tavupainojen käsittelyssä on kuitenkin vaikea

                                          
738 Voznesenskïj 1898a, 51–52.
739 Lyhennettyjen kiovalaisten ja pienen znamennyj-sävelmistön melodioiden koh-

dalla säerakenteessa on joitakin vähäisiä eroja.
740 Mts. 52–53.
741 Voznesenskïj 1898a, 54, 63–64.
742 Mts. 54–60.
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havaita.743

Kun eri tekstejä on sovellettu tietyn stikiirasävelmän muotokaavaan, synty-
neet melodiat eivät siis ole täysin identtisiä lukuunottamatta sellaisia hypo-
teettisia tapauksia, joissa kahden tekstin säkeiden lukumäärä ja säkeiden ta-
vumäärät ovat identtiset, ja sanapainot osuvat samoihin positioihin.

Koska tietyn tekstin sovittamiseksi sävelmäkaavaan ei ole olemassa edel-
lämainittua yksityiskohtaisempia normeja, tekstiltään identtisten samaan sä-
velmään perustuvien kirkkoveisujen tekstin sijoittelu melodiasäkeissä saattaa
vaihdella. Toisinaan myös tekstisäkeiden sijoittelu sävelmäsäkeisiin vaihtelee
eri lähteissä: joskus kaksi tekstisäettä sijoitetaan yhteen sävelmäsäkeeseen ja
joskus tekstisäe jaetaan kahteen sävelmäsäkeeseen.

Edellistä tärkeämpää on säkeiden melodisissa eleissä esiintyvä vaihtelu.744

Yhdessä lähteessä säkeiden melodiset eleet annetaan yhdellä tavalla, toisessa
toisella. Omassa aineistossani kiovalaisen sävelmistön tietyn sävelmäjäkson
stikiirat ovat painovirheitä lukuunottamatta jokseenkin identtiset vuosien
1798 ja 1860 obihodeissa. Myöhemmissä lähteissä vastaavat stikiirat tavalli-
sesti sekä poikkeavat edellisistä että ovat keskenään erilaisia.745

Tietyn stikiiran sisällä toistuva säe saattaa toistuessaan olla varioitunut en-
simmäiseen esiintymäänsä nähden. Voznesenskïjn746 mukaan

Näitä eroja tavataan useimmin puheenaolevien sävelmien keskeisissä
lähteissä, so. Synodin julkaisemissa nuotti-obihodeissa, mutta ne eivät
ole tuntemattomia muissakaan julkaisuissa lukuunottamatta hovisä-
velmistöjä, joissa melodiasäkeet toistetaan aina kirjaimellisella tark-
kuudella.747 Melodisten säkeiden toistumisen epätarkkuus yksiäänisissä
julkaisuissa ei kuitenkaan ole aina todisteena kirkkomelodioiden epä-
tarkasta toistamisesta niissä; päinvastoin, se on toisinaan sallittavaa yk-

                                          
743 Voznesenskïj (1898a, 89) kirjoittaa tekstien sävelmäkaavoihin sijoittamisen on-

gelmallisuudesta: »– – wzajmnoe primênenîe tekstowyh_ i melodi^eskih_
strok_ na praktikê predstawlqet_ ne malo zatrudnenîj.» Ongelmia aihe-
uttavat erityisesti tavumäärältään vähäiset tekstisäkeet. Voznesenskïj (mts. 90, ks.
myös 91–92) mainitsee tässä yhteydessä myös joissakin nuottipainoksissa esiinty-
vät virheet sanapainojen sijoittelussa sekä historiallisista syistä omituisesti laaditut
tekstin säejaot. Samaiset epäloogiset säejaot kummittelevat jopa jumalanpalvelus-
tekstien tuoreissa suomenkielisissä käännöksissä; ilmeisesti käännösten laatijat
ovat kopioineet säejaot mekaanisesti vanhemmista painoksista ja/tai käyttämistään
alkukielisistä lähdeteoksista! (Ks. esim. Pentekostarion 1999.)

744 Mts. 65.
745 Voznesenskïj (1898a, 65) toteaa tästä: »– – Päivittäisten sävelmien erimuotoisuus

– – on moninkertaistunut viimeaikaisten nuottijulkaisujen myötä, mikä liittyy
laulun perimätiedon erilaisuuteen, paikallisiin käytäntöihin – – sekä vaihteleviin
käytännöllisiin päämääriin, julkaisijoiden henkilökohtaiseen makuun ja näkemyk-
siin kuin myös esitystavan eroihin ja jopa nuotinnustapojen vaihtelevuuteen.»

746 Voznesenskïj mts. 66.
747 Hovisävelmistöjä koskeva toteamus ei pidä täydelleen paikkaansa.
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siäänisen laulun lajien ilmeisen erimuotoisuuden sekä yhtä kaikki suu-
ren sovellettavuuden vuoksi liitettäessä sävelmää tekstiin – –.

Edelläesitetystä ilmenee, että stikiirasävelmien teoreettisten sävelmäkaa-
vojen748 soveltaminen on eräissä lähteissä johdonmukaisempaa kuin toisissa.
Pisimmälle standardointi on viety hovikapellan obihodeissa749 sekä Sputnik”
psalomš½ikassa.750

Melodian sisäistä varioitumista tärkeämpää on kuitenkin se, että eri lähteis-
sä melodioiden taustana olevat hypoteettiset sävelmäkaavat poikkeavat toi-
sistaan. Identtisiä ne ovat vuosien 1798 ja 1860 obihodeissa, oletettavasti
myös muissa Synodin obihodeissa ainakin vuoteen 1860 saakka. Voz-
nesenskïjn751 mukaan

– – keskeiset [lähteet] (Synodin julkaisema täydellinen Obihod” ja
Potulov”in »Johdatus»752) ovat kokonaisuudessaan säilyttäneet melo-
diat muinaisessa asussaan – –, toisilla (Synodin julkaisema Sokraš½.
Obihod”753 – –) on tavoitteenaan esittää sävelmät lähellä nykyaikai-
seen suulliseen esitysperinteeseen perustuvaa ja systematisoitua
muotoa – –.

Näin myös Voznesenskïj on havainnut, että Synodin eri kirjoissa sävelmä-
muodot vaihtelevat, ja osassa julkaisuista sävelmät on esitetty muita syste-
maattisemmassa asussa, muttei pidä tätä millään muotoa omituisena. Tavalli-
sia ovat erot loppusäkeiden loppueleissä, jotka ovat joissakin julkaisuissa yk-
sinkertaisia ja lyhyitä, toisissa laajempia ja koristeltuja.754

Voznesenskïj755 asettuu muutoinkin puolustamaan lyhennettyjä ja vakiintu-
neita, »suullisesti levinneitä» sävelmämuotoja:

– – Viime aikoina on – – levinnyt käsitys, jonka mukaan vakiintuneet
sävelmät ovat muinaisten sävelmien vääristymiä eivätkä siksi ansaitse
kirkkolaulun ystävien vakavaa huomiota, ja [ne] jopa pitäisi vetää
pois kirkollisesta käytöstä. Mutta tätä mielipidettä ei pidä liittää [sen]
täydessä merkityksessä »Herra, minä huudan» [= stikiira-] -sävelmiin.

                                          
748 Kyseisiä sävelmäkaavoja ei ole esitetty kirjallisuudessa. Käytännössä voidaan

olettaa, että tekstien ja melodioiden yhdistämisen taustana kuitenkin ovat jon-
kinlaiset sävelmäkaavat.

749 Obihod” 1848a; 1848b; 1869a; 1869b.
750 Sputnik” psalomš½ika 1916. Huomautettakoon, ettei kyseisen julkaisun ensim-

mäinenkin painos on myöhemmältä ajalta (1911) kuin Voznesenskïjn teos, mistä
syystä hän ei ole sitä voinut käsitellä.

751 Voznesenskïj mp.
752 Potulov” 1898.
753 Lyhennetty obihod.
754 Voznesenskïj 1898a, 67.
755 Mts. 68.
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Näiden sävelmien melodioiden eroavuudet eri julkaisuissa eivät to-
dellakaan ole vähäiset mutteivät myöskään niin tärkeät kuin ensisil-
mäyksellä näyttää. Näiden vakiintuneiden sävelmien – – melodioiden
seikkaperäinen rinnakkainasettelu ja tarkastelu osoittaa, että niillä
kaikilla on perustanaan vastaavat pienen znamennyj-sävelmistön756

melodiat, joista ne eroavat sangen vähän; ja sitä paitsi julkaisujen
erot, sangen harvoja [poikkeuksia] lukuunottamatta, eivät astu ulos
[kirkko]melodioiden yleisistä variointisäännöistä; että samantyyppistä
eroavuuksien lajia tavataan kaikissa kirkkosävelmissä, suuressa zna-
mennyj-sävelmistössä erityisesti; ja että lopulta melodioiden variointi
rajoittuu kaikkein yksinkertaisimpiin ja yleisimpiin periaatteisiin.
Luonnollisesti tosin osa julkaisuista esittää melodiat oikeammin ja
tarkemmin, toiset vähemmän [tarkasti].

Voznesenskïjn757 mukaan tärkeimpiä eri lähteiden sävelmäkaavojen eroja
ovat 1) erot aika-arvoissa,758 2) loppusäkeiden laajentumat/supistumat, 3) erot
sanapainojen sijoittumisessa melodiaan, 4) pitkän nuotin korvautuminen sä-
velkuviolla ja päinvastoin, 5) harmoninen sävelvaihdos,759 6) melodisen eleen
korvautuminen resitatiivilla, 7) osittainen transpositio,760 8) erot tekstin si-
joittumisessa sävelmäkaavaan, 9) huomattavat erot melodian kulussa,761 10)
erot soinnutuksessa.762 Mainittakoon, että nuotinnuksissa esiintyy myös koko-
naisten melodioiden transponoitumista, tavallisimmin kvartilla, jolloin inter-
vallirakenne säilyy kirkollisessa sävelikössä aina samana. Transpositiot ovat
lähinnä moniäänisissä sovituksissa mahdollisia muihinkin intervalleihin.

Voznesenskïj763 toteaa, että osa eri sävelmistöjen – kiovalaisen ja sen su-
kulaisten – päivittäisistä stikiirasävelmistä omaa duuri-, osa mollikarakterin,
mutta että hovikapellan melodioissa duuri on mollia vallitsevampi lukuunot-
tamatta kuudetta sävelmää. Itse liittäisin mollikarakterin omaaviin melodioi-
hin toisen stikiirasävelmän, joka myös Voznesenskïjn mielestä on oma erityi-
nen varianttinsa – ei vähiten kromaattisten sävelkulkujensa ansiosta.

                                          
756 Jostakin syystä Voznesenskïj ei mainitse tässä päivittäistä kiovalaista sävelmis-

töä, vaikka yhtä hyvin voitaisiin todeta sen olevan vakiintuneiden stikiirasävel-
mien pohjana.

757 Voznesenskïj 1898a, 68–70.
758 Tämä voi tarkoittaa sekä yksittäisten sävelten aika-arvoja että koko sävelmän

nuotinnustapaa, jolloin tactuksena eli vallitsevana aika-arvona voi olla joko nel-
jäsosa tai puolinuotti.

759 Tällä erikoisella termillä Voznesenskïj tarkoittaa ilmiötä, jossa jokin melodian
sävel korvautuu siihen terssi- (tai kvartti-) suhteessa olevalla sävelellä.

760 Tilanne, jossa osa melodiasta, esim. ele, esiintyy tavallisuudesta poikkeavalla sä-
velkorkeudella.

761 Lähinnä hovikapellan julkaisuissa kanoniseen aineistoon verrattuna.
762 Koskee moniäänisiä editioita: hovikapellan julkaisuja sekä eräitä muita.
763 Voznesenskïj 1898a, 72–74.



182

6.4. Suomalaisen sävelmistön melodiat, joiden lähteenä on kiovalai-
nen sävelmistö

Jo aineiston pintapuolinen tarkastelu paljastaa, että suomalaisen kahdeksansä-
velmistön stikiiramelodioiden esikuvana on kiovalainen sävelmistö. Esitän
seuraavassa kyseiset melodiat verrattuina kiovalaisen sävelmistön melodioi-
den eri variantteihin. Veisutekstinä on kaikissa sävelmissä sama, avuksihuu-
topsalmin (Herra, minä huudan Sinua) ensimmäinen säkeistö (Ps. 141: 1).
Vertailumelodioina ovat hovikapellan sävelmistöjä edustavat L’vov”in (L
1848) ja Bahmetev”in (B 1869) obihodit764 sekä seuraavat kanoniset sävelmät:
lyhennetty kiovalainen sävelmä vuoden 1892 obihodista (1892 SK) kiovalainen
sävelmä samasta lähteestä (1892 K), kiovalainen sävelmä vuoden 1916 Sput-
nik” psalomš½ikasta (1916 K), kiovalainen sävelmä vuosien 1798 ja 1860 obi-
hodeista (1860/1798 K), »lounaisvenäläinen» sävelmä vuoden 1709 irmolo-
gionista765 (Irm. 1709) sekä pieni znamennyj-sävelmä vuoden 1860 obihodista
(1860 MZ). Suomalaiset melodiat on transponoitu kanonisia sävelmiä vastaa-
viin etumerkittömiin sävellajeihin.

6.4.1. Ensimmäisen sävelmäjakson stikiirasävelmä

Suomalainen sävelmä on tekstin tavumäärien eroavaisuudet ja joidenkin sä-
velten aika-arvot poislukien identtinen L’vov”in obihodin sävelmän kanssa.
Bahmetev”in obihodin sävelmästä edellisten melodiakulku poikkeaa kolman-
nessa säkeessä. Osaan kanonisten vertailumelodioiden nuottilähteistä on mer-
kitty sävelmien muotokaava numeerisesti tai lyhyellä selityksellä. Kaikkien
melodioiden säeorganisaatio on sama (|:1|2|3|4:|5L||), eli identtisyys on tältä
osin luokkaa Sr.1. Säenumerointi löytyy nuottiesimerkissä suomalaisen melo-
dian kohdalta.

                                          
764 Obihod” 1848a; 1848b; 1869a; 1869b.
765 Tämä sävelmä on kiovalaisen sävelmistön variantti. Vuoden 1709 irmologion,

joka kuuluu varhaisimpiin venäläis-ortodoksisiin painettuihin kirkollisiin nuotti-
kirjoihin, julkaistiin Lvovin kaupungissa alueen kuuluessa Puolaan. Alkuperäis-
lähde ei ole käsilläni; melodiat on saatu teoksesta Voznesenskïj 1893b.
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Nuottiesimerkki 6–11 (1).
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Nuottiesimerkki 6–11 (2).
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Nuottiesimerkki 6–11 (3).
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Nuottiesimerkistä havaitaan, että osa venäläisten kirkkoveisujen säkeistä
on täysin identtisiä.766 Identtiset säkeet ovat seuraavat:767

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 1b768 Säe 5
L 1848 E F
B 1869 D E F
1892 SK B D
1892 K A C D G H
1916 K A B D G
1798/1860 K C H

Taulukko 6–12.

Seuraavaan taulukkoon on merkitty melodioiden ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 a–d 1916 K a–e
L 1848 a–d 1798/1860K g–e
B 1869 a–d Irm. 1709 g–e
1892 SK a–e 1860 MZ c–g
1892 K g–e

Taulukko 6–13.

Suomalaisen ja hovikapellan sävelmien ambitukset ovat supistuneet yhdellä
tai kahdella sävelellä niihin kanonisiin sävelmiin verrattuna, joissa yhtäläisyys
on ilmeistä.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet. Alkuele on
kirjoitettu pienaakkosin ja loppuele suuraakkosin. Resitointisävel luetaan mu-
kaan molempiin eleisiin.

                                          
766 Tarkastelu on mukana, jotta lukija osaisi paremmin jäsentää esimerkkien nuotti-

kuvaa. Identtisyys edellyttää tässä sekä tekstin distribuution että aika-arvojen
(tactus huomioiden) täsmällistä identtisyyttä. Mahdollisia säkeiden lopputaukoja
ei ole huomioitu, ja sama koskee säkeen viimeisen sävelen aika-arvoa.

767 Samalla kirjaimella merkityt säkeet ovat keskenään identtisiä.
768 Kirjaimella b olen merkinnyt kyseisen säkeen ensimmäistä toistumaa.
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5
SV 1957 DHC CDCH DCH ch HCDCH DCHA
L 1848 DHC CDCH DCH ch HCDCH DCHA
B 1869 DHC CDH DCH ch HCDCH DCHA
1892 SK ded DHCA CHCDH DCH CHCDCH DHCHA
1892 K ded DHC(H)A (ac) CHCDH DCH chc CDCH DCHCDCHAGA
1916 K ded DHCHA CHCDH DCH ch HCDCH DCHA
1798/1860 K (ded) D(C)HCHA (ac) CHCDH DHCH CHCDCH DCHCDCHAGA
Irm. 1709 D(E)DHCHAHCA !HCAHCDEDH DCH ACHDCH !DCHCHACHCDHAGA
1860 MZ (d)efge E(D)ED EDCD EFE FEDE DFEFED

Taulukko 6–14.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5
L 1848 I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL
B 1869 I.ARL I.AR II.L2/4 I.ARL I.ARL I.ARL
1892 SK I.R II.L3/3 I.AR II.L2/4 I.ARL II.L5/5 I.AR II.L3/4
1892 K I.R II.L3/3 I.R II.L2/4 I.ARL II.A2/2L4/5 I.AR II.L4/4
1916 K I.R II.L3/3 I.AR II.L2/4 I.ARL I.ARL I.ARL
1798/1860 K I.R II.L2–3/3 I.R II.L2/4 I.AR II.L2/3 II.L5/5 I.AR II.L4/4
Irm. 1709 I.R II.L3/3 II.E2/4 I.ARL II.L3/5 II.E3/4
1860 MZ Ø II.L2/4 Ø Ø Ø

Taulukko 6–15.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL I muut II

L 1848 5
B 1869 4 1
1916 K 3 2 2
1892 SK 1 3 4
1892 K 1 3 4
Irm. 1709 1 1 4
1798/1860 K 4 5
1860 MZ 1

Taulukko 6–16.
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On merkillepantavaa, että suomalaisen melodian ensisijaisena lähteenä näyt-
tää olevan nimenomaan L’vov”in obihod. Vaikka Bahmetev”iin verrattuna 2.
säkeen loppueleessä on vain yhden sävelen ero, tämä ero on kuitenkin merkittä-
vä. Jos suomalainen sävelmämuoto vaihdettaisiin Bahmetev”in käyttämään, ju-
malanpalvelusmusiikin kompetentti kuulija huomaisi muutoksen välittömästi –
suomalainen stikiirasävelmä on siinä määrin vakiintunut ja usein kuultu.

Kanonisesta aineistosta lähimpänä suomalaista melodiaa on vuoden 1916
kiovalainen sävelmä. Pieni znamennyj-sävelmä puolestaan on sangen kaukana
suomalaisesta; yhden säkeen vähäinen yhtäläisyys voi olla sattumaa.

6.4.2. Toisen sävelmäjakson stikiirasävelmä

Suomalainen sävelmä on identtinen Bahmetev”in obihodin sävelmän kanssa.
Lukuunottamatta lyhennettyä kiovalaista sävelmää, kaikkien melodioiden
säeorganisaatio on sama (|1A|:2|3|4:|5L||), eli identtisyys on luokkaa Sr.1. Ly-
hennetyn kiovalaisen säejärjestys on |:1|2|3:|4L||, eikä sen kohdalla toteudu
säerakenteiden identtisyys, joten identtisyysluokka on Sr.Ø.
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Nuottiesimerkki 6–17 (1).
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Nuottiesimerkki 6–17 (2).
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Nuottiesimerkki 6–17 (3).
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Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 2b Säe 5
L 1848 A D G H
B 1869 A D G H
1892 SK B
1892 K C E F I J
1916 K C E F
1798/1860 K C E F I J
1860 MZ B

Taulukko 6–18.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 h–f 1916 K h–f
L 1848 h–f 1798/1860 K h–f
B 1869 h–f 1860 MZ (h)c–f
1892 SK h–f Irm. 1709 a–f
1892 K h–f

Taulukko 6–19.

Sävelmien ambitukset ovat pääosin identtiset, eikä suomalainen sävelmä ole
tässä suhteessa supistunut kanonisiin sävelmiin verrattuna.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet.

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5 (SK: 4)769

SV 1957 DFED DC#D DHC CC#D DHCDCH
L 1848 DFED DC#D DC CC#D DCDCH
B 1869 DFED DC#D DHC CC#D DHCDCH
1892 SK ded DCDED CD (de)fed DC – EFEDCDCH
1892 K ded DFED DCDED (de)fed DEC (c)e(d)c CHCD ded DCEDCDCH
1916 K ded DFED DCDED (de)fed DEC EDCD DCEDCDCH
1798/1860 K ded DFED(/DCDED) DCDED (de)fed DEC EDCD ded DCEDCDCH
1860 MZ ded DCDED (d)ed DC (hcd) DCDC DEDC de EFEDC
Irm. 1709 ded DED !DEDCHDCH hcded DEC ac CHDED DCDEDEDCHAH

Taulukko 6–20.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

                                          
769 Olen tarkastellut lyhennetyn kiovalaisen sävelmän 4. säettä suhteessa muiden sä-

velmien 5. säkeeseen.
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5 (SK: 4)
L 1848 I.ARL I.ARL I.AR I.ARL I.AR II.L4/6
B 1869 I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL
1892 SK I.R II.L2/4 Ø I.R – I.A II.L4/6
1892 K I.RL I.AR I.R I.R I.R II.L4/6
1916 K I.RL I.AR I.R I.A I.AR II.L4/6
1798/1860 K I.RL I.AR I.R I.A I.R II.L4/6
1860 MZ I.R II.L2/4 I.R I.R I.A II.L2/6
Irm. 1709 I.R II.L2/4 Ø I.R Ø I.AR II.L3/6

Taulukko 6–21.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL I L/RL I muut II

B 1869 5
L 1848 3 2 1
1892 K 1 4 1
1916 K 1 4 1
1798/1860 K 1 4 1
1860 MZ 4 2
Irm. 1709 3 2
1892 SK 3 2

Taulukko 6–22.

Suomalaisen melodian ensisijaisena lähteenä on Bahmetev”in obihod. Ka-
nonisesta aineistosta lähimpänä suomalaista melodiaa ovat lyhentämättömät
kiovalaiset sävelmät, kauimpana pieni znamennyj, vuoden 1709 sävelmä ja
lyhennetty kiovalainen, jotka kuitenkin poikkeavat muista vähemmän kuin 1.
stikiirasävelmän kohdalla.

Suomalaisen ja hovikapellan sävelmämuodot erottaa kanonisista muodoista
leimallisimmin toisen ja neljännen säkeen kromaattinen liike.
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6.4.3. Kolmannen sävelmäjakson stikiirasävelmä

Tämäkin suomalainen sävelmä on käytännössä identtinen L’vov”in ja Bah-
metev”in obihodien sävelmän kanssa. Kasangon770 käsitys, että melodia sijait-
sisi sopraanossa, ei saa tukea melodiavertailusta – jos melodiaksi oletetaan
sopraano, se on väärässä moodissa kaikkiin kanonisiin vertailumelodioihin
nähden. Sävelmän neliääninen sovitus paljastaa ratkaisun tähän ongelmaan.
Asettelusta riippuen joko tenori tai altto seuraa sopraanoa jatkuvasti alaseks-
tissä. Tämän stemman moodi täsmää vertailumelodioiden kanssa, ja mielestä-
ni voidaan pitää selvänä, että suomalaisen ja hovikapellan 3. stikiirasävelmän
melodia sijaitsee todellisuudessa tässä äänessä.

Nuottiesimerkissä on suomalaisen sävelmistön sopraanoääni transponoitu-
na kokosävelaskelta alkuperäistä muotoa ylemmäksi. Diatonisen sekstin pää-
hän sen alapuolelle olen kirjoittanut tenoriäänen. Koska koko melodia asettuu
fryygiseen tetrakordiin, se (samoin kuin yläseksti/alaterssi) voidaan ilman
muunnesäveliä kirjoittaa kahteen transpositioon. Nuottiesimerkin melodia on
h-fryygisessä tetrakordissa. Soinnutettu versio voidaan ilman muunnesäveliä
kirjoittaa vain yhteen transpositioon, eli siten, että melodia on e-fryygisessä
tetrakordissa.

Tähän transpositioon on kirjoitettu L”vov”in ja Bahmetev”in obihodien sä-
velmä, jonka sopraanon alkusävel on f2. Se on nuottiesimerkissä transponoitu
kvarttia alemmaksi, identtiseksi suomalaisen melodian transposition kanssa.
Hovikapellan asettelun melodia on em. kriteerein altossa.

Vertailumelodioiden säerakenne on sama kuin suomalaisessa muodossa
(|:1|2:|3L||), joten identtisyys on luokkaa Sr.1.

Vuoden 1798 obihodin melodian 1. säkeen toisessa esiintymässä oleva sä-
velkulku on nähtävästi painovirhe. 2. säkeen melodiaa on vahingossa kopioitu
1. säkeeseen.

                                          
770 A. Kasanko 1938, 9.
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Nuottiesimerkki 6–23 (1).



196

Nuottiesimerkki 6–23 (2).
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Nuottiesimerkki 6–23 (3).
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Venäläisten kirkkoveisujen säkeistä keskenään täysin identtisiä ovat seu-
raavat:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 1b Säe 2b Säe 1c Säe 3
L 1848 / B 1869 A G A I
1892 SK B B J
1892 K C G C H
1916 K D D J
1798/1860/K E G E H
1860 MZ F F I

Taulukko 6–24.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 h–e 1916 K h–f
L 1848 / B 1869 h–e 1798/1860 K h–e
1892 SK h–f Irm. 1709 h–f
1892 K h–e(f) 1860 MZ h–f

Taulukko 6–25.

Suomalaisen ja hovikapellan sävelmien ambitukset ovat joko samat tai yhtä
säveltä suppeammat kuin kanonisissa sävelmissä.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet.

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3
SV 1957, tenori ED EDCH EDHCDECH
L 1848 / B 1869, altto ED EDCH EDHCDECH
1892 SK de E(F)EDED de E(C)DCH EDEHCDCH
1892 K de E[F/D]E(DC)E771 (de) EDCH EDCHCDCH
1916 K de EF(E)DED de ECDCH EDEHCDCH
1798/1860 K (c)de EDE(C)D (de) EDCH EDCHCDCH
Irm. 1709 de EDED / de EDFEDCD ED(CD)EDCH EDCHCDEDCHDCH
1860 MZ (c)de E[F/D]E(DC)D EDCH EDEDCDCH

Taulukko 6–26.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

                                          
771 Merkintä [F/D] tarkoittaa, että eleessä voi esiintyä kyseisessä kohdassa joko f tai d.
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3
L 1848 / B 1869 I.ARL I.ARL I.ARL
1892 SK I.R II.L2/2 I.R II.L4/4[3/4] I.AR II.L3/8
1892 K I.R [II.L2/2] I.[A]RL772 I.AR II.L3/8
1916 K I.R II.L2/2 I.R II.L3/4 I.AR II.L3/8
1798/1860 K I.R II.L2/2 I.[A]RL I.AR II.L3/8
Irm. 1709 I.R II.L2/2 I.AR II.L4/4 I.AR II.L4/8
1860 MZ I.R II.L2/2 I.ARL I.AR II.L2/8

Taulukko 6–27.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL / I.[A]RL I muut II

L 1848 / B 1869 3
1798/1860 K 1 2 2
1860 MZ 1 2 2
1916 K 3 3
Irm. 1709 3 3
1892 SK 3 3
1892 K 3 2–3
Taulukko 6–28.

Suomalaisen melodian ensisijaisena lähteenä on L’vov”in ja Bahmetev”in
obihod. Kanonisesta aineistosta lähimpänä suomalaista melodiaa ovat vuosien
1798/1860 kiovalainen sekä pieni znamennyj-sävelmä, muiden sävelmien
etäisyys suomalaisesta on jonkin verran suurempi. Sävelmien eleissä toimi-
taan identtisellä tai miltei identtisellä sävelvarastolla, mutta kanonisissa sä-
velmissä, erityisesti 1. ja 3. säkeissä, säveljärjestykset poikkeavat suomalai-
sesta ja hovikapellan sävelmistä. Jälkimmäisten sävelmien 1. säkeessä ele on
supistunut lyhimmäksi mahdolliseksi, kaksisäveliseksi.

                                          
772 Merkintä [A] tarkoittaa, että alkuele voi joko olla läsnä tai puuttua kyseisestä sä-

keestä.
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6.4.4. Neljännen sävelmäjakson stikiirasävelmä

Suomalainen sävelmä seuraa Bahmetev”in obihodissa annettua. Näytteessä on
kuusi tekstisäettä, ja melodioiden sävelmäkaavoihin kuuluu jokaiseen myös
kuusi melodiasäettä. Ei ole syytä olettaa, ettei melodioiden säejärjestys olisi
samanlainen (|1A|2A|:3|4|5:|6L||), vaikkei tästä voida saada kaikkien toisinto-
jen kohdalla eksakteja todisteita. Kanonisessa nuotinnetussa materiaalissa kun
ei ole neljännen sävelmäjakson stikiiroita, joissa olisi enemmän kuin kuusi
tekstisäettä. Saatavissa olevien tietojen mukaan säerakenteiden identtisyys on
siis luokkaa Sr.1.
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Nuottiesimerkki 6–29 (1).
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Nuottiesimerkki 6–29 (2).
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Nuottiesimerkki 6–29 (3).
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Venäläisten kirkkoveisujen keskenään identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5 Säe 6
L 1848 A D G I L
B 1869 A D F G I
1892 SK B D F H J L
1892 K C E K M
1916 K B D F H J
1798/1860 K C E K M
Irm. 1709 M
1860 MZ F L

Taulukko 6–30.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 a–e 1916 K a–e
L 1848 a–e 1798/1860 K g–e
B 1869 a–e Irm. 1709 g–e
1892 SK a–e 1860 MZ a–e
1892 K g–e

Taulukko 6–31.

Osa kanonisista melodioista vastaa ambitukseltaan suomalaista ja hovikapel-
lan muotoja, osan ambitus sisältää alhaalla yhden lisäsävelen edellisiin ver-
rattuna.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet.

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5 Säe 6
SV 1957 HC DC (cdedc) CDC CHCD DCDEDCH DCHCHA
L 1848 HC DC (cdedc) CD(H)C CHCD DCDEDCH DCHA
B 1869 HC DC (cdedc) CDC CHCD DCDEDCH DCHCHA
1892 SK HC DC (cd)edc CDC CDHCD DCDEDCHC DCHA
1892 K HDCHC (acd) D(C)D(E)C (cdedc) CDC (ac) CHCD (ded) DCDEDCH DCHC(D)CH(AG)A
1916 K HC DC (cdedc) CHCDC CDHCD DCDEDCHC DCHCHA
1798/1860 K H(D)CHC (ad) DC (cd)edc CEDC (ac) CHCD DCDEDCH DCHCDCHAGA
Irm. 1709 HCDCHA ahchd DCHC cdc CHDC CHDHAHC DCDEDCH DCHCDCHAGA
1860 MZ HACA cd DC (cd)edc CDC (ahc) CHCD DCDCH DCHA

Taulukko 6–32.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5 Säe 6
L 1848 I.ARL I.ARL I.ARL /I.AR II.L2/3 I.ARL I.ARL I.AR II.L3/6
B 1869 I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL
1892 SK I.ARL I.ARL I.[A]RL I.AR II.L3/4 I.AR II.L7/7 I.AR II.L3/6
1892 K I.AR II.L2/2 I.R [II.L2/2] I.ARL I.RL I.RL I.AR II.L4/6
1916 K I.ARL I.ARL I.[A]R II.L3/3 I.AR II.L3/4 I.AR II.L7/7 I.ARL
1798/1860 K I.AR II.L2/2 I.RL I.AR II.L2/3 I.RL I.ARL I.AR II.L4/6
Irm. 1709 I.AR II.L2/2 I.R II.L2/2 I.R II.[A2/3]L2/3 I.AR II.L2/4 I.ARL I.AR II.L4/6
1860 MZ I.AR I.RL I.[A]RL I.RL I.AR II.L3/7 I.AR II.L3/6

Taulukko 6–33.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL / I.[A]RL I.RL I muut II

B 1869 6
L 1848 4–5 0–1 1–2
1892 SK 3 3 3
1916 K 3 3 3
1860 MZ 1 2 4 2
1892 K 1 2 3 3
1798/1860 K 1 2 3 3
Irm. 1709 1 5 5

Taulukko 6–34.

Bahmetev” on luonnollisesti lähinnä suomalaista melodiaa; seuraavaksi lä-
hinnä on L’vov”. Kanonisesta aineistosta lähimpinä suomalaista ovat vuoden
1892 lyhennetty ja vuoden 1916 kiovalainen sävelmä. Erot tässä suhteessa ei-
vät kuitenkaan ole erityisen suuret. Kauimpana suomalaisesta sävelmästä on
vuoden 1709 muoto, mutta siinäkin on selviä yhtäläisyyksiä.
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6.4.5. Viidennen sävelmäjakson stikiirasävelmä

Suomalaisen sävelmän lähteenä näyttää periaatteessa olevan jompi kumpi ho-
vikapellan obihodeista, joiden sävelmät ovat identtiset. Suomalainen sävelmä
ei kuitenkaan täydelleen seuraa hovikapellan muotoa. Kaikkien sävelmien
säerakenteet ovat samat (|:1|2|3:|4L||), eli niiden identtisyysluokka on Sr.1.

Pienen znamennyj-sävelmistön melodian viimeinen sävel on lähteenä käy-
tetyssä stikiirassa h, mutta muissa saman lähteen veisuissa vastaava sävel on
a. Kyseessä on suurella varmuudella painovirhe.
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Nuottiesimerkki 6–35 (1).
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Nuottiesimerkki 6–35 (2).
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Nuottiesimerkki 6–35 (3).

Toisistaan poikkeavien venäläisten kirkkoveisujen keskenään identtiset sä-
keet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 1b Säe 2b Säe 4
B 1869 / L 1848 E G J
1892 SK A B F H J
1892 K C D E I K
1916 K A B F H J
1798/1860 K C D I K
1860 MZ G

Taulukko 6–36.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 h–e 1916 K a–e
B 1869 / L 1848 a–e 1798/1860 K a–f
1892 SK a–e Irm. 1709 a–f
1892 K a–f 1860 MZ a–e

Taulukko 6–37.
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2. ja 4. säkeen omaperäisyyden vuoksi suomalaisen sävelmän ambitus on
kaikkia vertailun sävelmämuotoja suppeampi.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
SV 1957 DEC ED DC EDCHCDC
B 1869 / L 1848 DEC ED DHCHA EDCHCHA
1892 SK DCDEC EDED D(H)DC(H)A EDCHCHA
1892 K DEC (de) E(DE)D (de)fed DHCDCHA EDCH(CD)CHA
1916 K DCDEC EDED DHCDCHA EDCHCHA
1798/1860 K DE(D)C (de) E(DE)D (de)fed DHCDCHA EDCHCDCHA
Irm. 1709 ded DEDCD EDEFED DEDHCDCHA EDCHCDECHA
1860 MZ DC ED DCHA EDCHCA

Taulukko 6–38.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
B 1869 / L 1848 I.ARL I.ARL I.AR I.AR II.L5/7
1892 SK I.AR II.L3/3 I.AR II.L2/2 I.AR II.L2/2 I.AR II.L5/7
1892 K I.ARL I.R II.L2/2 I.R II.L2/2 I.AR II.L5/7 (7/7)
1916 K I.AR II.L3/3 I.AR II.L2/2 I.AR II.L2/2 I.AR II.L5/7
1798/1860 K I.ARL / I.AR II.L2/3 I.R II.L2/2 I.R II.L2/2 I.AR II.L7/7
Irm. 1709 I.R II.L2/3 I.AR II.L2/2 I.AR II.L2/2 I.AR II.L6/7
1860 MZ I.AR I.ARL I.AR II.L2/2 I.AR II.L5/7

Taulukko 6–39.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL I.AR I.R II.L

B 1869 / L 1848 2 2 2
1892 K 1 1 2 3
1860 MZ 1 3 2
1798/1860 K 0–1 1–2 2 3–4
1916 K 4 4
1892 SK 4 4
Irm. 1709 3 1 4

Taulukko 6–40.

Suomalainen sävelmä poikkeaa siis vertailuaineistosta erityisesti 3. ja 4.
säkeen osalta. Nämä säkeet ovat supistuneet, ja supistuminen aiheuttaa myös
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koko sävelmän ambituksen pienentymisen kvarttiin h–e. Tämä tutkimus ei
kykene vastaamaan siihen kysymykseen, mistä täsmällisestä lähteestä suo-
malainen sävelmämuoto on peräisin.773 Erityisen kummalliseksi tämän seikan
tekee se, että L’vov”in/Bahmetev”in obihodin muoto tuli käyttöön vigilian
kiinteissä ylösnousemustropareissa (muttei kuitenkaan Vigilia I:n ensimmäi-
sessä painoksessa [1899]). Tämän vuoksi – vuorosävelmän ollessa viides –
samassa jumalanpalveluksessa kyseinen sävelmä esiintyy kahdessa erilaisessa
muodossa.

Kanonisesta aineistosta lähimpänä suomalaista ovat vuoden 1892 kiovalai-
nen, vuoden 1869 lyhennetty znamennyj ja vuosien 1798 ja 1860 kiovalainen
sävelmä. Kovin paljon näistä eivät poikkea muutkaan tarkastellut sävelmät.

6.4.6. Kuudennen sävelmäjakson stikiirasävelmä

Suomalaisen sävelmän lähteenä on hovikapellan obihodeissa annettu muoto.
Lukuunottamatta pientä znamennyj-sävelmää sävelmien säerakenteet ovat
samat (|:1|2|3:|4L||), eli niiden identtisyysluokka on Sr.1. Pienessä znamennyj-
sävelmässä säkeitä on sama määrä, mutta niiden järjestys on |1A|:2|3:|4L||,
joten identtisyysluokka tämän sävelmän kohdalla on Sr.2.

                                          
773 Olen vastikään löytänyt lähes tarkalleen suomalaista vastaavan sävelmämuodon

eräästä venäläisestä (neliäänisestä) nuottijulkaisusta (Obihod 2000, 21), joten
voidaan pitää todennäköisenä, ettei kyseinen muoto ole ainakaan suomalaisen
sävelmistön toimittajien aikaansaannos. Sävelmä on nimetty kiovalaiseksi, ja sen
1., 3. ja 4. säkeen melodia vastaa tarkalleen suomalaista muotoa, mutta 2. säe
poikkeaa edellisestä. Soinnutus on muutoin sama kuin suomalaisessa sävelmäs-
sä, mutta 3. säkeessä tenorissa ei ole dominanttisoinnun septimiä vaan perussä-
vel. Kyseisessä nuottijulkaisussa ei ole lähdeviitteitä saati minkäänlaista kom-
mentaaria, enkä ole sisällyttänyt sävelmää edelliseen tarkasteluun. – Myös mos-
kovalaisen nykykäytännön sävelmämuodon 3. ja 4. säe vastaavat suomalaista sä-
velmää ja edellämainittua vuoden 2000 toisintoa (ks. Kustovskij & Potemkina
1999, 38–39).
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Nuottiesimerkki 6–41 (1).
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Nuottiesimerkki 6–41 (2).
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Nuottiesimerkki 6–41 (3).
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Venäläisten kirkkoveisujen keskenään identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 1a Säe 2a Säe 4
B 1869 / L 1848 B
1892 SK A B C E F
1892 K A D E F
1916 K A B C E F
1798/1860 K D F
1860 MZ B F

Taulukko 6–42.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 c#–f 1916 K c–f
B 1869 / L 1848 c#–f 1798/1860 K c–f
1892 SK c–f Irm. 1709 h–g
1892 K c–f 1860 MZ c–f

Taulukko 6–43.

Suomalaisen ja hovikapellan melodioiden ambitus on puolta sävelaskelta sup-
peampi kuin valtaosalla kanonisista melodioista, mikä johtuu c-sävelen koro-
tuksesta. Kaikkia muita sävelmiä laajempi ambitus on vuoden 1709 sävelmä-
muodolla.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
SV 1957 DC#D ED[E/C#] FEDC# D774C#D
B 1869 / L 1848 DC#D ED[E/C#] FEDC# DC#D
1892 SK DCD ED[E/C] FEDC DFEDCD
1892 K (cd) DCD (ED)EDC (def) FEFEDC D(E)FEDCD
1916 K DCD ED[E/C] FEFEDC D(E)FEDCD
1798/1860 K (cd) D[E/C]D (ED)E[D/F][C/E] FEFEDC DFEDCD
Irm. 1709 (hcded) DCED EDFEDC FEFEDEFGFEDC DFEDEFGEDCD
1860 MZ de EDED (de) EDE (de)fe EDC DFEDCD

Taulukko 6–44.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

                                          
774 Koska laajennus EFED puuttuu kaikista näkemistäni nuotinnoksista, en sisällytä

sitä taulukkoon edes suluissa.
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
B 1869 / L 1848 I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL
1892 SK I.AR II.L775 I.ARL / I.AR II.L2/3 I.AR II.L3/4 I.AR II.L
1892 K I.R II.L I.ARL / I.AR II.L2/3 I.R II.L3/4 I.AR II.L
1916 K I.AR II.L I.AR II.L2/3 I.AR II.L3/4 I.AR II.L
1798/1860 K I.R II.L I.AR II.L2/3 I.AR II.L3/4 I.AR II.L
Irm. 1709 I.R II.L I.AR II.L2/3 I.AR II.3/4 I.AR II.L
1860 MZ Ø I.RL / I.R II.L2/3 II.2/4 I.AR II.L

Taulukko 6–45.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL I.RL I muut II

B 1869 / L 1848 4
1892 SK 0–1 3–4 3–4
1892 K 0–1 3–4 3–4
1860 MZ 0–1 1–2 2–3
1916 K 4 4
Irm. 1709 4 4
1798/1860 K 4 4

Taulukko 6–46.

Kanonisista sävelmistä lähimmäksi suomalaista tulevat vuosien 1892 kio-
valainen ja lyhennetty kiovalainen, ja niitä seuraavaksi vuoden 1860 pieni
znamennyj-sävelmä, jos kriteerinä käytetään luokkaa I.RL. Jälkimmäisen säe-
rakenne poikkeaa muista verratuista sävelmistä. Muiden kiovalaisten ja vuo-
den 1709 sävelmämuodon identtisyys voidaan eri parametreja painottamalla
osoittaa suuremmaksi.

Suomalaisessa ja hovikapellan sävelmässä esiintyvä cis heikentää vertai-
lumelodioiden identtisyysluokkia. Jos korotus unohdettaisiin, mittarini osoit-
taisivat suurempaa läheisyyttä. Korotetun sävelen selityksenä on harmonia:
sovittaja on halunnut kyseisissä kohdissa soinnuttaa melodian d-mollin do-
minantilla, ja tässä tarkoituksessa melodiaa on muutettu.

                                          
775 Käytän merkintää II.L, koska loppueleen erot johtuvat c-sävelen korotuksesta

suomalaisessa muodossa.
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6.4.7. Seitsemännen sävelmäjakson stikiirasävelmä

Tämänkin suomalaisen sävelmän lähteenä on hovikapellan obihodeissa an-
nettu muoto. Vertailun sävelmien säerakenteet ovat samat (|:1|2:|3L||), eli nii-
den identtisyys on luokkaa Sr.1 lukuunottamatta vuosien 1798/1860 ja 1892
kiovalaisia sävelmiä, joilla identtisyys on 1. säkeen variantin vuoksi luokkaa
Sr.1v.
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Nuottiesimerkki 6–47 (1).
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Nuottiesimerkki 6–47 (2).
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Nuottiesimerkki 6–47 (3).
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Venäläisten kirkkoveisujen keskenään identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 1b/1’ Säe 2b Säe 1c/1’ Säe 3
L 1848 A C A G
B 1869 A C A G
1892 SK B F B G H
1892 K I
1916 K B F H I
1798/1860 K D D
1860 MZ E E

Taulukko 6–48.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 g–d 1916 K g–d
L 1848 g–d 1798/1860 K g–d
B 1869 g–d Irm. 1709 g–e
1892 SK g–d 1860 MZ g–d
1892 K g–d

Taulukko 6–49.

Miltei kaikkien vertailun sävelmien ambitukset ovat identtiset. Poikkeuksen
muodostaa vuoden 1709 sävelmä, jonka ambitus ulottuu yhtä säveltä ylemmäs
kuin muiden.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 1’ Säe 3
SV 1957 (c)hcd DCH (h)dh HAG – DCHCHA
L 1848 (c)hcd DCH (h)dh HAG – DCHA
B 1869 (c)hcd DCH (h)dh HAG – DCHCHA
1892 SK (gahah) HA(H)CH (hc)dh HAG – h(c)d DCHCHA
1892 K [ga/c]hcd DCH (hc)dch H(G)AG (gah)ah HCH (ah)cd DCHCHA
1916 K (gahah) HA(H)CH (hc)dch HAG – (h)cd DCHCHA
1798/1860 K chcd DCH (hc)dch H(G)AG (gah) H(A)HCH cd DCHCHA
Irm. 1709 chc(de)d DCH DHCAG – hcded DCHCDEDCHA
1860 MZ (gah) HCH (h)dh HAG – [c/h]d DCHCA

Taulukko 6–50.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 1’776 Säe 3
L 1848 I.ARL I.ARL – I.AR II.L3/6
B 1869 I.ARL I.ARL – I.ARL
1892 SK II.A2/3L2/3 I.RL II.A2/2 – I.RL
1892 K I.RL II.A3/3 I.RL / I.R II.L2/3 II.L2/3 I.RL
1916 K II.L2/3 I.RL – I.RL
1798/1860 K I.RL II.A3/3 I.LR / I.R II.L2/3 II.L2/3 I.RL
Irm. 1709 I.RL II.A3/3 II.L2/3 – I.R II.L4/6
1860 MZ II.L2/3 I.ARL – I.R II.L4/6

Taulukko 6–51.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL I.RL I muut II

B 1869 3
L 1848 2 1 1
1892 K 2–3 0–1 2–3
1892 SK 2 1
1916 K 2 1
1860 MZ 1 1 2
1798/1860 K 1–2 0–1 2–3
Irm. 1709 1 1 3

Taulukko 6–52.

Kanonisista sävelmistä lähimmäksi suomalaista tulevat vuosien 1892 kio-
valainen ja lyhennetty kiovalainen, vuoden 1916 kiovalainen ja niitä seuraa-
vaksi vuoden 1860 pieni znamennyj-sävelmä, jos kriteerinä käytetään luokkia
I.ARL ja I.RL. Vuoden 1892 kiovalaisen läheisyysastetta voi tosin pudottaa
säerakenteiden eroavuus, jos näin halutaan ajatella.

                                          
776 Verrattuna suomalaisen sävelmän säkeeseen 1.
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6.4.7. Kahdeksannen sävelmäjakson stikiirasävelmä

Suomalainen sävelmä on samassa asussa kuin Bahmetev”in versio. Vertailta-
vien sävelmien säerakenteet ovat samat (|:1|2|3:|4L||), eli niiden identtisyys-
luokka on Sr.1.

Vuosien 1798/1869 ja 1892 kiovalaisten sävelmien toisessa säkeessä resi-
tointisävelen määräytyminen herättää kysymyksiä; näyttää siltä, että valitse-
mani sävel puuttuu kyseisten säkeiden niistä versioista, jotka ovat mukana
tarkastelemassani musiikissa. Valinnat ovat spekulatiivisia, mutta niitä tuke-
vat vastaavat rakenteet muissa melodioissa. Samalla periaatteella olen mää-
rittänyt resitointisävelen myös vuoden 1709 sävelmässä. Tässä suhteessa 8.
stikiirasävelmä näyttää poikkeavan muusta toistaiseksi tarkastelemastani ma-
teriaalista.

Vuoden 1957 suomalaisessa sävelmämuodossa kaksi tekstisäettä on josta-
kin syystä yhdistetty, ja näin säkeitä on yksi vähemmän kuin vertailuaineis-
tossa. Vuoden 1905 sävelmässä tekstisäkeitä ei ole yhdistetty, ja olen ottanut
puuttuvan säkeen Vigilia II:sta. Käytössäolevasta veisutoisinnosta puuttuvan
kyseisen säkeen tekstin olen merkinnyt hakasulkuihin.
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Nuottiesimerkki 6–53 (1).
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Nuottiesimerkki 6–53 (2).
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Nuottiesimerkki 6–53 (3).
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Venäläisten kirkkoveisujen keskenään identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 1b Säe 2b Säe 4
L 1848 A C D
B 1869 A C D
1892 SK A D F
1892 K A B C D E
1916 K A C F
1798/1860 K B E

Taulukko 6–54.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 c–g 1916 K c–g
L 1848 c–g 1798/1860 K c–g
B 1869 c–g Irm. 1709 c–a
1892 SK c–g 1860 MZ c–g
1892 K c–g

Taulukko 6–55.

Sävelmien ambitukset ovat jälleen identtiset lukuunottamatta vuoden 1709
sävelmää, jonka ambitus ulottuu yhtä säveltä korkeammalle.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
SV 1957 (defe) EFED FGFE FEDFEDC (fg) GFED
L 1848 (defe) EFED (efgf) FGE FE(D)FEDC (fe) EFED
B 1869 (defe) EFED FGFE FEDFEDC (dfg) GFED
1892 SK (defe) EFED efgf FGE FEDFEDC fg GFED
1892 K (defe) EFED efg(f) (F)EFGFE FEDFEDC (f[e/d])fg GEFED
1916 K (defe) E(DE)FED FEFGFE FEDFEDC (fg) GFED
1798/1860 K (fe) EF(GF)ED efg(f) (F)EFGFE FE(D)FEDC [d/e]f(g) (G)EFED
Irm. 1709 (fege) EDCDEFEFEFD efg(f) (F)EGFE FGEDCDEFEDC dfg GFEFGAFED
1860 MZ ECDEF FED fe EFED fg GEFED

Taulukko 6–56.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
L 1848 I.ARL I.R II.L2/4 I.ARL / I.AR II.L4/7 II.L3/4
B 1869 I.ARL I.ARL I.ARL I.RL II.A2/2
1892 SK I.ARL I.R II.L2/4 I.ARL I.ARL / I.RL
1892 K I.ARL I.R II.L4/4 I.ARL I.R II.A2/2L3/4
1916 K I.ARL / I.AR II.L3/4 I.AR II.L4/4 I.ARL I.ARL
1798/1860 K I.R II.A2/4L3/4 I.R II.L4/4 I.AR II.L4/7 I.R II.A2/2L3/4
Irm. 1709 I.R II.A2/4L3/4 I.R II.L3/4 I.AR II.L4/7 I.R II.A2/2L3/4
1860 MZ Ø Ø II.L3/7 I.AR II.L3/4

Taulukko 6–57.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL I.RL I muut II

B 1869 3 1 1
1892 SK 2–3 0–1 1 1
1916 K 2–3 1–2 1–2
1892 K 2 2 2
L 1848 1–2 1–2 2–3
Irm. 1709 4 4
1798/1860 K 4 4
1860 MZ 1 2

Taulukko 6–58.

Bahmetev”in sävelmän neljäs säe ei pääse korkeimpaan identtisyysluok-
kaan, sillä sen alkueleessä saattaa esiintyä suomalaisesta sävelmästä puuttuva
d-sävel. Jostakin syystä tämä mahdollisuus on jäänyt pois suomalaisesta sä-
velmäkaavasta.

L’vov”in sävelmämuoto poikkeaa suomalaisesta ja Bahmetev”ista enem-
män kuin eräät kanonisista sävelmistä. L’vov”ia lähempänä suomalaista
näistä ovat vuoden 1892 lyhennetty sekä vuosien 1916 ja 1892 kiovalaiset sä-
velmät. Vuosien 1798/1860 kiovalainen sävelmä on suomalaisesta tällä mitta-
rilla mitattuna yhtä kaukana kuin vuoden 1709 sävelmä, ja näitä selvästi kau-
empana on pieni znamennyj-sävelmä.
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6.4.9. Toisen sävelmäjakson troparisävelmä nro 1 Vigilia II:ssa

Kiovalaisiin sävelmiin näyttää lukeutuvan vielä vuoden 1905 Vigilia II:ssa
sivuilla 50–52 painettu toisen sävelmäjakson troparisävelmä nro 1. Vastaavaa
sävelmämuotoa ei ole hovikapellan obihodeissa. Koska tämä sävelmä ei ole
nykyisin suomalaisessa jumalanpalveluskäytännössä, olen verrannut sitä
edellisiä sävelmiä suppeampaan aineistoon. Seuraavassa nuottiesimerkissä
esitän kyseisen troparin Vigilia II:n antaman asun lisäksi moskovalaisen tra-
dition mukaisessa muodossa777 ja vuoden 1892 obihodin lyhennetyllä kiova-
laisella sävelmällä.

Suomalaisen sävelmän säerakenteesta ei ole saatavilla eksaktia tietoa ai-
neiston niukkuuden vuoksi. Venäläisten sävelmien säerakenteet ovat muotoa
|1A|:2|3:|4L||, eikä ole syytä olettaa, että suomalainen sävelmä poikkeaisi
näistä.

                                          
777 Sbornik 1991, 77; Kustovskij & Potemkina 1999, 21. Näissä lähteissä tropari an-

netaan stikiirasävelmän kanssa identtisellä sävelmällä. Kustovskijn ja Potemki-
nan sävelmämuoto on ahtaassa asettelussa, kun sbornikissa annettu on hajallises-
sa; edellisen altto vastaa jälkimmäisen sopraanoa.
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Nuottiesimerkki 6–59.
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Venäläisten kirkkoveisujen keskenään identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 2b Säe 4
Sb. 1976 / Mosk. 1999, altto A B C
1892 SK A B C

Taulukko 6–60.

Melodioiden ambitukset nähdään seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 h–f 1892 SK h–f
Sb. 1976 / Mosk. 1999, altto h–f

Taulukko 6–61.

Sävelmien ambitukset ovat siis identtiset.
Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
V II ded DCDED (cd)edc CD defed DCDC EFEDCDCH
Sb. 1976 / Mosk. 1999, altto ded DCDED CD (de)fed DC EFEDCDCH
1892 SK ded DED CD (de)fed DCDC EFEDCDCH

Taulukko 6–62.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
Sb. 1976 / Mosk. 1999, altto I.ARL I.RL I.AR II.L2/4 / I.R II.A3–4/5L2/4 I.ARL
1892 SK I.AR II.L3/5 I.RL I.ARL / I.RL II.A3–4/5 I.ARL

Taulukko 6–63.

Identtisyysluokat jakaantuvat seuraavasti:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL I.RL I muut II

Sb. 1976 / Mosk. 1999, altto 2 1 1 1
1892 SK 1–2 1–2 0–1 1–2

Taulukko 6–64.

Tarkastelun perusteella vuosien 1976 ja 1999 sävelmämuoto on lähinnä
suomalaista, hieman sitä kauemmaksi sijoittuu lyhennetty sävelmä. Mistä
täsmällisestä nuottilähteestä sävelmä on kopioitu Vigilia II:een, on tämän
kirjoittajalle toistaiseksi arvoitus.
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6.5. Kreikkalainen sävelmistö

Kreikkalainen (joissakin vallankumousta edeltävissä lähteissä »uuskreikkalai-
nen»778) sävelmistö tuli tunnetuksi Moskovassa suunnilleen samoina vuosina
kuin kiovalainen. Patriarkka Nikon” suosi muiden uusien sävelmistöjen ohella
kreikkalaista sävelmistöä.779 Varhaisimmat Nikon”in aikaiset kreikkalaisen sä-
velmistön dokumentit ovat kaksi viivastokirjoituksella laadittua irmologion-
käsikirjoitusta vuodelta 1652.780 Irmologioneissa esiintyy joidenkin veisujen
kohdalla rinnakkainen kreikankielinen teksti, ja on tiedossa, että toisinaan ju-
malanpalveluksissa saatettiin käyttää kreikan kieltä laajassa mittakaavassa.781

Vuosina 1655 ja 1656–59 Moskovassa oleskeli tsaarin kutsumana kreik-
kalainen munkkidiakoni Meletïj [Meletios]. Hänen tehtävänään oli opettaa
kreikkalaista kirkkolaulua sekä hallitsijan että patriarkan laulajille. Kreikka-
lainen sävelmistö vakiintui nimenomaan Meletïjn opettamassa muodossa,
minkä vuoksi sitä kutsutaan myös Meletïjn toisinnoksi.782 Voznesenskïj pitää
edellämainittuja irmologion-käsikirjoituksia arvokkaina erityisesti siitä syys-
tä, että ne ovat peräisin ajalta ennen Meletïjtä.783

Kreikkalaisen sävelmistön melodiat nuotinnettiin joko stolp-neumeilla tai
neliönuottikirjoituksella riippuen siitä, kumpaa kulloisetkin nuotintajat hallit-
sivat paremmin. Patriarkan laulajien ja hallitsijan laulajien toimesta suori-
tettu nuotintaminen tapahtui »ilmeisesti» suoraan Meletïjn ja hänen assistent-
tiensa tai venäläisten »mukailijoidensa» laulun perusteella, sillä venäläiset ei-
vät osanneet lukea kreikkalaisissa jumalanpalveluskirjoissa käytettyä neumi-
järjestelmää. Kreikkalainen sävelmistö yleistyi sittemmin nimenomaan vii-
vastokirjoituksella esitetyssä asussa. Aikojen kuluessa sävelmistö ilmeisesti
laajeni varhaisesta muodostaan (on epäselvää, mistä lähteistä). Voznesenskïjn
mukaan melodioissa on merkkejä myös harmonisesta ajattelusta ja moniääni-
sestä esityskäytännöstä.784

                                          
778 Tämä johtuu siitä, että ensimmäisen laajan kirkkomusiikkimonografian kirjoit-

taja Razumovskïj kutsuu myös kondakaarilaulua kreikkalaiseksi sävelmäksi. Ks.
Razumovskïj 1867–69, 111.

779 »Siihen aikaan Nikon”illa oli tällainen tapa: joka päivä, liturgioina [= liturgian
yhteydessä] laulettiin [= toimitettiin] rukouspalvelus kaikkein pyhimmälle Ju-
malansynnyttäjälle kreikkalaisella sointuisuudella [= sävelmällä].» – »W_ \to
wremq Nikon_ ›takowyj oby^aj imq[e: po wsq dni, po liturgîj mole-
ben_ pêwa[e Preswqtêj Bogorodicê gre^eskim_ soglasîem_›.» (Razu-
movskïj mts. 116.)

780 Aikoinaan käsikirjoitukset kuuluivat Voskresenskin luostarin kokoelmiin. Niiden
nykyinen olinpaikka ei ole tiedossa; myöskään Voznesenskïj ei ole saanut niitä
käyttöönsä (1893a, 7).

781 Razumovskïj mp.; Voznesenskïj 1893a, 4.
782 Meletiev perevod.
783 Voznesenskïj 1893a, 3–4.
784 Voznesenskïj mts. 6–8. Kirjoittaja ei täsmennä, mitä kyseiset merkit ovat.
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Gardner”in785 mukaan nyt puheena olevaa sävelmistöä ei pidä millään
muotoa yhdistää Bysantin »kreikkalaiseen jumalanpalvelusmusiikkiin eikä
sen tonaaliseen organisaatioon ja sen merkitsemiseen käytettyihin myöhäis-
bysanttilaisiin neumeihin». Gardnerin786 näkemys sävelmistön syntymekanis-
mista on osittain monisyisempi kuin Voznesenskïjlla:

Kun [melodiat] kirjoitettiin [= nuotinnettiin], ne venäläistyivät tun-
nistamattomaan muotoon osittain siitä syystä, että venäläinen diatonia
ja viivastokirjoitus eivät mitenkään soveltuneet kreikkalaisen laulun
elaboroidun modaalisuuden ja epätavallisten intervallien transkri-
boimiseen. – – On myös mahdollista, että osa kreikkalaisen sävel-
mistön melodioista kirjoitettiin Kiovassa, jossa myös tiedetään oles-
kelleen kreikkalaisia laulajia.

6.5.1. Kreikkalaisen sävelmistön korpus

1600-luvun lopussa ja 1700-luvun alussa kreikkalainen sävelmistö levisi no-
peasti koko Venäjälle, ei vähiten sen vuoksi, että sitä suosivat Venäjän hallit-
sijat, erityisesti Pietari Suuri. Esimerkiksi vuonna 1702 Solovetskin luostaris-
sa Jumalansynnyttäjän kuolonuneennukkumisen juhlan jumalanpalvelukset,
joissa Pietari oli läsnä, laulettiin kokonaisuudessaan kreikkalaisella sävelmäl-
lä. Voznesenskïj kuvailee erään tuon ajan käsikirjoituksen sisältöä: siinä ovat
sunnuntaipäivien kahdeksan sävelmäjakson troparit ja kontakit, autuuden tro-
parit ja sunnuntaipäivien irmossit kolmiäänisinä sovituksina. Käsikirjoitus on
kymmenenä niteenä, jotka sisältävät maininnan: »keisari Pietari Suurta varten
sepitetty ja kirjoitettu kuoron ustavš½ik”787 Iv. Mih. Protopopov”in työmäärä-
yksellä vuonna 1724».788

Jostakin syystä kreikkalaisen sävelmistön kukoistus oli väliaikaista, ja pai-
nettuun kanoniseen kirkkomusiikkitraditioon se kodifioitiin huomattavan va-
jaana. Voznesenskïj789 toteaa:

Nykyaikana emme voi osoittaa ainoaakaan erillistä kreikkalaisten sä-
velmien täydellistä [painettua] kokoelmaa – –. Näitä sävelmiä muiden
sävelmien rinnalla voidaan tavata ennen kaikkea erinäisissä neumi- ja

                                          
785 Gardner” 1982, 103.
786 Gardner 1980, 106.
787 »Typikonin tuntija», erityistehtävä, jossa toimi yksi laulajista. Hänen työsarkaan-

sa kuului paitsi sen valvominen, että kirkkolaulu tapahtui typikonin mukaan,
myös huolehtia kuoron taiteellisesta tasosta ja kouluttaa uudet laulajat tehtäviin-
sä. Kuoronjohtajaa vastasi kyseisenä aikana golovš½ik, esilaulaja. (Gardner”
1978, 399.)

788 Voznesenskïj 1893a, 9–10.
789 Mts. 10.
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nuottikäsikirjoituksissa, esimerkiksi mainituissa Voskresenskin luos-
tarin irmologioneissa, Moskovan Synodin (aikaisemmin patriarkaatin)
kirjastossa, Solovetskin luostarin Kazanin heng. [hengellisessä] Aka-
temiassa sijaitsevassa kirjastossa sekä vastaavasti myös muissa, etu-
päässä luostarikirjastoissa – –. Vuodesta 1772 alkaen kreikkalaista
sävelmistöä on painettu muiden sävelmistöjen ohessa Synodin julkai-
semaan laajaan Obihodiin ja osittain myös Irmologioniin ([jälkimmäi-
sessä ovat vain] kanonien 9. veisujen esilauselmat790). Edelleen kreik-
kalaisia sävelmiä tavataan hovikapellan julkaisuissa ja lopulta, muu-
tamia niistä myös laulun suullisessa perimätiedossa.

Nuottidokumenteissa kreikkalaista sävelmistöä sovelletaan pääasiassa tro-
pareissa sekä osittain sunnuntaipalvelusten irmosseissa. Aikaisemmin näitä
veisuja tavattiin esittää varsinaisella (irmossit) tai pienellä znamennyj-sävel-
mistöllä (troparit ja kontakit). Syynä näiden sävelmistöjen korvautumiseen
kreikkalaisella sävelmistöllä voi Voznesenskïjn791 mukaan olla pienen zna-
mennyj-sävelmistön melodinen köyhyys tai ilottomuus ja varsinaisen zna-
mennyj-sävelmistön melodioiden laajuus ja kompleksisuus. Mikäli typikon
määräsi tietyssä jumalanpalveluksessa laulettavaksi useita kanoneja, oli edul-
lista, jos irmossien melodiat olivat mahdollisimman lyhyitä. Kreikkalaisen sä-
velmistön ominaisuuksiin kuuluu paitsi melodioiden lyhyys myös niiden juh-
lallinen karakteri.792

Synodin nuottikirjoissa kreikkalaisella sävelmistöllä esitetään sekä kiinteitä
että vaihtuvia kirkkoveisuja. Useimmat on merkitty kuuluviksi johonkin sä-
velmäjaksoon, mutta osa on irronnut kahdeksansävelmistökierrosta.793 Vuosi-
en 1798 ja 1860 obihodeissa kiinteitä kreikkalaiseen sävelmistöön kuuluvia
veisuja ovat mm. vigilian alkupsalmi; Autuas se mies; Iloitse, Jumalan Äiti;
polyeleopsalmi; suuren paaston valmistusviikkojen veisu Baabelin virtain
vierillä; vigilian ylösnousemustroparit (Kiitetty olet Sinä, Herra); Nähtyämme
Kristuksen ylösnousemisen;794 Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi; ensimmäisessä
hetkessä laulettava Jumalansynnyttäjän kontakki Sinulle, oi Jumalansynnyt-
täjä; Basileios Suuren liturgian zadostojnik Sinun tähtesi, Armoitettu; ennen-
pyhitettyjen lahjain liturgian veisu Nouskoon minun rukoukseni; kiitosru-
kouspalveluksen troparit sekä Pyhän Ambrosiuksen ylistysveisu.795

Vaihtuvia veisuja ovat mm. sunnuntaivigilian jokaisen kahdeksan sävel-
mäjakson Jumala on Herra -veisut sekä samoilla sävelmillä nuotinnetut tro-
parit, eräiden suurten juhlien troparit ja kontakit, liturgian autuuden troparit
                                          
790 Pripev.
791 Voznesenskïj 1893a, 7.
792 Mp.
793 Voznesenskïj 1893a, 10.
794 Veisu löytyy obihodeista erikoiselta paikalta, pääsiäiskanonin keskeltä.
795 = Te Deum laudamus. Veisua käytetään harvinaisissa tilanteissa Suuren ylistys-

veisun sijaan: lähinnä kysymykseen tulee uuden vuoden rukoushetki.
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kahdeksalla sävelmäjaksolla, zadostojnikit, suuren paaston viidennen viikon
sunnuntain tropari, suuren perjantain troparit Kunniallinen Joosef ja Yrttien-
kantajille vaimoille, suuren lauantain ylösnousemustroparit, useita pääsiäisen
aamupalveluksen veisuja – mm. tropari, kanoni,796 hypakoe,797 kontakki, ii-
kossi, eksapostilario, pääsiäisstikiirat ja Johannes Krysostomoksen tropari.

Vuoden 1892 obihodissa on osittain edellisestä eroava valikoima kreikka-
laista sävelmistöä. Jumala on Herra -veisu sekä tropari annetaan kreikkalai-
sen sävelmistön lisäksi lyhennetyllä kreikkalaisella sävelmällä 1., 3., 4., 5. ja
7. sävelmäjaksossa. Samoilla sävelmillä on nuotinnettu neljännen sävelmäjak-
son antifoni Monet himot minua hamasta minun nuoruudestani ahdistavat.
Kun kahdesta varhaisemmasta aineistooni kuuluvasta Synodin obihodista
sunnuntaipäivien kanonien irmossit puuttuvat kokonaan, ne on vuoden 1892
laitoksessa annettu kreikkalaisella sävelmällä 1., 3., 4. ja 8. sävelmäjaksoissa.
Lisäksi mukana on 4. sävelmäjakson Jumalansynnyttäjän kanoni lyhennetyllä
kreikkalaisella sävelmällä. Liturgian veisuista 1. ja 2. antifoni annetaan kreik-
kalaisella sävelmällä (sävelmämuoto on sama kuin 1. sävelmän troparissa), it-
senäisinä melodioina Tulkaa, kumartukaamme; Pyhä Jumala; kerubiveisu
(podobenin mukaan); Totisesti on kohtuullista (sekä kreikkalaisella että ly-
hennetyllä sävelmällä) ja maanantain ehtoollislauselma.798

Synodin oktoehos vuodelta 1900 ei sisällä lainkaan kreikkalaisia sävelmiä.
Sen sijaan prazdniki-kokoelmassa (samoin vuodelta 1900) annetaan joitakin
tähän sävelmistöön kuuluvia suurten juhlien tropareita ja kontakkeja. Sput-
nik” psalomš½ika (1916) puolestaan sisältää pääosin aikaisemmissa nuotti-
kirjoissa painettua aineistoa. Lyhennetyllä kreikkalaisella sävelmällä on nuo-
tinnettu Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi; tämä toisinto poikkeaa huomattavasti
vuoden 1860 obihodissa annetusta. 1., 2., 3.,799 ja 4. sävelmäjakson sunnuntai-
kanonien sekä eräiden juhlien – ne edustavat samoja sävelmäjaksoja – irmos-
sit löytyvät samoin lyhennetyllä kreikkalaisella sävelmällä. Myös Ambrosi-
uksen ylistysveisu annetaan lyhennetyllä sävelmällä.

Näinollen kreikkalaista sävelmistöä – siinä asussa kuin se esiintyy Synodin
nuottikirjoissa – ei voida pitää täydellisenä sävelmistönä.800 Sävelmistö on
meille kulkeutuneessa muodossaan kylläkin vajaa, mutta kronikkatietojen ja
käsikirjoitusten perusteella on pääteltävissä sen todennäköisesti joskus olleen

                                          
796 Venäläisessä traditiossa pääsiäiskanonin troparit lauletaan, kun muiden kanonien

troparit luetaan.
797 Veisun kohdalla ei mainita sävelmistöä, mutta melodiaa tarkastelemalla voidaan

päätellä sen kuuluvan kreikkalaiseen.
798 Tvorjaj angely svoja duhi. Jostakin syystä suomalaisessa perinteessä tämän sekä

joidenkin muiden arkipäivien ehtoollislauselmat poikkeavat slaavilaisesta tradi-
tiosta.

799 3. sävelmäjakson kanonin otsikossa tosin lukee »kreikkalainen sävelmistö», ei
»lyhennetty». Lyhennetystä kuitenkin on kyse.

800 Ks. Gardner” 1978, 127–128.
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täydellinen, ainakin täydellisempi kuin on oletettu.801

Synodin kirjoista melodioita löytyy kiinteiden veisujen lisäksi lähinnä tro-
pareihin, kontakkeihin ja kanoneihin. Kanonien kohdalla on merkillepantavaa,
että Synodin kirjoihin kreikkalaisella tai lyhennetyllä sävelmistöllä on pai-
nettu vain 1., 2., 3., 4. ja 8. sävelmäjaksojen kanoneja (sekä pääsiäiskanoni it-
senäisellä sävelmällä, jota ei tavata muualla). Näin siis 5., 6., ja 7. sävelmä-
jaksojen kreikkalaisen sävelmistön kanonit, mikäli niitä on olemassa, löytyvät
ilmeisesti ainoastaan käsikirjoitusaineistosta. Hovikapellan neliäänisissä jul-
kaisuissa802 tavataan kylläkin useita (lähinnä lyhennettyyn) kreikkalaiseen sä-
velmistöön kuuluvia tropareja ja kontakkeja samoin kuin irmosseja ja muita
kirkkoveisuja, mutta nekään eivät tarjoa olennaista lisää Synodin kirjoissa
esiintyviin melodioihin.

Kreikkalaisen sävelmistön melodiat voidaan jaotella »pieneen» ja »suu-
reen» sävelmistöön kuuluviksi samoin perustein kuin muissakin kanonisissa
sävelmistöissä.803 Synodin kirjoissa esitetyistä melodioista kiinteät ja/tai kah-
deksansävelmistökierrosta irronneet veisut ovat usein melismaattisia ja edus-
tavat luontevasti suurta sävelmistöä. Pieneen sävelmistöön kuuluvat tavan-
omaiset syllabiset tropari- ja kanonimelodiat sekä ne melodiat, jotka on mer-
kitty lukeutumaan lyhennettyyn sävelmistöön. Koska päivittäisistä ja lyhen-
netyistä melodiosta on jatkossa runsaasti näytteitä, esitän katkelman melis-
maattisesta sävelmämuodosta, kahdeksansävelmistökierrosta irronneesta vigi-
lian alkupsalmista (nuottiesimerkki 6–65), joka on Bahmetev”in obihodista
peräisin olevassa muodossaan käytössä myös Suomessa.

Näytteessä on kolme melodiaa. Ylinnä sijaitsee kreikkalaisen sävelmistön

                                          
801 Gardner” (1982, 131–136; 273–274) mainitsee löytäneensä kaksi käsikirjoitusta,

joista toinen sisältää useita juhlapäivien kanoneja kokonaisuudessaan – kanonien
troparit mukaanluettuina – kreikkalaisilla sävelmillä neliönuottikirjoituksella
notatoituna, mistä päätellen käsikirjoitus on peräisin aikaisintaan 1600-luvun lo-
pusta. Toinen käsikirjoituksista on vielä mielenkiintoisempi. Se sisältää bassoää-
nen kreikkalaisen sävelmistön moniääniseen sovitukseen, ja mukana on irmossi-
en ja troparien lisäksi stikiiroita. Tämäkin käsikirjoitus on laadittu neliönuotti-
kirjoituksella, ja Gardner” ajoittaa sen 1700-luvun puolivälin tienoille. Valitetta-
vasti muita stemmoja ei ole löytynyt, joten melodioiden tai moniäänisen sovituk-
sen rekonstruoiminen ei ole ollut mahdollista. Molemmat käsikirjoitukset sattu-
vat sijaitsemaan Ortodoksisessa kirkkomuseossa Kuopiossa. – Em. käsikirjoi-
tuslöydöt tukevat kronikkatietoja, joiden mukaan kreikkalaisen sävelmistön
käyttö olisi 1700–1800-luvuilla ollut huomattavasti nykyistä laajempaa.

802 Voznesenskïjn (1893a, 11) mukaan »täydellisemmässä muodossa – – [kreikka-
laisen sävelmistön veisuja on] vuoden 1888 julkaisussa ›Pênïe pri vsenoš½nom”
bdênïj›» (ks. tämän tutkimuksen luku 5.1.4.).

803 Ks. Voznesenskïj 1893a, 26, 60–62 sekä tämän tutkimuksen liitteenä oleva sa-
nasto, s.v. sävelmistö.
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kanoninen melodia (G),804 sen alla on samainen melodia Bahmetev”in obiho-
dista805 ja alinna Suomen kirkossa käytetty muoto.806 Näistä melodioista kano-
ninen on pisin ja esitetään muutamin lyhennyksin, originaalista on jätetty pois
muutamia säkeitä (jotka eivät sisällä uusia melodisia aineksia vaan lähinnä
jopa tekstuaalisia kertauksia – lyhennyksiä osoittaa merkki ~). Bahmetev”in
versio on kolmesta melodiasta lyhin, suomalainen sisältää kaksi lisäsäettä807

Bahmetev”iin verrattuna.
Suomalainen melodia seuraa melko tarkoin Bahmetev”ia808 mutta on siis

kuitenkin pidempi. Myös kanoninen melodia on sangen lähellä sekä suoma-
laista että Bahmetev”ia, mutta eroja edellämainittuihin on kuitenkin enem-
män. Kokonaisuutena melodia on kohtalaisen melismaattinen mutta vähem-
mässä määrin kuin kiovalaisen ja znamennyj-sävelmistön alkupsalmi (ks.
nuottiesimerkki 6–8).

Melodioiden muotorakenne on mielenkiintoinen. Kymmenessä nuotinta-
massani säkeessä on kaikkiaan viisi erillistä sävelmäsäettä (olen numeroinut
ne nuottiesimerkkiin). Ensin säkeet esiintyvät numerojärjestyksessä, sitten al-
kavat vuorotella säkeet 3 ja 5. Veisun lopussa säe 5 esiintyy kahdesti. Eri sä-
keissä on myös yhteistä melodista aineistoa (säkeiden 1 ja 3 loppu ovat ident-
tiset, ja 5. säkeen lopussa on edellisiin verrattuna lyhyempi jakso samaa me-
lodiaa).

Myös kreikkalaisen sävelmistön tropari- ja kanonimelodiat sisältävät sa-
mantyyppisiä, jossakin määrin epäsäännöllisiä muotoratkaisuja, mutta eivät
ole yhtä melismaattisia. Jos edellisten kohdalla halutaan puhua pienestä
kreikkalaisesta sävelmistöstä, on syytä todeta, että muodon tasolla pienellä ja
suurella sävelmistöllä ei ole vastaavaa eroa kuin znamennyj-sävelmistön koh-
dalla voidaan havaita.

                                          
804 Melodia on samanlainen kaikissa aineistooni kuuluvissa Synodin julkaisuissa,

joissa se ylipäänsä esiintyy. Näitä ovat vuosien 1798, 1860 ja 1892 obihodit sekä
Sputnik” psalomš½ika (1916). Tekstin asu on peräisin vuoden 1892 obihodista.

805 Obihod” 1869a; 1869b. L’vov”in laitoksesta (Obihod” 1848a; 1848b) kyseinen
melodia puuttuu.

806 Vigilia I 1922; 1942.
807 Vigilia I:ssä (1899) esitetty toisinto sisältää edelleen kaksi lisäsäettä myöhempiin

suomalaisiin muotoihin verrattuna.
808 Huomattavin ero on Bahmetev”illa esiintyvä säkeen 3. muunnos, jossa perussä-

vel on aluksi korotettu mutta palautetaan hetimiten. Muunnos perustuu harmoni-
assa esiintyvään poikkeamaan toisen asteen mollisävellajiin. Sama ratkaisu on
suomalaisen sävelmän vuoden 1899 versiossa, mutta myöhemmissä siitä on jos-
takin tuntemattomasta syystä luovuttu.
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Nuottiesimerkki 6–65 (1).
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Nuottiesimerkki 6–65 (2).

6.5.2. Kreikkalaisen sävelmistön melodiat

Painetun asun saaneet kreikkalaisen sävelmistön melodiat eivät siis muodosta
ehjää kokonaisuutta, joten Voznesenskïjn809 mukaan on vaikeaa saada koko-
naisvaltaista käsitystä tämän sävelmistön melodioiden luonteesta. Tunnettujen
melodioiden perusteella Voznesenskïj810 on saanut kreikkalaisen sävelmistön
yhteiseksi sävelalaksi pienen noonin, joka esiintyy myös joissakin yksittäisis-
sä melodioissa. Razumovskïjn ja Voznesenskïjn mukaan tavalliset sävelalat,
vallitsevat ja päätössävelet sävelmäjaksoittain ovat seuraavat: 811

                                          
809 Voznesenskïj 1893a, 11.
810 Mts. 13.
811 Razumovskïj 1867–69, 118–120; Voznesenskïj 1893a, 16–18. Kvarttitransposi-

tioita ei ole huomioitu. Olen jälleen lisännyt taulukkoon sarakkeen T/P, joka si-
sältää tetra- tai pentakordin laatua kuvaavan määreen.
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Sävelmäjakso Sävelala T/P Vallitseva sävel Päätössävel
1. c-d-e-f-g(-a-c) J e tai f c
2. c-d-e-f(-g) J e c (tai e)
3. a-h-c-d-e(-f-g) D e c
4. c-d-e-f-g / d-e-f-g-a J / D e / g c / e
5. c-d-e-f-g J d c
6. c-d-e-f(-g) J e c
7. (g-)a-h-c-d-e J/D c c
8. c-d-e-f-g(-a-b) J g c

Taulukko 6–66.

Taulukosta nähdään, että kreikkalaisen sävelmistön melodiat vaikuttavat
duurivoittoisilta. Jooninen penta- tai tetrakordi on 1., 2., 4., 5., 6. ja 8. sävel-
mäjaksoissa vallitseva, doorinen puolestaan 3. ja 7. sävelmäjaksoissa sekä 4.
sävelmäjakson zadostojnikeissa.812 Vallitsevan sävelen vaihtelee eri sävelmä-
jaksoissa mutta on useimmiten e. Päätössävel miltei kaikissa kreikkalaisen sä-
velmistön melodioissa on sama, c. Taulukon oikeellisuutta tukevat omat ha-
vaintoni lukuunottamatta 8. sävelmäjaksoa, jonka kanonisävelmä näyttäisi pe-
rustuvan lähinnä lokriseen pentakordiin.

6.5.2.1. Muoto

Samoin kuin hovikapellan, suomalaisen ja päivittäisen kiovalaisen sävelmis-
tön kohdalla myös kreikkalaisen sävelmistön melodiat koostuvat erillisistä,
toistuvista tai toistumattomista sävelmäsäkeistä. Tietyn sävelmäjakson tiettyä
sävelmää (esim. troparisävelmä, kanonisävelmä) kohti sävelmäsäkeitä on ta-
vallisesti vain vähän, Voznesenskïjn mukaan 2–3. Kaikkien tunnettujen sä-
velmäsäkeiden ja niiden keskeisten varianttien lukumäärä on n. 35, mutta har-
vinaisempia säevariantteja on runsaasti.813

Toisin kuin kiovalaisen sävelmistön kohdalla,

                                          
812 Voznesenskïj 1893a, 16–18. Doorinen näyttäisi olevan myös ainakin 4. sävel-

mäjakson kanonisävelmä (nro 2).
813 Mts. 21–22. Edelläesittämäni alkupsalmi on mahdollista analysoida myös käyt-

tämällä pienempää säemäärää. Tällöin kolmas ja jopa viides säe voitaisiin lukea
1. säkeen varianteiksi, ja säkeitä olisi kaikkiaan kolme. Mielestäni kuitenkin 3. ja
5. säkeen alkupuolen omaleimaisuus oikeuttaa varustamaan ne itsenäisillä nume-
roilla.

Kreikkalaisen sävelmistön analysoiminen muodostaakin tässä suhteessa on-
gelman. Millä perusteella tietty säe on itsenäinen, ja millä perusteella jonkin
muun säkeen variantti? Toisinaan säenumerot on merkitty Synodin nuottilähtei-
siin, toisinaan ne puuttuvat tai vaikuttavat epäloogisilta, joten niistäkään ei aina
ole analyysin apuneuvoiksi.
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Kreikkalaisen sävelmistön [sävelmä]säkeet eivät seuraa toisiaan mää-
rätyssä järjestyksessä vaan esiintyvät yhdessä ja samassa sävelmäjak-
sossa ja veisulajissa erimuotoisina sommitelmina. Joskus ne toistuvat
– – ilman minkäänlaisia muutoksia, joskus taas vaihtuvat omiin va-
riantteihinsa; joskus niiden [säkeiden] lukumäärä sävelmässä täyden-
tyy lisäsäkeillä veisun keskiosassa tai sen lopun edellä.814

Voznesenskïjn mukaan sävelmäsäkeet edustavat kahta tyyppiä. Nousevissa
säkeissä melodialiike suuntautuu ylöspäin ja laskevissa säkeissä alas. Nouse-
va säe päättyy yleensä sävelmäjakson vallitsevaan säveleen, joka tapauksessa
sävelmäjakson päätössäveltä ylemmäs. Laskeva säe päättyy päätössäveleen tai
sen ympäristöön.815

Kreikkalaisen sävelmistön säkeet eivät aina jakaudu alku- ja loppueleisiin
sekä resitointisäveleen, toisin kuin on laita kiovalaisessa sävelmistössä.816

Voznesenskïjn mukaan näitä osia on kuitenkin tavallisesti löydettävissä,817 ja
lyhennetyissä sävelmissä sekä hovikapellan sovituksissa muodonta joka tapa-
uksessa lähestyy päivittäisen kiovalaisen sävelmistön periaatteita toistuvine ja
selvärajaisiin osiin jakautuvine säkeineen.

Voznesenskïj kirjoittaa kreikkalaisen sävelmistön melodiasäkeiden jakau-
tuvan kolmenlaisiin osiin. Ne ovat 1) säkeen pääjäsenet (melodiapainot), joita
on yksi tai kaksi; 2) resitatiivi(t) ja 3) liiteosat, jotka liittävät edelliset yhteen.
Näinollen säkeet koostuvat melodialiikkeestä ja resitatiivista, kuten kiovalai-
sessakin sävelmistössä. Melodiapainon Voznesenskïj määrittelee melodiassa
tapahtuvaksi säveltason nousuksi ja/tai nuottiarvojen pidentymiseksi. Yleensä
paino osuu vallitsevalle sävelelle ja erityiseen melodiakäänteeseen.818

Nuottiesimerkki 6–67. Voznesenskïjn819 näytteitä kreikkalaisen sävelmistön 1. sä-
velmäjaksosta. Melodiapaino on nuolen osoittamissa kohdissa. Kaksi ensimmäistä
sisältävät resitatiivin ja melodiapainon, kolmas kaksi melodiapainoa ja kaksi resita-
tiivia (c- ja f-sävelillä), neljäs kaksi painoa muttei selvästi erottuvaa resitatiivia.
Kolme ensimmäistä ovat nousevia ja viimeinen laskeva.

                                          
814 Voznesenskïj 1893a, 22.
815 Mp.
816 Mts. 23.
817 Mts. 24.
818 Mts. 24–25.
819 Mts. 25.
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Esimerkkien perusteella vaikuttaa siltä, että Voznesenskïjn melodiapainoja
koskeva määritelmä on epätäsmällinen ja tulkinnanvarainen; viime kädessä se
perustuu yhtä suuressa määrin tekstin ominaisuuksiin kuin itse melodiaan.

Toinen esimerkki valaisee periaatteellista eroa hovikapellan editioissa esi-
tettyjen kreikkalaisen sävelmistön (lyhennettyjen) ja kanonisten melodioiden
välillä.

Nuottiesimerkki 6–68. 820

Siitä havaitaan, että kanonisen melodian melodialiike on Bahmetev”in obiho-
dissa typistynyt lopukkeita lukuunottamatta resitatiiviksi, jota ei varsinaisesti
lainkaan ole edellisessä melodiassa.

Eräs kreikkalaisen sävelmistön säkeiden ominaisuus on niiden sulautumi-
nen yhteen. Kaksi melodiasäettä voi liittyä toisiinsa uudeksi pidemmäksi sä-
keeksi (mahdollisesti yhden tai useamman liitesävelen avulla); tällöin sulau-
tuneet säkeet saavat tekstikseen kuitenkin vain yhden tekstisäkeen.821

6.5.2.1.1. Säkeiden pidentyminen ja lyhentyminen

Kreikkalaisen sävelmistön melodiasäkeissä tavataan kolmentyyppistä vaihte-
lua. Säkeet voivat pidentyä tai lyhentyä, tai niiden melodialiikkeessä voi
esiintyä muutoksia, jolloin kyse on varsinaisesta varioitumisesta.822

Pidentyminen voi tapahtua mm. siten, että melodiapainon edelle sijoittuu
liitesävel tai useampia asteliikkeessä, tai lisäyksessä voi esiintyä myös sekun-
tia suurempi intervalli. Samoin säkeen ensimmäinen sävel voi toistua resita-
tiivina. Toisinaan melodiapainon edelle voi liittyä melodisesta kiertoliikkeestä
koostuva sävelkuvio. Myös säkeen loppuun voi liittyä uusi sävelkuvio. (Ks.
seuraava nuottiesimerkki.)823

                                          
820 Voznesenskïj 1893a, 26.
821 Mts. 27.
822 Mts. 34–35
823 Mts. 35–37.
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Nuottiesimerkki 6–69.824

Lyhentyminen tapahtuu yksinkertaisesti siten, että täydellisessä muodossa
olevasta melodiasäkeestä jää pois säveliä joko alusta tai keskeltä.825

6.5.2.1.2. Sävelmämuotojen vaihtelu

Kreikkalaisen sävelmistön melodioissa esiintyy vaihtelua eri lähteissä. Voz-
nesenskïjn826 mukaan näitä eroja ovat 1) erot notaatiossa, joita on havaittavis-
sa sekä eri julkaisujen että saman julkaisun eri veisulajien välillä; 2) erot sa-
mojen veisujen melodioissa eri lähteissä ja 3) erot säkeiden melodisessa ra-
kenteessa samoissa lähteissä.

Notaation eroja ovat erot aika-arvoissa (melodia voi edetä joko puolinuotein
tai neljäsosin) ja transpositioissa (kysymykseen tulevat lähinnä kvarttitranspo-
sitiot, moniäänisissä julkaisuissa esiintyy muitakin). Yleensä uudemmissa editi-
oissa ja lyhennetyissä sävelmämuodoissa suositaan neljäsosin etenevää melodi-
aa, vanhemmissa ja lyhentämättömissä puolinuotein etenevää.827

Voznesenskïjn mukaan painetuista lähteistä Synodin obihodeissa esiintyvät
(sekä Potulov”in Rukovodstvo-teoksessa828 painetut) sävelmämuodot ovat me-
lodisesti laajimpia ja lähimpänä vanhojen käsikirjoitusten, kuten edellämai-
nitun Solovetskin luostarin käsikirjoituksen, asua. Näissä lähteissä annetut sä-
velmämuodot poikkeavat selvästi mm. hovikapellan julkaisuissa esitetyistä.
Mutta Voznesenskïj toteaa, että myöskään Synodin julkaisujen eri laitoksissa
melodiamuodot eivät aina ole identtisiä. Yhdenmuotoisuus on suurinta taval-
lisimmissa veisutyypeissä, kuten sunnuntaipäivien tropareissa, mutta har-
vemmin käytetyissä veisuissa vaihtelu ei ole vähäistä.829

                                          
824 Voznesenskïj 1893a, 38.
825 Mp.
826 Mts. 39.
827 Mts. 39–40.
828 Potulov” 1898.
829 Voznesenskïj 1893a, 40–42. Näitä eroja havainnollistavat myöhemmät nuotti-

esimerkit tässä tutkimuksessa.
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6.5.2.1.3. Säevariantit

Lyhentämättömissä kreikkalaisen sävelmistön melodioissa esiintyy säeva-
riantteja. Näissä varianteissa muuntuminen perustuu seuraaviin lajeihin: 1)
pitkän nuotin korvautuminen sävelkuviolla, 2) harmoninen sävelvaihdos, 3)
tasaisen rytmin muuttuminen pisteelliseksi ('  ' → '. & ), 4) osittainen transpo-
sitio, 5) muutokset melodian sävelissä sekä 6) sävelen/sävelten korvautumi-
nen koristeella, kuten synkoopilla, sivusävelliikkeellä, melodisella kiertoliik-
keellä tai muulla laajennuksella (viimeisestä ks. seuraava esimerkki).830

Nuottiesimerkki 6–70.

Herää kysymys, millä perusteella jokin säe on itsenäinen ja millä perus-
teella variantti. Voznesenskïj on ratkaissut asian määrittelemällä perussäkeiksi
ne muodot, jotka toistuvat tietyn sävelmäjakson melodioissa useimmin. Har-
vemmin toistuvat muodot ovat näiden säkeiden variantteja.831 Voznesenskïj on
havainnut, että kreikkalaisessa sävelmistössä esiintyy myös sellaisia säkeitä,
jotka ovat usealle sävelmäjaksolle yhteisiä.832

Kreikkalaiselle sävelmistölle siis on tyypillistä melodiasäkeiden varioitu-
minen. Kun erilaisia säemuotoja on vähän, variaatio on tarjonnut oivallisen
keinon melodioiden rikastamiseen. Valitettavasti käytössäni olevassa kirjalli-
suudessa ei ole esitetty systemaattista tarkastelua tämän variaation periaat-
teista. Voznesenskïjkaan ei ole siihen kyennyt, vaikka hänen kreikkalaista sä-
velmistöä käsittelevä teoksensa on laajin, mitä tästä aiheesta on kirjoitettu.
Hän tyytyy toteamaan, että

– – kreikkalaisen sävelmistön järjestelmä – – ei omaa sitä selkeyttä ja
selvyyttä, jonka omaavat muut Venäjän kirkon sävelmistöt.833

Ilmeisesti juuri tästä syystä Voznesenskïj ei tarkastele yksityiskohtaisesti
tekstin sijoittelun eroja eri sävelmämuodoissa. Variaation suuren määrän
vuoksi ei tekstin sijoittelulle voida antaa samalla tavoin selkeitä sääntöjä kuin
kiovalaisen sävelmistön kohdalla.

                                          
830 Voznesenskïj 1893a, 44–58.
831 Tässä tutkimuksessa olen yleensä valinnut sävelmäsäkeen perusmuodoksi sen

ensimmäisen esiintymän tarkasteltavassa kirkkoveisussa. Sen asusta poikkeavat
esiintymät ovat variantteja.

832 Voznesenskïj mts. 68.
833 Mts. 69.
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Kun vertaan tässä tutkimuksessa nimenomaan myöhempiä sävelmämuotoja
– hovikapellan editioiden kautta suomalaiseen kahdeksansävelmistöön pääty-
neitä ja säerakenteidensa osalta yhtenäistettyjä sävelmiä – kanonisiin muotoi-
hin, olen ottanut tarkastelun lähtökohdaksi ne säejärjestykset ja numeroinnit,
jotka ovat löydettävissä yhtenäistetyistä muodoista. Sangen usein on osoit-
tautunut, että kanonisten melodioiden säeorganisaatiot poikkeavat huomatta-
vasti edellämainituista, ja säenumeroinnin kuvausvoima kanonisten melodioi-
den kohdalla jää vähäiseksi. Säeorganisaatioltaan monimutkaisimpia tapauk-
sia ovat kanonisävelmät.834

6.5.3. Kreikkalaisen sävelmistön ja bysanttilaisen kirkkomusiikin yhty-
mäkohdat

Mikä on Venäjän kirkon kreikkalaisen sävelmistön ja Kreikassa vallitsevan
kirkkomusiikkiperinteen suhde? Historiallisten dokumenttien perusteella tie-
detään, että Venäjällä kreikkalaista sävelmistöä käytettiin 1600-luvun jälki-
puoliskolla myös kreikankielisiä jumalanpalveluksia toimitettaessa.835 Tätä
tukevat kyseiseltä ajalta tunnetut nuottilähteet. Esim. Gardner”836 antaa tran-
skriboimansa stolp-notaatiolla kirjoitetun nuottiesimerkin Kristuksen synty-
män troparista, jossa on kyrillisin kirjaimin kirjoitettu kreikankielinen teksti.
Näinollen on todennäköistä, että sävelmistöllä on kreikkalaiset juuret.

Vaikka Voznesenskïj837 toteaa erinäisiä yhtäläisyyksiä kreikkalaisen sävel-
mistön ja bysanttilaisen musiikin välillä, kuten mm. melodista sukulaisuutta
niiden sävelmäjaksojen (1. – 5., 2. – 6., 3. – 7., 4. – 8.) kesken, jotka bysant-
tilaisessa musiikissa muodostavat parin autenttinen–plagaalinen,838 hän ei
pysty antamaan tyhjentävää vastausta kysymykseen siitä, missä määrin kreik-
kalaisen sävelmistön melodiat ovat palautettavissa bysanttilaisiin melodioihin.
Keskeinen syy tähän liittyy lähdeaineistoon. Voznesenskïjn ulottuvilla on
mitä ilmeisimmin ollut 1500–1600-lukujen bysanttilaisia neumikäsikirjoituk-

                                          
834 Ks. Voznesenskïj 1893a, 70–71.
835 On hyvä kysymys, miksi Venäjällä ylipäänsä toimitettiin kreikankielisiä juma-

lanpalveluksia, kun tekstiä tuskin ymmärsivät muut kuin kleeruksen jäsenet, jos
hekään. Kreikankielisellä traditiolla on tosin juurensa Kiovan Venäjän varhais-
vuosissa, jolloin papistoa saapui maahan Konstantinopolista – sangen pitkään
Venäjän kirkon piispat olivat kreikankielisiä. Tämän vuoksi Suomenkin kirkossa
tietyt piispalle osoitetut veisut esitetään edelleen kreikaksi (Is polla eti despota,
Ton despotin, Aksios). Mutta näistä ajoista oli 1600-luvulla kulunut jo satoja
vuosia. Todennäköinen syy 1600-luvun kreikankielisiin jumalanpalveluksiin
Venäjällä ei voine olla muu kuin patriarkka Nikon”in ja hänen kannattajiensa
grekomania.

836 Gardner” 1982, 106–108.
837 Voznesenskïj 1893a, 95–115.
838 Mts. 104.
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sia, mutta ongelmana on, ettei niitä osattu 1800-luvun lopussa lukea,839 eikä
hän ilmeisesti hallinnut myöskään nykybysanttilaista notaatiota.840 Mutta si-
käli kuin tiedän, kukaan myöhempi kirjoittaja ei ole toistaiseksi perusteelli-
sesti paneutunut tähän kysymykseen.841

Seppälä842 esittää väitöstutkimuksensa tärkeänä tuloksena, että suomalais-
ten 3., 4. ja 8. sävelmäjakson kanonisävelmien (sekä niiden esikuvana olevien
kreikkalaisen sävelmistön melodioiden) ja nimenomaan nykybysanttilaisten
kanonisävelmien välillä todellakin vallitsee melodista yhtäläisyyttä. Vastaavia
yhteyksiä on ollut vaikeampi osoittaa vertailussa Monumenta Musicae Byzan-
tinae -sarjassa julkaistuihin 1200–1300-lukujen melodioihin. Jos olisi mah-
dollista tarkastella 1500–1600-lukujen bysanttilaista materiaalia, sen ja kreik-
kalaisen sävelmistön välillä voisi paljastua vielä enemmän yhteyksiä. Tämä
aihe mitä ilmeisimmin ansaitsisi kokonaan oman ja perusteellisen tutkimuk-
sensa.

                                          
839 Voznesenskïj (1893a, 96) toteaa, että »– – 1600-luvun kreikkalaiset [= Kreikassa

käytetyt] sävelmät – – kirjoitettiin meille käsittämättömillä neumimerkeillä, – –
[jotka] myös itse kreikkalaisilla ovat nykyisin jääneet käytöstä ja vaihdetut
uuteen neumijärjestelmään.» [»– – gre^eskîe napêwy HÏÎÎ wêka – – pisany
kr@kowymi ne ponqtnymi nam_ znakami, – – da i u samih_ grekow_
nynê wy[li iz_ upotreblenîq i zamêneny nowo@ kr@kowo@ ve siste-
mo@.»] Keski- ja myöhäisbysanttilaista notaatiota opittiin lännessä lukemaan
vasta 1920-luvulla (Wellesz 1961, 14–18), muttei ole tiedossani, missä määrin
kreikkalaiset itse olisivat sitä 1800–1900-lukujen vaihteessa osanneet. Todennä-
köisesti eivät olisi.

840 Ks. Allemanov” & Zvêrev” 1907, I: »On meillä, toki, – – Voznesenskïjn teos
nimeltä: ›Kirkkolaulusta kreikkalaisen idän ortodoksisissa kirkoissa› [1895;
1897], mutta turhaan yritimme löytää siitä käyttökelpoista vastausta kysymyk-
seen: mitä ja miten todellisuudessa lauletaan konstantinopolilaisessa kirkossa, –
– ja itse heidän nuottikirjoituksensa jää meille kuolleiksi merkeiksi.» Voidaan
siis pitää selvänä, ettei Voznesenskïj hallinnut kreikkalaisten notaatioiden van-
hoja sen paremmin kuin uudistettua muotoa. – Allemanov”in ja Zvêrev”in tut-
kielma tarjoaa perusteellisen johdatuksen bysanttilaiseen reformoituun notaati-
oon, ja ainakin teoriassa sitä osattiin Venäjällä lukea viimeistään kyseisen kir-
joituksen ilmestyttyä.

841 Omalla kohdallani on ongelmana, ettei minulla ole hallussani traditionaalista ny-
kybysanttilaista musiikkiaineistoa sen paremmin transkriptioina kuin neumeina,
ainoastaan joitakin 1900-luvulla sävellettyjä kokoelmia.

842 Seppälä 1981, 121–164, 196–197.
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6.6. Suomalaisen sävelmistön melodiat, joiden lähteenä on kreikka-
lainen sävelmistö

Kun kaikkien suomalaisen kahdeksansävelmistön stikiirasävelmien lähteenä
on selvästi kiovalainen sävelmistö, tropari- ja kanonisävelmille ei ole löydet-
tävissä samanlaista yhteistä esikuvaa. Kreikkalaiseen sävelmistöön näyttävät
perustuvan 1., 2., 3. ja 7. sävelmäjakson troparisävelmät (joista 3. sävelmää
käytetään myös kanoneissa) sekä 4. sävelmäjakson toinen kanonisävelmä843 ja
8. sävelmäjakson kanonisävelmä.

Kreikkalaisen sävelmistön kohdalla vertailuaineisto vaihtelee eri sävelmiä
tarkasteltaessa, koska kaikissa lähteissä ei ole kaikkien sävelmäjaksojen
vastaavia melodioita. Lähteinä ovat L’vov”in (L 1848) ja Bahmetev”in (B
1869) obihodit, kreikkalaiset sävelmät vuosien 1798, 1860 ja 1892 obiho-
deista (1798/1860 G, 1892 G), kreikkalaiset ja lyhennetyt kreikkalaiset sä-
velmät vuoden 1892 obihodista (1892 G/SG) ja vuoden 1916 Sputnik” psa-
lomš½ikasta (1916 G/SG), kreikkalainen ja vakiintunut sävelmä teoksesta
Potulov” 1898 (Pot. 1898 G/O), kreikkalainen sävelmä Solovetskin luostarin
kirjastoon kuuluneesta käsikirjoituksesta (Solov.),844 L’vov”in kreikkalaisen
sävelmistön irmossit845 (L’vov” G), lyhennetty kreikkalainen sävelmä vuo-
den 1908 ²erkovno-pêv½eskïj sbornik”ista846 (Sb. 1908 SG) sekä nykyisen
moskovalaisen tradition sävelmä teoksesta Kustovskij & Potemkina 1999
(Mosk. 1999).

Verrattavat veisut ovat pääasiassa kunkin sävelmäjakson sunnuntaitropa-
reita ja sunnuntaikanonien irmosseja. Irmossien valinnan perusteena on, että
sävelmän ominaisuudet tulevat riittävässä laajuudessa esille. Melodiat on
transponoitu sävelaloihin, joissa niiden yhteneväisyydet ilmenevät parhaiten.

Melodioiden tarkastelu noudattaa samoja suuntaviivoja kuin kiovalaista sä-
velmistöä käsittelevässä luvussa. Lyhentämättömien kreikkalaisten sävelmien
muotorakenteesta johtuu, ettei niiden kohdalla aina voida tarkastella resitoin-
tisävelen erottamia alku- ja loppueleitä, vaan on kuvattava säkeen melodiaa

                                          
843 Sävelmämuoto, joka esiintyy numerolla 2 vuoden 1905 Vigilia II:ssa mutta

puuttuu Sunnuntaivigilia-julkaisuista.
844 Käsikirjoituksen sisältöä on epätäydellisesti reprodusoinut Voznesenskïj (1893b).

Valitettavasti käsikirjoituksen tarkemmat tunnistetiedot ja ajoitus puuttuvat; olle-
tikin se on peräisin 1700-luvun alusta.

845 Irmosy 1992a; 1992b.
846 Sbornik” 1971. ²erkovno-pêv½eskïj sbornik” on Synodin 1900-luvun alkuvuosi-

na painattama kanonisten ja muiden vakiintuneiden sävelmien neliäänisiä sovi-
tuksia sekä Synodin hyväksymiä vapaita sävellyksiä sisältävä seitsemänä laajana
niteenä ilmestynyt nuottijulkaisu. Sovitukset ovat korkealaatuisia ja melodiat
seuraavat tarkoin yksiäänisissä nuottikirjoissa painettuja. Kahdeksansävelmistön
vaihtuvat veisut sisältävä nide on vasta vuodelta 1908, eikä julkaisu ehtinyt vai-
kuttaa Suomen ortodoksisen kirkon kahdeksansävelmistöön. Ilmeisesti sen käy-
tännön merkitys jäi vähäiseksi myös Venäjällä.
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yhtenä eleenä. Sen sijaan suomalaisia, hovikapellan ja muita lyhennettyjä sä-
velmämuotoja voidaan tarkastella entiseen tapaan.

6.6.1. Ensimmäisen sävelmäjakson troparisävelmä

Suomalaisen sävelmän lähteenä näyttää olevan Bahmetev”in obihod. L’vo-
v”in obihodissa ei ole sunnuntaipäivien mutta kuitenkin ensimmäiseen sävel-
mäjaksoon kuuluvia juhlapäivien tropareita, joiden sävelmäkaava on sama
kuin Bahmetev”illa. Vertailuaineistona mukana on valikoima kreikkalaisia ja
lyhennettyjä kreikkalaisia sävelmiä sekä näyte Solovetskin käsikirjoituksesta.
Viimeksimainittu sävelmä ei kuitenkaan ole lähdeteoksessa täydellisenä, joten
siitä voin esittää vain osia.

Säerakenteiden identtisyys ilmenee seuraavasta taulukosta.

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1|2|1|2 |1    |2 |1 |2     || –
B 1869 (/L 1848) |1|2|1|2 |1    |2 |1 |2’    || Sr.1v
1916 SG |1|2|1|2 |1    |2 |1 |2     || Sr.1
1892 SG |1|2|1|1’|2    |1 |1’|2     || Sr.2v
1798/1860/1892 G |1|2|1|2’|1 |2”|1’|1”|1” |2’|| Sr.2v
Pot. 1898 G |1|2|1|2’|1’|2”|1 |1”|1”’|2’|| Sr.2v
Solov. |1|2|?|? |? |? |1’|1”|1”’|2’|| Sr.2v?847

Taulukko 6–71.

Vuoden 1916 lyhennetty sävelmä noudattaa säkeiden toistumisen suhteen
samaa kaavaa kuin suomalainen. Sen sijaan Bahmetev”in viimeisenä säkeenä
esiintyy variantti 2’, ja vuoden 1892 lyhennetyssä sävelmässä säejärjestys ei
ole täysin säännöllinen. Muissa sävelmissä säerakenteet ovat samalla tavoin
epämääräiset, mutta variantteja on enemmän.

                                          
847 Säerakenteesta ei voida tehdä täsmällisiä johtopäätöksiä, koska sävelmän kes-

kimmäiset säkeet puuttuvat lähteestä.
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Nuottiesimerkki 6–72 (1).
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Nuottiesimerkki 6–72 (2).
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Nuottiesimerkki 6–72 (3).
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Nuottiesimerkki 6–72 (4).
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Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe
I848

Säe
II

Säe
III

Säe
IV

Säe
V

Säe
VI

Säe
VII

Säe
VIII

Säe
IX

Säe
X

B 1869 A B C D E – F H –
1916 SG A B C D E – F H I –
1892 SG A B C D – G I –
1798/1860/1892 G – G –

Taulukko 6–73.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 c–f 1798/1860/1892 G c–g
B 1869 c–f Pot. 1898 G c–g
1916 SG c–f Solov. c–g
1892 SG c–f

Taulukko 6–74.

Suomalaisen, hovikapellan ja lyhennettyjen sävelmien ambitukset ovat ident-
tiset, lyhentämättömissä sävelmissä ne ulottuvat yhtä säveltä ylemmäs.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Säe 1 Säe 2Sävelmä
1 1’ 1’’ 1’’’ 2 2’ 2’’

SV 1957 (c)dec CDEF – – – EDC – –
B 1869 (c)dec CDEF – – – EDC EFE –
1916 SG (c)dec CDEF – – – EDC – –
1892 SG (c)dec CDEF EDEF – – EDC – –
1798/1860/1892G

(c)decCDEF(EF) decCDEDEF ECDEF – edefgfeEDEFEDEDC (ede) EFEDEDC efgfeEDC
Pot. 1898 G (c)decCDEFEF (c)decCDEF (ED)EF – edefgfeEDEFEDC ede EFEDC edgfeEDC
Solov. efedcCDEFEFGF !EFEDEFEDCDEF edeEDEF EDEDCDEF edefgfedeEDEFEDEDC EDCDEFEDEDC –

Taulukko 6–75.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

                                          
848 Roomalainen numerointi vastaa säkeen järjestystä veisun alusta lukien; nume-

roinnissa on huomioitu kaikkien melodioiden kaikki säkeet, joita voi kussakin
melodiassa olla eri määrä. Säenumerot ovat nuottiesimerkissä systeemin alim-
man viivaston alapuolella.
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Säe 1 Säe 2Sävelmä
1 1’ 1’’ 1’’’ 2 2’ 2’’

B 1869 I.ARL – – – I.ARL I.AR –
1916 SG I.ARL – – – I.ARL – –
1892 SG I.ARL II.L3/4 – – I.ARL – –
1798/1860/1892 G I.ARL /I.AR II.L4/4 I.R II.A3/4L4/4 II.L4/4 – I.R II.L3/3 I.R II.L3/3 I.RL
Pot. 1898 G I.AR II.L4/4 I.ARL II.L2–3/4 – I.R II.L3/3 I.R II.L3/3 I.RL
Solov. I.R II.L4/4 II.E4/4 II.L3/4 II.L4/4 I.R II.L3/3 I.AR II.L3/3 –

Taulukko 6–76.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissa
Säkeet Variantit

Sävelmä

I.ARL I.RL I muut II I.ARL I.RL I muut II
1916 SG 2
B 1869 2 1
1892 SG 2 1
1798/1860/1892 G 0–1 1–2 1–2 1 3 3
Pot. 1898 G 2 2 1 1 1 3
Solov. 2 2 1 4

Taulukko 6–77.

Kanonisista sävelmistä lähimmäksi suomalaista tulee vuoden 1916 lyhen-
netty sävelmä, jonka säerakenne ja eleet vastaavat tarkalleen suomalaista
muotoa. Seuraavaksi sijoittuvat Bahmetev” ja vuoden 1892 lyhennetty sävel-
mä, koska niissä esiintyy suomalaisesta sävelmästä poiketen säevariantteja.
Lyhentämättömistä sävelmistä lähimpänä suomalaista on vuosien 1798/1860/
1892 sävelmä, sitten Potulov”, ja kauimmaksi sijoittuu Solovetskin käsikir-
joituksen sävelmämuoto. Kaikissa tarkastelluissa sävelmissä on säerakenteen
epäsäännöllisyys huomioonottaen silti selvää yhtäläisyyttä suomalaisen sä-
velmämuodon kanssa.
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6.6.2. Toisen sävelmäjakson troparisävelmä (nro 2)849

Suomalaisen sävelmän lähteenä on Bahmetev”in obihod; L’vov”in obihodissa
ei ole lainkaan toisen sävelmäjakson tropareita. Valitettavasti aineistooni
kuuluvissa Synodin nuottikirjoissa tai muissa lähteissä ei ole tropareita lyhen-
netyllä kreikkalaisella sävelmällä, joten vertailuaineiston muodostavat lyhen-
tämättömät melodiat. Jälleen Solovetskin käsikirjoituksen sävelmämuodosta
voidaan esittää vain osia.

Sävelmien säerakenteet ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1|2|1 |2|  3 || –
B 1869 |1|2|1 |2|1|3 || Sr.1
1798/1860/1892 G |1|2|2’  |3|3’|| Sr.1v
Pot. 1898 G |1|2|2’  |3|3’|| Sr.1v
Solov. |1|?|? |?|3|3’|| Sr.1v?

Taulukko 6–78.

Kreikkalaisen sävelmistön vertailumelodioiden säerakenne sisältää variantte-
ja, on epäsäännöllinen ja poikkeaa suomalaisesta ja Bahmetev”ista.

Sävelmien sukulaisuuden osoittaminen perustuu seuraavassa tarkastelussa
eri sävelmämuodoissa yhteisten säveltasosegmenttien löytämiseen. Kolman-
nelle viivastolle olen nuotintanut kyseiset segmentit suomalaisesta ja Bahme-
tev”in melodiasta, jotka on merkitty myös hakasiin eri sävelmämuodoissa.

                                          
849 Tämä sävelmä on painettu Sunnuntaivigiliassa ja kuuluu nykyiseen suomalai-

seen jumalanpalveluskäytäntöön.
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Nuottiesimerkki 6–79 (1).
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Nuottiesimerkki 6–79 (2).
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Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV SäeV Säe VI
1798/1860/1892 G A B C
Pot. 1898 G A B C

Taulukko 6–80.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 c–g Pot. 1898 G c–g
B 1869 c–g Solov. c–g
1798/1860/1892 G c–g

Taulukko 6–81.

Ambitukset ovat siis kaikissa sävelmissä identtiset.
Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Säe 1 Säe 2 Säe 3Sävelmä
1 2 2’ 3 3’

SV 1957 de EFGFE EDC – EDEFEFEDC –
B 1869 de EFGFE EDC – EDEFEFEDC –
1798/1860/1892 G dedcde EFGFEDC defe EDC cdce EDFEDC cd DCDE cde EDEDCDEFE
Pot. 1898 G dedcde EFGFEDC dedfe EDC cdcde EDFEDC cd DCDE cde EDEDCDEFE
Solov. cdedcde EFGFEDC – – cd DCDE EDC

Taulukko 6–82.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Säe 1 Säe 2 Säe 3Sävelmä
1 2 2’850 3 3’851

B 1869 I.ARL I.ARL – I.ARL –
1798/1860/1892 G I.R II.A2/2L5/5 I.RL I.R II.L3/3 II.L2/9 I.R II.L4/9
Pot. 1898 G I.R II.A2/2L5/5 I.RL I.R II.L3/3 II.L2/9 I.R II.L4/9
Solov. I.R II.A2/2L5/5 – – II.L2/9 I.AR II.L3/9

Taulukko 6–83.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

                                          
850 Verrataan suomalaisen melodian säkeeseen 2.
851 Verrataan suomalaisen melodian säkeeseen 3.
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Säkeiden määrä identtisyysluokissa
Säkeet Variantit

Sävelmä

I.ARL I.RL I muut II I.ARL I.RL I muut II
B 1869 3
Pot. 1898 G 1 1 2 2 2
1798/1860/1892 G 1 1 2 2 2
Solov. 1 2 1 1

Taulukko 6–84.

Edellisen perusteella Solovetskin käsikirjoituksen sävelmä on kauimpana
suomalaisesta, mutta on huomattava aineiston olevan sen osalta vajaa. Mo-
lemmat lyhentämättömän kreikkalaisen sävelmän edustajat ovat jokseenkin
yhtä lähellä suomalaista muotoa.

Jos tarkastellaan nuottiesimerkkiin merkittyjä melodisia segmenttejä, ha-
vaitaan, että niitä on kolme. Segmenttien distribuutio eri säkeissä nähdään
seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V Säe VI
SV 1957 s1, s2 s3 s1, s2 s3 s1, s2 s3
B 1869 s1, s2 s3 s1, s2 s3 s1, s2 s3
1798/1860/1892 G s1, s2, s3 s1, s3 s3 – s1 s1, s3
Pot. 1898 G s1, s2, s3 s1, s3 s1, s3 – s1 s1, s3
Solov. s1, s2, s3 – – – s1 s3

Taulukko 6–85.

Tästä tarkastelutavasta käsin kaikkien sävelmien sukulaisuus on varsin ilmei-
nen, sillä suomalaisen melodian segmentit löytyvät kaikista vertailumelodi-
oista. Olisi mielenkiintoista tietää, onko tästä kreikkalaisesta sävelmästä ole-
massa lyhennettyä muotoa missään käsikirjoituksessa, ja onko hovikapellan
painoksissa esiintyvä sävelmämuoto syntynyt nimenomaan hovikapellassa.
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6.6.3. Kolmannen sävelmäjakson tropari- ja kanonisävelmä

Suomalaisen sävelmän lähteenä on Bahmetev”in obihod; L’vov”in obihodista
puuttuvat sekä kolmannen sävelmäjakson troparit että irmossit. Vertailuai-
neistona mukana on valikoima kreikkalaisia ja lyhennettyjä kreikkalaisia sä-
velmiä sekä tropari Solovetskin käsikirjoituksesta. Samaan nuottiesimerkkiin
olen koonnut näillä sävelmillä sekä sunnuntaitroparin että kanonin 8. irmos-
sin. Molempia veisuja en esitä kaikilla sävelmillä, sillä niitä ei ole aineistos-
sani.

Suomalainen irmossi on otettu mukaan siinä asussa, jossa se esiintyy vuo-
den 1905 Vigilia II:ssa. Tämä johtuu siitä, että Sunnuntaivigiliassa annetun
version tekstisäemäärä poikkeaa venäläisistä sävelmistä, kun Vigilia II:n toi-
sinnossa tekstisäkeitä on saman verran kuin venäläisissä irmosseissa.

Sävelmien säerakenteet ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957, tropari |1|2|1 |   2 |1 |2”|  3|| –
B 1869, tropari |1|2|1 |2’|2 |1 |2”|  3|| Sr.2
1916 SG, tropari |1|2|1 |2’|2 |1 |2”|  2|| Ø
1892 SG, tropari |1|2|1 |2’|2 |1 |2”|  2|| Ø
1798/1860/1892 G, tropari |1|2|2’|1’|2 |1’|2”|  3|| Sr.2v
Pot. 1898 G, tropari |1|2|2’|1’|2 |1’|2”|  3|| Sr.2v
Solov., tropari |1|2|1 |1 |2 |1 |2”|1|3|| Sr.2
V II 1905, irmossi |1|2|1 |2’|      2”|  3|| –
B 1869, irmossi |1|2|1 |2’|      2”|  3|| Sr.1
1916 G, irmossi |1|2|1 |         2”|  2|| Ø
1892 / Pot. 1898 G, irmossi |1|2|2’|1 |2 |1 |2”|  3|| Sr.2

Taulukko 6–86.

Useimmissa sävelmissä on periaatteessa kolme melodiasäettä mutta myös
vaihteleva määrä näiden säkeiden variantteja. Poikkeuksen muodostavat vuo-
sien 1892 ja 1916 lyhennetyt ja vuoden 1916 kreikkalainen sävelmä, joissa ei
ole kolmatta säettä, vaan loppusäkeenä toimii toinen säe. Venäläisten sävel-
mien säejärjestykset eivät noudata sitä muotoa, jonka Kasanko antaa852 – lu-
kuunottamatta Bahmetev”in irmossia.

                                          
852 A. Kasanko 1938, 10. Kasangon antamat järjestykset löytyvät myös tämän tut-

kimuksen luvusta 6.1.
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Nuottiesimerkki 6–87 (1).
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Nuottiesimerkki 6–87 (2).
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Nuottiesimerkki 6–87 (3).
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Nuottiesimerkki 6–87 (4).
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Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe
I

Säe
II

Säe
III

Säe
IV

Säe
V

Säe
VI

Säe
VII

Säe
VIII

Säe
IX

B 1869, tropari A J –
B 1869, irmossi C – – –
1916 SG, tropari A D F H I J – K
1916 G, irmossi C – – – –
1892 SG, tropari B D F H I J – K
1798/1860/1892 G, tropari A E G – L
Pot. 1898 G, tropari B E G – L

Taulukko 6–88.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 / V II 1905 a–f 1892 / Pot. 1898 G a–f
B 1869 a–f 1798/1860/1892 G a–a
1916 SG a–g Pot. 1898 G a–a
1916 G a–f(g) Solov. a–a
1892 SG a–g

Taulukko 6–89.

Taulukosta nähdään, että sävelmien ambitukset vaihtelevat, mutta kanonisten
sävelmien joukossa on sellaisia, jotka vastaavat ambitukseltaan suomalaista
muotoa.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:
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Säe 1 Säe 2 Säe 3Sävel-
mä 1 1’ 2 2’ 2’’ 3
SV 1957, trop. (ahc) CHCDE – EDCHA –853 (ED)EFGFE EDCDEFEDCDC
V II 1905, irm. (ahc) CHCDE – EDCHA EFE (ED)EFGFE EDCDEFEDCDC
B 1869 (ahc) CHCDE – EDCHA EFE (ED)EFGFE EDCDEFEDCDC
1916 SG, trop. (a[h]c) CHCDE – EDCHA EDEFE EDEF(GF)E –
1916 G, irm. (a[h]c) CHCDE – EDCHA – EDEF(GF)E –
1892 SG, trop. (ac) CHCDE – EDCHA EDEFE EDEFGFE –
1892 / Pot.1898 G, irm. (a[h]c) CHCDE – E(DCDE)DEDCHA DHCHA – DCDEFEDCDC
1798/1860/1892 G, trop. (ahc) CHCDE CHCDEF(E)DE EDCDEDEDCHA DHCHA EDEFGAGFEDE EDEDCDEFEDCDC
Pot. 1898 G,trop. acCHCDE acCHCDEFE(DE) (cde)E(DCDE)DEDCHA DHCHA deEDEFGAGFEDE EDEDCDEFEDCDC
Solov., trop. !(CHCD)E(FEDEFE) – !(EDCD)EDEDCHA – !EFGAGFEDE fe EDCDEFEDCDC

Taulukko 6–90.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Säe 1 Säe 2 Säe 3Sävelmä
1 1’854 2 2’ 2” 3

B 1869 I.ARL – I.ARL I.ARL I.ARL I.ARL
1916 SG, trop. I.ARL / I.RL – I.ARL I.AR II.L3/3 I.ARL / I.AR II.L2/5 –
1916 G, irmossi I.ARL / I.RL – I.ARL I.ARL / I.AR II.L2/5 –
1892 SG, trop. I.RL – I.ARL I.AR II.L3/3 I.ARL / I.AR II.L5/5 –
1892 / Pot. 1898G, irmossi I.ARL / I.RL – I.AR II.L5/5 Ø / II.L3/5855 – I.A II.L10/11
1798/1860/1892 G, tropari I.ARL I.R II.L5/5 I.AR II.L5/5 Ø / II.L3/5 I.AR II.L5/7 / II.L3/5 I.AR II.L10/11
Pot. 1898 G,tropari I.RL I.R II.L5/5 I.R II.L5/5 Ø / II.L3/5 I.R II.L5/7 / II.L3/5 I.AR II.L10/11
Solov., tropari II.E5/8 / Ø856 – II.E5/5 – II.E3/5 / 3/7 I.RL

Taulukko 6–91.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

                                          
853 Tämä variantti puuttuu troparista mutta on sävelmäkaavan mukaan mahdollinen.

Ks. V II 1905, säe 2’.
854 Verrataan säkeeseen 1.
855 Tämä ja kaksi alapuolista solua: jälkimmäinen tulos saadaan verrattaessa säkee-

seen 2.
856 Tapaus, jossa säe on lyhentynyt sisältämään vain yhden säveltason.
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Säkeiden määrä identtisyysluokissa
Säkeet 1, 2, 2’, 2”, 3857 Variantti 1’858

Sävelmä

I.ARL I.RL I muut II I muut II
B 1869 5
1916 SG, tropari 1–3 0–1 1–2 0–1
1916 G, irmossi 1–3 0–1 0–1 0–1
1892 SG, tropari 1–2 1 1–2 1–2
1798/1860/1892 G, trop. 1 3 3 1 1
1892 / Pot. 1898 G, irm. 0–1 0–1 2 2
Pot. 1898 G, tropari 1 3 3 1 1
Solov., tropari 1 2–3

Taulukko 6–92.

Kanonisissa sävelmissä ero lyhennettyjen ja lyhentämättömien sävelmien
välillä ei kaikin osin ole selkeä, sillä vuoden 1916 lyhentämätön sävelmä on
rakenteeltaan lähempänä lyhennettyjä kuin muita lyhentämättömiä toisintoja.
Saattaakin olla, että tämä sävelmä on itse asiassa lyhennetty mutta otsikoitu
Sputnik” psalomš½ikassa virheellisesti lyhentämättömäksi.

Vaikka säerakenteissa on eroa, lähimmäksi suomalaista muotoa näyttävät
tulevan vuoden 1916 lyhennetty ja lyhentämätön [?] sävelmä. On kuitenkin
huomattava, etteivät edellinen tai muut lyhennetyt sävelmät ole sellaisenaan
suomalaisen tai Bahmetev”in sävelmän esikuvana. 3. säe on ilmeisesti lainattu
nimenomaan lyhentämättömistä sävelmämuodoista.

                                          
857 Nämä säkeet esiintyvät suomalaisessa sävelmämuodossa.
858 Verrattuna suomalaisen sävelmän säkeeseen 1.
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6.6.4. Seitsemännen sävelmäjakson troparisävelmä

Hovikapellan obihodeissa ei ole suomalaista vastaavaa sävelmämuotoa, ja
suomalaisen neliäänisen version lähde on tämän kirjoittajalle tuntematon.
Suomalainen sävelmä ei myöskään esiinny samanlaisena kanonisessa aineis-
tossa. Seuraavassa nuottiesimerkissä suomalaisesta sävelmämuodosta anne-
taan sekä sopraano- että alttoäänet. Vertailuaineistona ovat »lyhennetty sä-
velmä»859 vuoden 1908 Sbornik”ista, lyhennetty kreikkalainen sävelmä vuo-
silta 1892/1916, kreikkalainen sävelmä vuosilta 1798/1860/1892 ja sävelmä
Solovetskin käsikirjoituksesta.

Kaikki sävelmät jakaantuvat periaatteessa kahteen sävelmäsäkeeseen. Sä-
velmien säerakenteet ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1|2|1|2|1|2|1|| –
Sb. 1908 SG? |1|2|1|2|1|2|1|| Sr.1
1892/1916 SG |1|2|1|2|1|2|1|| Sr.1
1798/1860/1892 G   |2|1|2|1|2|1|| Sr.2
Solov.   |2|1|2|1|2|1|| Sr.2

Taulukko 6–93.

Lyhentämättömän ja Solovetskin sävelmämuodon kohdalla on huomattava
erikoinen säejärjestys: sävelmät alkavat toisella säkeellä mutta päättyvät en-
simmäiseen suomalaisen sävelmämuodon tavoin. Käytännössä troparin vii-
meinen melodiasäe sisältää lyhentämättömissä sävelmissä kaksi tekstisäettä.
Muutoin säejärjestyksissä ei ole havaittavissa epäsäännöllisyyttä, eikä sävel-
miin näytä sisältyvän säevariantteja.

Nuottiesimerkin alusta lukien viidennessä säkeessä vuosien 1798/1860/
1892 melodia eriytyy kolmeksi linjaksi. Vuosien 1798 ja 1892 muodot on
nuotinnettu kyseiselle viivastolle, mutta vuoden 1860 toisinto seuraakin tä-
män säkeen lopussa Solovetskin käsikirjoituksen asua. Samoin vuoden 1892
muoto erkaantuu vanhemmista nuottiesimerkin viimeisessä säkeessä. En kui-
tenkaan tarkastele näissä kohdissa melodialinjoja erikseen vaan otan analyy-
sissa huomioon ainoastaan vuoden 1892 muodon.

Olen jälleen paikantanut melodioissa esiintyvät yhteiset säveltasosegmen-
tit, jotka on merkitty omalle viivastolleen sekä eri melodioihin hakasilla.

                                          
859 Teoksessa ei ilmoiteta, onko kyseessä lyhennetty kreikkalainen sävelmä. Tämä

vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä.
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Nuottiesimerkki 6–94 (1).
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Nuottiesimerkki 6–94 (2).
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Nuottiesimerkki 6–94 (3).

Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V Säe VI Säe VII
Sb. 1908 SG? A B
1892/1916 SG A B

Taulukko 6–95.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:
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Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957, sopraano c–f 1892/1916 SG a–e
SV 1957, altto a–c 1798/1860/1892 G g–e
Sb. 1908 SG? a–e Solov. g–e

Taulukko 6–96.

Taulukosta nähdään, että suomalaisen sävelmän ambitus on vertailusävelmiä
selvästi suppeampi riippumatta siitä, tarkastellaanko sopraanoa vai alttoa.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2
SV 1957, sopraano EDCDEFE DED
SV 1957, altto CHAHCHC HCH
Sb. 1908 SG? (CDED)CHAHCDC (cd) DCDED
1892/1916 SG CHAHCDC DCDED
1798/1860/1892 G (dedchc) CHAGAHCHC (cdc) CHCD(ED)
Solov. (dchcdchc) CHAGAHAGAHC(DC) (CH)CDEDCD

Taulukko 6–97.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

SV 1957, sopraano SV 1957, alttoSävelmä
Säe 1 Säe 2 Säe 1 Säe 2

Sb. 1908 SG? I.A II.L2/7 I.R II.L3/3 I.AR II.L5/7 Ø
1892/1916 SG I.A II.L2/7 I.AR II.L3/3 I.AR II.L5/7 I.A
1798/1860/1892 G Ø Ø / II.L3/3 I.R II.L5/7 II.L2/3
Solov. Ø / II.L2/7 I.A II.L3/3 I.R II.L3/7 I.A [II.L2/3]

Taulukko 6–98.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

SV 1957, sopraano SV 1957, alttoSävelmä
I II I II

1892/1916 SG 2 2 2 1
Solov. 1 1–2 2 1–2
Sb. 1908 SG? 2 2 1 1
1798/1860/1892 G 0–1 1 2

Taulukko 6–99.

Tämä tarkastelu ei tuota selkeitä eroja melodioiden etäisyyksille suoma-
laisesta sävelmästä, sillä identtisyysluokkia I.ARL/I.RL ei esiinny. Lisäva-
laistusta kysymykseen voidaan saada tarkastelemalla melodioiden yhteisiä
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säveltasosegmenttejä. Tällaisia segmenttejä ovat s1 ja s2. Lisäksi s1 esiintyy
vertailumelodioissa jakaantuneena kahteen osaan s1a ja s1b. On merkille-
pantavaa, että s1 sisältää vaihtoehtoisen sävelen, ja segmentti on siis muotoa
CHAHC[D/H]C.

Säkeet
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

Sävelmä

I II III IV V VI VII
SV 1957, sopraano s2 s2 s2
SV 1957, altto s1 s1 s1 s1
Sb. 1908 SG? s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1
1892/1916 SG s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1
1798/1860/1892 G – s2 s1a, s1b s2 s1a, s1b s2 s1a, s1b
Solov. – s2 s1a, (s1b) s2 s1a, (s1b) s2 s1a, s1b

Taulukko 6–100.

Tarkastelu paljastaa, että suomalaisessa sävelmässä esiintyvä melodialiike
löytyy myös kanonisista sävelmistä miltei sellaisenaan, mutta siten, että ka-
nonisten melodioiden segmentit on jaettu suomalaisen sävelmän kahteen ää-
neen: s2 esiintyy säkeessä 1 sopraanossa ja s1 säkeessä 2 altossa. Tässä valos-
sa vuosien 1892/1916 ja 1908 lyhennetyt sävelmämuodot ovat lähimpinä
suomalaista melodiaa, mutta on myös huomattava, ettei suomalainen seg-
mentti s1 löydy samanmuotoisena lyhennetyistä sävelmistä. Sen jälkipuoli on
literaalisena (s1b) ainoastaan vuoden 1892 lyhentämättömässä sävelmässä.
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6.6.5. Ensimmäisen sävelmäjakson kanonisävelmä

Suomalaisen sävelmän lähteenä on Bahmetev”in obihod. Vertailumateriaalia
kanonisävelmien osalta on tutkimusaineistossani kohtalaisen niukasti. Tässä
esimerkissä sellaisena palvelevat vuosien 1892 ja 1898 kreikkalainen sävel-
mä, vuoden 1916 sävelmä, joka on varustettu otsikolla »vakiintunut sävelmä
(lyhennetty kreikkalainen)»,860 sekä ensimmäisen sävelmäjakson kanonisä-
velmä L’vov”in kreikkalaisen sävelmistön irmossikokoelmasta. Tarkastelun
alaisena on sunnuntaikanonin 4. irmossi.

On huomattava, että suomalaisen ja Bahmetev”in sävelmämuodon lisäksi
ainoastaan vuoden 1916 sävelmä jakaantuu selkeästi sävelmäsäkeisiin. Niinpä
säkeittäinen vertailu on mielekästä pelkästään näiden sävelmien kesken. Em.
sävelmien säerakenteet ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1|2|1|  2|| –
B 1869 |1|2|1|  2|| Sr.1
1916 O/SG   |x|1|x|2|| Ø

Taulukko 6–101.

Taulukosta havaitaan, että suomalaisen ja vuoden 1916 sävelmän säera-
kenteet eivät ole identtiset.

Kahta muuta sävelmää tarkastelen ainoastaan säveltasosegmenttien avulla;
näitä sävelmiä en ole jakanut sävelmäsäkeisiin. Vuoden 1916 melodian olen
nuotintanut alkavaksi toisesta systeemistä.

Segmentit on merkitty omalle viivastolleen siten kuin ne esiintyvät suo-
malaisessa ja hovikapellan sävelmässä, muihin sävelmiin segmentit on mer-
kitty hakasilla.

                                          
860 »Oby½nago napêva (sokr. gre½.)». Sputnik” psalomš½ika 1916, 32.
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Nuottiesimerkki 6–102 (1).
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Nuottiesimerkki 6–102 (2).
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Kirkkoveisuissa ei ole identtisiä säkeitä. Seuraavassa taulukossa ovat kun-
kin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 g–d L’vov” G h–a
B 1869 g–d 1892 / Pot. 1898 G c–a
1916 O/SG g–d

Taulukko 6–103.

Nähdään, että vuoden 1916 sävelmän ambitus on sama kuin suomalaisessa ja
hovikapellan sävelmässä, ja muut sävelmät poikkeavat tästä selvästi.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe x
SV 1957 (hcd) DHC HAHCHAG –
B 1869 (hcd) DHC(DC) HAHCHAG –
1916 O/SG hcd DHC HACHAG (gah) HAHC

Taulukko 6–104.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe x
B 1869 I.ARL861 I.ARL –
1916 O/SG I.ARL / I.RL I.AR II.L4/7 I.R II.L4/7862

Taulukko 6–105.

Vuoden 1916 sävelmä on varsin lähellä suomalaista mutta sisältää ylimää-
räisen säkeen x, jota on mahdollista pitää 2. säkeen varianttina. On kuitenkin
huomattava, että melodia alkaa säkeellä x, joka myös toistuu, ja säe 2 esiintyy
vain loppusäkeenä. Tästä syystä vuoden 1916 sävelmä ei ole niin lähellä suo-
malaista kuin vertailun perusteella voisi näyttää.

Lyhentämättömät sävelmät eivät jakaannu selkeästi toistuviin säkeisiin tai
jos jakaantuvat, toistumiskaava on niin mutkikas, ettei sitä ole mahdollista
tässä rekonstruoida. Sävelmien sukulaisuus suomalaisen muodon kanssa on
kuitenkin ilmeinen, mikäli tarkastelun kohteeksi otetaan säveltasosegmentit.

Olen merkinnyt nuottikuvaan neljä kappaletta näitä segmenttejä. Segmentin
s3 osalta on esitettävä varauma: se on lyhin mahdollinen (kaksisävelinen), ei-
kä sitä voida yksinään pitää melodisen sukulaisuuden kriteerinä. Segmentti
kuitenkin liittyy suomalaisessa melodiassa segmenttiin s4, ja varsinkin silloin

                                          
861 Jätän huomiotta harvinaisena poikkeuksena ainoastaan sunnuntaikanonin 8. ir-

mossissa esiintyvän loppueleen laajentuman.
862 2. säkeeseen verrattuna.



278

kun nämä esiintyvät vertailumelodiassa peräkkäin ja samassa säkeessä, kysy-
mys on selvästi melodisesta sukulaisuudesta.

Segmentti s3 voi esiintyä eri melodioissa ja eri kohdissa kahdella eri sä-
veltasolla ja s4 kolmella. S4:n g:stä alkava transpositio on modaalinen: inter-
vallien suuruus ei ole tarkalleen sama kuin kahdessa muussa transpositiossa.
Segmentistä on kaksi vajaamuotoa – s4’ ja s4”.

Taulukoituna segmenttien distribuutio näyttää seuraavalta:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V
SV 1957 (s1),863 s2 s3, s4 (s1), s2 – s3, s4
B 1869 s1, s2 s3, s4 (s1), s2 – s3, s4
1916 O/SG – s3, s4” s1, s2 s3 s3, s4’
L’vov” G s1, s2, s3 s1, s3 s3 – s3, s4
1892 / Pot. 1898 G s3, s4 s4 s4 – s3, s4

Taulukko 6–106.

Vaikka vuosien 1892/1898 ja L’vov”in sävelmät ovat rakenteeltaan suo-
malaista muotoa huomattavasti kompleksisempia, niistä löytyvät kaikki ne
segmentit, jotka olen merkinnyt suomalaiseen melodiaan. Välttämättä seg-
mentit eivät kuitenkaan ole samoissa säkeissä kuin suomalaisessa sävelmässä.
Poikkeuksen muodostaa viimeinen säe, joka on kaikissa melodioissa miltei
samanmuotoinen.

6.6.6. Kahdeksannen sävelmäjakson kanonisävelmä

Suomalaisen sävelmän esikuvana on Bahmetev”in obihod. Tarkasteltavana on
kolmas irmossi. Vertailuaineistona esitän vuosien 1916 ja 1892/1898 kreik-
kalaiset sävelmät sekä L’vov”in sovituksissaan käyttämän muodon. Lyhennet-
tyjä sävelmiä ei ole aineistossani.

Kaikki sävelmät seuraavat samaa muotokaavaa (|:1|2:|3L||), ja säkeet tois-
tuvat säännöllisesti, joten en pidä tarpeellisena säerakenteiden taulukoimista
(säerakenteiden identtisyysluokka on kaikilla Sr.1). Säkeitä on kaksi toistuvaa
sekä loppusäe. Säevariantteja ei esiinny. Vuosien 1892/1898 irmossissa on
yksi säepari enemmän kuin muissa.

                                          
863 Segmentti on merkitty sulkuihin, mikäli se kyseisessä säkeessä esiintyy vajaana

tai puuttuu alkueleen lyhentymän vuoksi.
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Nuottiesimerkki 6–107 (1).
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Nuottiesimerkki 6–108 (2).

Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V Säe VI
B 1869 A B – –
1916 G A B – –
L’vov” G B – –

Taulukko 6–109.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 (h)c–f864 1892 / Pot. 1898 G h–f
B 1869 h–f L’vov” G h–f
1916 G h–f

Taulukko 6–110.

Ambitukset eri melodioissa ovat käytännössä identtiset.
Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

                                          
864 H ei esiinny tässä veisussa mutta on sävelmäkaavan mukaan mahdollinen.



281

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3
SV 1957 (hcd) DCDEDC (cd)ef FEFED FEDCDC
B 1869 (hcd) DCDEDC (cd)ef FEFED (cdef) FEDCDC
1916 G (hcd) DCDEDC (cd)ef FEFED (def) FEDCDC
1892 / Pot. 1898 G (hcd) DEDC (def) FEFED (def) FEDCDC
L’vov” G h(c)d DCEDC ef FED def FEDCDC

Taulukko 6–111.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3
B 1869 I.ARL I.ARL I.RL
1916 G I.ARL I.ARL I.RL
1892 / Pot. 1898 G I.AR II.L4/6 I.RL II.A3/4 / II.A2/2 I.RL
L’vov” G I.AR / I.R II.L3/6 I.AR II.L3/6 / I.R II.A2/4L3/6 I.RL

Taulukko 6–112.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Sävelmä I.ARL I.RL I muut II
B 1869 2 1
1916 G 2 1
1892 / Pot. 1898 G 2 1 2
L’vov” G 1 2 2

Taulukko 6–113.

Kanonisista sävelmistä lähimmäksi suomalaista tulee vuoden 1916 sävel-
mä. Vuosien 1892/1898 ja L’vov”in muoto ovat jonkin verran kauempana
mutta silti varsin lähellä.
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6.6.7. Neljännen sävelmäjakson kanonisävelmä nro 2 Vigilia II:ssa

Kreikkalaisiin sävelmiin lukeutuu vielä neljännen sävelmäjakson toinen ka-
nonisävelmä, josta tarkasteltavana on 1. irmossi. Tämä sävelmä on painettu
ainoastaan vuoden 1905 Vigilia II:een ja puuttuu Sunnuntaivigiliasta, joten
sävelmää ei ole nykyisessä suomalaisessa jumalanpalveluskäytännössä.

On epäselvää, mistä sävelmä on kopioitu Vigilia II:een, sillä Bahmetev”in
obihodissa annettu sävelmä ei ole sama. Suomalainen muoto on periaatteessa
identtinen moskovalaisen tradition »kreikkalaisen» kanonisävelmän (Mosk.
1999 G)865 kanssa, joten lähteenä lienee jokin tuntematon nuottijulkaisu.

Muun vertailuaineiston muodostavat vuoden 1916 vakiintunut (lyhennetty
kreikkalainen) sävelmä (1916 O/SG), L’vov”in kreikkalainen sävelmä sekä
vuoden 1892 kreikkalainen / vuoden 1898 vakiintunut sävelmä. Sävelmien
säerakenteet ovat säännölliset (|:1|2:|3L||) ja vastaavat suomalaista, mutta
Bahmetev” sisältää 1. säkeen variantin 1’.866 Siinä säejärjestys on |:1(’)|2:|3L||.

Suomalaisessa sävelmässä ylempi ääni on sopraano ja alempi tenori, mos-
kovalaisessa sävelmässä asettelu poikkeaa suomalaisesta: ylempi ääni on sop-
raano ja alempi altto.

                                          
865 Sävelmä on peräisin teoksesta Kustovskij & Potemkina 1999 ja on otsikoitu

kreikkalaiseksi. Ks. mts. 34. Sen ohella teoksessa esitetään kaksi muuta mosko-
valaisen tradition kanonisävelmää.

866 Identtisyysluokat edellisillä Sr.1, Bahmetev”illa Sr.1v.
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Nuottiesimerkki 6–114 (1).
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Nuottiesimerkki 6–114 (2).

Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V
B 1869 C
Mosk. 1999 G, altto A B
1916 O/SG A B C
1892 G / Pot. 1898 O C

Taulukko 6–115.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:
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Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
V II 1905, sopraano h–e 1916 O/SG a–e
B 1869 a–d L’vov” G a–e
Mosk. 1999 G, altto h–e 1892 G / Pot. 1898 O a–d

Taulukko 6–116.

Taulukosta nähdään, että ambitukset eri sävelmissä vaihtelevat jonkin verran,
mutta kanonisten sävelmämuotojen ambitukset eivät ole kaikin osin tai ratkai-
sevasti laajempia kuin suomalaisessa sävelmässä.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet:

Säe 1Sävelmä
1 1’

Säe 2 Säe 3

V II 1905, sopraano DEDCH – CHCD DCHCH
B 1869 (ahc) CHCHA DCHCH (ahc) CHCD DCDCHCH
Mosk. 1999 G, altto DEDCH – CHCD DCHCH
1916 O/SG DEDCH – (ahc)CHCD DCHAHCH
L’vov” G DC#DC#H – ahc# C#HAHC#D DC#DC#DC#D#E
1892 G / Pot. 1898 O DCH – (ahc) CHCD DCHAHCH

Taulukko 6–117.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Säe 1Sävelmä
1 1’

Säe 2 Säe 3

B 1869 II.L2/5 I.AR II.L3/5867 I.ARL / I.RL I.AR II.L5/5
Mosk. 1999 G, altto I.ARL – I.ARL I.ARL
1916 O/SG I.ARL – I.ARL / I.RL I.AR II.L3/5
L’vov” G (I.ARL)868 – (I.R II.L3/4) I.AR (II.L2/5)
1892 G / Pot. 1898 O I.AR II.L3/5 – I.ARL / I.RL I.AR II.L3/5

Taulukko 6–118.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

                                          
867 Verrattuna säkeeseen 1.
868 Mikäli korotuksia ei huomioida.
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Säkeiden määrä identtisyysluokissa
Säkeet Variantti 1’

Sävelmä

I.ARL I.RL I muut II I.ARL I.RL I muut II
Mosk. 1999 G, altto 3
1916 O/SG 1–2 0–1 1 1
1892 G / Pot. 1898 O 0–1 0–1 2 2
B 1869 0–1 0–1 1 1 1 1
L’vov” G (1)869 1(–2) (2)

Taulukko 6–119.

Kuten nuottikuvastakin ilmenee, vuoden 1999 moskovalaisen sävelmän alt-
toääni vastaa tarkalleen suomalaisen melodian sopraanoa. Kanonisen aineiston
sävelmistä lähimpänä suomalaista on vuoden 1916 vakiintunut/lyhennetty sä-
velmä, sitä kauemmaksi sijoittuu vuosien 1892/1898 lyhentämätön kreikkalai-
nen sävelmä. Kauimpana suomalaisesta ovat Bahmetev”in ja L’vov”in muodot.

                                          
869 Suluissa oleva arvo kuvaa tilannetta, jossa korotukset on jätetty huomiotta.
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6.7. Varsinainen znamennyj-sävelmistö

Znamennyj-sävelmistö edustaa venäläisen kirkkomusiikin vanhimmasta tra-
ditiosta juontuvaa kehityslinjaa. Kun kristinusko levisi Venäjälle ensimmäisen
vuosituhannen lopussa, jumalanpalvelusmusiikki lainattiin Bysantista ilmei-
sesti Bulgarian välityksellä. Znamennyj-sävelmistön kehittymisen omaleimai-
seksi ja bysanttilaisesta jumalanpalvelusmusiikista suuresti poikkeavaksi on
nähty johtuvan mongolivallan kaudesta Venäjällä, jolloin sivistysyhteydet
muuhun ortodoksiseen maailmaan ja Eurooppaan olivat katkenneet.870

Znamennyj-sävelmistön katsotaan kehittyneen nykyisin tunnettuun asuunsa
vähitellen.871 Periaatteessa znamennyj-musiikki voidaan jakaa kahteen ker-
rostumaan: varhaiseen, jollaisena se tunnettiin ennen 1300-lukua;872 ja myö-
häiseen, joka ulottuu 1300–1500-luvuilta eteenpäin. Varhaisempi kerrostuma
on enemmän tai vähemmän suoraa lainaa bysanttilaisesta kirkkomusiikista,873

kun taas myöhäisemmässä musiikki on saanut omaleimaisia muotoja. Gard-
ner”in874 mukaan sävelmistö oli jokseenkin yksinomaisessa käytössä Venäjän
kirkossa 1300-luvun alusta 1500-luvun alkuun saakka,875 jona aikana se ole-
tettavasti muotoutui nykyiseen asuunsa.

Znamennyj-musiikin kehityshistorian rekonstruoiminen on vaikeaa kah-
desta syystä. Ensinnäkin kirkkomusiikkidokumentteja mongolimiehityksen
ajalta, jolloin suurimmat muutokset musiikissa ilmeisesti tapahtuivat, on säi-
lynyt niukasti. 1300-luvulta tunnetaan Metallov”in mukaan vain viisi käsi-
kirjoitusta.876 Suurempi ongelma liittyy neumikirjoitukseen. Sitä ei kyetä yksi-
selitteisesti tulkitsemaan kuin vasta 1600-luvulta alkaen, jolloin kirjoitusjär-
jestelmään lisättiin äänenkorkeusmerkit.

Tässä tutkimuksessa tarkastelen znamennyj-musiikkia lähinnä siinä asussa,
jossa sitä on julkaistu Synodin neliönuottikirjoissa. Kyseiset julkaisut ovat
1600- ja 1700-lukujen neumikäsikirjoitusten transkriptioita. Syy rajaukseen
on käytännöllinen: Synodin julkaisujen lisäksi aineistoa ei ole kovinkaan suu-

                                          
870 Ks. Gardner” 1978, 372–373.
871 Ks. Gusejnova 1990, 311–312.
872 Esim. Metallov” (1915, 46) kirjoittaa: »Tutkijoiden yleisen käsityksen mukaan

znamennyj-sävelmistö ei 1100-luvun ja 1300-luvun lopun välillä kokenut oleelli-
sia muutoksia sen paremmin melodiselta luonteeltaan kuin neumien käsialan tai
kirjoitustavan suhteen.» [»Znamennyj raspêw za wremq s_ HÎÎ w. do konca
HÎÏ po ob]emu ubêvdenî@ izslêdowatelej ne poterpêl_ su]est-
wennyh izmênenîj ni w_ harakterê samoj melodîj, ni w_ po^erkê ili
pisxmê znamen_.»]

873 Ks. Velimirović 1960, 94–125.
874 Gardner” 1978, 365.
875 Voznesenskïj (1890, 88) kirjoittaa znamennyj-sävelmistön valta-ajan ulottuneen

1600-luvun puoliväliin. Gardner katsoo sen päättyneen varhaisen moniäänisyy-
den ilmaannuttua.

876 Gardner” 1978, 373–374; Metallov” 1912, 87–91, sit. Gardner” mp.
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ressa määrin saatavilla,877 ja vaikka olisikin, neumikäsikirjoitusten tulkitsemi-
nen edellyttäisi panostusta, jollainen ei pelkästään tätä tutkimusta varten ole
tarkoituksenmukainen. On myös syytä tähdentää, että 1800-luvulla Synodin
julkaisut ja nuottikäsikirjoitukset olivat käytännössä ainoa kirjallinen zna-
mennyj-musiikin lähde, koska esim. hovikapellan piirissä ei kyetty lukemaan
neumeja. Tämä taito yleistyi uudelleen vasta 1800-luvun lopulla, kun kirkko-
musiikintutkijat alkoivat käyttää hyväkseen vanhauskoisten elävänä säilyttä-
mää neumikirjoitusperinnettä.

Znamennyj-sävelmistö on tapana jakaa melodioiden melismaattisuusasteen
perusteella alalajeihin: suureen (tai laajaan) (bol’šoj rospev, rasprostranennyj
rospev), kohtalaiseen (tai tavalliseen suureen) (srednij rospev, oby½nyj bol’šoj
rospev) ja pieneen (malyj rospev) sävelmistöön.878 Historiallisin perustein on
paikallaan erottaa toisistaan varsinainen879 ja pieni znamennyj-sävelmistö.880

Edelliseen luen suuren ja kohtalaisen sävelmistön melodiat. Pieni sävelmistö
on luonteeltaan varsinaisen znamennyj-sävelmistön (isovenäläinen) variantti,
jota olen käsitellyt edellä kiovalaisen sävelmistön yhteydessä.

6.7.1. Varsinaisen znamennyj-sävelmistön korpus

Varsinainen znamennyj-sävelmistö noudattaa kahdeksansävelmistöperiaatetta
ja sisältää melodioita kaikkien sävelmäjaksojen kaikkiin jumalanpalveluksissa
laulettaviin hymnografian lajeihin. Se on täydellisin kaikista Venäjän kirkon
kanonisista sävelmistöistä. Synodin neliönuottikirjoissa painetusta musiikki-
materiaalista valtaosa edustaa varsinaista znamennyj-sävelmistöä. Irmologion
koostuu miltei pelkästään znamennyj-sävelmistöstä,881 oktoehoksessa (vuoden
1900 laitos) myöhempien sävelmistöjen melodioita löytyy ainoastaan liitteis-

                                          
877 Hallussani on Synodin julkaisujen lisäksi yksi dvoznamennik [= editio, joka si-

sältää musiikin sekä stolp-neumeilla että viivastokirjoituksella] -oktoehos-
käsikirjoituskopio 1700-luvulta (Oktoih” 1999). Helsingin yliopiston kirjastossa
on kaksi vanhauskoisten stolp-neumijulkaisua 1900-luvun alusta, ja Ortodoksi-
sessa kirkkomuseossa Kuopiossa on joitakin neumikäsikirjoituksia, mahdollisesti
myös Valamossa Heinävedellä. Käytännössä suuri osa tarvittavasta aineistosta
pitäisi hankkia ulkomaisista kokoelmista.

878 Gardner 1980, 103, 105; Voznesenskïj 1890, 89.
879 Voznesenskïj (esim. 1890, 101) käyttää ilmeisesti jokseenkin samassa merkityk-

sessä termiä vanha znamennyj-sävelmistö (staryj znamennyj rospêv”) joskaan ei
lanseeraa sitä systemaattisesti. On epäselvää, rajaako Voznesenskïj »vanhan sä-
velmistön» ulkopuolelle eräät erikoistapaukset, kuten ne melodiat, jotka on
nuottikirjoissa otsikoitu kuulumaan »eri» (znamennyj-)sävelmistöön (»in” ros-
pêv” znamennyj»).

880 Ks. myös Gardner” 1978, 124.
881 Poikkeaman muodostavat eräiden juhlien kanonien yhdeksänsien veisujen esi-

lauselmat (pripev), jotka annetaan myös kreikkalaisella sävelmällä (Voz-
nesenskïj 1890, 101).
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tä882 (kiovalaisen sävelmistön podobenit), ja prazdniki ja triod koostuvat pää-
asiassa znamennyj-sävelmistöstä. Ainoastaan obihodeissa883 ja myöhäisessä
Sputnik” psalomš½ika884 -teoksessa znamennyj-musiikin rinnalla annetaan
runsaasti myöhempien sävelmistöjen melodioita. Obihodeissa znamennyj-mu-
siikin osuus lienee noin 2/3, Sputnik” psalomš½ikassa suunnilleen 1/3. Tästä
syystä ei ole perusteltua laatia yksityiskohtaista luetteloa varsinaisen znamen-
nyj-sävelmistön korpuksesta.

Suomalaiseen käytäntöön znamennyj-musiikkia on muuntumattomana885

kulkeutunut varsin niukasti; esimerkkejä ovat lähinnä jotkin harvalukuiset
kiinteät veisut.886 Niitä on pääasiassa suomennettu meikäläisiin nuottijul-
kaisuihin venäläisten säveltäjien laatimista moniäänisistä sovituksista. Vigi-
liasävelmistössämme znamennyj-musiikkia edustavat vuoden 1957 Sunnun-
taivigiliassa ensi kertaa painetut kahdeksan sävelmäjakson prokimenit ja Py-
hä on Herra -veisut, jotka ovat peräisin Arhangel’skïjn sovittamasta vigi-
liakokoelmasta.887 Samasta teoksesta Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneu-
vosto on julkaissut monisteena ja sittemmin Sunnuntaivigilian toisessa pai-
noksessa vigilian lopun ylösnousemustroparit Tänä päivänä ja Noustuasi
haudasta znamennyj-sävelmillä. Viimemainittujen sovitusten käyttö on jossa-
kin määrin yleistä.

Tavallisin Suomessa käytetty pääsiäistroparin melodia kuuluu (varsinai-
seen) znamennyj-sävelmistöön. 888 Arkkipiispa Hermanin lausuma, jonka mu-
kaan »kaikki juhlakanonien yhdeksänsien veisujen irmossit» edustaisivat
znamennyj-sävelmistöä, on epätosi.889

6.7.2. Varsinaisen znamennyj-sävelmistön melodiat

Varsinaisen znamennyj-sävelmistön melodiat etenevät tavallisesti asteliik-
keessä – terssiä suurempia intervalleja esiintyy kohtalaisen harvoin – ja ovat
                                          
882 1700-luvun käsikirjoitusoktoehoksessa (Oktoih” 1999) kyseisiä liitteitä ei ole.
883 Obihod” 1798; 1860; 1892.
884 Sputnik” psalomš½ika 1916. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1911 (Sput-

nik” psalomš½ika 1916, V).
885 Tulen osoittamaan, että osalla suomalaiseen käytäntöön hovikapellan julkaisujen

kautta tulleista kanonimelodioista on pohjana znamennyj-sävelmistö.
886 Ks. Nykänen 2000. – Koska osa Valamon obihodin (Obihod” 1909) melodioista

on lainattu miltei suoraan znamennyj-sävelmistöstä, ja valamolaista sävelmistöä
on jonkin verran sovitettu suomalaiseen käyttöön, znamennyj-melodioita on kul-
keutunut meille myös tätä reittiä.

887 Arhangel’skïj 1890 (ks. tämän tutkimuksen luku 5.5.2.).
888 Toinen yleinen melodia, jolla pääsiäistropari esitetään kolmesti kanonin kunkin

veisun päätteeksi, edustaa kreikkalaista sävelmistöä.
889 Herman 1932, 163–164; ks. myös Pyrrö 2000, 33, viite 245. Kyseiset veisut ovat

tulleet suomalaiseen käytäntöön L’vov”in sovittamasta kreikkalaisen sävelmis-
tön Irmosy-kokoelmasta (Irmosy 1992b).
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luonteeltaan melismaattisia. Melismaattisuuden määrä kuitenkin vaihtelee
suuresti. Pisimmät prazdniki-kokoelman veisuissa esiintyvät melismat ovat n.
60-sävelisiä.890 Melismaattisuus vaihtelee myös veisun sisällä: pitkiä melis-
moja sisältävissä veisuissa on mukana lyhyempiä, kahdesta muutamaan sä-
veleen sisältäviä melismoja sekä syllabisia jaksoja, jopa resitatiivista sävel-
toistoa. Yleisimpiä ovat kuitenkin sellaiset znamennyj-melodiat, jotka koos-
tuvat syllabisten jaksojen lisäksi lyhyistä, tavallisesti 2–4-sävelisistä melis-
moista. Tällaisia on suurin osa oktoehos-kirjan melodioista.891

Voznesenskïjn892 mukaan melodioiden sävelalat koostuvat neljästä, viidestä
tai useammasta sävelestä. Melodioissa on viitteitä bysanttilaisen musiikin au-
tenttisten ja plagaalisten sävelmäjaksojen mukaisesta sukulaisuudesta. 1. ja 5.
sävelmäjakso näyttävät olevan sukua toisilleen, samoin 2. ja 6. sekä 3. ja 7., 4.
ja 8. sävelmäjakson melodioiden sukulaisuus on »osittaista». Sukulaisuutta on
havaittavissa myös 5., 6., 7. ja 8. sävelmäjaksojen välillä.

Razumovskïjhin ja Arnold”iin893 tukeutuen Voznesenskïj894 antaa znamen-
nyj-melodioille seuraavat (tavallisimmat) sävelmäjaksokohtaiset ominaisuu-
det:

Sävelmäjakso Sävelala Vallitseva sävel Päätössävel895

1. (g-a-h-c-)d-e-f-g-a e tai d d (tai ala-g)
2. (c-d-e-)f-g-a-b(-c) g tai f f (tai d)
3. e-f-g-a-b(-c) a tai g e (tai g)
4. (h-c-d-)e-f-g-a(-h?) f tai e e tai d
5. g-a-h-c-d d tai c g
6. (h-)c-d-e-f(-g) e tai d d
7. (h-c-d-)e-f-g-a-(h?) e c
8. (c-)d-e-f-g-a(-b) d (tai g tai f) d (tai c)

Taulukko 6–120.

Melodioiden notatoidut sävelalat vaihtelevat eri lähteissä, sillä kvartti-
transpositiot molempiin suuntiin ovat mahdollisia. On todettava, että Voz-
nesenskïjn tarkastelu sisältää tässä erinäisiä omituisuuksia ja ristiriitoja, joita

                                          
890 Prazdniki 1900. Useimmat pitkistä melismoista on sijoitettu osittain hakasulkei-

siin, jolloin kyseisiä melismoja voidaan niiltä osin esitettäessä lyhentää. Neumi-
kirjoituksessa joitakin pitkiä melismoja merkitään erityisillä neumisarjoilla (lico
[mon. lica], kulizma [kulizmy], fita [fity], ks. esim. Kalašnikov” 1996, 31–38;
Bra¼nikov 1984, 16–26; tämän tutkimuksen luku 4.1.2.3.1.).

891 Ks. Oktoih” 1900; 1999.
892 Voznesenskïj 1890, 107–108.
893 Ks. Razumovskïj 1867–69, 122–142; Arnold”1886.
894 Voznesenskïj 1890, 109–113.
895 Voznesenskïj (mts. 109, viite 3) toteaa, että päätössävelinä esiintyy toisinaan

myös muita kuin tässä annettuja, mutta niitä on pidettävä poikkeuksina.
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hän ei vaivaudu suuremmin kommentoimaan,896 joten taulukon luotettavuus
on kyseenalainen.

Voznesenskïjn ja hänen siteeraamiensa tutkijoiden tavoitteena lienee ollut
osoittaa znamennyj-musiikin sopiminen gregoriaanisen ja bysanttilaisen kirk-
komusiikin antiikin musiikinteoriasta juontuviin ennaltamäärättyihin normei-
hin, mutta heikolla menestyksellä. Gardner”897 arvelee, että

znamennyj-sävelmistön [kunkin] sävelmäjakson tunnusmerkkeinä ei-
vät ole alku-, vallitsevat ja päätössävelet vaan jotkin muut tunnusmer-
kit, joita ei tähän mennessä ole täsmällisesti saatu selville.

Samantyyppisiä näkemyksiä ovat esittäneet myös Preobra¼enskij ja Swan.898

Preobra¼enskijn899 mukaan »venäläiset eivät milloinkaan ole ymmärtäneet
glasia [= ehosta900] sävellajina» vaan yksinkertaisesti kiinteiden melodiaku-
vioiden varastona. Toisaalta käsitys, etteivät tonaliteettiin liittyvät kysymyk-
set znamennyj-musiikissa olisi lainkaan relevantteja, kertoo mielestäni jon-
kinasteisesta henkisestä laiskuudesta.

Joka tapauksessa znamennyj-sävelmistön melodioiden säveltaso-organi-
saatio on monimutkainen erityisesti myöhempiin sävelmistöihin verrattuna,
eikä edes sävelmäjaksojen sisällä tunnu esiintyvän tältä osin kiistatonta lo-
giikkaa.

                                          
896 Ks. kuitenkin mts. 113.
897 Gardner” 1969, 162–163.
898 Preobra¼enskij 1924, 26; Swan 1940, 371–372.
899 Preobra¼enskij mp.: »Ponqtie glasa, kak lada, u russkih nikogda ne su-

]estwowalo; glas opredelqlsq pewcom po nali^i@ w napewe tipi^nyh, w
\tom tolxko glase wstre^a@]ihsq, oborotow – –.» Kursivointi J. H.:n.

900 Tässä törmätään kielten erilaisesta semantiikasta johtuviin ongelmiin. Venä-
jän/kirkkoslaavin sana glas on käännetty kreikan sanasta ehos (Ãcoj). Bysantti-
laisessa musiikinteoriassa ehos sisältää muun ohella sävellajin (moodin) tai as-
teikon konnotaation. (Ks. Seppälä 1981, 38, 46–53, 74–76.) Ei ole selvillä, onko
glas alkuaan sisältänyt myös asteikkoa koskevan viittauksen. Joka tapauksessa
kyseinen merkityssisältö on historian kuluessa kadonnut, mikäli sitä on koskaan
ollutkaan. – Glas on suomennettu sanalla sävelmä(jakso), jonka on vaikea nähdä
sisältävän ehoksen kaikkia merkityksiä. Jos sävelmää tai sävelmäjaksoa käytet-
täisiin edellisessä lainauksessa, lainauksen sisältö muuttuisi käsittämättömäksi.
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6.7.2.1. Muoto

Koska jumalanpalvelusveisujen tekstit koostuvat tekstisäkeistä, znamennyj-
melodiatkin jakaantuvat melodisiin säkeisiin. Melodiset säkeet eivät kuiten-
kaan juuri koskaan ole sellaisinaan toistuvia901 toisin kuin on laita myöhempi-
en sävelmistöjen kohdalla. Voidaan sanoa, että znamennyj-musiikki on kaut-
taaltaan läpisävellettyä.

Säkeiden muotoutumisessa on kuitenkin havaittavissa säännöllisyyttä. Sä-
keet sisältävät kullekin sävelmäjaksolle tai sen alalajille ominaisia melodisia
soluja,902 jotka on yhdistetty liitesävelillä tai niiden toistolla. Melodinen solu
on muutaman sävelen mittainen rytmis-melodinen muotoyksikkö, joka voi
esiintyä eri transpositioissa sävelikön eri asteilla, jolloin sen intervallien suu-
ruus vaihtelee suuren ja pienen välillä merkitystä sävelkorkeudesta riippuen.

Valitettavasti venäläistä kirkkomusiikkia käsittelevässä tutkimuksessa ei
ole toistaiseksi tarkasteltu systemaattisesti znamennyj-melodioiden muotou-
tumista melodisten solujen kannalta. Kirjallisuudessa esiintyy termi popevka,
jolla voidaan ymmärtää myös melodista solua (tai formulaa).903 Popevka
juontuu suoraan muinaisvenäläisistä neumiluetteloista, joissa se merkitsee
samantyyppistä kiinteää melodiakuviota kuin kokiz, fita ja lico. Osa melo-
diakuvioista esiintyy vain tietyissä sävelmäjaksoissa, osa kaikissa.
                                          
901 Poikkeuksen muodostavat podobenit, mallimelodiat, joiden käyttö venäläisorto-

doksisten kirkkojen jumalanpalveluksissa on harvinaista. (Esim. Suomen kirkos-
sa niitä ei käytetä alkuperäisessä tehtävässään lainkaan.) Ks. luku 4.3.

902 Kirjallisuudessa esiintyy vastaavassa yhteydessä termi formula ([melodic] for-
mula, ks. esim. Velimirović 1960, 61–67; Wellesz 1961, 325–326). Samaa ter-
miä käyttää myös Louhivuori (1988, 14). Edelliset kirjoittajat tarkoittavat for-
mulalla melodian pintarakenteeseen liittyvää toistuvaa rytmis-melodista sävel-
kuviota, joka ei kuitenkaan ole muuttumaton vaan »paremminkin kehys, jossa on
kiinteitä elementtejä mutta jossa muuntuminen on silti mahdollista» (Velimirović
mp.). Louhivuorella (mp.) formula on muuttumaton, mutta voi esiintyä »sävel-
mähierarkian eri tasoilla», eli paitsi pintarakenteessa, myös melodian »keski-» ja
»runkokerroksessa» (mp.). Melodian keski- ja runkokerrokset Louhivuori löytää
mekaanisella tahtilajeihin perustuvalla reduktiolla: »esimerkiksi 4/4-tahtilajissa
neljäsosanuotit muodostavat keskikerroksen» ja puolinuotit syvärakenteen (Lou-
hivuori mts. 11). Koska kirkkomusiikissa formula on ehdottomasti pintaraken-
teeseen liittyvä entiteetti, enkä omassa tarkastelussani huomioi formuloiden ta-
solla mahdollisesti tapahtuvaa variointia (yksinkertaisimpia tapauksia lukuunot-
tamatta), pidän parempana luopua tämän käsitteen käytöstä.

903 Ks. Uspenskij 1971a, 72–135; Swan 1940, 371–374; 1967, 22–23; 1969, 55–56;
Peterson 1981, 39–41; Gardner” 1978, 125; Bra¼nikov 1984, 20–21. Albina
Kru½inina (1979, 10) on määritellyt popevkan seuraavasti: »Popevka on [tietylle]
sävelmäjaksolle luonteenomainen melodinen formula, jonka graafinen asu (hah-
mo) on kiinnittynyt muuttumattomaan, vain sille itselleen ominaiseen muotoon.
Popevka käsittää ei vähemmän kuin kolme eikä enemmän kuin seitsemän zna-
mennyj- [= stolp-] notaation symbolia, joilla on yksilöllinen musiikillinen mer-
kitys – –.»
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Neumiluetteloissa em. melodiakuviot on varustettu enemmän tai vähem-
män yksiselitteisillä nimillä, kuten vozvod (= nousu), vozglaska (= huudah-
dus), vospevnaja (= ylistävä), golub½ik (= kyyhkynen), groza (= ukkonen),
groznaja (= tuima), dolinka (= laakso), klju½ (= avain), koleso (= pyörä), ma-
laja (= pieni), ometka (= auma), postupka (= astunta), pjatiglasnaja (= vii-
sisävelinen), trjaska (= tärinä), tuga (= kireä), u¼asna (= kauhea).904 Osa ni-
mistä kuvaa jollakin tavalla ao. popevkan musiikillista laatua, osa taas ei ole
tässä mielessä selittäviä.

Seuraavassa nuottiesimerkissä on popevka koleso (pyörä) sellaisena kuin se
annetaan Kalašnikov”in neumiaakkostossa.905 Kalašnikov”in mukaan koleso
esiintyy neumidokumenteissa kahdessa eri asussa, joissa kummassakin on
kolme neumia, ja voidaan tulkita kolmella tavalla kontekstista ja sävelkor-
keusmerkeistä riippuen. Kyseinen popevka esiintyy kaikissa sävelmäjaksois-
sa, pääasiassa säkeen lopussa. Transkriptio on tämän tutkimuksen tekijän.

Nuottiesimerkki 6–121.

Seuraavilla sivuilla on nuottiesimerkki, joka sisältää Voznesenskïjn906 an-
tamat popevkat siten kuin ne esiintyvät eräissä kirkkoveisuissa. Kunkin näyt-
teen kohdalle on merkitty ao. veisun tai veisujen sävelmäjakso. Varsinaisen
popevkan osuus on merkitty hakasella, mikäli näytteessä on muutakin melo-
dia-aineistoa. Olen suomentanut popevkojen nimitykset siinä määrin kuin se
on mahdollista.

                                          
904 Bra¼nikov 1972, 203–208.
905 Kalašnikov” 1996, 35.
906 Voznesenskïj 1890, 134–136.
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Nuottiesimerkki 6–122 (1).
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Nuottiesimerkki 6–122 (2).

Razumovskïj907 antaa seuraavan muodon ja transkription u¼asna- (kauhea)
fitalle:

Nuottiesimerkki 6–123.

Tämä fita esiintyy toisessa ja kuudennessa sävelmäjaksossa sekä ensimmäisen
sävelmäjakson veisujen lopukkeissa.

Edellisten esimerkkien perusteella voidaan havaita, että popevkat ja muut
neumiluetteloissa esiintyvät kiinteät sävelkuviot ovat ongelmallisia käsitteitä,
kun yritetään selvittää musiikillista muotoutumista znamennyj-melodioissa.
Kyseiset sävelkuviot on kylläkin neumiluetteloissa järjestetty sävelmäjak-
soittain, ja niitä on nimetty runsaasti. Eri luetteloissa määrät vaihtelevat huo-
mattavasti. Bra¼nikovin908 mukaan eräässä laajimmista luetteloista909 ensim-
mäiseen sävelmäjaksoon on sijoitettu 182 nimettyä popevkaa, toiseen 151,

                                          
907 Razumovskïj 1867–69, 306.
908 Bra¼nikov 1972, 200–203. Lukumäärien laskeminen on lähteen sumeuden vuok-

si ollut vaikeaa. Näyttää myös siltä, että popevkojen lisäksi mukana on muitakin
kiinteitä sävelkuvioita.

909 Kokiznik”-käsikirjoitus 1600-luvun alusta, Solovetskin luostarin kokoelma £
752/690, Saltykov-Š½edrinin yleinen kirjasto [Venäjän kansalliskirjasto], Pietari.
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kolmanteen 77, neljänteen 129, viidenteen 102, kuudenteen 49, seitsemänteen
43 ja kahdeksanteen 129 – yhteensä 862 popevkaa. Nämä lukumäärät eivät
kaikin puolin vastaa kunkin sävelmäjakson melodista kompleksisuutta.

Voznesenskïjn910 mukaan popevkat sijoittuvat säkeiden tai lico-kuvioiden
loppuun, niiden karakteristisimpaan osaan.

Kiinteiden sävelkuvioiden luetteloihin ei välttämättä ole merkitty kaikkia
keskeisiä kuvioita. Merkinnän kriteerinä on ollut kunkin kuvion neumiasu, eli
sellaisia kuvioita ei välttämättä ole luetteloissa, joiden merkitsemiseen käyte-
tyt neumit ovat yksinkertaisia ja yksiselitteisiä, ja joidenkin kuvioiden neu-
miasun tulkinta vaihtelee myös sävelmäjaksosta riippuen. Lico- ja fita-
luettelot saattavat olla kohtalaisen täydellisiä, koska kyseisten kuvioiden
neumiasu on aina kompleksinen, eli sen tulkitseminen ei ole mahdollista
neumikirjoituksen yleisten sääntöjen avulla. Popevkojen kohdalla näin ei
välttämättä ole asia, sillä osa niistä on luettavissa ilman erityisiä ohjeita.911

Esim. Kalašnikov”in912 neumiaakkostossa popevkoja ja muita kiinteitä sävel-
kuvioita (monisävelisten perusneumien lisäksi) on yhteensä vain 14 kappa-
letta.

Näinollen ei ole takeita siitä, että luetteloissa ovat juuri ne melodiset solut,
jotka nykyaikainen musiikkianalyysi kykenee paljastamaan. Ja toistaiseksi
edes luetteloiden sisältöä ei ole täydellisessä muodossa julkaistu viivastokir-
joitukselle transkriboituna.

Seuraavassa nuottiesimerkissä tarkastelen kahta znamennyj-sävelmistön
toisen sävelmäjakson stikiiramelodiaa913 paradigmaattisen musiikkianalyy-
sin914 välineistöllä. Menetelmä näyttää paljastavan tarkastelemassani aineis-
tossa melodisten solujen tunnusmerkit täyttäviä muotoyksiköitä.

Nuottiesimerkissä kaksi stikiiramelodiaa on sijoitettu alakkain. Kummas-
sakin melodiassa yhteiset laajemmat segmentit eli tässä määrittelyssä melodi-
set solut olen varustanut kirjainmerkein suuraakkosten alkupäästä (A–L). Ai-
noa solu, joka esiintyy vain alemmassa stikiirassa, on varustettu kirjaimella Z.
Pienaakkosilla olen merkinnyt 2–3-sävelisiä segmenttejä, joilla ei näytä ole-
van itsenäistä muotoaluovaa merkitystä, vaan ne toimivat lähinnä liitesäveli-
nä. Yksittäisiä liitesäveliä en ole nimennyt. Varsinaisten solujen ja liitesävel-
solujen vähäiset variantit olen varustanut pilkuin.

                                          
910 Voznesenskïj 1890, 134.
911 Ks. Bra¼nikov 1984, 21–22; Gardner” 1978, 543. Voznesenskïjn (1890, 134)

mukaan popevkoissa voidaan käyttää erityisiä lyhennettyjä neumimerkkejä.
912 Kalašnikov” 1996, 31–38.
913 Oktoih” 1900, aukeamat 2–3.
914 Ks. Ruwet 1987; Nattiez 1982; 1990; Monelle 1992, 85–120.
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Nuottiesimerkki 6–124 (1).
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Nuottiesimerkki 6–124 (2).

Esimerkin toinen ja viimeinen systeemi sisältävät enemmän kuin kaksi vii-
vastoa. Lisäviivastoille olen kopioinut sellaiset solut, jotka esiintyvät kum-
massakin melodiassa useammin kuin kerran. Toisella systeemillä kopioidut
esiintymät (D, D’, D’’) ovat peräisin melodiasta solun ensimmäisen esiinty-
män jälkeen, viimeiselle systeemille kopioitu solu K esiintyy ensimmäisen
kerran aikaisemmin; sijoittelun perusteena on kunkin solun ensimmäinen
esiintymä ylemmässä melodiassa.

Tahtiviivat osoittavat tekstisäkeiden rajoja. Niistä havaitaan, että kahden
stikiiran säerakenne on erilainen, ja että melodiset solut voivat esiintyä myös
tekstisäerajojen yli.

Varsinaisia melodisia soluja on kaikkiaan 13 kappaletta, joista 12 ovat yh-
teisiä molemmille melodioille. Tämän lisäksi enemmän tai vähemmän kiin-
teitä liitesävelsoluja on kaksi kappaletta. On merkillepantavaa, että vaikka
melodiset solut ovat pääasiassa identtisiä molemmissa melodioissa, niiden
distribuutio vaihtelee. Ensimmäisessä stikiirassa toistuvia soluja on vain yksi
(D), toisessa toistuvat D ja K. Em. popevka koleso esiintyy solun J osana.

Esimerkin tarkoituksena on havainnollistaa znamennyj-musiikin muotope-
riaatetta karkealla tasolla eikä suinkaan olla yleispätevä esitys aiheesta. Mikäli
varsinainen tutkimuskohteeni olisi znamennyj-musiikki, analyysin korpus oli-
si luonnollisesti kahta vaatimatonta näytettä kattavampi. Paradigmaattinen
musiikkianalyysi voisi kuitenkin olla käyttökelpoinen työväline myös laa-
jemmassa znamennyj-musiikin muotoutumista käsittelevässä tutkimuksessa.
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Melodisista soluista tai formuloista kehkeytyvä muotorakenne yhdistää
varsinaisen znamennyj-sävelmistön melodioiden muotoperiaatteen bysantti-
laisen musiikin periaatteisiin.915 Samantyyppinen muotoperiaate, jossa melo-
diat rakentuvat kiinteitä melodiasoluja yhdistelemällä, on läsnä myös läntises-
sä, gregoriaanisessa kirkkomusiikissa sekä juutalaisessa jumalanpalvelusmu-
siikissa. Gregoriaaniseen musiikkiin liittyen periaatetta kutsutaan sentonisaa-
tioksi (centonization).916

6.7.2.2. Melodiset säkeet

Voznesenskïj917 analysoi znamennyj-sävelmistön melodioita osin toisenlai-
sista lähtökohdista. Hän ei pyri selittämään melodioiden muotoutumista po-
pevkojen, formuloiden tai melodisten solujen avulla vaan tarkastelee asiaa
melodisten säkeiden näkökulmasta. Voznesenskïjn918 mukaan melodiat muo-
dostuvat melodisista säkeistä, jotka eivät kuitenkaan ole välttämättä kiinteässä
suhteessa tekstisäkeisiin.

Melodisia säkeitä on Voznesenskïjn919 mukaan neljää eri lajia:

– – 1) rakenteeltaan tavallisia säkeitä, 2) säkeitä, joissa on komplek-
sista melodista kehittelyä, 3) rakenteeltaan erityisiä säkeitä (lähinnä
[sellaisia, joissa on] fitoja920) ja 4) yhdistettyjä, omaperäisiä ja seka-
laisia säkeitä.

Rakenteeltaan tavallisia melodiasäkeitä – variantteja ei ole laskettu erik-
seen – Voznesenskïj921 on löytänyt suurehkon mutta kuitenkin rajallisen mää-
rän:

                                          
915 Ks. Wellesz 1962, 325–348; Velimirović 1960, 61–67.
916 Ks. esim. Apel 1970, 139, 246. Sentonisaatio ei kuitenkaan ole vallitseva raken-

nepiirre kaikessa gregoriaanisessa kirkkomusiikissa. Apel (mts. 146, 340, 402)
mainitsee tässä yhteydessä lähinnä neljä hymnografista lajia: tractukset, gradu-
aalit ja responsoriot sekä vähemmässä määrin antifonit. – Myös ambrosiaanises-
sa kirkkomusiikissa esiintyy sentonisaatiota (ks. Anglès 1969, 70).

Sentonisaatio-termiä venäläisen kirkkomusiikin yhteydessä on viljellyt Gard-
ner” (1978, 125; Gardner 1962).

917 Voznesenskïj 1890, 117–188; 1889.
918 Voznesenskïj 1890, 118.
919 Voznesenskïj 1890, 120: » – – 1) stroki oby^nago postroenîq, 2) stroki

slovnago melodi^eskago razwitîq, 3) stroki osobago postroenîq (prei-
mu]estwenno öity) i 4) stroki slitnyq, originalxnyq i smê[annyq.»

920 Fitoista ja muista »kompleksisista säkeistä» ks. tarkemmin mts. 152–164.
921 Voznesenskïj 1889, 13–122.
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Sävelmäjakso Yleisiä säkeitä Harvoin tavattavia säkeitä
1. 12 11
2. 13 8
3. 15 –
4. 16 10
5. 16 + 10922 1
6. 18 –
7. 10 3
8. 14 8

Taulukko 6–125.

Jos variantit lasketaan mukaan, säkeiden määrä moninkertaistuu. Taulukossa
ei siis ole mukana niitä säkeitä, jotka sisältävät neumiaakkostoissa dokumen-
toituja licoja ja fitoja. Voznesenskïjn923 mukaan näitä on 214 licoa ja 67 fitaa.

Säkeiden melodialinja on tavallisesti nouseva–laskeva, harvemmin laske-
va–nouseva. Voznesenskïj erottaa säkeistä kolme osaa. Ne ovat alkuele (za-
pev), vartalo (osnova) ja loppuele (pripev).924 Vartalo on säkeen

– – olennainen ja karakteristinen osa – –. Säkeen alkuele ja lop-
puele,925 rakenteeltaan sangen vaihtelevia, eivät muodosta melodisten
säkeiden olennaista kvaliteettia eivätkä ole niiden karakteristisia osia,
vaan, koska ovat ulkopuolisia jatkoksia, joissakin säkeissä ovat läsnä,
toisissa eivät, ja [vartalonsa osalta] identtisissä säkeissä ovat erilai-
sia.926

Näin siis Voznesenskïjlla säkeiden identtisyys määrittyy vartalon identtisyy-
den perusteella. Alku- ja loppuele, joista jompikumpi tai molemmat saattavat
puuttua säkeestä, ovat toissijaisia. Toisinaan alku- ja/tai loppuele voivat olla
supistuneet yhteen säveleen (ks. nuottiesimerkki 6–126).

                                          
922 Jälkimmäinen määrä säkeitä esiintyy irmosseissa.
923 Voznesenskïj 1890, 119.
924 Mts. 120–121.
925 Olen ottanut vapauden kääntää Voznesenskïjn terminologian käyttämällä samoja

käsitteitä, jotka olen aiemmin itse esitellyt.
926 Voznesenskïj 1890, 121.
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Nuottiesimerkki 6–126.

Voznesenskïj927 jakaa vartalon sekä alku- ja loppueleen osiin eli jäseniin
(½len). Jäsenet ovat muutaman sävelen mittaisia melodisia entiteettejä, ja niitä
on säkeen osissa yhdestä kahteen, harvoin kolme. Voznesenskïj ei kuitenkaan
anna selkeitä kriteerejä vartalon ja eleiden segmentoimiseen.

6.7.2.3. Variointi

Voznesenskïj toteaa, että melodisen varioinnin merkitys varsinaisessa zna-
mennyj-sävelmistössä on suuri. Tämä johtuu paitsi melodioiden muoto-
organisaatiosta myös siitä, että »teksti ei mukaudu [tiettyyn] melodiaan vaan
melodia tekstiin». Variointi perustuu joko 1) säkeiden pidentymiseen/lyhenty-
miseen tai 2) melodiasävelten ja kuvioiden vaihtumiseen toisiksi.928

Säkeet voivat pidentyä seuraavilla tavoilla:929

• Säkeen tai sen osan ensimmäinen sävel voi pidentyä tai toistua.
• Säkeen tai sen osan ensimmäisen sävelen edelle voi liittyä sävel tai sävel-

toistoa ensimmäisestä sävelestä poikkeavalla säveltasolla.
• Säkeen tai sen osan ensimmäisen sävelen edelle voi liittyä kahdesta säve-

lestä koostuva asteittainen nousu.
• Säkeen tai sen osan ensimmäisen sävelen edelle voi liittyä oskilloiva sä-

velkuvio.
• Säkeen keskelle – yleensä sen vartalon jäsenten väliin – voi ilmaantua os-

killoiva sävelkuvio.

Lyhentyminen voi tapahtua seuraavasti:

• Vartalon alusta tai lopusta jää pois säveliä.
• Vartalon jäsenistä jokin – tavallisesti toinen lopusta lukien – lyhentyy tai

jää pois.
                                          
927 Voznesenskïj 1890, 122–128.
928 Mts. 138.
929 Mts. 138–142.
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Melodiakuvioiden tai sävelten vaihtuminen toisiksi melodian pidentyessä
tapahtuu diminuution keinoin:930

Nuottiesimerkki 6–127.

Myös melodiset (sekuntisuhteiset) tai harmoniset (terssi- tai kvarttisuhteiset)
yksittäiset sävelvaihdokset ovat mahdollisia.

Samoin tavataan osittaisia transpositioita. Säe tai sen osa voi transponoitua
johonkin intervalliin, joka ei välttämättä pysy vakiona. Kvarttitranspositioiden
lisäksi tavataan sekunti-, terssi- ja kvinttitranspositioita.931

Znamennyj-musiikissa esiintyy myös tavanomaista melodista koristelua.
Voznesenskïjn mukaan932 melodisen koristeen erottaa muusta varioinnista se,
että koristeet »eivät muuta – – [melodisen säkeen] olemusta – – ja että niillä
toisaalta on määrätyt muodot, jotka eivät sekoitu muihin melodian muutok-
siin.» Koriste voi sijoittua lähinnä säevartalon viimeiselle jäsenelle. Koristeet
ovat pääasiassa samanlaisia kuin muussakin (länsimaisessa) musiikissa: esim.
pidätyksiä, ennakkosäveliä, sivusävelliikkeitä, etuheleitä, mordentteja ja grup-
pettoja.

6.7.2.4. Melodiasäkeiden distribuutio

Distribuution perusteella melodiasäkeet jakaantuvat eri tyyppeihin. Osa sä-
keistä on ominaisia tietylle sävelmäjaksolle, ja edelleen osa näistä säkeistä
esiintyy vain tietyssä veisulajissa. Eräät säkeet ovat puolestaan yhteisiä kah-
delle tai useammalle sävelmäjaksolle. Tietyn sävelmäjakson säkeistä osa on
muita yleisempiä, osa taas esiintyy harvoin. Edelleen osa usealle sävelmäjak-
solle yhteisistä säkeistä esiintyy jossakin sävelmäjaksossa useammin, toisessa
harvemmin.933

                                          
930 Voznesenskïj 1890, 142–145.
931 Mts. 146–148. Vaihtuvan transpositiointervallin selityksenä voi luonnollisesti

olla neumikopioinnissa tai -transkriptiossa jossakin vaiheessa tapahtunut virhe.
932 Mts. 149–152.
933 Mts. 164–169.
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6.7.2.5. Tekstin ja melodian suhde

Teksti siis määrää varsinaisen znamennyj-sävelmistön melodioiden muodon.
Tekstin sijoittelu melodiaan noudattaa joitakin yleispäteviä sääntöjä, kuten
että yhdelle tekstitavulle on sijoitettu »ei vähemmän kuin kaksi neljäsosa-
nuottia. Poikkeukset ovat harvinaisia.» Edelleen tekstin painolliset tavut vai-
kuttavat melodian kulkuun siten, että painollisten tavujen metrinen kesto on
tavallisesti painottomia suurempi – yleensä kokonuotti tai enemmän – ja että
painollisissa tavuissa säveltaso on tavallisesti korkeampi kuin painottomissa.
Tämä ilmenee erityisen selvästi semanttisesti merkittävien sanojen kohdal-
la.934

6.7.3. Melodioiden vaihtelu eri lähteissä

Voznesenskïj kirjoittaa, että neumikäsikirjoituksissa esitetyt znamennyj-veisut
eivät kokeneet merkittäviä muutoksia, kun ne transkriboitiin viivastokirjoituk-
selle ja painettiin Synodin nuottikirjoihin.935 Esitystavoissa on kuitenkin myös
joitakin eroja. Verrattuna varhaisimpiin käsikirjoituksiin Synodin julkaisuissa
hymnografiset tekstit annetaan patriarkka Nikon”in toiminnan seurauksena
syntyneessä korjatussa asussa. Samoin oikeinkirjoitusta yhtenäistettiin ja tar-
peettomasta vokaalien toistosta936 luovuttiin.937

Jotkin melodiat on Synodin laitoksissa transponoitu eri tasolle neumilähtei-
siin verrattuna – yleensä alakvarttiin, joskus alasekuntiin. Samoin melodiava-
rianteissa on eroja: neumilähteissä esiintyvät sekuntisuhteiset sävelvaihdokset
saattavat nuottilaitoksissa olla korvautuneet terssisuhteisilla (harmonisilla) sä-
velvaihdoksilla. Edelleen Synodin julkaisuissa fita-kuviot saattavat joskus

                                          
934 Voznesenskïj 1890, 174–179.
935 Voznesenskïj mts. 223: »– – näissä viimeisissä redaktioissa, huolimatta notaa-

tiojärjestelmän muutoksesta, stolp- tai znamennyj-sävelmistö ei kokenut min-
käänlaisia oleellisia muutoksia.» [»– – w_ \toj poslêdnej redakcîj, ne
smotrq na izmênenîe notnoj sestemy {po. sistemy}, stolpowoj ili zna-
mennyj rospêw_ ne poterpêl_ nikakih_ su[estwennyh_ izmênenîj.»]
Ks. myös mts. 224–225.

Nykyiset znamennyj-musiikin tutkijat omaavat tosin poikkeavia mielipiteitä:
ollaan sitä mieltä, että ainoastaan neumilaitokset vastaavat todellista musiikki-
traditiota (suullinen tieto Pietarin konservatorion dosentti Albina Kru½ininalta
10.3.2001 Helsingissä pidetyssä valamolaisen kirkkomusiikin seminaarissa). Tä-
män tutkimuksen puitteissa ei ole kuitenkaan mahdollista ottaa kantaa siihen,
miten tarkasti Synodin julkaisuissa esitetty znamennyj-musiikin asu edustaa to-
dellista perinnettä.

936 Bysanttilaiseen perinteeseen nojaavissa neumilaitoksissa vokaali on melismojen
yhteydessä edelleenkin tapana toistaa kunkin neumimerkin alla. Ks. esim. Niko-
laidis 1997.

937 Voznesenskïj 1890, 225–227.
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esiintyä lyhennetyssä asussa; näiltä osin eroja on myös eri neumilähteiden
kesken. Toisinaan neumilähteiden pitkät nuottiarvot ovat nuottijulkaisuissa
voineet lyhentyä, esim. kahdeksasosaa edeltävä kokonuotti on voinut kor-
vautua pisteellisellä neljäsosalla ( @ % → &. % ). Voznesenskïj pitää edellämai-
nitun tyyppisiä aika-arvojen muutoksia osoituksena länsimaisen musiikin ja
notaatioteknisten oikeinkirjoitusvaatimusten vaikutuksesta.938

Olen havainnut, että Synodin julkaisuissa ja muissa viivastokirjoituksella
laadituissa znamennyj-musiikin lähteissä melodioiden yksityiskohdissa
esiintyy joitakin eroja.939 Nämä erot ovat kuitenkin huomattavasti vähäisempiä
kuin on laita esim. kiovalaisen ja kreikkalaisen sävelmistön melodioiden koh-
dalla. Näinollen katson, että viivastokirjoitukselle transponoitu znamennyj-
musiikki edustaa riittävässä määrin kirkkomusiikin kanonista traditiota tämän
tutkimuksen edellyttämässä tarkkuudessa.

                                          
938 Voznesenskïj 1890, 227–229.
939 Nähtävästi suunnilleen vuodesta 1865 alkaen Synodin julkaisujen znamennyj-

melodioihin tehtiin joitakin tarkistuksia tarkoitusta varten perustetun komitean
toimesta, johon kuului ainakin Razumovskïj tai joku hänen kollegansa. Tiedot
tällaisen komitean toiminnasta ovat kuitenkin hataria. (Ks. Campbell 1989, 375.)
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6.8. Suomalaisen sävelmistön melodiat, joiden lähteenä on varsinai-
nen znamennyj-sävelmistö

Kuten olen aiemmin todennut, suomalaisessa kirkkomusiikkitraditiossa zna-
mennyj-musiikin osuus on sangen vähäinen. Kun kartoitin suomalaisen kah-
deksansävelmistön lähteitä, havaitsin kuitenkin, että viidennen ja kuudennen
sävelmäjakson kanonisävelmien esikuvana on lähinnä znamennyj-sävelmistö.

Seuraavassa tarkastelussa vertailuaineistoa ovat Bahmetev”in obihodin
vastaavat sävelmät, kanonisista sävelmistä znamennyjn lyhennetyt ja lyhen-
tämättömät muodot sekä L’vov”in kreikkalaisen sävelmistön irmossit. Vaikka
jälkimmäiset kuuluisivat otsikkonsa perusteella kreikkalaiseen sävelmistöön,
sekä viidennen että kuudennen sävelmäjakson kanoni edustaa lyhennettyä
znamennyjtä.940 Tästä syystä sävelmistön tunnus G on nuottiesimerkeissä si-
joitettu lainausmerkkeihin.

6.8.1. Viidennen sävelmäjakson kanonisävelmä

Kasangon941 mukaan

Viidennen sävelmäjakson kanonisävelmä on siitä erikoinen, että siinä
esiintyy kaikkiaan neljä erilaista säettä, jotka eivät ollenkaan toistu.
Tällä sävelmällä laulettavat veisut ovat siis jaettavat enintäin neljään
säkeeseen. Aivan poikkeuksellisesti voidaan toisen säkeen jälkeen li-
sätä lyhyt välisäe – –, jolloin veisuun tulee siis viisi säettä.

Käytännössä »välisäe» (x) ei esiinny missään suomalaisessa nuottilähteessä
mutta löytyy vertailuaineistosta. On merkillepantavaa, että tarkasteltavassa 1.
irmossissa säe x jopa toistuu. Suomalaiselle sävelmälle ei ole löydettävissä
tässä vertailussa yksiselitteistä lähdettä; Bahmetev”in toisinto poikkeaa siitä
muiltakin osin.

Tarkastelun kohteena on 1. irmossi. Vertailumelodiat on jaettu useampiin
säkeisiin kuin suomalainen muoto, eli niiden säerakenne ei vastaa suomalais-
ta. Olen kuitenkin nuotintanut ja analysoinut ne suomalaisen sävelmän säeja-
on perusteella, jolloin yksi suomalaisen sävelmän säe voi sisältää kaksi ver-
tailusävelmän säettä. Tällöin olen erottanut nämä säkeet katkoviivoilla.

Viidennen sävelmäjakson kanonisävelmiä tarkasteltaessa näyttää siltä, että
sävelmät ovat muodoltaan säännöllisempiä kuin znamennyj-musiikki keski-
määrin. On kuitenkin huomattava, ettei toistuvia säkeitä ole suomalaisessa sä-
velmässä, ja muissa sävelmissä enintään yksi (x).

                                          
940 Ks. luku 5.1.2.
941 A. Kasanko 1938, 12–13.
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Nuottiesimerkki 6–128 (1).
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Nuottiesimerkki 6–128 (2).
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Nuottiesimerkki 6–128 (3).

Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I942 Säe II Säe III Säe IV Säe V Säe VI
B 1869 – B
1892 SZ – B
1916 O/SZ – B
1892 Z A –
Pot. 1898 Z A –

Taulukko 6–129.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 a–g L’vov” »G» a–g
B 1869 a–g 1892 Z a–g
1892 SZ a–e(g) Pot. 1898 Z a–g
1916 O/SZ a–g

Taulukko 6–130.

Ambitukset eri sävelmissä ovat siis koko lailla identtiset.

                                          
942 En ole huomioinut katkoviivoin erotettuja säkeitä.
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Seuraavassa taulukossa ovat säkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe x Säe 3 Säe 4
SV 1957 (cd)edDCHCD (cd)edcCHCDCHCD [!DEDE] EFGFE EDCHCHA
B 1869 (cd)edDECHCD decCHCDCHC !DEDE (ec)de EFGFE (cde)EDCHCHA
1892 SZ c(d)edDCHCD (d)cde(d)cCHCDCHCD !(E)DE(FE)D {cde EFGFE}943 EDCHCHA
1916 O/SZ c(d)edDECHCD dce(d)cCHCDCHCD !EDFE (ede) EFGFE EDCHCHA
L’vov” »G» cdedDCHCD decCHCDCHC !DEDFE de EFGFE ceEDCHCHA
1892 Z acdedDCHAHCD dcdedcCHAHCDC !(D)EFGFEDE – cdeEDCDCHAHCHA
Pot. 1898 Z acdedDCHAHCD dhcdedcCHAHCDCHC !(C)DEDEFG(F)E – ceEDCDCHAHCHA

Taulukko 6–131.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe x Säe 3 Säe 4
B 1869 I.AR II.L4/5 I.R II.L7/8 I.E I.RL I.RL
1892 SZ I.ARL / I.RL II.A2/2 I.RL (II.A5/5) II.E2/4 / II.E3/4 I.RL I.ARL
1916 O/SZ I.AR II.L4/5 / II.A2/2 I.RL (II.A3/3) I.RL I.ARL
L’vov” »G» I.ARL / I.RL II.A2/2 I.R II.L7/8 II.E3/4 I.RL I.RL
1892 Z I.R II.A4/4L3/5 / II.A2/2 I.R II.L3/8(A5/5) II.E3/4 – I.R II.L4/7
Pot. 1898 Z I.R II.A4/4L3/5 / II.A2/2 I.R II.L6/8(A5/5) II.E4/4 – I.R II.L4/7

Taulukko 6–132.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

                                          
943 Säe ei esiinny tässä veisussa.
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Sävelmä Säkeiden määrä identtisyysluokissa944

I.ARL I.RL I muut II
1892 SZ 1–2 2–3 0–2
1916 O/SZ 1 2 1 1–2
L’vov” »G» 0–1 2–3 1 1–2
B 1869 2 2 2
1892 Z 3 3
Pot. 1898 Z 3 3

Taulukko 6–133.

Lähimpinä suomalaista sävelmää ovat tässä tarkastelussa vuosien 1892 ja
1916 lyhennetyt sävelmämuodot, ja niitä seuraa L’vov”in muoto. Vasta näi-
den jälkeen sijoittuu Bahmetev”. Kaukaisimmat sävelmät suomalaiseen ver-
rattuna ovat vuosien 1892 ja 1898 lyhentämättömät toisinnot, joissa myös sä-
keiden määrä on suomalaista sävelmää pienempi.

6.8.2. Kuudennen sävelmäjakson kanonisävelmä

Kasangon mukaan suomalaisen käytännön kanonisävelmä on täydellisemmän
toisinnon yksinkertaistettu muoto. Täydellisenä kuudennen sävelmäjakson
kanonisävelmä esiintyy Kasangon mukaan Hautaustoimituksessa, eli vuoden
1913 painoksessa; vuoden 1959 painoksessa puolestaan on ainoastaan kolme
kyseisen kanonin irmossia. Kasanko toteaa kanonisävelmän täydellisen muo-
don olevan »erittäin monimutkainen».945

Kasanko on laatinut myös tästä muodosta sävelmäkaavan, joka kuitenkin
näyttää olevan säenumeroinnin osalta epälooginen. Hän mainitsee sävelmän
»erikoisuudeksi» sen, että »säkeet pyrkivät yhtymään toisiinsa», ts. yksi teks-
tisäe voidaan sävelittää kahdella melodiasäkeellä.946

Bahmetev”in obihodissa painettu kuudennen sävelmäjakson sunnuntai-
kanoni edustaa em. kompleksista muotoa, kun suomalainen Vigilia II:ssa ja
Sunnuntaivigiliassa painettu kanonisävelmä on yksinkertaistettu. Yksinker-
taistettua kanonisävelmää ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen venäläisessä
aineistossa, joten vaikuttaa mahdolliselta, että kyseisen muodon takana ovat
saattaneet olla kahdeksansävelmistön suomalaiset toimittajat.

Tarkasteltavana on 1. irmossi. Suomalaisen sävelmän samoin kuin Bahme-
tev”in olen nuotintanut kaksiäänisenä. Molemmissa sävelmissä ylempi ääni on
sopraano, alempi altto, mutta erilaisen asettelun vuoksi suomalaisen sävelmän
sopraano vastaa Bahmetev”in alttoa ja altto sopraanoa. Myös Kasangon947 mu-
kaan suomalaisen sävelmän »perusmelodia on altolla», joka lähinnä vastaa ka-
                                          
944 Säettä x ei ole huomioitu.
945 A. Kasanko 1938, 14–16.
946 Mp. – Juuri tämä seikka kuuluu znamennyj-sävelmistön ominaisuuksiin.
947 Mts. 14.
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nonisia melodioita.
Sävelmien säerakenteet ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1  |2|        3|    4|| –
B 1869 |1  |2|    1|2|3|2|  4|| Ø948

1916 SZ |1|2|3|  x|1|2|3|  x|4|| Ø
1892 SZ |1  |2|    1|2|  2|  4|| Ø949

L’vov” »G» |1  |2|    1|2|  2|  4|| Ø
1892 Z |1  |1|2|  1|2|  2|  4|| Ø
Pot. 1898 Z |1  |1|2|  1|2|  2|  4|| Ø

Taulukko 6–134.

Venäläisen aineiston säkeittäinen tarkastelu osoittaa, että säerakenne on
kohtalaisen kompleksinen ja vaihteleva eri sävelmämuodoissa, ja samoja
tekstisäkeitä on sijoiteltu toisinnoissa eri sävelmäsäkeisiin. Erikseen käsiteltä-
viä säevariantteja en ole ottanut mukaan tarkasteluun; sävelmäsäkeitä olen
numeroinut kaikkiaan viisi (1–4, x). Koska säe 3 puuttuu useista sävelmistä,
ja niissä, joissa se on mukana, esiintyy myös säe x, säerakenteiden ident-
tisyysluokat eivät toteudu.

Säerakenteiden varianssin vuoksi tarkastelen tätä sävelmää myös sävel-
tasosegmenttien (s1, s2, s3, s3’ ja s4) avulla.

                                          
948 Säe x on huomioitu, vaikkei sitä ole mukana tässä veisussa.
949 Kuten edellinen viite.
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Nuottiesimerkki 6–135 (1).
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Nuottiesimerkki 6–135 (2).
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Nuottiesimerkki 6–135 (3).
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Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe
I

Säe
II

Säe
III

Säe
IV

Säe
V

Säe
VI

Säe
VII

Säe
VIII

Säe
IX

Säe
X

Säe
XI

1892 SZ – – D –
L’vov” »G» – – – – D –
1892 Z – A B – C – – E
Pot. 1898 Z – A B – C – – E

Taulukko 6–136.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957, altto c#–g L’vov” »G» c#–f
B 1869, sopraano (h)c#–g 1892 Z c–f
1916 SZ h–g Pot. 1898 Z c–f
1892 SZ (h)c–f(g)

Taulukko 6–137.

Havaitaan, että sävelmien ambitukset vaihtelevat, eikä suomalaisen sävelmän
ambitus ole selkeästi suppeampi kuin vertailuaineistossa.

Seuraavassa taulukossa ovat säkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe x Säe 3 Säe 4
SV 1957, altto DEF FED – EFGFED DEFEDC#DEDC#D
B 1869, sopraano (D)EF FED [DECHCD]950 EFGFEDE !FEDEFEDEFEDC#DEDC#D
1916 SZ DEF FED DECHCD EFGFED !EFEDCDEDCD
1892 SZ DEF (df) FED [DECHCD] [EDEFGFE] !DFEFEFEDCDEDCD
L’vov” »G» c#(d)e E(C)DEF FED(E) – – !EFEDEFEDC#DEDC#D
1892 Z !(CDEDEC)DEF !FED(CD)ED – – !DEFEDEDEFEDCDEDCD
Pot. 1898 Z !(CDEDC)DEF !(D)FED(CD)ED – – !DEFEDEDEFEDCDEDCD

Taulukko 6–138.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

                                          
950 Ele on merkitty hakasulkuihin, jos kyseinen säe puuttuu tästä veisusta mutta

löytyy ao. sävelmästä jostakin muusta irmossista.
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4951

B 1869, sopraano I.ARL / I.AR II.L2/3 I.ARL I.AR II.L6/6 II.E11/11
1916 SZ I.ARL I.ARL I.ARL II.E4/11 {II.E10/11}952

1892 SZ I.ARL I.RL [I.AR II.L5/6]953 II.E4/11 {II.E10/11}
L’vov” »G» II.L3/3 I.ARL / I.AR II.L3/3 – II.E10/11
1892 Z I.E / II.E3/3 II.E3/3 – II.E5/11 {II.E11/11}
Pot. 1898 Z II.E3/3 II.E3/3 – II.E5/11 {II.E11/11}

Taulukko 6–139.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL / I.E I.RL I muut II

1916 SZ 3 1
B 1869, sopraano 1–2 1–2 2–3
1892 SZ 1 1 1 2
L’vov” »G» 0–1 0–1 2–3
1892 Z 0–1 2–3
Pot. 1898 Z 3

Taulukko 6–140.

Lähimmäksi suomalaista sävelmää tulee tässä tarkastelussa vuoden 1916
lyhennetty znamennyj-sävelmä. Vasta sen jälkeen sijoittuu Bahmetev”, jota
seuraavat vuoden 1892 lyhennetty sävelmä, L’vov”in sävelmä (myös lyhen-
netty znamennyj ja vuoden 1892 lyhentämätön sävelmä. Säe 4 ei ole missään
sävelmämuodossa identtinen suomalaisen kanssa; lisäksi suomalaisen, Bah-
metev”in ja L’vov”in sävelmien moodi poikkeaa tässä säkeessä kanonisesta
aineistosta. Hovikapellan soinnutustyylissä neliäänisissä sävelmämuodoissa
on ollut tarpeen korottaa d-mollin johtosävel, jolloin neljäs säe on voitu soin-
nuttaa käyttäen d-mollin dominanttia.

Sävelkorkeussegmentit jakaantuvat melodioissa seuraavasti:

                                          
951 Säe x ei sisälly vertailuun, koska suomalaisessa sävelmässä ei ole vastaavaa.
952 Aaltosuluissa oleva vaihtoehto on tulos siinä tapauksessa, että suomalaisen me-

lodian korotettu c jätetään huomioonottamatta.
953 Säe puuttuu tästä veisusta.
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Sävelmä Säe
I

Säe
II

Säe
III

Säe
IV

Säe
V

Säe
VI

Säe
VII

Säe
VIII

Säe
IX

Säe
X

Säe
XI

SV 1957, altto s1 – – s2 – – – s3 – – s1, s4
B 1869, sopraano s1 – – s2 s1 s2 s3 s2 – s1, s2, s4
1916 SZ s1 s2 – s3 (s2) s1 s2 s3 s4
1892 SZ s1 – – s2 s1 s2 {s3’} s2 – s4
L’vov” »G» s1 – – s2 – s1 s2 – s2 – s2, s4
1892 Z s1 – s1 s2 – s1 s2 – s2 – s1, s2, s4
Pot. 1898 Z s1 – s1 s2 – s1 s2 – s2 – s1, s2, s4

Taulukko 6–141.

Tarkastelusta havaitaan, että suomalaisen sävelmän neljä segmenttiä esiin-
tyvät Bahmetev”illa sekä lyhennetyissä sävelmämuodoissa (vuoden 1892 ly-
hennetyssä sävelmässä s3 on lyhentynyt segmentiksi s3’). Segmentit s1, s2 ja
s4 esiintyvät myös L’vov”illa ja lyhentämättömissä sävelmämuodoissa, joten
kompleksisemmissakin sävelmissä ovat läsnä suomalaisen sävelmän keskeiset
elementit.954

                                          
954 S4:n kohdalla on tarpeen eliminoida ero c/cis.
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6.9. Bulgarialainen sävelmistö

Kiovalaisten laulajien tuomana 1600-luvun puolivälissä Moskovaan saapui
myös bulgarialainen sävelmistö. Bulgarialaista sävelmistöä tavataan lähinnä
viivastokirjoituksella laadituissa dokumenteissa.955 Varhaisissa lounaisvenä-
läisissä neliönuottikäsikirjoituksissa, joita tunnetaan vuodesta 1652 alkaen,
sekä ensimmäisessä painetussa irmologionissa vuodelta 1700956 on bulgaria-
laisen sävelmistön veisuja;957 kirjassa niiden sävelmistöksi mainitaan »ból-
gar’».958 Voznesenskïjn959 mukaan sävelmistön

konstruktio ja melodinen olemus – – todistavat selvästi, että tämä sä-
velmistö on slaavilainen eikä venäläinen tai lounaisvenäläinen. Jois-
sakin isovenäläisissä nuottikirjoissa bulgarialaista sävelmää nimite-
tään toisinaan kiovalaiseksi tai etelävenäläiseksi, mutta Kiovassa sen
paremmin kuin Lounais-Venäjällä sävelmää ei myönnetä sikäläiseksi
vaan kutsutaan sitä bulgarialaiseksi.

Voznesenskïj960 esittää, että sävelmistön ei-venäläisestä alkuperästä on to-
disteena myös sävelmistöön kuuluvien veisujen valikoima. Veisuja on vähän,
ja valikoimaan kuuluu lähinnä sellaisia hymnografisia tekstejä, joihin ei löydy
melodioita znamennyj- ja kiovalaisista sävelmistöistä, kuten joidenkin juhla-
päivien tropareita ja kontakkeja – eli veisuja, jotka isovenäläisessä käytännös-
sä esitettiin 1600-luvun puolivälistä alkaen kreikkalaisella sävelmistöllä – se-
kä sunnuntaipäivien katismatropareita.961 Bulgarialaisen sävelmistön veisut

                                          
955 Voznesenskïj 1891, 74–75. Voznesenskïj (mts. 1) mainitsee, että on olemassa

myös alkuperäisistä nuottikäsikirjoituksista laadittuja neumikäännöksiä.
956 Puolalaisalueella, Lvovin kaupungissa Galitsiassa painettu L’vovskïj Irmolog”

(Gardner” 1982, 102). Moskovassa ensimmäiset neliönuottikirjat painettiin vasta
vuonna 1772.

957 Voznesenskïj 1891, 72.
958 Gardner” mts. 110.
959 Voznesenskïj 1891, 72.
960 Mts. 72–73, 1.
961 On merkillepantavaa, ettei katismatropareita todellakaan löydy edes znamennyj-

sävelmistöstä niiltä osin kuin se on painettu Synodin julkaisuihin. Voznesenskïj
(1891, 91) toteaa tämän johtuvan siitä, ettei katismatropareita olisi Venäjällä ta-
vallisesti laulettu edes luostareissa, joiden jumalanpalvelukset toimitetaan täy-
dellisemmin kuin seurakuntakirkoissa. Loogisimpana selityksenä on kuitenkin se
tosiasia, että Stoglav-kirkolliskokous määräsi vuonna 1551 katismatroparit luet-
taviksi sen sijaan, että ne laulettaisiin. Tässä valossa on arvoitus, miksi sitten
bulgarialaisen sävelmistön katismatroparit päätyivät Synodin nuottikirjoihin. –
Tein asian tiimoilta tiedusteluja internetin välityksellä, ja sain vastauksen, että
venäläisessä traditiossa lähinnä vain ns. karpaattivenäläisessä nykykäytännössä
Yhdysvalloissa katismatroparit lauletaan.
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ovat myös tavallisesti melismaattisia ja soveltuvat parhaiten käytettäviksi
juhlapäivien jumalanpalveluksissa. Kyseessä ei siis ole perussävelmistö vaan
luonteeltaan muita täydentävä.

Sävelmistön melodioiden rakenne

ei muistuta sen paremmin muinaista kuin nykyistä kreikkalaista [ju-
malanpalvelusmusiikkia] – – eikä siinä ole juuri mitään yhteistä
epäilyksettä venäläisten sävelmistöjen – znamennyjn ja kiovalaisen [
– kanssa] – –.962

Voznesenskïjn mukaan tiettyä yhtäläisyyttä on sen sijaan havaittavissa ver-
rattaessa bulgarialaisen sävelmistön melodioita slaavilaiseen kansanmusiik-
kiin sekä myöhemmän ajan serbialais-bulgarialaisiin kirkkosävelmiin.963

Voznesenskïj964 päätyy olettamaan, että bulgarialaisen sävelmistön alkuperä
olisi todellakin Bulgarian kirkossa. Hänen mukaansa sävelmistö olisi syntynyt
sinä historiallisena ajanjaksona, jolloin Bulgarian kirkko oli hallinnollisesti it-
senäinen (vuosina 1234–1463) ja jolloin maa ei ollut vielä turkkilaisten mie-
hittämä ja kirkollisen kulttuurin kukoistuksen myötä myös jumalanpalvelus-
kirjoja tuotettiin runsaasti.965 Myöhemmin Bulgaria joutui Kreikan kirkon vai-
kutuspiiriin, ja tänä aikana oletettu kansallinen musiikkiperinne korvautui
kreikkalaisella. Alkuperäinen musiikki olisi kuitenkin säilynyt Athoksen slaa-
vilaisissa luostareissa, joista se olisi pyhiinvaeltajien ja munkkien mukana
kulkeutunut Venäjälle. Athoksella sävelmistön kerrotaan olleen käytössä vielä
1700-luvulla, mutta se korvautui sittemmin sielläkin kreikkalaisella musiikil-
la.

Myös Gardner”966 yhtyy tähän käsitykseen. 1600-luvulla Athoksella oli
runsaasti lounaisvenäläisiä kilvoittelijoita. Gardner” arvelee, että sävelmistön
olisivat tuoneet Lounais-Venäjälle henkilöt, jotka olivat vierailleet eteläslaa-
vien, bulgaarien ja serbien, luona tai heidän luostareissaan Athoksella – ve-
näläiset eivät tuohon aikaan tehneet suurta eroa bulgaarien ja serbien välillä.
Sävelmistön alkuperä on joka tapauksessa arvailujen varassa, sillä Bulgarian
kirkkomusiikista kyseiseltä ajalta ei ole tehty tutkimuksia.

                                          
962 Voznesenskïj 1891, 74.
963 Mts. 74, 7–8. Kirjoittaja mainitsee, että slaavilaisen kansanmusiikin »motiiveja

ja periaatteita» olisi havaittavissa erityisesti 1., 3., 4., ja 5. sävelmäjakson Jumala
on Herra -veisuissa. Hän ei anna kansanmusiikista nuottiesimerkkejä eikä muu-
toinkaan osoita konkreettisia yhtäläisyyksiä mainittujen musiikinlajien välillä.
Serbialais-bulgarialaiseksi aineistoksi hän mainitsee serbialaisen Kornilïj Stan-
kovi½” in neliääniset nuottijulkaisut 1800-luvun puolivälistä. Näitä en ole saanut
käsiini.

964 Mts. 79–81.
965 Kirkkomusiikkidokumentteja ei kuitenkaan ole tuolta ajalta tiettävästi paljastu-

nut.
966 Gardner” mts. 111.
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6.9.1. Bulgarialaisen sävelmistön korpus

Bulgarialainen sävelmistö on nykyisin tunnetussa muodossaan vajaa ja muita
kanonisia sävelmistöjä huomattavasti suppeampi: se sisältää niukasti melodi-
oita vain muutamaan hymnografian lajiin.967 Täydellisimmässä asussaan bul-
garialainen sävelmistö esiintyy lounaisvenäläisissä irmologioneissa ja muissa
käsikirjoituksissa. Niissä tavataan mm. kahdeksan sävelmäjakson sunnuntai-
päivien troparit, dogmistikiirat ja katismatroparit sekä eräitä stikiiroita ja juh-
lapäivien veisuja (mm. palmusunnuntain kanonin irmossit).968

Synodin julkaisuissa sävelmistön veisuvalikoima on suppeampi. Vuoden
1860 ja sitä edeltävissä obihodeissa bulgarialaisella sävelmistöllä esitetään kah-
deksan sävelmäjakson Jumala on Herra -veisut ja niihin liittyvät katisma-
troparit (sunnuntaitroparit puuttuvat) sekä seuraavat veisut: liturgian Totisesti
on kohtuullista (1. säv.), suuren lauantain tropari Kunniallinen Joosef (2. säv.),
joulun kontakki, suuren perjantain stikiirat Joosef Nikodeemuksen kanssa ja
Tulkaa, ylistäkäämme ikimuistettavaa Joosefia (5. säv.), suuren paaston viiden-
nen lauantain tropari969 (puuttuu aineistooni kuuluvista painoksista) sekä litur-
gian Jumalan ainokainen kuolematon Poika (8. säv.).970 Vuoden 1892 obihodis-
sa bulgarialaisen sävelmistön koko osuus rajoittuu viimemainittuun veisuun.

Sputnik” psalomš½ikassa (1916) on joitakin vanhempien obihodien bulga-
rialaisen sävelmistön veisuista, mutta siitä puuttuvat edellisten Jumala on Her-
ra -veisut ja katismatroparit (2. sävelmäjaksoa lukuunottamatta) sekä Joosef
Nikodeemuksen kanssa. Vanhan aineiston lisäksi teokseen on ilmaantunut kaksi
uutta bulgarialaista melodiaa: suuren lauantain parimialauselmat sekä kuuden-
nen sävelmäjakson lyhennetty troparisävelmä, jolla sunnuntaitroparin lisäksi
annetaan Jumala on Herra -veisu. Samainen sävelmä esiintyy myös Bahme-
tev”in obihodissa,971 josta se on tullut vuoden 1957 Sunnuntaivigiliaan. On jos-
sakin määrin kyseenalaista, onko melodia luettavissa bulgarialaiseen sävelmis-
töön kuuluvaksi, vaikka se vastaa rakenteeltaan bulgarialaisen sävelmistön
melodioiden muotoperiaatteita. Käsittelen sitä tarkemmin luvussa 6.10.1.

Vaikka bulgarialaisen sävelmistön korpus sisältää vain muutamia melodioita,
on merkillepantavaa, että niistä huomattava osa on kulkeutunut myös suomalai-
seen traditioon. Suomenkielisinä ovat olemassa mainitut suuren perjantain sti-
kiirat, Kunniallinen Joosef, joulukontakki972 sekä em. lyhennetty sävelmä.
                                          
967 Gardner” 1978, 128–129.
968 Voznesenskïj 1891, 2.
969 Povelennoe tajno priem v razume (8. säv.). Tekstiä ei ole toistaiseksi julkaistu

suomennettuna.
970 Ks. Voznesenskïj 1891, 3.
971 Obihod” 1869a.
972 Näistä Tulkaa, ylistäkäämme ja joulukontakki ovat Bortnjanskïjn sovituksia (ks.

tämän tutkimuksen luku 3.4.2. ja nuottiesimerkki 3–8). Kunniallinen Joosef sekä
Joosef Nikodeemuksen kanssa ovat puolestaan Petr”  Tur½aninov” in käsialaa.
Jälkimmäinen lienee kylläkin harvoin käytössä. Ks. Veisatkaa Herralle III 1981.
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6.9.2. Bulgarialaisen sävelmistön melodiat

Bulgarialaisen sävelmistön eri sävelmäjaksojen melodisista ominaisuuksista
voidaan tehdä havaintoja, vaikka sävelmistö onkin muita kanonisia sävelmis-
töjä huomattavasti suppeampi. Aineistoa on nimittäin olemassa jokaisesta
kahdeksasta sävelmäjaksosta. Täydellisen kokoelman muodostavat Jumala on
Herra -veisut ja niihin liittyvät katismatroparit. Razumovskïj973 ja Voz-
nesenskïj974 antavat sävelmäjaksoille seuraavat ominaisuudet:

Sävelmäjakso Sävelala Vallitseva sävel Päätössävel
1. c-d-e-f-g f (tai e) d (tai c)
2. h-c-d-e(-f) e h
3. (a-h-)c-d-e-f e (tai d) d
4. a-h-c-d-e /

g-a-h-c-d(-e-f)
d /
d (tai c)

h tai e /
h tai a (tai d tai g)

5. a-h-c-d-e /
(g)-a-h-c-d-e(-f-g-a-b)

e (tai d) a (tai e tai d)

6. a-h-c-d(-e) d (tai c) h (tai d)
7. c-d-e-f(-g) f c
8. c-d-e-f-g e (tai d) c (tai d tai g))

Taulukko 6–142.

Taulukosta nähdään, että bulgarialaisen sävelmistön säveltaso-organisaatio
on sangen monipolvinen verrattuna kiovalaiseen ja kreikkalaiseen sävel-
mistöön.

Kun useimmat kiovalaisen ja kreikkalaisen sävelmistön melodioista ovat
syllabisia tai vain lievästi melismaattisia, bulgarialaisen sävelmistön kohdalla
melismaattisuus ja kompleksinen melodiikka ovat vallitsevia. Voznesens-
kïjn975 mukaan kuitenkin kolmannen ja erityisesti seitsemännen sävelmäjak-
son melodiat ovat muita köyhempiä; sama koskee näitä sävelmäjaksoja myös
kiovalaisessa ja znamennyj-sävelmistössä. Joissakin melodioissa on tavan-
omaisen asteliikkeen lisäksi suurehkoja hyppyjä, kvinttejä ja jopa oktaave-
ja.976

Tämäkin sävelmistö voidaan jakaa suureen ja pieneen (tai päivittäiseen)
melodioiden melismaattisuusasteen perusteella.977 On kuitenkin huomattava,
ettei päivittäisen sävelmistön melodioita juurikaan tavata Synodin nuottikir-
joissa. Niiltä osin kuin Voznesenskïj on perehtynyt niihin käsikirjoituksissa,

                                          
973 Razumovskïj 1867–69, 176–179.
974 Voznesenskïj 1891, 8–10.
975 Mts. 6–7.
976 Oktaavin hyppy säerajalla löytyy esim. veisusta Joosef Nikodeemuksen kanssa

(Tebe odejuš½agosja, ks. Obihod” 1860, aukeama 195).
977 Voznesenskïj 1891, 13.
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hän toteaa, että ne ovat »konstruktioltaan lyhyitä ja yksinkertaisia». Suuren
bulgarialaisen sävelmistön melodiat poikkeavat puolestaan vastaavista kiova-
laisista ja znamennyj-melodioista siinä, ettei edellisissä esiinny juuri lainkaan
resitatiivista säveltoistoa.978

Bulgarialaisessa sävelmistössä on Voznesenskïjn979 mukaan nähtävillä
merkkejä länsimaisesta harmonisesta ajattelusta. Tämä ilmenee esim. seuraa-
vasti:

Nuottiesimerkki 6–143.

Esimerkkien melodiakatkelmat näyttävät muodostuneen C-duurikolmisoinnun
sävelistä, jotka on yhdistetty lomasävelillä tai figuraatiolla. Nähdäkseni on vai-
kea sanoa, voidaanko tätä pitää aitona todisteena harmonisesta ajattelusta.

Huomattavasti ilmeisempi bulgarialaisen sävelmistön ominaisuus on sen
usein selkeä länsimaistyylinen symmetrinen metriikka. Vaikka Synodin jul-
kaisuissa tahtiosoituksia ei ole merkitty näkyviin,980 sangen monet bulgarialai-
sen sävelmistön melodiat voidaan luontevasti sijoittaa 4/4- tai 2/2-tahtilajiin
tekemättä väkivaltaa metriikalle.981 Tämä sävelmistön piirre viittaa siihen, että
se on konstruktiona huomattavasti myöhäisempi kuin muut kanoniset sävel-
mistöt. Mutta valitettavasti bulgarialaisen sävelmistön syntyajankohta ja
-paikka ovat paljolti hämärän peitossa.

6.9.2.1. Muoto

Samoin kuin kiovalaisessa ja kreikkalaisessa sävelmistössä, myös bulgarialai-
sessa melodiat rakentuvat toistuvista sävelmäsäkeistä. Erilaisia säkeitä on
olemassa niukasti. Kukin melodia koostuu yleensä vain kahdesta sävel-
mäsäkeestä, jotka toistuvat kaavamaisesti läpi koko melodian. Lähinnä 4. sä-
velmäjaksossa tavataan melodioita, joissa säkeitä on kahden sijasta kolme;
näitä tapauksia Voznesenskïj pitää poikkeuksina.982 Kaksi (tai em. tapauksissa
kolme) melodista säettä muodostaa erottamattoman muotoyksikön, jota Voz-
nesenskïj kutsuu periodiksi. Useimmiten säkeet liittyvät toisiinsa ilman hyp-
pyä lisäsävel(t)en avulla. Kahdesta säkeestä koostuva periodi toistuu periaat-

                                          
978 Voznesenskïj 1891, 13–14.
979 Mts. 8, 17.
980 Poikkeuksen muodostavat muutamat kerubiveisut. Ks. Obihod” 1860, aukeamat

128–129.
981 Voznesenskïj 1891, 8.
982 Mts. 23.
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teessa muuttumattomana läpi koko melodian. Poikkeuksen muodostavat muu-
tamat melodiat, joiden rakenne on kompleksisempi. Niissä periodeja voi olla
kaksi, jotka vuorottelevat.983

Periodiin kuuluvat säkeet edustavat useimmiten kahta melodista tyyppiä.
Periodin ensimmäinen säe on nouseva; siinä melodian kulku suuntautuu pää-
asiassa ylöspäin ja säkeen viimeinen sävel on periodin viimeistä säveltä kor-
keampi. Periodin toinen säe (tai kolmisäkeisissä periodeissa viimeinen) on
laskeva; siinä melodian kulku suuntautuu alas. Tavallisesti nousevan säkeen
viimeinen sävel sijaitsee terssiä ylempänä kuin laskevan säkeen viimeinen sä-
vel ja osuu sävelmäjakson vallitsevaan säveleen.984

Säkeiden sisällä on havaittavissa samantyyppisiä vakiollisia melodisia so-
luja kuin znamennyj-sävelmistössä, mutta ne eivät ole identtisiä znamennyj-
sävelmistön solujen kanssa.985

Toistuessaan säkeet voivat varioitua, kuten on laita myös kreikkalaisessa
sävelmistössä. Säe saattaa pidentyä tai lyhentyä, jolloin siihen ilmaantuu lisää
säveliä tai niitä jää pois. Tämä ilmenee aina periodin keskiosassa, ei milloin-
kaan alussa tai lopussa. Pidentyminen tapahtuu yleensä kokonuotin mittaisina
rytmiyksikköinä. Lyhentyminen tapahtuu joko periodin ensimmäisessä sä-
keessä tai siten, että kaksi säettä sulautuvat yhteen liitoskohdassaan, harvoissa
tapauksissa myös periodin viimeinen säe voi lyhentyä.986

Myös muunlaista melodista varioitumista voi tapahtua, vaikkakin Voz-
nesenskïj kirjoittaa sen olevan yksinkertaisempaa ja harvinaisempaa kuin
esim. kreikkalaisessa sävelmistössä. Usein varianssia ilmenee eri editioiden
välillä, muttei sitä tavata melodioiden sisällä. Poikkeuksen muodostavat vei-
sujen loppusäkeet ja jotkin erityisen monimutkaiset melodiat. Tällainen vari-
oituminen ilmenee pitkien sävelten pirstoutumisena tai korvautumisena sävel-
kuvioilla, harvoissa kompleksisissa melodioissa varioituminen voi olla moni-
muotoisempaa. Joissakin tapauksissa tällaiset variantit sisältävät samaa ai-
neistoa kuin znamennyj-sävelmistön fita-kuviot. Yksinkertaisempia melodisia
koristeita saattaa esiintyä säkeiden viimeisen sävelen paikalla. Varhaisissa kä-
sikirjoituksissa tavataan kompleksista melodista kehittelyä sisältäviä loppusä-
keitä, mutta niitä ei ole painetuissa laitoksissa.987

Eri editioissa melodiat saattavat esiintyä eri transpositioina: kvarttitranspo-
sitioina mutta myös sekunti- ja terssitranspositioina, joita tavataan käsikirjoi-
tusaineistossa. Tällöin moodin säilyttämiseksi voidaan käyttää tilapäisiä etu-
merkkejä, mutta joskus ne puuttuvat.988

                                          
983 Voznesenskïj 1891, 7, 24. Tällainen veisu on Joosef Nikodeemuksen kanssa, joka

on muutoinkin poikkeuksellinen.
984 Mts. 22–23.
985 Voznesenskïj 1891, 18. Kirjoittaja ei ole laatinut systemaattista luetteloa näistä

soluista.
986 Mts. 25, 29–35.
987 Mts. 35–37, 39–43
988 Mts. 38.
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Tekstin käsittely bulgarialaisissa melodioissa omaa joitakin erityispiirteitä
muihin sävelmistöihin verrattuna. Yksittäinen tekstisäe ei välttämättä sijoitu
yhteen melodiasäkeeseen vaan tavallisemmin yhteen periodiin. Tällöin pe-
riodin kaksi (tai kolme) melodiasäettä voivat sulautua yhteen. Edelleen melo-
dioiden metrinen symmetrisyys vaikuttaa tekstin sijoitteluun: tavut sijoittuvat
tavallisimmin vahvoille tahtiosille. Koska bulgarialaisen sävelmistön korpus
on pieni eli tiettyyn melodiaan ei välttämättä liity kuin yksi teksti, ei ole mah-
dollista tehdä täsmällisiä johtopäätöksiä tekstin sijoittelua koskevista sään-
nöistä.

Nuottiesimerkki 6–144. Katkelma suuren perjantain troparin (joka on myös toisen
sävelmäjakson katismatropari) Kunniallinen Joosef989 (2. säv.) alusta, johon olen li-
sännyt tahtiosoituksen ja katkoviivat osoittamaan näin määrittyvien tahtien rajoja.
Solidi tahtiviiva osoittaa lähteessä esitettyä tekstisäerajaa, kaksinkertainen katkovii-
va periodin sisäistä sävelmäsäerajaa. Melodia koostuu kaksisäkeisestä periodista,
joka toistuu miltei sellaisenaan läpi koko veisun. Periodeja yhdistää liitesävel c1, jo-
ka puuttuu veisun lopusta.

Bulgarialaisen sävelmistön veisuissa tavataan muissa sävelmistöissä harvi-
naista tekstitoistoa. Vakioitu musiikillinen muoto saattaa edellyttää suurem-
paa tavumäärää kuin tekstisäkeestä löytyy, ja toisin kuin on tavallista muissa
sävelmistöissä, melodiaa ei tällöin välttämättä lyhennetä vaan ongelma rat-
kaistaan tekstisäkeen viimeisiä sanoja toistamalla.990

                                          
989 Obihod” 1798, aukeama 51. (Obihodin tekstistä puuttuvat tavuviivat ja muut vä-

limerkit sekä sanapainot.) Sama melodia esiintyy myös toisen sävelmäjakson
Jumala on Herra -veisussa. – On merkillepantavaa, ettei veisun asu ole täysin
sama Sputnik” psalomš½ikassa (1916, 422). Tässä lähteessä ensimmäisen pe-
riodin kaksi säettä ovat limittyneet (8. tahdin kokonuotti puuttuu kokonaan), ja
myös liitesävelet puuttuvat, vaikka sellainen löytyy Jumala on Herra -veisusta.
Myös tekstissä on eroa: sanatoistoa ei ole, ja sanajärjestys poikkeaa obihodin
asusta.

990 Voznesenskïj 1891, 7; näin tapahtuu myös edellisessä esimerkissä.
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6.10. Suomalaisen kahdeksansävelmistön melodia, jonka lähteenä on
bulgarialainen sävelmistö

Suomalaisessa kahdeksansävelmistössä näyttää olevan ainoastaan yksi sävel-
mä, joka liittyy bulgarialaiseen sävelmistöön, nimittäin kuudennen sävelmä-
jakson troparisävelmä.

6.10.1. Kuudennen sävelmäjakson troparisävelmä

Tämä sävelmä on tullut suomalaiseen käytäntöön Bahmetev”in obihodista
mutta jostakin syystä ei ensimmäiseen kahdeksansävelmistöön (vuoden 1905
Vigilia II) vaan vasta vuoden 1957 Sunnuntaivigiliaan. Selityksenä tälle voi
olla venäläinen käytäntö, jossa kuudennen sävelmäjakson tropari on tavattu
esittää stikiirojen tavoin kiovalaisella sävelmällä.991

Seuraavassa tarkastelussa en anna kuudennen sävelmäjakson troparia vaan
Jumala on Herra992 -veisun. Syynä tähän on paitsi varsinaisen troparin puut-
tuminen vanhemmasta kanonisesta aineistosta, myös se, että vaikka Jumala
on Herra sisältää vain kaksi tekstisäettä, se kuitenkin tarjoaa riittävän esimer-
kin kyseisestä sävelmästä.

Vanhemmasta kanonisesta aineistosta ei löydy kyseisen troparisävelmän
kanssa identtistä sävelmämuotoa. Varhaisin nuottilähde on vuoden 1908 Cer-
kovno-pêv½eskïj sbornik”, jossa sävelmä on otsikoitu bulgarialaiseen (lyhen-
tämättömään?) sävelmistöön kuuluvaksi, ja melodia on sama kuin Bahme-
tev”illa. Aineistooni kuuluvista neliönuottikirjoista sävelmä esiintyy samassa
muodossa ainoastaan vuoden 1916 Sputnik” psalomš½ikassa, jossa se on otsi-
koitu »lyhennetyksi bulgarialaiseksi». Vanhemmasta aineistosta bulgarialai-
sen sävelmistön Jumala on Herra -veisut löytyvät vuosien 1798 ja 1860 obi-
hodeista.993 Lisäksi tarkastelussa on mukana Voznesenskïjn antama »pienen

                                          
991 Ks. esim. Sbornik” 1971, 300–302; Obihod” 1892, aukeama 41, joissa tropari

annetaan stikiirojen tavoin kiovalaisella sävelmällä. Molemmissa teoksissa on
vaihtoehtoisia sävelmiä kuudennen sävelmäjakson troparille, em. lisäksi zna-
mennyj- ja kreikkalainen sävelmä.

992 Suomalainen teksti on Sunnuntaivigilian toisessa painoksessa korjattu asuun
»Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran
nimeen.» Sen jälkeen veisun tekstiä on edelleen muutettu uutta raamatun-
suomennosta vastaavaksi, mutta uusinta muotoa ei ole toistaiseksi viety nuotti-
painoksiin.

993 Varsinaiset troparit vastaavilla sävelmillä puuttuvat. Ks. luku 6.9.1. – On syytä
tähdentää, että vuosien 1798/1860 ja Voznesenskïjn sävelmämuodot koskevat
vain Jumala on Herra -veisua. Todennäköisesti tropareja ei ole laulettu näillä
sävelmillä. Vuosien 1798 ja 1860 obihodeissa olevat katismatroparit edustavat
kuudennessa sävelmäjaksossa monimutkaisempaa sävelmämuotoa kuin Jumala
on Herra.



326

tai päivittäisen bulgarialaisen sävelmistön Jumala on Herra -veisu».994 Jäl-
kimmäiset poikkeavat melodialtaan mutteivät säerakenteeltaan suomalaisesta
muodosta.995

Nuottiesimerkki 6–145.

Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

                                          
994 »›Bog” Gospod’› malago ili dnevnago bolgarskago rospêva.» Voznesenskïj

1893b, 99–100.
995 Voznesenskïj (mp.) on analysoinut kyseisen sävelmän siten, että toista säettä seu-

raa 1. säkeen lyhentymä. Nähdäkseni jälkimmäinen viivasto sisältää ainoastaan
yhden säkeen, eli toisen sävelmäsäkeen, ja Voznesenskïjn tarkastelutapa on risti-
riidassa bulgarialaisen sävelmistön yleisen – parillisen – muotoperiaatteen kanssa.
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Sävelmä Säe I Säe II
B 1869 / Sb. 1908 B A
1916 SB A
1798 B B
1860 B B

Taulukko 6–146.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 h–e 1798 B a–d
B 1869 / Sb. 1908 B h–e 1860 B a–d
1916 SB h–e Vozn. 1893 MB a–d

Taulukko 6–147.

Seuraavassa taulukossa ovat säkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2
SV 1957 CDED HCDCDCH
B 1869 / Sb. 1908 B CDED HCDCDCH
1916 SB CDED HCDCDCH
1798 B !AHCD !HCDCDCH
1860 B !AHCHCD !HCDCDCH
Vozn. 1893 MB !HDCDCH !CAHCHCDCDCH

Taulukko 6–148.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2
B 1869 / Sb. 1908 B I.ARL I.ARL
1916 SB I.ARL I.ARL
1798 B II.E2/4 I.E
1860 B II.E2/4 I.E
Vozn. 1893 MB II.E2/4 II.E7/7

Taulukko 6–149.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:
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Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL / I.E II

B 1869 / Sb. 1908 B 2
1916 SB 2
1798 B 1 1
1860 B 1 1
Vozn. 1893 MB 2

Taulukko 6–150.

Käytännössä identtisiä suomalaisen sävelmän kanssa ovat Bahmetev”,
vuoden 1908 bulgarialainen ja vuoden 1916 lyhennetty sävelmä. Vanhem-
mista sävelmistä vuosien 1798 ja 1860 muodot ovat toisen säkeen osalta
identtiset. Voznesenskïjn antama sävelmämuoto poikkeaa suomalaisesta näitä
enemmän, mutta senkin toisessa säkeessä yhtäläisyys on selvää.
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6.11. Lähtökohdaltaan epäselvät tai tulkinnanvaraiset tapaukset

Suomalaiseen kahdeksansävelmistöön kuuluu myös sellaisia sävelmiä, joiden
lähtökohtaa venäläisissä kanonisissa sävelmistöissä ei ole käytettävissä olleen
aineiston avulla ollut mahdollista yksiselitteisesti määrittää. Karkeasti nämä
sävelmät jakaantuvat seuraaviin lajeihin:

1) Suomalainen sävelmä on melodisesti niin niukka, ettei johtopäätöstä voida
tehdä. Sävelmän piirteitä löytyy useasta vertailumelodiasta. Tällainen on
neljännen sävelmäjakson troparisävelmä.

2) Selviä lähdemelodioita löytyy, mutta lähteiden otsikoinnissa esiintyvän
vaihtelun tai vertailusävelmien samankaltaisuuden vuoksi suomalaisen sä-
velmän esikuvaksi ei voida määrittää yksiselitteisesti tiettyä kanonista sä-
velmistöä. Tällainen on kahdeksannen sävelmäjakson troparisävelmä.

3) Suomalaiselle sävelmälle ominaisia segmenttejä löytyy eri sävelmistöjen
vertailumelodioista, muttei niistä mikään ole yksiselitteisesti suomalaisen
lähteenä. Tähän lajiin kuuluvat toisen ja kahdeksannen sävelmäjakson ka-
nonisävelmät sekä neljännen sävelmäjakson kanonisävelmä nro 1.

Tarkastelun perusteella voidaan esittää olettamuksia, että eräät näistä sä-
velmistä sittenkin perustuvat johonkin tiettyyn kanoniseen sävelmistöön,
mutta näihin arveluihin on suhtauduttava varauksin.

6.11.1. Neljännen sävelmäjakson troparisävelmä

Suomalainen sävelmä vastaa Bahmetev”in obihodissa esitettyä, ja samainen
sävelmämuoto löytyy myös L’vov”in obihodista eräistä juhlapäivien tropa-
reista. Jos tarkastellaan pelkkää sopraanoa, sävelmämuoto on melodisesti
erittäin köyhä: koko melodiassa on ainoastaan kaksi vuorottelevaa säveltä.
Sopraanon lisäksi olen nuotintanut alton ja basson. Silloin kun altto poikkeaa
bassoäänestä, se on merkitty pienennetyin nuotein. Alttoäänessä eri sävel-
tasoja on neljä ja bassossa viisi. Kasangon996 mukaan sävelmän melodia sijait-
see altossa.

Vertailuaineistona ovat vuosien 1916 ja 1892 lyhennetyt kreikkalaiset sä-
velmät (SG), Voznesenskïjn antama pieni bulgarialainen sävelmä (Vozn.
1893 MB),997 vuosien 1798/1860 ja 1892 kreikkalaiset sävelmät (G) sekä sä-
velmä Solovetskin luostarin käsikirjoituksesta Voznesenskïjn esittämässä
muodossa.998 Lyhennetyt kreikkalaiset sävelmämuodot seuraavat suomalaisen

                                          
  996 A. Kasanko 1938, 11.
  997 Voznesenskïj 1893b, 100. Sävelmä rajoittuu Jumala on Herra -veisuun, joten

siitä voidaan esittää vain kaksi säettä.
  998 Mts. 142–145.
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sävelmän säerakennetta (|:1|2:|2|3L||), joten identtisyysluokka on Sr.1. Näistä
poiketen pieni bulgarialainen sävelmä sisältää vain kaksi säettä. Muita sävel-
miä en ole tarkastellut sävelmäsäkeinä. Tarkastelu olisi kylläkin mahdollinen,
mutta tuloksena saataisiin runsaasti säevariantteja.

Erilliselle viivastolle sekä kunkin melodian kohdalle hakasiin olen merkin-
nyt suomalaisen sävelmän keskeiset säveltasosegmentit s1–s3 sekä niiden va-
riantit s1’–s3’.

Nuottiesimerkki 6–151 (1).
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Nuottiesimerkki 6–151 (2).
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Nuottiesimerkki 6–151 (3).



333

Nuottiesimerkki 6–151 (4).
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Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V Säe VI Säe VII
1916 SG A C D E
1892 SG A C D E

Taulukko 6–152.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957, sopraano e–f 1916 SG h–e
SV 1957, altto h–d 1892 SG h–e
SV 1957, basso g–e Vozn. 1893 MB c–e
B 1869, sopraano e–f 1916 G c–g
B 1869, altto h–d 1798/1860/1892 G c–g
B 1869, basso g–e Solov. h–f

Taulukko 6–153.

Havaitaan, että kanonisten sävelmien ambitukset poikkeavat suomalaisen sä-
velmän kaikista kolmesta tarkastellusta stemmasta.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeisiin jakaantuvien sävelmien sä-
keiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3
SV 1957, sopraano EFE FE EFE
SV 1957, altto CDC# DC CHC
SV 1957, basso CEDA DHC CGC
B 1869, sopraano EFE FE EFE
B 1869, altto CDC# DC CHC
B 1869, basso CEDA DHC CGC
1916 SG CEDC DCDC CHC
1892 SG CEDC DCDC CHC
Vozn. 1893 MB !CDEDEDC !DEDCDEDEDC –

Taulukko 6–154.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavista taulukoista. Säkeitä ver-
rataan siten, että ensimmäisessä taulukossa vertailun kohteena on suomalaisen
melodian alttoääni, toisessa basso. On ilmeistä, että sopraano voidaan jättää
vertailun ulkopuolelle.
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Sävelmä verrattuna suomalai-
sen melodian alttoon

Säe 1 Säe 2 Säe 3

B 1869, altto I.ARL I.ARL I.ARL
1916 SG I.AR I.AR II.L2/2 I.ARL
1892 SG I.AR I.AR II.L2/2 I.ARL
Vozn. 1893 MB II.E2/3 II.E2/2 –

Taulukko 6–155.

Sävelmä verrattuna suomalai-
sen melodian bassoon

Säe 1 Säe 2 Säe 3

B 1869, basso I.ARL I.ARL I.ARL
1916 SG I.AR II.L3/4 I.AR I.AR
1892 SG I.AR II.L3/4 I.AR I.AR
Vozn. 1893 MB Ø Ø –

Taulukko 6–156.

Järjestys näkyy seuraavista taulukoista:

Sävelmä verrattuna suomalai-
sen melodian alttoon

I.ARL I.AR II

B 1869, altto 3
1916 SG 1 2 1
1892 SG 1 2 1
Vozn. 1893 MB 2

Taulukko 6–157.

Sävelmä verrattuna suomalai-
sen melodian bassoon

I.ARL I.AR II

B 1869, basso 3
1916 SG 3 1
1892 SG 3 1
Vozn. 1893 MB

Taulukko 6–158.

Suomalaisen sävelmän alttoääni näyttää vastaavan kanonisia lyhennettyjä
melodioita, joskaan ei täydellisesti. Edellisen vertailun täydentämiseksi, ja
jotta saataisiin mukaan myös lyhentämättömät kreikkalaiset toisinnot, on tar-
peen tarkastella säveltasosegmenttien distribuutiota eri melodioissa.
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MelodiasäkeetSävelmä
I II III IV V VI VII

SV 1957, sopraano s2 s2’ s2 s2’ s2 s2’ s2
SV 1957, altto s3’ s3’ s3’ s4
SV 1957, basso s1 s3 s1 s3 s1 s3
B 1869, sopraano s2 s2’ s2 s2’ s2 s2’ s2
B 1869, altto s3’ s3’ s3’ s4
B 1869, basso s1 s3 s1 s3 s1 s3
1916 SG s1 s3’ s1 s3’ s1 s3’ s4
1892 SG s1 s3’ s1 s3’ s1 s3’ s4
Vozn. 1893 MB s1’ s1’ – – – – –
1916 G s2 s2, s3’ s2, s2’ s2’, s3’ s2, s2’ – s1’, s2, s3’
1798/1860/1892 G s1’ s2, s3’ s1’, s2’ s2’ s2 – s1’
Solov. s1’, s2 s2, s3’ s2, s3’ s1’, s2’ s2 – s1’, s2, s4

Taulukko 6–159.

Taulukosta nähdään, että segmenttien distribuutio toteutuu jollakin tasolla
kaikissa melodioissa ja kaikissa säkeissä. Huomiota herättää, että myös sop-
raanoäänessä esiintyvä segmentti s2 löytyy vertailumelodioista bulgarialaista
sävelmää lukuunottamatta. Sen sijaan altto- ja bassoäänien segmenttejä löytyy
vertailuaineistosta suunnilleen yhtä runsaasti.

Vaikka yhtäläisyyttä on runsaasti, suomalaisen sävelmän käytännön erot
kreikkalaisiin sävelmiin verrattuna ovat kuitenkin suuret. Varauksetta ei mie-
lestäni voida katsoa suomalaista sävelmää kreikkalaisen sävelmistön varian-
tiksi.
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6.11.2. Kahdeksannen sävelmäjakson troparisävelmä

Tämä sävelmä on tullut suomalaiseen käytäntöön Bahmetev”in obihodista.
L’vov”in obihodin sävelmämuoto, jollaisena nuottiesimerkissä palvelee hel-
luntain tropari, poikkeaa molemmista. Kanonisessa aineistossa suomalaista
muotoa vastaa lähinnä vuoden 1916 vakiintunut sävelmä (1916 O). Vertailus-
sa paljastuu, että samoja aineksia on löydettävissä kiovalaisen sävelmistön sä-
velmästä999 (SK/K) samoin kuin kreikkalaisesta sävelmästä (G). Vertailuun
kuulumattomista sävelmistä samantyyppistä edestakaista asteliikettä on myös
varsinaisen ja pienen znamennyj-sävelmistön vastaavissa veisuissa.1000

Sävelmien säerakenteet ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1|1|    2|| –
L 1848 |1|1|1|1|2|| Sr.1
B 1869 |1|1|1|  2|| Sr.1
1916 O |1|1|1|  1|| Ø / Sr.1v1001

1892 SK/K |1|1|1|  1|| Ø / Sr.1v
1798/1860/1892 G |1|1|2|3|1|| Ø

Taulukko 6–160.

Suomalaisen ja hovikapellan sävelmien säerakenne on siis identtinen: niis-
sä on yksi toistuva sävelmäsäe sekä loppusäe, jota voidaan pitää myös toistu-
van säkeen varianttina. Vuoden 1916 vakiintunut ja vuoden 1892 kiovalainen
sävelmä sisältävät vain yhden säkeen, joten erillinen loppusäe puuttuu. Kreik-
kalaisessa sävelmässä säkeitä on kolme, joista ensimmäinen on ainoa toistuva
ja esiintyy myös loppusäkeenä. Sen säerakenne on siis epäsäännöllinen.

                                          
  999 Sävelmä esiintyy vuoden 1892 obihodissa aukeamalla 42 otsikoituna lyhenne-

tyksi kiovalaiseksi, mutta aukeamilla 100–101 on veisu Sinulle, oi Jumalansyn-
nyttäjä samalla sävelmällä, ja se on otsikoitu (lyhentämättömäksi) kiovalaiseksi.

1000 Ks. esim. Obihod” 1892, aukeamat 34–35, 101.
1001 Tämä ja seuraava sävelmä: Sr.1v tulee kysymykseen, jos suomalaisen sävelmän

säe 2 katsotaan säkeen 1 variantiksi.
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Nuottiesimerkki 6–161 (1).
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Nuottiesimerkki 6–161 (2).

Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V
B 1869 A B C –
1916 O A B C –
1892 SK/K A –

Taulukko 6–162.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 c–f 1916 O c–f
L 1848 c–f 1892 SK/K c–f
B 1869 c–f 1860/1798/1892 G c–b

Taulukko 6–163.

Ambitukset ovat siis kreikkalaista sävelmää lukuunottamatta identtiset.
Seuraavassa taulukossa ovat säkeiden melodiset eleet:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3
SV 1957 cdefe EDC cdefe EFE –
L 1848 [c/e]def(e) (E)DE [c/e]def(e) (E)[F/D]E –
B 1869 cdefe EDC cdefe EFE –
1916 O cdefe EDC – –
1892 SK/K (cded)efe EDC – –
1860/1798/1892 G !(EF)G(F)GFE(DC)DEFEDC ![DE/C]FEDEFG !GABAGAG

Taulukko 6–164.



340

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3
L 1848 I.AR II.L2/3 / I.R II.A3–4/5 I.ARL / I.R II.A3–4/5 –
B 1869 I.ARL I.ARL –
1916 O I.ARL (I.AR)1002 –
1892 SK/K I.RL II.A3/5 (I.R II.A3–4/5)1003 –
1860/1798/1892 G II.E7/8 / II.E6/8 II.E3/7

Taulukko 6–165.

Identtisyysluokkien perusteella melodiat ovat seuraavassa järjestyksessä
suomalaiseen nähden:

Säkeiden määrä identtisyysluokissaSävelmä
I.ARL I.RL I muut II

B 1869 2
1916 O 1 (1)
1892 SK/K 1 (1) 1(–2)
L 1848 0–1 1–2 1–2
1860/1798/1892 G 2

Taulukko 6–166.

Bahmetev”in jälkeen lähimmäksi suomalaista tulee vuoden 1916 vakiintu-
nut sävelmä, ja sitä seuraavat vuoden 1892 kiovalainen / lyhennetty kiovalai-
nen sävelmä sekä L’vov”in sävelmämuoto. On merkillepantavaa, että myös
kreikkalaisen sävelmän eleissä on selkeää vastaavuutta suomalaiseen sävel-
mään verrattuna.

Suomalaisen sävelmän lähtökohtana voidaan pitää vakiintunutta sävelmää,
mutta tämän sävelmän sijoittumista kanonisten sävelmistöjen korpukseen on
vaikeampi täsmällisesti määrittää. Sävelmä saattaa ensisijaisesti perustua kio-
valaiseen sävelmistöön ja sitä kautta znamennyjhin muttei ole kaukana myös-
kään kreikkalaisesta.

                                          
1002 Mikäli verrataan säettä 1 suomalaiseen säkeeseen 2.
1003 Mikäli verrataan säettä 1 suomalaiseen säkeeseen 2.
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6.11.3. Toisen sävelmäjakson kanonisävelmä

Suomalaisen sävelmän lähteenä on Bahmetev”in obihod. Vertailuaineistosta
ei löydy sellaista melodiaa, joka olisi selkeästi samanlainen kuin edellämai-
nitut. Tarkastelussa ovat mukana vuoden 1892 pieni znamennyj-sävelmä
(MZ), joka on identtinen Potulov”in antaman »vakiintuneen» sävelmän (Pot.
1898 O) kanssa, znamennyj-sävelmä (Z) vuodelta 1892, L’vov”in sovittama
kreikkalainen sävelmä (L’vov” G) sekä lyhennetty kreikkalainen sävelmä
(SG) vuodelta 1916.

Sävelmäsäkeisiin jakaantuvien sävelmien säerakenteet ilmenevät seuraa-
vasta taulukosta (sävelmäsäkeiden numerot on merkitty ao. nuottiviivastoille):

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1|2|3|1   |4    || –
B 1869 |1|2|3|1   |4    || Sr.1
1892 MZ / Pot. 1898 O |1|2|3|4|1’|4’|4”|| Sr.2v
1916 SG |1|2|1|2|1 |2 |4 || Ø

Taulukko 6–167.

Bahmetev”in sävelmä seuraa suomalaisen säerakennetta, mutta pienessä
znamennyjssa (tai vakiintuneessa sävelmässä) ja lyhennetyssä kreikkalaisessa
säejärjestys poikkeaa suomalaisesta.

Nuottiesimerkissä L’vov”in sävelmästä mukana on sopraanon lisäksi se
ääni, joka etenee rinnakkaisintervalleissa. Normaalikokoisilla nuoteilla an-
nettuna tämä ääni on tenori, pienennetyillä altto.

Olen jälleen merkinnyt nuottikuvaan säveltasosegmenttejä (s1–s8, s2’, s3’),
joista osa on limittäisiä ja jotka ovat lyhyempiä kuin suomalaisen melodian
ominaiset sävelkuviot. Tarkastelun heikkoutena voidaan pitää näitä segment-
tien ominaisuuksia. Teoriassa voisi nimittäin ilmetä, että miltei mistä hyvänsä
melodiamateriaalista voitaisiin löytää vastaavia segmenttejä. Niinpä päätel-
miin suomalaisen sävelmän kanonisista esikuvista tulee suhtautua tietyin va-
rauksin.

Segmenttien kohdalla on huomioitava, että s1 sisältyy s3:een.



342

Nuottiesimerkki 6–168 (1).
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Nuottiesimerkki 6–168 (2).



344

Nuottiesimerkki 6–168 (3).

Kirkkoveisuissa ei ole identtisiä säkeitä. Seuraavassa taulukossa ovat kun-
kin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 a–e 1892 Z a–f
B 1869 a–e L’vov” G, sopraano a–a
1892 MZ / Pot. 1898 O h–f 1916 SG c–g

Taulukko 6–169.

Nähdään, että ambitukset ovat vaihtelevia.
Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet niiden sä-

velmien osalta, jotka jakaantuvat sävelmäsäkeisiin:

Sävelmä Säe 1 Säe 1’ Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 4’ Säe 4’’
SV 1957 (ad) DC – (cde) EDC CHCDCHA CDEDECHA – –
B 1869 (ad) DC – (cde) EDC CHCDCHA CDEDECHA – –
1892 MZ /Pot. 1898 O

!CDEDCHCD !DCHCD !DCDEDC !CHCDCHCD !EDEFED !EFEDCD !DCDEDC
1916 SG GFEGFE – EDECDE – DEFDC – –

Taulukko 6–170.
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Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 1’ Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 4’ Säe 4’’
B 1869 I.ARL – I.ARL I.ARL I.ARL – –
1892 MZ /Pot. 1898 O

II.E2/2 / II.E2/4 II.E2/2 / II.E2/41004 II.E3/3 / II.E5/5 II.E6/7 II.E3/8 II.E2/81005 II.E4/81006

1916 SG Ø – I.R II.L2/3 / II.E2/6 – II.L2/8 – –
Taulukko 6–171.

Taulukosta nähdään, että identtisiä sävelmäsäkeitä ei Bahmetev”in lisäksi
juurikaan ole. Lyhennetyn znamennyjn / vakiintuneen sävelmän kaikki säkeet
sisältävät suomalaisen melodian säkeiden kanssa yhteisiä segmenttejä, lyhen-
netty kreikkalainen vähemmän.

Merkittyjen säveltasosegmenttien distribuutio nähdään seuraavasta taulu-
kosta. Taulukon yksinkertaistamiseksi segmenttejä ei ole merkitty melo-
diasäkeiden vaan nuottiesimerkin systeemien perusteella.

SysteemiSävelmä
I II III IV V

SV 1957 s1 [s2], s3 s4, s5, s6, s7 s1 s2, s7, s8
B 1869 s1 s2, s3 s4, s5, s6, s7 s1 s2, s7, s8
1892 MZ /Pot. 1898 O s2, s3, s5 s2, s3 s4, s5, s6, s7 s2’, s3’, s5,

s6, s8
s3

1892 Z s2, s3, s5, s6 s2, s3, s5 s5, s6, s7 s2, s3, s5, s6 s3, s4, s5,
s6, s8

L’vov” G, sopraano s2, s3 s2, s5, s7 s2, s3 s3 s3
L’vov” G, altto s5, s6 s5, s6 s2, s3
L’vov” G, tenori s2, s3 (z)1007 (z)
1916 SG s2, s8 (z) s2, s8, (z) s2, s8

Taulukko 6–172.

Segmentit esiintyvät seuraavasti eri sävelmissä:

                                          
1004 Verrattuna säkeeseen 1.
1005 Verrattuna säkeeseen 4.
1006 Verrattuna säkeeseen 4.
1007 Segmentti (z) on mukana ainoastaan havainnollistamassa L’vov”in sävelmä-

muodon ja lyhennetyn kreikkalaisen sävelmän sukulaisuutta.



346

SegmenttiSävelmä
s1 s2/ s2’ s3/s3’ s4 s5 s6 s7 s8 (z)

SV 1957 x x x x x x x x –
B 1869 x x x x x x x x –
1892 MZ / Pot. 1898 O x x x x x x x – –
1892 Z x x x x x x x – –
L’vov” G, sopraano – x x – x – x – –
L’vov” G, altto – x x – x x – – –
L’vov” G, tenori – x x – – – – – x
1916 SG – x – – – – – x x

Taulukko 6–173. Merkit: x = segmentti esiintyy, – = segmenttiä ei esiinny.

Tällä perusteella suunnilleen yhtä läheistä sukua suomalaiselle ja Bahme-
tev”in sävelmälle ovat vuoden 1892 pieni znamennyj / vuoden 1898 vakiintu-
nut ja vuoden 1892 znamennyj-sävelmä, joissa kaikki segmentit lukuuotta-
matta s8:aa ovat mukana. Seuraavaksi eniten yhteisiä segmenttejä löytyy
L’vov”in kreikkalaisen sävelmän eri stemmoista. Vähiten yhteisiä segment-
tejä on vuoden 1916 lyhennetyssä kreikkalaisessa melodiassa. On kuitenkin
merkillepantavaa, että jälkimmäisessä esiintyy ainoana vertailun melodioista
segmentti s8.

Olisi pitkällevietyä esittää väite, että suomalainen sävelmämuoto perustuu
znamennyj-sävelmistöön tai pieneen znamennyj-sävelmistöön. Vaikka yhtei-
siä säveltasosegmenttejä on löydettävissä, sävelmien soivat asut poikkeavat
todennäköisesti niin paljon toisistaan, että yhtäläisyyttä lienee vaikea havaita
kuulonvaraisesti.
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6.11.4. Neljännen sävelmäjakson kanonisävelmä nro 1

Kun Vigilia II:ssa esitetään kaksi neljännen sävelmäjakson kanonisävelmää,
nyt tarkastelun kohteena on se näistä kahdesta, joka tavataan myös Sunnun-
taivigiliassa ja kuuluu siis nykyiseen kirkolliseen käytäntöön. Tämän ka-
nonisävelmän lähteenä ei ole se muoto, jolla neljännen sävelmäjakson sun-
nuntaikanoni annetaan Bahmetev”in obihodissa. Suomalaisen kanonin esiku-
va löytyy kylläkin myös Bahmetev”ilta. Kyseisellä sävelmällä on nuotinnettu
ns. Jumalansynnyttäjän kanoni (Otverzu usta moja – Minä avaan nyt suuni).

Vertailuaineistona ovat ensimmäiset irmossit Bahmetev”in kyseisen kano-
nin lisäksi sunnuntaikanoneista vuoden 1908 lyhennetyllä znamennyj-sävel-
mällä (SZ), L’vov”in sovittamalla kreikkalaisella sävelmällä (L’vov” G) ja
vuosien 1892/1898 lyhentämättömällä znamennyj-sävelmällä (Z). Aineistoon
kuuluvat myös Jumalansynnyttäjän kanonin 1. irmossi vuoden 1892 obiho-
dista »eri» sävelmällä (1892 I)1008 ja znamennyj-sävelmällä (Z) vuoden 1900
oktoehoksesta.

Kasanko ei mainitse, missä äänessä sijaitsee suomalaisen sävelmän melo-
dia.1009 On kuitenkin helppo havaita, että suomalaisen sävelmän alttoääni, jon-
ka olen nuotintanut sopraanon alapuolelle, vastaa Bahmetev”in sävelmän sop-
raanoa, ja voidaan katsoa sävelmän varsinaiseksi melodiaksi.

Niiden sävelmien, joista olen erottanut sävelmäsäkeitä, eli muiden kuin
varsinaiseen znamennyj-sävelmistöön kuuluvien, säerakenteet ilmenevät seu-
raavasta taulukosta:

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1|2|3|  4|| –
B 1869 |1|2|3|1|4|| Sr.1
Sb. 1908 SZ |1|2|3|4|5|| Ø
1892 I |1|2|3|1|4|| Sr.1
L’vov” G |1|2|1|2|3|| Ø

Taulukko 6–174.

Bahmetev”in ja vuoden 1892 sävelmän säerakenteet seuraavat suomalaista,
muiden poikkeavat siitä.

                                          
1008 Kanoni annetaan ensin lyhennetyllä kreikkalaisella sävelmällä, toisen version

otsikkona on yksinkertaisesti »Inago rospêva» (= »eri sävelmällä», »muulla sä-
velmällä»). Obihod” 1892, aukeamat 90, 92. Tämän perusteella voitaisiin olet-
taa, että kyseessä olisi kreikkalaisen sävelmän variantti, mutta seuraavassa tar-
kastelussa vaikuttaa paremminkin siltä, että sävelmän lähteenä olisi znamennyj-
sävelmistö.

1009 Ks. A. Kasanko 1938, 11.
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Nuottiesimerkki 6–175 (1).
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Nuottiesimerkki 6–175 (2).
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Nuottiesimerkki 6–175 (3).

Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V
B 1869 A B
1892 I A B

Taulukko 6–176.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957, altto a–e L’vov” G g–d
B 1869 a–e 1892 / Pot. 1898 Z g–e
Sb. 1908 SZ a–e 1900 Z g–d
1892 I a–e

Taulukko 6–177.

Kreikkalaisen sävelmän ja znamennyj-toisintojen ambitukset siis poikkeavat
suomalaisesta.
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Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet niiden sä-
velmien osalta, jotka olen jakanut sävelmäsäkeisiin:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5
SV 1957, altto CHCHA (ad) DCHC DCDEC CDCH –
B 1869 (ahc) CHCHA (ad) DCHC DCDEC (ahc) CDCH –
Sb. 1908 SZ (ahc) CHCHA (ad) DCHC edc CHC(DC) CDHCD (hcd) DCDCHCH
1892 I (ahc) CHC(H)A (ad) DCHC DCDEC CHCDCH –
L’vov” G CHCHA gah HAGAHC CHCHCHC#D – –

Taulukko 6–178.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4 Säe 5
B 1869 I.ARL / I.RL I.ARL I.ARL I.ARL / I.RL –
Sb. 1908 SZ I.ARL / I.RL I.ARL (II.L2/5) I.AR II.L2/4 –
1892 I I.ARL / I.RL / I.R II.L3/5 I.ARL I.ARL I.AR II.L2/4 II.L4/41010

L’vov” G I.ARL II.L2/4 I.AR II.L2/51011 – –
Taulukko 6–179.

Identtisyysluokkien perusteella sävelmät asettuvat seuraavaan järjestyk-
seen:

Sävelmä I.ARL I.RL I muut II
B 1869 2–4 0–2
1892 I 2–3 0–1 1–2 1–2
Sb. 1908 SZ 1–2 0–1 2 1
L’vov” G 1 1 2

Taulukko 6–180.

Näistä sävelmistä lähinnä suomalaista Bahmetev”in jälkeen on vuoden
1892 »eri» sävelmä. Yhtäläisyyttä sävelmäsäkeiden tasolla on myös muissa
vertailun sävelmissä. Bahmetev”in kohdalla on huomattava, että luokan
I.ARL esiintymismäärän vaihteluväli johtuu säkeiden 1 ja 4 optionaalisista al-
kueleistä, jotka jostakin syystä puuttuvat suomalaisesta sävelmäkaavasta.

Merkittyjen säveltasosegmenttien distribuutio nähdään seuraavasta taulu-
kosta. Segmentit on merkitty nuottiesimerkin systeemien perusteella.

                                          
1010 Verrattuna säkeeseen 4.
1011 Verrattuna säkeeseen 4.
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SysteemiSävelmä
I II III IV V

SV 1957, altto s1 s2 s3 – s4
B 1869 s1 s2 s3 s1 s4
Sb. 1908 SZ s1 s2 s1” s4’
1892 I s1 s2 s3 s1 s1”, s4
L’vov” G s1 s1 s4”
1892 / Pot. 1898 Z s1’ s2 s2 s1’’’ s1’, s4’
1900 Z s1’ s2’ s2 s2 s4’

Taulukko 6–181.

Segmentit esiintyvät seuraavasti eri sävelmissä:

SegmenttiSävelmä
s1/s1’/s1”/s1’’’ s2/ s2’ s3 s4/s4’

SV 1957, altto x x x x
B 1869 x x x x
Sb. 1908 SZ x x – x
1892 I x x x x
L’vov” G x – – x
1892 / Pot. 1898 Z x x – x
1900 Z x x – x

Taulukko 6–182. Merkit: x = segmentti esiintyy, – = segmentti ei esiinny.

Tälläkin perusteella suomalaiselle sävelmälle läheisin kanoninen sävelmä
on vuoden 1892 »eri» sävelmä. Kaukaisimmaksi sijoittuu L’vov”, kun mo-
lemmat varsinaisen znamennyj-sävelmistön edustajat ovat sitä lähempänä.
Voidaankin esittää olettamus, että suomalaisen sävelmän taustana oleva »eri»
sävelmä on muodostunut alkuaan varsinaisista tai lyhennetyistä znamennyj-
sävelmistä.
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6.11.5. Seitsemännen sävelmäjakson kanonisävelmä

Suomalainen sävelmä on peräisin Bahmetev”in obihodista. Vertailuaineistona
ovat vuoden 1916 kiovalainen (K), vuoden 1892 lyhennetty kiovalainen (SK),
vuoden 1898 kiovalainen, vuoden 1908 lyhennetty (SZ) ja vuoden 1892 ly-
hentämätön znamennyj-sävelmä (Z) sekä L’vov”in sovittama »kreikkalai-
nen»1012 sävelmä (L’vov” »G»). Tarkasteltavana on 4. irmossi.

Sävelmäsäkeisiin jaettujen sävelmien säerakenteet ilmenevät seuraavasta
taulukosta:

Sävelmä Säejärjestys tässä veisussa Sr
SV 1957 |1|2|3|  4|| –
B 1869 |1|2|3|  4|| Sr.1
1916 K |1|2|3|  4|| Sr.1
1892 SK |1|2|3|2|4|| Sr.11013

Pot. 1898 K |1|2|1|  3|| Ø
Sb. 1908 SZ |1|2|3|2|4|| Sr.1
L’vov” »G» |1|2|3|2|4|| Sr.1

Taulukko 6–183.

L’vov”in sävelmämuoto, lyhennetty znamennyj sekä kiovalaiset sävelmät
lukuunottamatta Potulov”in vuoden 1898 toisintoa seuraavat suomalaisen sä-
velmän säerakennetta, jälkimmäisessä sävelmäsäkeitä on yksi vähemmän.
Lyhentämätön znamennyj-sävelmä ei jakaannu sävelmäsäkeisiin. Säenumerot
löytyvät kultakin nuottiviivastolta.

Nuottikuvaan olen merkinnyt suomalaisessa melodiassa esiintyviä sävel-
tasosegmenttejä (s1–s5) omalle viivastolleen sekä hakasilla ao. kohtiin eri
melodioissa. Lisäksi mukana on näiden segmenttien variantteja (s1’, s3’, s5’,
s5”).

                                          
1012 Kuten olen luvussa 5.1.2. todennut, L’vov”in »kreikkalainen» 7. kanonisävelmä

on itse asiassa lyhennetty znamennyj-sävelmä.
1013 Tämä sävelmä sekä Sb. 1908 SZ ja L’vov” »G» vastaavat säerakenteeltaan

suomalaista muotoa, vaikka tekstisäkeitä on yksi enemmän suomalaiseen muo-
toon verrattuna (ks. taulukko 6–2).
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Nuottiesimerkki 6–184 (1).
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Nuottiesimerkki 6–184 (2).
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Venäläisten kirkkoveisujen identtiset säkeet ovat seuraavat:

Sävelmä Säe I Säe II Säe III Säe IV Säe V
1916 K – C
1892 SK A
Pot. 1898 K A – C
Sb. 1908 SZ B
L’vov” »G» B –

Taulukko 6–185.

Seuraavassa taulukossa ovat kunkin melodian ambitukset:

Sävelmä Ambitus Sävelmä Ambitus
SV 1957 c–g Pot. 1898 K c–g
B 1869 c–g Sb. 1908 SZ c–a
1916 K c–g 1892 Z c–a
1892 SK c–a L’vov” »G» c–a

Taulukko 6–186.

Sävelmien ambitukset siis vastaavat suomalaista tai ovat yläpäässä yhtä sä-
veltä laajempia.

Seuraavassa taulukossa ovat sävelmäsäkeiden melodiset eleet niiden sä-
velmien osalta, jotka jakaantuvat sävelmäsäkeisiin:

Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
SV 1957 efg GFE (ef)gfe EDC (cd)ed DECDE EDEFGFEDC
B 1869 (f)efg GFE (gfef)gfe EDC (cd)ed DECDE (cde) EDEFGFEDC
1916 K cde ECDE (ef)gfe EDC (cd)ed EDEFE (EF)GFEFED
1892 SK ed(e) (E)CDE (ef)g(f)e E(DC)DC (ef)g GFGAGFE EDEGEDC
Pot. 1898 K (cdede) (E)F(G)FE (ef)gfe EDC (EF)GFEFED –
Sb. 1908 SZ (cd)ede EDCDE (ef)gfe EF/D(C)DC (efg) GFGAGFE (cde) EDEGEDC
L’vov” »G»1014 efg GFE efgfe EFDC GFGAGFE cde EDEFGFEDC

Taulukko 6–187.

Säkeiden identtisyysluokat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

                                          
1014 Eleet on annettu siinä asussa, jossa ne ovat kyseisessä irmossissa. Muissa irmos-

seissa esiintyvää vaihtelua ei ole huomioitu.
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Sävelmä Säe 1 Säe 2 Säe 3 Säe 4
B 1869 I.ARL / I.RL II.A3/3 I.ARL / I.RL II.A5/5 / II.A3/3 I.ARL I.ARL / I.RL
1916 K Ø I.ARL I.AR II.L2/5 I.AR II.L5/9 / II.L3/9
1892 SK Ø I.ARL / I.R II.A II.L3/3 Ø I.AR II.L3/9
Pot. 1898 K II.E5/5 / II.L3/3 / II.L2/3 I.ARL I.AR II.L5/9 / II.L3/91015 –
Sb. 1908 SZ Ø I.ARL / I.AR II.L2/3 Ø I.R II.L3/9
L’vov” »G» I.ARL I.AR II.L2/3 / I.R II.A3/3L2/3 Ø I.RL

Taulukko 6–188.

Identtisyysluokkien perusteella sävelmät asettuvat seuraavaan järjestykseen:

Sävelmä I.ARL I.RL I muut II
B 1869 1–4 0–3 0–2
1916 K 1 1 2 2
L’vov” »G» 1 1 1 1
Pot. 1898 K 1 1 2
1892 SK 0–1 1–2 1–2
Sb. 1908 SZ 0–1 1–2 1–2

Taulukko 6–189.

Näistä sävelmistä lähinnä suomalaista Bahmetev”in jälkeen ovat vuoden
1916 kiovalainen ja L’vov”in sävelmämuoto. Kauimmaksi sijoittuvat lyhen-
netty kiovalainen ja vuoden 1908 lyhennetty znamennyj-sävelmä. Bahme-
tev”in kohdalla luokan I.ARL esiintymismäärän vaihteluväli johtuu säkeiden
1 ja 2 alkueleiden optionaalisista lisäsävelistä ja 4. säkeen optionaalisesta al-
kueleestä, jotka puuttuvat suomalaisesta sävelmäkaavasta.

Säveltasosegmenttien distribuutio nähdään seuraavasta taulukosta. Seg-
mentit on merkitty nuottiesimerkin systeemien perusteella.

SysteemiSävelmä
I II III IV

SV 1957 s1 s1, s2 s3, s4 s1, s2, s5
B 1869 s1 s1, s2 s3, s4 s1, s2, s5
1916 K s3’ s1, s2 s3 s1
1892 SK s3’ s1, s2 s1, s1’, s2 s2, s5’
Pot. 1898 K s3 s1, s2 s1, s1’ s1
Sb. 1908 SZ s3, s3’ s1 s1, s1’, s2 s2, s5’
1892 Z s3, s3’ s1’ s1 s2, s5”
L’vov” »G» s1 s1 s1 s5

Taulukko 6–190.
                                          
1015 Verrattuna säkeeseen 4.
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Segmentit esiintyvät seuraavasti eri sävelmissä:

SegmenttiSävelmä
s1/s1’ s2 s3/s3’ s4 s5/s5’/s5”

SV 1957 x x x x x
B 1869 x x x x x
1916 K x x x x
1892 SK x x x x
Pot. 1898 K x x x
Sb. 1908 SZ x x x x
1892 Z x x x x
L’vov” »G» x x

Taulukko 6–191.

Vertailusävelmistä (Bahmetev”ia lukuunottamatta) puuttuu segmentti s4.
Muut segmentit ovat mukana kaikissa muissa paitsi vuoden 1898 kiovalaises-
sa ja L’vov”in sävelmässä, vuoden 1892 lyhentämätön znamennyj mukaan-
luettuna.

Vertailun perusteella voidaan todeta, että suomalainen sävelmä sisältää
piirteitä kiovalaisen sävelmistön melodioista mutta yhtä lailla lyhennetystä ja
lyhentämättömästä znamennyj-melodiasta. Ei voida yksiselitteisesti todeta,
kummasta sävelmistöstä suomalainen melodia on peräisin. Tulos tukee jälleen
sitä näkemystä, että kiovalainen sävelmistö on syntynyt znamennyjsta tai on
ainakin sukua sille.
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7. Tulokset

7.1. Suomalaiset sävelmät ja hovikapellan sävelmistöt

Kun kirjallisuudessa on tähän mennessä esitetty, että suomalaisen kahdeksan-
sävelmistön lähteenä olisi Pietarin hovikapellan sävelmistö, havaintoni osal-
taan vahvistavat ja osaltaan kumoavat tämän näkemyksen. Suurin osa suo-
malaisista sävelmistä on muodoltaan identtisiä tai kohtalaisen identtisiä hovi-
kapellan sävelmien kanssa, mutta eräiden suomalaisten sävelmien lähteitä ei
voida paikantaa kyseisiin sävelmistöihin. Taulukkoina suomalaisten ja hovi-
kapellan sävelmien sävelmäsäkeiden yhtäläisyydet voidaan esittää seuraavas-
ti:1016

Stikiirasävelmät
Hovikapellan sävelmäSuomalainen

sävelmä L’vov” 1848 Bahmetev” 1869
1. I.ARL: 5/5 I.ARL: 4/5
2. I.ARL: 3/5 I.ARL: 5/5
3. I.ARL: 3/3
4. I.ARL: 4–5/6 I.ARL: 6/6
5. I.ARL: 2/4
6. I.ARL: 4/4
7. I.ARL: 2/3 I.ARL: 3/3
8. I.ARL: 2–3/4 I.ARL: 3/4 (ARL+RL: 4/4)1017

Taulukko 7–1.

                                          
1016 Tarkastelussa on huomioitu sävelmäkaavan tasolla identtiset sävelmäsäkeet

(I.ARL). Murtoluvun nimittäjä edustaa sävelmäsäkeiden kokonaismäärää, osoit-
tajassa on kyseiseen identtisyysluokkaan kuuluvien säkeiden määrä. Merkintä
I.ARL: x/x (esim. I.ARL: 5/5) kertoo, että sävelmäkaava on suomalaisen sävel-
män kanssa täysin identtinen. Täysin identtiset tapaukset olen korostanut puoli-
lihavalla. Edellisiin kuuluvat myös ne sävelmät, joiden kohdalla hovikapellan
editioissa käytetty sävelmäkaava voi generoida suomalaisesta muodosta poik-
keavia säkeitä (I.ARL: y–x/x).

1017 Yhden säkeen ero tässä sävelmässä on käytännössä olematon.
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Troparisävelmät
Hovikapellan sävelmäSuomalainen sävelmä
L’vov” 1848 Bahmetev” 1869

1. I.ARLv: 2/21018

2. nro 11019 – –
2. nro 2 I.ARL: 3/31020

3. – I.ARL: 5/51021

4. (sopraano/altto/basso) – I.ARL: 3/3 (S/A/B)
6. – I.ARL: 2/2
7. – –
8. I.ARL: 0–1/21022 I.ARL: 2/2

Taulukko 7–2.

Kanonisävelmät
Hovikapellan sävelmäSuomalainen sävelmä
L’vov” 1848 Bahmetev” 1869

1. – I.ARL: 2/2
2. – I.ARL: 4/4
4. nro 1 – I.ARL: 2–4/41023

4. nro 21024 – I.ARLv: 0–1/3
5. – I.ARL: 0/4; 1.RL: 2/4
6. (altto) – I.ARL: 1–2/4 (sopraano)
7. – I.ARL: 1–4/4
8. – I.ARL: 2/3 (I.ARL+RL: 3/3)

Taulukko 7–3.

Taulukoista havaitaan, että suhteessa hovikapellan sävelmiin suomalaisen
sävelmistön sävelmät edustavat kolmea tyyppiä:

                                          
1018 L’vov”illa ei ole sunnuntaitroparia. Merkintä v tarkoittaa, että hovikapellan sä-

velmämuodossa on suomalaisesta sävelmästä puuttuva säevariantti.
1019 Tämä sävelmä puuttuu Sunnuntaivigiliasta (1957; 1986) ja siten suomalaisesta

nykykäytännöstä.
1020 L’vov”illa ei ole sunnuntaitroparia.
1021 Luvussa ovat mukana säkeen 2 variantit.
1022 L’vov”illa ei ole sunnuntaitroparia.
1023 Bahmetev”ilta ei ole verrattu sunnuntaikanonia vaan Jumalansynnyttäjän kano-

nia.
1024 Tämä sävelmä puuttuu Sunnuntaivigiliasta (1957; 1986) ja siten suomalaisesta

nykykäytännöstä.
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  1) Jokin hovikapellan sävelmämuodoista on sävelmäkaavan tasolla täysin
identtinen suomalaisen sävelmän kanssa.

  2) Jokin hovikapellan sävelmämuodoista on osittain identtinen suomalaisen
sävelmän kanssa.

  3) Mikään hovikapellan sävelmämuodoista ei ole identtinen suomalaisen
sävelmän kanssa.

Stikiirasävelmistä 1., 2., 3., 4., 6. ja 7. kuuluvat edellisen tarkastelun en-
simmäiseen lajiin – kuitenkin siten, että 1. stikiirasävelmän lähteenä ei ole
Bahmetev”in vaan L’vov”in obihod. 5. ja 8. stikiirasävelmä kuuluvat puoles-
taan toiseen lajiin. Näistä kahdesta 8. stikiirasävelmä on kuitenkin käytännös-
sä miltei identtinen Bahmetev”in sävelmämuodon kanssa. 5. stikiirasävelmä
poikkeaa Bahmetev”in ja L’vov”in muodoista kahden säkeen osalta, enkä ole
kyennyt löytämään suomalaisen sävelmän kanssa täysin identtistä muotoa
mistään aineistooni kuuluvasta neli- tai yksiäänisestä nuottijulkaisusta.1025

Troparisävelmistä 1., 2. nro 2, 3., 4., 5., 6. ja 8. löytyvät samanmuotoisina
Bahmetev”in obihodista eli lukeutuvat ensimmäiseen lajiin. Niistä poiketen
suomalainen 2. troparisävelmä nro 1 ja 7. troparisävelmä eivät esiinny lain-
kaan hovikapellan obihodeissa.

Kanonisävelmistä ensimmäiseen lajiin kuuluvat 1. ja 2. sävelmä. Muut ka-
nonisävelmät ovat osittain identtisiä niiden muotojen kanssa, jotka tavataan
Bahmetev”in obihodissa. Joidenkin sävelmien kohdalla erot ovat vähäisiä tai
käytännössä olemattomia (4. nro 1, 7., 8.), toisten kohdalla erot ovat merkittä-
vämpiä (4. nro 2, 5., 6.).

Näyttää siis siltä, että suomalaisen kahdeksansävelmistön sävelmien kes-
keisenä lähteenä on palvellut Bahmetev”in obihod – selvästi L’vov”in obiho-
dista peräisin on ainoastaan 1. stikiirasävelmä – muttei voida todeta, että
suomalaiset sovitukset olisivat kaikin puolin literaalista lainaa edellämaini-
tusta. Edelleen on huomattava, että tietojeni mukaan Bahmetev”in obihodista
julkaistiin toisinto ahtaassa asettelussa vasta suomalaisen sävelmistön ilmes-
tymisen jälkeen. Tässä valossa vaikuttaa siltä, että suomalaisen sävelmistön
toimittajat suorittivat itsenäisesti sovitusten muokkaamisen hajallisesta ahtaa-
seen asetteluun.

Osa edellisen tarkastelun toiseen lajiin kuuluvista sävelmistä on saatettu
muokata suomalaiseen asuunsa sävelmistön laatijoiden toimesta. Kolmanteen
lajiin kuuluvien sävelmien lähteenä on todennäköisesti jokin aineistooni kuu-
lumaton ennen 1900-luvun alkua painettu venäläinen nuottijulkaisu, mahdol-
lisesti tuntematon käsikirjoitusmateriaali tai suullinen perinne. Valitettavasti
lähdekysymykseen ei ole tarjolla vastauksia edes säilyneestä arkistoaineis-
tosta, joten kysymyksen ratkaisu jää toistaiseksi selvittämättä.

                                          
1025 Lähimmäs suomalaista muotoa tulee teoksessa Obihod 2000 sivulla 21 esitetty

sävelmä (ks. tämän tutkimuksen luvun 6.4.5. viimeinen alaviite). Sävelmän al-
kuperän epävarmuuden vuoksi en ole kuitenkaan sisällyttänyt kyseistä muotoa
luvun 7.2. taulukoihin.
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7.2. Suomalaiset sävelmät ja kanoniset sävelmistöt

Suomalaisten sävelmämuotojen ja hovikapellan sävelmien yhtäläisyyttä kiin-
nostavampi on kysymys edellisten ja kanonisten sävelmien välisestä yhtäläi-
syydestä. Tutkimuksen perusteella on selvää, että suomalaisen sävelmistön
sävelmistä suurin osa on sijoitettavissa yksiselitteisesti johonkin kanoniseen
sävelmistöön kuuluvaksi:

Suomalainen
stikiirasävelmä

Lähde-
sävelmistö

Suomalainen
troparisävelmä

Lähde-
sävelmistö

Suomalainen
kanonisävelmä

Lähde-
sävelmistö

1. Kiovalainen 1. Kreikkalainen 1. Kreikkalainen
2. Kiovalainen 2. nro 1 Kiovalainen 2. Epäselvä/Znamennyj?
3. Kiovalainen 2. nro 2 Kreikkalainen 4. nro 1 Epäselvä/Znamennyj?
4. Kiovalainen 3. Kreikkalainen 4. nro 2 Kreikkalainen
5. Kiovalainen 4. Kreikkalainen 5. Znamennyj
6. Kiovalainen 6. Bulgarialainen 6. Znamennyj
7. Kiovalainen 7. Kreikkalainen 7. Epäselvä/Kioval./Znam.?
8. Kiovalainen 8. Epäselvä/Kiovalainen? 8. Kreikkalainen

Taulukko 7–4.

Seuraaviin taulukoihin olen koonnut kunkin suomalaisen sävelmän koh-
dalle kanonisen aineiston tai hovikapellan obihodeista poikkeavan sävelmän
(tai sävelmät), joka on säkeiden identtisyysluokkien tai yhtenevien sävel-
tasosegmenttien perusteella lähimpänä suomalaista muotoa.

Stikiirasävelmät
Kanoninen sävelmäSuomalainen

sävelmä Sävelmä(t) Identtisyys
1. 1916 K I.ARL: 3/5; I muut: 2/5; II: 2/5
2. 1798/1860 K, 1892 K, 1916 K I.L/RL: 1/5; I muut: 4/5; II: 1/5
3. 1798/1860 K, 1860 MZ I.ARL: 1/3; I muut: 2/3; II: 2/3
4. 1892 SK, 1916 K I.ARL: 3/6; I muut: 3/6; II: 3/6
5. 1892 K I.ARL: 1/4; I muut: 3/4; II: 3/4
6. 1892 SK, 1892 K I.ARL: 0–1/4; I muut: 3–4/4; II: 3–4/4
7. 1892 K

1892 SK
Sr.1v; I.RL: 2–3/3; I muut: 0–1/3; II: 2–3/3
Sr.1; I.RL: 2/3; II: 1/3

8. 1892 SK I.ARL: 2–3/4; I.RL: 0–1/4; I muut: 1/4; II: 1/4
Taulukko 7–5.
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Troparisävelmät
Kanoninen (tai muu) sävelmäSuomalainen

sävelmä Sävelmä Identtisyys
1. 1916 SG I.ARL: 2/2
2. nro 11026 Sb. 1976 / Mosk. 1999, altto

1892 SK
I.ARL: 2/4; I.RL: 1/4; I muut: 1/4; II: 1/4
I.ARL: 1–2/4; I.RL: 1–2/4; I muut: 0–1/4; II: 1–2/4

2. nro 2 Pot. 1898 G, 1798/1860/1892 G Sr.1v; I.RL: 1/3; I muut: 1/3; II: 2/3;1027 Segm.1028

3. 1916 SG
1916 G

Sr.Ø; I.ARL: 1–3/5; I.RL: 0–1/5; I muut: 1–2/5; II: 0–1/51029

Sr.Ø; I.ARL: 1–3/5; I.RL: 0–1/5; I muut: 0–1/5; II: 0–1/5
4., altto
4., basso
4., S/A/B

1892 SG, 1916 SG
1892 SG, 1916 SG
1892, 1916 SG; 1798/1860/1892,
1916 G; Solov.

I.ARL: 1/3; I.AR: 2/3; II: 1/3
I.AR: 3/3; II: 1/3
Segm.

6. 1916 SB, Sb. 1908 B I.ARL: 2/2
7. 1892/1916 SG, Sb. 1908 SG? Segm.
8. 1916 O

1892 SK/K
Sr.Ø/Sr.1v; I.ARL: 1/2
Sr.Ø/Sr.1v; I.RL: 1/2

Taulukko 7–6.

Kanonisävelmät
Kanoninen (tai muu) sävelmäSuomalainen

sävelmä Sävelmä Identtisyys
1. 1916 O/SG

1892 G / Pot. 1898 G, L’vov” G
Sr.Ø; I.ARL: 0–1/3; I.RL: 0–1/3; I muut: 2/3; II: 2/3
Segm.

2. 1892 MZ / Pot. 1898 O
1892 Z

Segm.
Segm.

4. nro 1, altto 1892 I I.ARL: 2–3/4; I.RL: 0–1/4; I muut: 1–2/4; II: 1–2/4
4. nro 21030 Mosk. 1999 G, altto

1916 O/SG
I.ARL: 3/3
I.ARL: 1–2/3; I.RL: 0–1/3; I muut: 1/3; II: 1/3

5. 1892 SZ I.ARL: 1–2/4; I.RL: 2–3/4; II: 0–2/4
6., altto 1916 SZ I.ARL: 3/4; II: 1/4
7. 1916 K

L’vov” »G»
1916 K; 1892 SK; Sb. 1908 SZ; 1892 Z

I.ARL: 1/4; I.RL: 1/4; I muut: 2/4; II: 2/4
I.ARL: 1/4; I.RL: 1/4; I muut: 1/4; II: 1/4
Segm.

8. 1916 G I.ARL: 2/3; I.RL: 1/3
Taulukko 7–7.

                                          
1026 Tämä sävelmä puuttuu Sunnuntaivigiliasta (1957; 1986) ja siten suomalaisesta

nykykäytännöstä.
1027 Säevariantteja ei ole huomioitu.
1028 Säveltasosegmenttitarkastelu osoittaa läheisempää sukulaisuutta.
1029 Suomalaisen sävelmän 3. säe näyttää kuitenkin olevan lainaa lyhentämättömistä

sävelmämuodoista.
1030 Tämä sävelmä puuttuu Sunnuntaivigiliasta (1957; 1986) ja siten suomalaisesta

nykykäytännöstä.
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Edellämainitut sävelmät ovat suomalaisiin nähden seuraavissa suhteissa:

  1) Sävelmä jakaantuu sävelmäsäkeisiin, jotka ovat identtisiä suomalaisen
sävelmän sävelmäsäkeiden kanssa (nämä on korostettu taulukoissa puoli-
lihavalla).

  2) Sävelmä jakaantuu sävelmäsäkeisiin, joista osa on identtisiä tai lähes
identtisiä suomalaisen sävelmän säkeiden kanssa.

  3) Sävelmä ei jakaannu sävelmäsäkeisiin, tai sen säerakenne poikkeaa rat-
kaisevasti suomalaisesta muodosta, mutta sävelmistä on löydettävissä
yhteisiä säveltasosegmenttejä (nämä tapaukset on varustettu merkinnällä
Segm.)

Ensimmäiseen lajiin kuuluvat 1. ja 6. troparisävelmä sekä 4. sävelmäjakson
kanonisävelmä nro 2. Toiseen lajiin sijoittuu valtaosa sävelmistä ja kolman-
teen 7. sävelmäjakson troparisävelmä sekä 2. sävelmäjakson kanonisävelmä.
Koska osa toisen lajin sävelmistä sisältää niukasti identtisiä säkeitä, taulukoi-
hin on niiden kohdalla otettu myös säveltasosegmenttien perusteella niille su-
kua olevia sävelmiä.

7.2.1. Säerakenteiden ja sävelmäsäkeiden eroavuudet

Toiseen lajiin kuuluvien sävelmien kohdalla on relevanttia kysyä, millaista
systematiikkaa säerakenteiden ja sävelmäsäkeiden eroavaisuuksissa voidaan
havaita. Sävelmäsäkeiden erot em. tapauksissa jaottuvat seuraavasti:

  1) Sävelmäsäkeen alkuele puuttuu suomalaisesta sävelmästä.
  2) Sävelmäsäkeen alkuele on muuntunut (m, m+1031), laajentunut (a) tai su-

pistunut (s)1032 suomalaisessa sävelmässä.
  3) Sävelmäsäkeen loppuele on muuntunut (m, m+), laajentunut (a) tai su-

pistunut (s) suomalaisessa sävelmässä.
  4) Suomalaisessa sävelmässä oleva sävelmäsäkeen alkuele puuttuu vertai-

lusävelmästä.

Nämä muunnokset paikantuvat kyseisiin sävelmiin seuraavasti:

                                          
1031 m + = muuntuma sisältää pääasiassa eri säveliä kuin vertailusävelmän säe.
1032 Eli suomalaisen säkeen eleessä on samoja säveliä kuin vertailusäkeen eleessä,

mutta osa vertailueleen sävelistä puuttuu. Supistuminen on voinut tapahtua
eleen alusta, lopusta tai keskeltä.
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Sävelmä Suomalaisen sävelmän säkeiden muunnokset
Suomalainen
stikiirasävelmä

Vertailu-
sävelmä

1. 2. 3. 4. 5. 6. Sr

1. 1916 K 1, 3s 3m = = = – Sr.1
2. 1860/1798 K

1892 K
1916 K

1, (3m)
1
1

3m
3m
3m

1, 3m
1, 3m
1, 3m

3m
1, 3m
3m

1, 3m
1, 3m
3m

–
–
–

Sr.1
Sr.1
Sr.1

3. 1860/1798 K
1860 MZ

1, 3s
1, 3s

(1)
=

3m
3m

–
–

–
–

–
–

Sr.1
Sr.1

4. 1892 SK
1916 K

=
=

=
=

(2s)
3s

3m
3m

3s
3s

3a
=

Sr.1
Sr.1

5. 1892 K = (1), 3s 1, 3s 3m – – Sr.1
6. 1892 SK

1892 K
3m
(1), 3m

(3m)
3m

3m
(1), 3m

3m
3m

–
–

–
–

Sr.1
Sr.1

7. 1892 K
1892 SK

2m/s
1 / 2m, 3m

2m, (3m)
(2m)

1
1

–
–

–
–

–
–

Sr.1v
Sr.1

8. 1892 SK = 1, 3a = (1) – – Sr.1
Taulukko 7–8.

Sävelmä Suomalaisen sävelmän säkeiden muunnokset
Suomalainen
troparisävelmä

Vertailu-
sävelmä

1. 2. 3.
2’.

4.
2”.

5.
3.

Sr

2. nro 1 Sb. 1976 / Mosk. 1999, altto
1892 SK

=
3a

4
4

(2a)
(2a)

=
=

–
–

Sr.1
Sr.1

2. nro 2 Pot. 1898 G
1860/1798/1892 G

2s, 3s
2s, 3s

1
1

1, 3m
1, 3m

–
–

–
–

Sr.1v
Sr.1v

3. 1916 SG = = 2’: 3s 2”: (3m) 3: –1033 Sr.Ø
4., altto 1916 SG, 1892 SG 3m 3s = – – Sr.1
8. 1916 O

1892 SK/K
=
2m/s

–1034

–1035
–
–

–
–

–
–

Sr.Ø/1v
Sr.Ø/1v

Taulukko 7–9.

                                          
1033 3. säe puuttuu vertailusävelmästä.
1034 2. säe puuttuu vertailusävelmästä.
1035 2. säe puuttuu vertailusävelmästä.
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Sävelmä Suomalaisen sävelmän säkeiden muunnokset
Suomalainen
kanonisävelmä

Vertailu-
sävelmä

1. 2. 3. 4. Sr

1. 1916 O/SG (1) 3m – – Sr.Ø
4. nro 1 1892 I (3m) = = 3s Sr.1
5. 1892 SZ (2m) 2m 1 = Sr.Ø?1036

6., altto 1916 SZ = = = 3m Sr.Ø
7. L’vov” »G»

1916 K
=
2m+, 3m+

(2s), 3m
=

3m+, 4
3m

1
3m

Sr.1
Sr.1

8. 1916 G = 2m (1) – Sr.1
Taulukko 7–10.

Tarkastelussa on mukana 107 säettä, joista suomalaisten muotojen kanssa
identtisiä (=) on 27 säettä. Lisäksi mukana on 12 säettä, jotka voivat esiintyä
suomalaisten sävelmien mukaisissa muodoissa. Suuressa osassa säkeitä lop-
puele on muuntunut suomalaiseen muotoon verrattuna; tällaisia säkeitä (3m)
on 41.1037 Niitä säkeitä, joissa loppuele on supistunut suomalaisessa muodossa
(3s), on 13. Suomalaisen muodon alkueleen laajentumia (3a) tavataan har-
voin: vain kolmessa säkeessä.

Alkueleissä muutokset ovat harvinaisempia, mikä osaltaan selittyy sillä,
ettei suuressa osassa säkeitä ole lainkaan alkuelettä. Tavallinen on tilanne,
jossa vertailusäkeen alkuele puuttuu suomalaisesta muodosta (1). Näitä tapa-
uksia on 29. Muut alkueleiden muunnokset ovat harvinaisia. Alkuele on su-
pistunut suomalaisessa muodossa (2s) kuudessa säkeessä, muuntunut (2m)
yhdeksässä säkeessä ja laajentunut (2a) kahdessa säkeessä.

7.2.2. Sävelmien ambitukset

Kiinnostava on myös kysymys sävelmien ambitusten eroista. Olen merkinnyt
kyseiset erot seuraaviin taulukoihin. Taulukoissa ovat mukana hovikapellan
sekä kanonisen aineiston sävelmät, ja »Ambitusten ero» -sarakkeesta ilmenee,
miten vertailusävelmän ambitus suhteutuu suomalaisen sävelmän ambituk-
seen. Ao. solujen ensimmäinen merkkipositio vastaa ambituksen alinta säveltä
ja toinen ylintä. Mikäli vertailusävelmän ambituksen alin tai ylin sävel on sa-
ma kuin suomalaisessa muodossa, kyseinen positio on varustettu merkillä =.
Mikäli vertailusävelmän ambitus on suomalaista laajempi, tämä on merkitty
kyseiseen positioon symbolilla + sekä numeroarvolla, jolloin kokonaisluku
osoittaa niiden diatonisten sävelaskelten lukumäärän, jolla vertailusävelmän
ambitus on suomalaisen sävelmän ambitusta laajempi. Jos vertailusävelmän
ambitus on ylhäältä ja/tai alhaalta suomalaista sävelmää suppeampi, tämä

                                          
1036 Välisäkeen x. olemassaolo suomalaisessa muodossa on kyseenalainen.
1037 Seuraaviin lukumääriin on laskettu mukaan vaihtoehtoiset säemuodot.



367

osoitetaan merkillä -. Jos ambitusten ero on epädiatoninen (eli suomalaisen
sävelmän alin sävel on korotettu), käytetään tämän osoitukseksi merkkiä ½.
Numeroarvoista voidaan helposti laskea yhteen, paljonko vertailumelodian
ambitus on suomalaista muotoa suppeampi tai laajempi.

Taulukoista havaitaan, että ambitusten erot verrattaessa suomalaisia sävel-
miä hovikapellan muotoihin ovat vähäisiä; lähinnä poikkeuksen muodostavat
5. stikiirasävelmä ja 4. sävelmäjakson kanonisävelmä nro 2. Myös kanoniseen
aineistoon verrattaessa voidaan havaita, että sen ambitukset vastaavat pitkälti
suomalaisten sävelmien ambituksia. Jos verrataan kutakin suomalaista sävel-
mää siihen kanoniseen sävelmään, jonka ambitus on lähinnä suomalaista,
eroja havaitaan 1., 5. ja 6. stikiirasävelmän, 4. ja 7. troparisävelmän sekä 2. ja
6. kanonisävelmän kohdalla. Näissä tapauksissa kanonisen melodian ambitus
on yleensä yhtä diatonista askelta laajempi kuin suomalaisella melodialla,
harvoin kahta, muttei milloinkaan suppeampi.

VertailusävelmäSuomalainen
stikiirasävelmä Hovikapellan sävelmä Ambitusten ero Kanoninen sävelmä Ambitusten ero
1. L 1848 =    = 1916 K =    +1
2. B 1869 =    = 1798/1869 K, 1892 K, 1916 K =    =
3. L 1848, B 1869 =    = 1798/1860 K

1860 MZ
=    =
=    +1

4. B 1869 =    = 1892 SK, 1916 K =    =
5. L 1848, B 1869 +1  = 1892 K +1  +1
6. L 1848, B 1869 =    = 1892 SK, 1892 K +½  =
7. B 1869 =    = 1892 K, 1892 SK =    =
8. B 1869 =    = 1892 SK =    =

Taulukko 7–11.

VertailusävelmäSuomalainen
troparisävelmä Hovikapellan sävelmä Ambitusten ero Kanoninen sävelmä Ambitusten ero
1. L 1848, B 1869 =    = 1916 SG =    =
2. nro 1 – – Sb. 1976 / Mosk. 1999, altto =    =
2. nro 2 B 1869 =    = Pot. 1898 G, 1798/1860/1892 G =    =
3. B 1869 =    = 1916 SG

1916 G
=    =
=    =    /    =    -1

4., altto
4., basso

B 1869, altto
B 1869, basso

=    =
=    =

1892 SG, 1916 SG
1892 SG, 1916 SG

=    +1
-2   +1

6. B 1869 =    = 1916 SB, Sb. 1908 B =    =
7., sopraano / altto – – 1892/1916 SG, Sb. 1908 SG? +2   -1    /  =    +2
8. B 1869 =    = 1916 O, 1892 SK/K =    =

Taulukko 7–12.
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VertailusävelmäSuomalainen
kanonisävelmä Hovikapellan sävelmä Ambitusten ero Kanoninen sävelmä Ambitusten ero
1. B 1869 =    = 1916 O/SG

1892 G / Pot. 1898 G
L’vov” G

=    =
-3  +4
-2  +4

2. B 1869 =    = 1892 MZ / Pot. 1898 O
1892 Z

-1  +1
=   +1

4. nro 1, altto B 1869 =    = 1892 I =    =
4. nro 2 B 1869 +1  -1 Mosk. 1999 G, altto

1916 O/SG
=    =
+1  =

5. B 1869 =    = 1892 SZ =    -2    /    =    =
6., altto B 1869 =    =    /    +1  = 1916 SZ +1  =
7. B 1869 =    = 1916 K

L’vov” »G»
=    =
=    +1

8. B 1869 =    =    /    +1  = 1916 G =    =   /   +1  =
Taulukko 7–13.

7.2.3. Tapaukset, joissa kanoninen melodia sijoittuu suomalaisessa sä-
velmämuodossa muualle kuin sopraanoon tai on jaettu eri ääniin

Useimmissa suomalaisissa sävelmissä kanoninen melodia-aineisto sijoittuu
melodiaääneen eli sopraanoon. Joissakin tapauksissa melodia on kuitenkin
löydettävissä jostakin muusta äänestä, tai sitten se on jaettu useampaan ää-
neen. Nämä sävelmät, joita on viisi, ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Suomalainen
stikiirasävelmä

Melodiaääni Suomalainen
troparisävelmä

Melodiaäänet Suomalainen
kanonisävelmä

Melodiaääni

3. T 4. S, A, B 4. nro 1 A
7. S, A 6. A

Taulukko 7–14.

Huomattavasti tavallisempaa siis on, että muuntumaton tai muuntunut ka-
noninen sävelmä sijoittuu nimenomaan sopraanoon, jolloin se hahmottuu sel-
västi neliäänisen kudoksen melodiaksi.
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7.3. Tässä tutkimuksessa tarkasteltujen sävelmistöjen ominaisuuksista

7.3.1. Venäläisten sävelmistöjen polymorfisuus

Venäläinen kirkkomusiikki siis koostuu1038 sävelmistöistä, jotka sisältävät
joukon erilaisia sävelmiä, melodioita tai kirkkoveisuja. Ero edellisten välillä
ei ole kaikissa tapauksissa selvä. Kuhunkin sävelmistöön luetaan sellaisia
kirkkoveisuja, joiden muoto ja melodia-aineisto eivät välttämättä toistu muis-
sa kyseisen sävelmistön melodioissa. Kuitenkin suurempi osa sävelmistöjen
melodioista perustuu sävelmäkaavoihin tai ainakin enemmän tai vähemmän
selvästi toistuviin muotoyksiköihin. Niinpä sävelmäkaavojen tai muiden tie-
tyssä sävelmistössä musiikin muotoutumista ohjaavien konventioiden perus-
teella voidaan luoda rajattomasti uutta kyseiseen sävelmistöön lukeutuvaa
kirkkomusiikkia, mikä on tarpeen paitsi kanonisoitaessa uusia pyhiä ihmisiä
ja laadittaessa heihin liittyviä hymnografisia tekstejä myös sovellettaessa ve-
näläisiä sävelmistöjä uusilla kielialueilla.

Mutta sävelmistöjen korpukset eivät muutoinkaan ole tarkkarajaisia. Ku-
hunkin sävelmistöön kuuluu joukko eri nuottijulkaisuissa ja käsikirjoituksissa
tavattavia sävelmiä, melodioita ja kirkkoveisuja, mutta tietyn sävelmistön
koostumus ei ole luonteeltaan kiinteä vaan polymorfinen. Tämä johtuu siitä,
etteivät eri lähteissä tiettyyn sävelmistöön luettavat sävelmät ja kirkkoveisut
ole tavallisesti identtisiä vaan niissä esiintyy vaihtelua. Tämän vaihtelun syyt
ovat moninaiset: eri julkaisuissa on saatettu käyttää toisistaan poikkeavaa kä-
sikirjoitusmateriaalia, neumitranskriptioissa on saattanut tapahtua virheitä tai
julkaisujen kokoajat ovat saattaneet muokata sävelmiä henkilökohtaisen ma-
kunsa mukaisiksi.

Musiikkidokumenteissa esiintyvien otsikointien ja muun historiallisen asia-
aineiston lisäksi sävelmistön korpuksen määrittely voi luonnollisesti perustua
sävelmien ja sävelmätoisintojen musiikillisiin ominaisuuksiin, kuten olen me-
netellyt tässä tutkimuksessa suomalaisen kahdeksansävelmistön ja hovika-
pellan sävelmistöjen kohdalla.

On osittain makuasia, voidaanko tarkastelemani suomalaiset sävelmämuo-
dot lukea kiinteäksi osaksi tietyn kanonisen sävelmistön korpusta. Sävelmis-
töjen polymorfisuuden perusteella näin voidaan mielestäni ajatella. Samoin
tietyn kanonisen sävelmistön osaksi voitaisiin musiikillisin perustein lukea
kaikki sellaiset variantit ja moniääniset sovitukset, jotka ovat syntyneet minä
hyvänsä ajankohtana kyseisen sävelmistön alkuperäisen ilmaantumisen jäl-
keen ja millä hyvänsä maantieteellisellä alueella joko tuntemattomien tai tun-
nettujen tekijöiden toimesta.

                                          
1038 Säveltäjien vapaiden sävellysten ohella.
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7.3.2. Sävelmistöjen keskinäisestä sukulaisuudesta

Tutkimuksen kuluessa on ilmennyt eräitä kanonisten ja muiden sävelmistöjen
sukulaisuutta ilmentäviä tendenssejä, joiden perusteella olen koonnut seuraa-
van kaavion:

Kaavio 7–15. (Kaavion aikajana kulkee alhaalta ylös.)

Historiallisesti venäläisen ortodoksisen kirkkomusiikin lähtökohtana voi-
daan pitää bysanttilaista kirkkomusiikkia siinä muodossa, johon se oli kehit-
tynyt kristinuskon saapuessa Venäjälle. Tämäkin tutkimus tukee sitä kirjalli-
suudessa esiintynyttä näkemystä, että sekä kiovalainen että pieni znamennyj-
sävelmistö ovat kehittyneet varsinaisen znamennyj-sävelmistön pohjalta, ja
että edellisten melodinen yhtäläisyys on monissa tapauksissa erittäin ilmeistä.
Tutkimusaineistossa 2., 3., 4., 5. ja 6. sävelmäjakson kiovalaisen ja pienen
znamennyj-sävelmistön stikiirasävelmät muistuttavat suuresti toisiaan, kun 1.,
7., ja 8. sävelmäjaksossa eroja on enemmän.

Hovikapellan
sävelmistöt

Tuntematon
nuottimateriaali

Znamennyj-
sävelmistö

Kiovalainen
sävelmistö /

Pieni znamennyj-
sävelmistö

Kreikkalainen
sävelmistö

Bysanttilainen
kirkkomusiikki

800–900-l.

Kreikkalainen
käytäntö

1400–1500-l.?

Bulgarialainen
tai eteläslaavilainen

käytäntö
1400–1500-l.?

Bulgarialainen
sävelmistö

Suomalainen sävelmistö
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Kreikkalaisen ja bulgarialaisen sävelmistön täsmällinen alkuperä ei ole sel-
villä, mutta oletettavasti ne juontuvat kreikkalaisesta ja bulgarialaisesta tai
eteläslaavilaisesta 1400–1500-lukujen kirkkomusiikista. Eräät seikat viittaavat
siihen, että myös znamennyj-sävelmistöstä on kulkeutunut vaikutteita kreik-
kalaiseen ja bulgarialaiseen sävelmistöön. Näiden vaikutteiden musiikillista
ilmenemistä ei kuitenkaan ole toistaiseksi selvitetty.

Suomalaisen kahdeksansävelmistön pohjana ovat Pietarin hovikapellan sä-
velmistöt sekä vähäisemmässä määrin toistaiseksi tunnistamaton nuottimate-
riaali, jotka molemmat sisältävät edellämainituista kanonisista sävelmistöistä
peräisin olevaa aineistoa joko miltei sellaisenaan taikka enemmän tai vähem-
män muuntuneessa muodossa. Kanonisten sävelmien suorasta kulkeutumi-
sesta suomalaiseen sävelmistöön ei kuitenkaan ole viitteitä, vaan ne suomalai-
set sävelmät, joita ei tavata hovikapellan obihodeissa, perustuvat mitä toden-
näköisimmin neliääniseksi sovitettuun venäläiseen aineistoon – eli niidenkään
kohdalla sävelmien neliääninen asu ei liene suomalaisten toimittajien kä-
sialaa.

7.4. Lopuksi

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut vastata kysymykseen, miten suoma-
lainen kahdeksansävelmistö sijoittuu osaksi venäläistä kirkkomusiikkitradi-
tiota. Venäläisen kirkkomusiikin historian ja teorian tarkastelu on perustunut
etupäässä venäjänkieliseen, osin vaikeasti tavoitettavaan kirjallisuuteen ja
musiikkidokumentteihin, ja olen kyennyt tuomaan esille aikaisemmassa län-
simaisessa kirjallisuudessa tuntemattomia tietoja venäläisten sävelmistöjen
historiasta sekä niihin kuuluvien melodioiden muotorakenteista ja muista
ominaisuuksista.

Suomalaisen kahdeksansävelmistön syntyhistorian, -mekanismin ja laati-
joiden selvittäminen on tukeutunut kirjallisuuteen ja arkistoaineistoon, mutta
täysin aukottomia johtopäätöksiä ei ole ollut mahdollista muodostaa. Histori-
allisten dokumenttien tarkastelu ei ole myöskään kyennyt yksilöimään niitä
lähteitä, joiden perusteella suomalainen sävelmistö aikanaan laadittiin. Tästä
syystä sävelmistön lähteiden paljastamisen on ollut pakko perustua musiikki-
analyysiin.

Analyysin tulokset osoittavat, että suomalaisen kahdeksansävelmistö liittyy
selkeästi venäläiseen kirkkomusiikkitraditioon; jälkimmäisessä tuntematonta
melodia-aineistoa en ole voinut lainkaan todeta sisältyvän suomalaiseen sä-
velmistöön. Suomalaisen sävelmistön keskeisimpänä lähteenä näyttää olleen
Pietarin hovikapellan kirkkomusiikki siinä muodossa, jossa se on esitetty
Bahmetev”in obihodissa, hajallisesta ahtaaseen asetteluun muokattuna. Mutta
musiikkia ei siirretty mekaanisesti suomalaiseen asuun Bahmetev”in obiho-
dista vaan käytettiin myös L’vov”in obihodia (1. stikiirasävelmä) sekä joita-
kin tunnistamattomia nuottilaitoksia tai venäläisen kirkkomusiikin suullista
traditiota. Bahmetev”in obihodin sävelmämuotoja saatettiin myös muokata tai
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yksinkertaistaa.
Niinikään tutkimus osoittaa kiistattomasti, että suomalainen kahdeksansä-

velmistö liittyy hovikapellan sävelmistöjen lisäksi venäläiseen kanoniseen
kirkkomusiikkitraditioon, joka on keskeisiltä osiltaan esitetty Synodin ne-
liönuottijulkaisuissa. Tämä koskee niitä sävelmiä, jotka ovat tulleet suomalai-
seen käytäntöön hovikapellan obihodeista, mutta yhtä lailla sitä aineistoa, jo-
ka on peräisin muista lähteistä. Suomalaisten sävelmien melodiat ovat tavalli-
sesti yksinkertaistuneet ja typistyneet kanoniseen traditioon nähden (luvussa
7.2. esitetyin periaattein), mutta korpuksessa on myös esimerkkejä tapauksis-
ta, joissa Synodin julkaisema sävelmämuoto on täysin identtinen suomalaisen
sävelmän melodian kanssa.

Sävelmien lyhentymisen syyt ovat palautettavissa Pietarin hovikapellan
historiaan ja keisarillisessa hovissa noudatettuun jumalanpalveluskäytäntöön.
Voidaan kuitenkin todeta, ettei hovikapellassa tapahtunut sävelmien lyhenty-
minen tai muuntelu ole ollut mielivaltaista ainakaan siinä määrin, että sävel-
mien ominaislaatu olisi kehittynyt kanonisesta traditiosta tyystin poikkeavaan
suuntaan.

Esittämäni aineiston ja vertailujen perusteella voidaan arvioida, olisiko
suomalaista kirkkomusiikkia paikallaan kehittää lähemmäs melodisesti rik-
kaampaa kanonista kirkkomusiikkitraditiota. Kysymyksen pohtiminen kuuluu
luonnollisesti suomalaisten aktiivisten kirkkomuusikkojen ja kanttorien työ-
sarkaan, eikä tämä tutkimus voi ottaa siihen suoraviivaisesti kantaa. Kuitenkin
esittämäni kanoninen kirkkomusiikkiaineisto antaa suomalaisen kirkkomusii-
kin kehittämiseen toivoakseni myös käytännöllisiä avaimia. Ainakaan ei enää
voida väittää, että suomalaisessa käytännössä nykyisin oleva kirkkomusiikki
edustaisi yksiselitteistä ja ainoaa totuutta tai vaihtoehtoa.

Kanonisesta ja myöhemmästä venäläisestä kirkkomusiikkitraditiosta on
helposti löydettävissä runsaasti sellaista musiikkiaineistoa, joka olisi kohtalai-
sen helposti sovellettavissa meikäläiseen käytäntöön – ja ennen kaikkea – ei
kuulostaisi liian vieraalta tavanomaisen kirkossakävijän korvissa. Olettamuk-
seni on, että niukoin resurssein ja suureen tarpeeseen nopealla aikataululla
sata vuotta sitten laaditun kahdeksansävelmistömme kehittäminen melodisesti
rikkaampia vaihtoehtoja tarjoamalla vaikuttaisi yksinomaan myönteisesti Suo-
men ortodoksisen kirkon jumalanpalveluselämään ja kirkkomusiikkikulttuu-
riin.
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Tutkimusaineisto ja lähteet

Lähdeluettelossa esiintyvät lyhenteet

Eräiden harvinaisten teosten kohdalle olen merkinnyt hakasulkeisiin niiden
sijaintipaikan tai omistajan seuraavilla lyhenteillä:

HOSK = Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirjasto
HYK = Helsingin yliopiston kirjasto
JOLTL = Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian ja läntisen teologian laitos
JOSK = Joensuun ortodoksisen seminaarin kirjasto
LC = Library of Congress, Washington DC, USA
PHAK = Pietarin hengellisen akatemian kirjasto, Pietari, Venäjä
PKK = Pietarin konservatorion kirjasto, Pietari, Venäjä
SOKYK = Suomen ortodoksisen kirkkokunnan yleinen kirjasto, Joensuu
TOKK = Turun ortodoksisen kirkon kuoro
TOS = Turun ortodoksinen seurakunta
VLK = Valamon luostarin kirjasto, Heinävesi
VM = Vladimir Morosanin yksityiskokoelma, Madison, CT, USA
VVLK = Vanhan Valamon luostarikirjasto, Heinävesi

Tutkimusaineisto 

Arkistot

SOKHA. Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto, Kuopio.
AHHA. Arkkipiispa Hermanin henkilöarkisto.
APHA. Arkkipiispa Paavalin henkilöarkisto.

VLA. Valamon luostarin arkisto, Heinävesi.

Painetut nuottilähteet, jumalanpalveluskirjat, käsikirjoitukset ja doku-
mentit

Akatistos 1976. Akatistos jumalankantajaisillemme Sergeille ja Hermanille.
Pieksämäki: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto.

Arhangel’skïj, Aleksandr” 1890. Pênïe vsenoš½nago bdênïja sostavlennoe A.
Arhangel’skim”, po cerkovnomu obihodu, izd. Svjatêjšim” Sýnodom” i po
oby½nym” cerkovnym” napêvam”. Dlja 4-h” golosnago hora. Partitura. 5.
p. S. l.: Svjatêjšïj Sýnod”. [Vigilian veisuja A. Arhangel’skïjn kokoamana
Pyhimmän Synodin julkaiseman kirkon käytännön ja vakiintuneiden sä-
velmien mukaan. Neliääniselle kuorolle. Partituuri.]
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Arhangel’skïj, Aleksandr” 1916. Pênïe vsenoš½nago bdênïja dlja ½etyreh-
golosnago hora. Petrograd: Gravernaja i Notope½atnja »Ėnergïja». [Vigi-
lian veisuja neliääniselle kuorolle. – Faksimile. Sensuurin hyväksymä
vuonna 1896.]

Azêev”, Eftafi 1912. Sbornik” Duhovno-Muzykal’nyh” Pêsnopênïj raznyh”
avtorov” dlja nebol’šogo smêšannago hora pod” redakcïej E. St. Azêe-
va. £ 1. »Na liturgïi.» Partitura. Dopuš½en” U½iliš½nym” Sovêtom” pri
Svjatejšem” Sinodê vo vsê biblïoteki podvêdomstvennyh” škol”. Petro-
grad”: P. M. Kirêev”. [Kokoelma eri tekijöiden hengellis-musiikillisia
kirkkoveisuja pienehkölle sekakuorolle E. St. Azêev”in toimittamana.
Nro 1. »Liturgiassa.» Partituuri. Sallinut Pyhimmän Synodin yhteydessä
toimiva oppilaitosneuvosto kaikille {sen} alaisten koulujen kirjastoille.
– TOS.]

Bogoslu¼ebnye ukazanija 1998. Bogoslu¼ebnye ukazanija na 1999 god dlja
svjaš½enno-cerkovnoslu¼itelej. S.l.: Russkaja pravoslavnaja cerkov’. Iz-
datel’stvo moskovskoj patriarhii. [Vuoden 1999 jumalanpalvelusmäärä-
ykset papeille-kirkonpalvelijoille.]

Bortnjanskij, Dmitrij 1995. 35 koncertov dlja smešannogo hora bez soprovo¼-
denija. Toim. P. ²ajkovskij. Moskva: Muzyka. [35 konserttoa sekakuo-
rolle ilman säestystä.]

²esnokov, Pavel 1994. P. ²esnokov. Sobranie duhovno-muzykal’nyh so½inenij.
Tetrad’ 1. Moskva: Fond »Molode¼’ za Rossiju». [P. ²esnokov. Kokoelma
hengellis-musiikillisia teoksia. Vihko 1. {Sisältää opukset 6 ja 33.} –
TOKK.]

Hautaustoimitus 1913. Hautaustoimitus neliäänisesti. Toimitti Kr.-katolisen
kirkon jumalanpalveluskirjain suomennos-komitea. Jyväskylä: Pyhimmän
hallitsevan synoodin kustannuksella.

Hautaustoimitus 1959. Hautaustoimitus. Pieksämäki: Ortodoksisen kirjalli-
suuden julkaisuneuvosto.

Heruvimskaja pêsn’ 1903. Heruvimskaja pêsn’ po napêvu Valaamskago mo-
nastyrja. Partitura dlja smêšannago hora. S.l.: Izdanïe Valaamskoj obiteli.
[Kerubiveisu Valamon luostarin sävelmällä. Partituuri sekakuorolle.]

Irmolog” 1709. »L’vovskïj irmolog”». [Lvovin {kaupungissa painettu} ir-
mologion. – Lainattu teoksessa Voznesenskïj 1893b.]

Irmosy 1992a. Irmosy voskresnye gre½eskago napêva po vyso½ajšemu po-
velênïju gosudarja imperatora Nikolaja Pavlovi½a polo¼eny na ½etyre
golosa pod” rukovodstvom” Direktora Pridvornoj Pêv½eskoj Kapelly. A.
L’vova. Novoe ispravlennoe i dopolnennoe izdanïe. S.l.: RMI [= Rossijs-
koe Muzykal’noe Izdatelstvo]. [Sunnuntaipäivien irmossit kreikkalaisella
sävelmällä hallitsija keisari Nikolaj Pavlovi½”in korkeimman käskyn mu-
kaan neljälle äänelle sijoitettu hovikapellan päällikön A. L’vov”in joh-
dolla. Uusi oikaistu ja täydennetty painos. – Faksimile, alkuteoksen il-
mestymisvuosi ei ole tiedossa.]
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Irmosy 1992b. Irmosy gospodskim”, bogorodi½nym” i inym” naro½itym”
prazdnikam” gre½êskago napêva po vyso½ajšemu povelênïju gosudarja
imperatora Nikolaja Pavlovi½a polo¼eny na ½etyre golosa pod” ruko-
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gia. Suomensi S.O. [= Sergei Okulov]. Pietari: P. Synodi. [Tekstipainos.]

Liturgia 1894. Pyhän isämme Johannes Krysostomon liturgia. Tekstin suo-
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Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto.
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Nikolaidis, Nikolaos 1997. Pyhän Johannes Krysostomoksen jumalallinen li-
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rainen. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja n:o 21. Joensuu: Joen-
suun yliopisto.

Obihod” 1798. Obihod” c[e]rkovnyj notnago pênïja raznyh” rospêvov”. 3. p.
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sävelmien kirkollinen käytäntö. – VVLK.]
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šannago hora, perelo¼enïj, prisposoblennom” dlja upotreblenïja v” u½eb-
nyh” zavedenïjah”. ²ast’ I. Vsenoš½noe bdênïe. S.-Peterburg”. [Nuotin-
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Obihod 2000. Obihod cerkovnogo penija. ²ast’ I. Vsenoš½noe bdenie dlja
smešannogo hora. Sostavlenie i redakcija G. N. Lapaev. Moskva: Pra-
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Liite 1. Sanasto1039

Ektenia
Jumalanpalveluksissa usein käytetty rukoussarja, joka koostuu diakonin ja
papin (tai diakonin puuttuessa yksin papin) lukemista rukouksista, joihin seu-
rakunta tai kuoro vastaa laulamalla »Herra, armahda», »anna, Herra», »Sinun
edessäsi, Herra» tai »Sinun haltuus’, Herra». Tavallisesti ektenia päättyy kuo-
ron laulamaan »ameneen». Ektenioiden laulettavina osuuksina käytetään
Suomessa yleisesti resitatiivia ja I–IV–V–I-kadenssia, mutta on olemassa
myös läpisävellettyjä ektenioita.

Ektenioiden lajeja, joissa kuitenkin rukousten sisältö saattaa jossakin mää-
rin vaihdella tilanteen mukaan, ovat mm. suuri ektenia, pieni ektenia, ano-
musektenia, hartauden ektenia ja litanian ektenia.

Hymnografia
Kirkkorunous, johon sisältyvät ne jumalanpalveluksissa laulettavat ja luetta-
vat tekstit, jotka eivät esiinny Raamatussa.

Kahdeksansävelmistö
Sävelmä- ja tekstikokoelma, joka sisältää kahdeksan sävelmäjakson vaihtuvat
tekstit ja niille sävelmät.

Kahdeksansävelmistökiertoon kuuluvat veisut
Ne jumalanpalvelusveisut, jotka noudattavat vuorosävelmän mukaista vaih-
telua tai jotka on merkitty lukeutuviksi johonkin kahdeksasta sävelmäjaksos-
ta. Kaikkiin jumalanpalveluksiin kuuluu myös sellaisia veisuja, joiden sävel-
mät pysyvät samoina riippumatta vuorosävelmästä ja joihin ei liity sävelmä-
jaksoa osoittavaa määrettä. Kyseiset veisut eivät kuulu kahdeksansävelmistö-
kiertoon eli ovat kahdeksansävelmistökierrosta irronneita.

Kanoni
1) Eräs hymnografian laji. 2) Kirkollista lainkäyttöä ja käytännöllistä elämää
säätelevä säännös(kokoelma), joista pääosa on syntynyt vuoteen 787 mennessä.

Kanoniset sävelmistöt
Sävelmistöt, joihin kuuluvia veisuja Venäjän kirkon Pyhä Synodi on julkais-
sut neliönuottikirjoina tai jotka levisivät yleiseen käyttöön käsikirjoituksina
ennen vuotta 1772. Kanoniset sävelmistöt jakaantuvat täydellisiin ja epätäy-
dellisiin. Täydellisestä sävelmistöstä voi muodostaa kahdeksansävelmistön,
mutta epätäydellisestä se ei ole mahdollista: sävelmistöstä voi puuttua esim.
                                          
1039 Sanasto pyrkii rajoittumaan keskeisimpiin tässä tutkimuksissa esiintyviin litur-

gisiin ja liturgis-musiikillisiin termeihin, joita ei ole selitetty luvussa 2 tai muu-
alla tekstissä. Lisätietoja kaivatessaan lukija voi turvautua esim. teokseen Arse-
ni 1999.
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sävelmä jotakin hymnografian lajia varten tai jokin sävelmäjakso.
Täydellinen sävelmistö on znamennyj-sävelmistö. Epätäydellisiä ovat kio-

valainen, kreikkalainen ja bulgarialainen sävelmistö. Lisäksi kanonisen venä-
läisen kirkkomusiikin historiaan kuuluu kaksi käytöstä jäänyttä ja enimmäk-
seen transkriboimatonta sävelmistöä: put’-sävelmistö ja demestvennyj-sävel-
mistö.1040 Ne eivät kuulu tämän tutkimuksen aineistoon.

Synodin nuottikirjoissa esiintyy myös joitakin sellaisia kirkkoveisuja, jotka
eivät kuulu edellämainittuihin sävelmistöihin.

Kirkkoslaavi
Puhekielenä kuollut eteläslaavilaiseen kieliryhmään1041 kuuluva kieli, jonka
ainoa käyttö nykyaikana on ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksissa slaavi-
laisella kielialueella. Kun kristinusko tuli nykyiseen Bulgariaan, Serbiaan,
Ukrainaan ja Venäjälle vuoden 1000 paikkeilla, kieli oli ymmärrettyä kaikki-
en slaavien keskuudessa. Kirkkoslaavi oli Venäjällä kirjakielen asemassa
1700-luvulle asti, mutta sittemmin sen merkitys on hiipunut, eikä nykyvenä-
läinen ymmärrä kirkkoslaavia kunnolla ilman opintoja. Kieleen liittyy run-
saasti historiallista arvovaltaa, eikä ole näköpiirissä, että Venäjän kirkossa
luovuttaisiin sen käytöstä ainakaan meidän elinaikanamme.

Kirkkoveisu
Tietyn hymnografisen tekstin ja siihen liittyvän musiikin muodostama koko-
naisuus.

Melodia
Tiettyyn kirkkoveisuun liitetty musiikki (yksiäänisesti tarkasteltuna), kun
teksti jätetään huomiotta. Sävelmäkaava generoi melodian vasta silloin, kun
kaavaan liittyy teksti. Sellaisenaan sävelmäkaava ei muodosta melodiaa.

Pieni sävelmistö
Ks. s.v. »sävelmistö».

Semikanoniset sävelmistöt
Sellaiset sävelmistöt, jotka on julkaistu muiden tahojen kuin Pyhän Synodin
toimesta, mutta jotka kuitenkin ovat yleisesti hyväksyttyjä venäläisessä kir-
kollisessa käytännössä. Näitä ovat mm. Pietarin hovikapellan sävelmistö(t) ja
Valamon luostarin sävelmistö.

Suuri sävelmistö
Ks. s.v. »sävelmistö».

                                          
1040 Gardner 1980, 104–107.
1041 Venäjä on itäslaavilainen kieli.
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Säe
Tässä tutkimuksessa termi säe esiintyy eri merkityksissä. Perinteisesti musii-
killinen säe on »luonnollisesti rajautuva ja mielekäs kokonaisuus musiikilli-
sessa ajatuskulussa», joka koostuu yhdestä tai useammasta tahdista, »tavalli-
simmin» säkeellä »tarkoitetaan kahden tai neljän tahdin mittaista ryhmää».1042

Ortodoksisessa kirkkomusiikissa musiikillinen säe poikkeaa merkityksel-
tään edellisestä. Metriikaltaan epäsäännöllistä musiikkia ei tavallisesti ole ja-
ettu tahteihin. Tahtiviivoja käytetään, mutta niiden erottamat kokonaisuudet
eivät ole tahteja vaan musiikillisia säkeitä. Säkeiden metrinen kesto on vaih-
televa.

Musiikillisista säkeistä on erotettava erikoismuoto, jota kutsun sävel-
mäsäkeeksi. Myös sävelmäsäe on tavallisesti erotettu tahtiviivoilla. Sävel-
mäsäkeen ja musiikillisen säkeen erona on, että sävelmäsäe on sävelmäkaavan
osa. Sävelmäkaava rakentuu sävelmäsäkeistä, joista osa on toistuvia, osa
toistumattomia (alku- ja/tai loppusäkeitä). Sävelmäsäe on melodinen (moni-
äänisissä sovituksissa myös harmoninen) runko, johon voidaan sijoittaa eri-
mittaisia tekstisäkeitä. Tällöin syntyvät musiikilliset säkeet ovat muodoltaan
vaihtelevia sävelmäsäkeeseen sijoitetun tekstin rakenteen ja pituuden mukai-
sesti. Kaikkien venäläisten sävelmistöjen kaikki sävelmät eivät jakaannu sä-
velmäsäkeisiin, vaan musiikillista muotoutumista voivat säädellä muutkin pe-
riaatteet.

Musiikillisten ja sävelmäsäkeiden lisäksi käytän käsitettä tekstisäe. Teks-
tisäe on puhtaasti tekstiin liittyvä muotoyksikkö. Hymnografiset tekstit on
traditionaalisesti jaettu tekstisäkeisiin kuten muukin lyriikka. Tekstisäkeet
kuitenkin harvoin noudattavat runomittaa tai säännöllistä metriä vaan ovat
pituudeltaan vaihtelevia. Tavallisesti kirkkoveisuissa musiikillisten säkeiden
(tai sävelmäsäkeiden) ja tekstisäkeiden suhde on 1:1. Toisinaan kuitenkin yksi
tekstisäe on voitu sävelittää useammalla musiikillisella tai sävelmäsäkeellä, ja
joskus yhteen musiikilliseen tai sävelmäsäkeeseen on sijoitettu useampia
tekstisäkeitä.

Sävelmistö
Kanoninen tai semikanoninen sävelmäkokoelma, joka voi sisältää useita nu-
meroituja sävelmäjaksoja mutta ei välttämättä sisällä niitä kahdeksaa kappa-
letta. Lisäksi sävelmistö voi sisältää kiinteitä, sävelmäjaksokierrosta irron-
neita veisuja.

Venäläisessä terminologiassa erotetaan sanat rospev (joskus raspev) ja na-
pev. Erityisesti vanhemmassa nuottiaineistossa ja kirjallisuudessa rospev ja
napev saattavat esiintyä synonyymeinä. Varsinaisesti rospev merkitsee sävel-
mistöä,1043 napev sävelmää, mutta jälkimmäistä voidaan käyttää myös edelli-

                                          
1042 Brodin 1982, 269.
1043 Mm. Seppälä (esim. 1981, 259) on käyttänyt rospev-sanasta käännöstä lauluta-

pa, joka löytyy myös Venäläis-suomalaisesta suursanakirjasta (1978, s.v. ras-
pev). Mielestäni tämä käännös on epähavainnollinen.
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sessä merkityksessä eräistä paikallisista sävelmistöistä puhuttaessa (moskovs-
kij napev – moskovalainen sävelmistö], napev Valaamskago monastyrja –
Valamon luostarin sävelmistö).1044

Tässä tutkimuksessa en ole pitänyt aiheellisena erottaa toisistaan sanoja
rospev ja napev niissä tapauksissa, joissa kumpikin merkitsee sävelmistöä.

Kirjallisuudessa on tapana luokitella sävelmistöjen melodioita niiden me-
lismaattisuusasteen perusteella. Suureen sävelmistöön kuuluvat ne melodiat,
joissa melismaattisuus on keskimääräistä runsaampaa, ja pieneen sävelmis-
töön ne melodiat, joissa syllabisuus on vallitsevaa. Znamennyj-sävelmistön
yhteydessä on tapana puhua lisäksi kohtalaisen sävelmistön (srednyj rospev)
melodioista, joissa melismaattisuus on vähäisempää kuin suuren sävelmistön
melodioissa. Terminologinen ero muihin sävelmistöihin verrattuna johtunee
osaltaan siitä, että pieni znamennyj-sävelmistö muodostaa varsinaisesta zna-
mennyj-sävelmistöstä erottuvan itsenäisen historiallis-musiikillisen kokonai-
suuden.

Sävelmä
Sävelmistöön kuuluva itsenäinen melodia tai melodinen kokonaisuus. Melo-
dinen kokonaisuus koostuu toistuvista sävelmäsäkeistä tai muista toistuvista
elementeistä (esim. melodisista soluista); sävelmästä voi generoitua useita
erimuotoisia melodioita. Suomalaisessa kahdeksansävelmistössä kukin sä-
velmäjakso sisältää sävelmiä, joita käytetään tiettyyn hymnografian lajiin
kuuluvan tekstin yhteydessä. Näin esimerkiksi tietyn sävelmäjakson stikii-
rasävelmää käytetään stikiiroita esitettäessä,1045 troparisävelmää sovelletaan
tropareihin, kontakkeihin, iikosseihin, hypakoeihin ja Jumala on Herra
-veisuun,1046 ja kanonisävelmillä esitetään kanonien irmossit. Lisäksi mm.
prokimeneja ja erilaisia lauselmia varten on omat sävelmänsä.

Venäläiset sävelmistöt saattavat sisältää suomalaisesta kahdeksansävel-
mistöstä poikkeavan valikoiman sävelmiä. Esim. znamennyj-sävelmistön kus-
sakin sävelmäjaksossa erityyppisiä stikiiroita varten on olemassa omat sävel-
mänsä.

                                          
1044 Gardner” 1978, 121–124; ks. myös Gardner 1980, 102–104.
1045 Lisäksi stikiirasävelmiä käytetään eräissä vigilian ja liturgian kiinteissä veisuissa.
1046 Vaikka kontakki ja iikossi on merkitty vigilian aamupalveluksen kaavaan kano-

nin 6. veisun yhteyteen, niitä harvoin lauletaan tällä paikalla suomalaisissa seu-
rakuntajumalanpalveluksissa: ne joko jätetään pois tai luetaan. Liturgiassa kon-
takki sijoittuu kaavassa välittömästi troparin jälkeen. Se on merkitty lauletta-
vaksi, mutta suomalaisessa käytännössä on tullut tavaksi, että se luetaan. Hypa-
koe kuuluu kaavaan eräinä juhlapäivinä; nykyisessä käytännössä se yleensä
luetaan tai jätetään pois, mutta pääsiäisen hypakoe lauletaan 8. troparisävel-
mällä. Ks. Gardner 1980, 34–47; Kasanko 1938, 3–4.
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Sävelmäjakso
Tietyllä numerolla (1–8) varustettu jumalanpalvelussävelmien ja -tekstien
muodostama kokonaisuus.

Sävelmäkaava
Kaava, joka sisältää sävelmäsäkeet ja kuvaa niiden järjestystä ja toistumista
niissä sävelmissä, jotka koostuvat sävelmäsäkeistä.

Sävelmävariantit
Kanoniset sävelmistöt sisältävät lyhentämättömien sävelmämuotojen lisäksi
sävelmävariantteja (toisinaan käytetään myös termiä alasävelmä). Keskeisiä
sävelmävariantteja ovat lyhennetty sävelmä, pieni (päivittäinen) sävelmä ja
vakiintunut sävelmä. Variantit perustuvat tavallisesti lyhentämättömiin sä-
velmämuotoihin, joihin nähden varianttien melodiat ovat tavalla tai toisella
lyhentyneet tai muuntuneet.

Sävelmäsäe
Ks. s.v. »säe».

Typikon
1) Jumalanpalvelusjärjestys. 2) Jumalanpalveluskirja, johon jumalanpalvelus-
järjestys on kodifioitu.

Vuorosävelmä
Kunakin kirkkokalenterin ajankohtana vuorossa oleva sävelmäjakso.
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Liite 2. Arkistodokumentteja1047

Fd. 1./1896

£ 758.

6 Awgusta 1896 g.

W_ Kancellqrî@ Wysokopreoswq]ennêj[ago Arhîepiskopa Finlqndskago.

Imê@ ^estx uwêdomitx, ^to prislannaq mnê iz_ Kancellqrîi ot_ 30 î@lq za £ 714 dlq
pereda^i w_ rasporqvenîe Kommissîi po perewodu bogosluvebnyh_ knig_ na finskîj
qzyk_ ot_ rukopisnyh_ notnyh_ knig_, sostawlennyh_ swq]ennikom_ Mihailom_ So-
bolewym_, mno@ polu^eny.

Redaktor_ Perewod^eskoj Kommissîi swq]ennik_ Sergîj Okulow_

Serdobolx,
5/17 awgusta 1896 g.
£ 10.

6.8.1896

Korkeastipyhitetyn Suomen Arkkipiispan Kanslialle.

Minulla on kunnia ilmoittaa, että olen vastaanottanut minulle Kansliasta 30.6. nrolla 714 välitettä-
väksi lähetetyn suomennoskomitealle osoitetun määräyksen, joka koskee pastori Mihail” Sobo-
lev”in kokoonpanemia nuottikirjojen käsikirjoituksia.

Suomennoskomitean toimittaja pastori Sergïj Okulov”

Serdobol’ [Sortavala],
5./17.1048 elokuuta 1896
Nro 10.
_______________________________________________________________________________

Jyväskylässä 21.1.1899

K. Herra Pastori!1049

    Tänään kaksi viikkoa sitte lähetimme Teille nuottiteoksen 2:sen arkin ensimmäisen korrektuurin
ynnä siihen kuuluvan käsikirjoituksen. Kuinka lienee ajan kanssa, sillä emme ole vielä sitä takaisin
saaneet? – Samalla lähetimme myös Tampereelle ja Wiipuriin otteen. – Pyydämme Teitä tekemään
hyvin ja kiirehtimään korrektuurin kanssa että saisimme arkin painetuksi.
    Jäämme odottamaan arvoisaa lähetystänne.
Kunnioituksella

Jyväskylän Kirjapaino.
k:ta G. I. Johansson

                                          
1047 Liite sisältää suomennoskomitean säilynyttä kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja vuosilta 1896, 1899 ja 1903–06

keskeisiltä osiltaan (SOKHA). Harvalukuiset nuottilaitoksia koskevat viittaukset on korostettu puoliliha-
valla.

1048 Päiväys on tässä sekä vanhan että uuden luvun mukaan.
1049 Todennäköisesti kirje on osoitettu Okuloville.
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Finl. Duh. Kon. 4 – 1 – 03 £ 38 / 4

W_ Finlqndsku@ Duhownu@ Konsistorî@.

Star[ago ^lena Komissîi po perewodu bogoslu-
vebnyh_ knig_ na finskîj qzyk_, swq]ennika
Sergîq Okulowa
raport_.

    W_ silu ukaza Duhownoj Konsistorîi ot_ 25 î@lq 1900 goda za £ 2368 q razoslal_ ot_
13 noqbrq teku]ago goda pismennyj zapros_ wsêm_ ^lenam_ perewod^eskoj Komissîi
otnositelxno sostawlenîq programmy rabot_ Komissîi na budu]îi 1903 god_, pri ^em_
uwedomiw_ ih_ o tom_, ^to iz_ nazna^ennago k_ perewodu za teku]îi 1902 i istek[îj
1901 god_ ne predstawleno e]e w_ redakcî@, postawil_ ^em_ na wid_ ukaz_ Duhownoj
Konsistorîi ot_ 9 sentqbrq teku]ago goda za £ 3225, kotorym_ star[emu ^lenu Ko-
missîi predpisywaetsq prinqtx wozmovnyq mêry k_ skorej[emu okon^anî@ perewoda
Molitwoslowa dlq mîrqn_.
    Otweti na zapros_ polu^eny mno@ ot_ swq]ennikow_ K. Skorodumowa, N. Solowxe-
wa, M. Skorodumowa, S. Solncewa i protoîereq M. Kazanskago, pri ^em_ po mnênî@ o.
K. Skorodumowa nuvno by postawitx na o^eredx perewod_ 1. ^ina wên^anîq ili
poslêdowanîq pogrebenîq mîrskih_ ^elowek_, 2. kanona Andreq Kritskago, hotq by w_
sokra]ennom_ widê i 3. cerkownoj istorîi Petra Smirnowa (kratkago izdanîq dlq go-
rodskih_ u^ili]_), po mnênî@ o. M. Kazanskago slêdowalo by prodolvitx w_ bu-
du]em_ godu perewod_ Trebnika i odnowremenno wzqtsq za perewod_ Sluvebnika i cer-
kownoj istorîi dlq narodnyh u^ili]_, a po mnênî@ oo. N. Solowxewa i M. Skorodu-
mowa w_ budu]em_ 1903 godu dlq Komissîi dostato^no budet_ raboty, esli ona zai-
metsq priwedenîem_ w_ ispolnenîe predprinqtyh do-selê, no e]e ne okon^ennyh_ pere-
wod_. – O. K. Skorodumow_ velal_ by wzqtx na sebq perewod_ ^asti istorîi ili
poslêdowanîe wên^anîq; o. S. Solncew_, perewednyj uve zna^itelxnu@ ^astx u^ebnika
po cerkownoj istorîi dlq narodnyh_ [kol_ Petra Smirnowa, velal_ by tove wzqtx na
sebq perewod_ cerkownoj istorîi, kogda onu@ izberet_ Komissîq po wyboru \togo
u^ebnika, a do togo wremeni predostawlqet_ star[emu ^lenu ukazanîe dlq nego pere-
wod^eskoj raboty; o. M. Kazanskîj tove soglasen_ wzqt_ na sebq perewod_ po ukazanî@
star[ago ^lena; oo. N. Solowxew_ i M. Skorodumow_ nahodqt_ dlq sebq wozmovnym_
ograni^itsq tolxko ispolnenîem_ nazna^ennyh_ im_ na teku]îj 1902 god_ pere-
wod^eskih_ rabot_; ot_ o. prptoîereq I. Waröolomeewa zaqwlenîq mno@ ne polu^eno.
    Soobrazuqsx so wsêm_ wy[eizlovennym_ i takve s_ ukazom_ Duhownoj Konsistorîi
ot_ 9 sentqbrq teku]ago goda za £ 3225 i e]e s_ predpisanîem_ Finlqndskago Duhow-
nago Prawlenîq ot_ 21 sentqbrq 1893 goda za £ 1628 q prihovu k_ slêdu@]im_
zakl@^enîem_:
    1., Po moemu mnenî@ nastalo uve wremq datx so storony perewod^eskoj Komissîi
dalxnêj[îj hod_ trebowanî@ ukaza Swqtej[ago Sinoda ot_ 21 awgusta 1893 goda za £
3673, izlovennago w_ predpisanîi Finlqndskago Duhownago Prawlenîq ot_ 21 sentqbrq
1893 g. za £ 1628, kakowym_ ukazom_ razre[aetsq sostawlenîe na finskom_ qzykê pol-
nago prawoslawnago Molitwoslowa po predstawlennoj perewod^esko@ Komissîe@ i
priznannoj Swqtêj[im_ Sinodom_ wpolnê sootwêtstwu@]ej swoej cêli programmê.
Perwyj wypusk_ \toj knigi w_ kotoryj whodqt_ kratkîj Katihizis_, w_ silu togo ve
ukaza Swqtêj[ago Sinoda, uve izdan_ w_ 1893 godu. Teperx slêdowalo by predstawitx
k_ pe^ati wtoroj wypusk_; w_ kotoryj movno by, po wy[eupomqnutoj programmê
wnesti slêdu@]ee:
    a., kratkoe nrawou^enîe iz_ ,,Bukwarq’’, izdannago Swqtej[im_ Sinodom_;
    b., ob_qsnenîe krestnago zna^enîq po ,,Liturgikê’’ Preoswq]ennago Germogena, s_ ri-
sunkom_;
    w., kratkoe ob_qsnenîe drugih_ obrqdow_ Cerkwi, ^asto upotrblqemyh_, no ne su]e-
stwu@]ih_ u l@teran_ (tove iz_ ,,Liturgiki’’);
    g., molitwi utrennîq, w_ prodolvenîi dlq i na son_ grqdu]im_ soglasno tekstu russ-
kago Molitwoslowa Sinodalxnago izdanîq;
    d., ukazanîe, kak_ mirqninu krestitx mladenca pri otsutstwîi swq]ennika, kogda no-
worovdennyj o^enx slab_.
    W_ \tom_ ne imêetsq e]e finskago teksta kratkago nrawou^enîq i ukazanîq o kre]enîi
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mîrqninom_ mladenca, no zagotowlenîe kak_ togo tak i drugogo ne predstawit_ bolx-
[oj trudnosti.
    W_ widah_ \konomîi wo wremeni i w_ rashodah_ na izdanîe q nahodil_ by cêlesoob-
raznym_ odnowremenno s_ pe^atanîem_ \togo wypuska otpe^atatx takve i sootwêtst-
wu@]îe listy russko-finskago Molitwoslowa dlq mîrqn_, skorêj[ee izgotowlenîe ko-
torago trebuetsq ukazom_ Duhownoj Konsistorîi ot_ 9 sentqbrq 1902 goda za £ 3225,
hotq otdêlnymi wypuskami \tot_ Molitwoslow_ ne razrê[eno Duhownu@ Konsis-
torî@ izdawatx.
    2., Wo ispolnenîe ukaza Duhownoj Konsistorîi ot_ 9 sentqbrq za £ 3225 slêduet_, po
moemu mnênî@, wnesti w_ programmu rabot_ po Komissîi na budu]îj 1903 god_ pere-
wod_ slêdu@]ih_ ^astej iz_ Molitwoslowa dlq mîrqn_:
    Glawa 7. Poslêdowanîe po swqtêm_ pri^a]enîi.
    Iz_ glawa 8. Ot_ cwêtnoj trîodi ili swqtyq pqtidesqtnicy:
    Stihira pri krestnom_ hodê wokrug_ hrama pred_ utrene@: Woskresenîe Twoe Hriste
Spase.
    Ïpakoi na 3:xej pêsni kanona: Predwariw[îq utro.
    Eksapostilarîj Plotî@ usnuw_.
    Troparx i kondak_ w_ nedêl@ 2:@ po Pascê.
    Kondaki w_ nedêli 3:@ i 4:@ po Pascê.
    Troparx i kondak_ w_ sredu Prepolowenîq.
    Kondaki w_ nedêli 5:@ i 6:@ po Pascê.
    Weli^anîe na Woznesenîe.
    Troparx in kondak_ w_ nedêl@ 7:@ po Pascê.
    Weli^anîe na Pqtidesqtnicu.
    Stihira na hwaliteh_ w_ Pqtidesqtnicu: Preslawnaq dnesx.
    Troparx i kondak_ w_ nedêl@ wseh_ Swqtyh_.
    Glawa 10. Tropari i kondaki dnewnîi na ws@ sedmicu.
    Iz_ glawy 11. Na prazdniki Gospodni, Bogorodicny i Swqtyh welikih_.:
    Weli^anîe na 8 i 14 sentqbrq.
    Troparx, kondak_ i weli^anîe na 26 sentqbrq.
    Tropari i kondaki na 1, 22, 24 oktqbrq.
    Weli^anîq na 8 i 21 noqbrq.
    Tropari i kondaki na 23, 27 i 30 noqbrq.
    Weli^anîe na 6 i 25 dekabrq.
    Stihira na 25 dekabrq: Slawa w_ wy[nih_ Bogu.
    9:yj irmos_ wtorago kanona na 25 dekabrq.
    Proro^estwo sw. proroka Isaîi: S_ nami Bog_.
    Troparx na molebnê 25 dekabrq: Slawa w_ wy[nih_ Bogu.
    Tropari i kondaki na 1 qnwarq.
    Weli^anîe i tropari pred_ wodooswq]enîem_ 6 qnwarq.
    Troparx i kondak_ na 30 qnwarq.
    Weli^anîe na 2 fewralq i 25 marta.
    Tropari i kondaki na 9, 11, 21 maq, 24, 26, 27, 29 i@nq, 15, 20 i@lq, i, 16, 29 i 30 awgusta.
    Weli^anîq na 11 maq, 24 i@lq, 6, 15 i 29 awgusta.
    3., Neobhodimo prodolvatx takve i na^atyj w_ teku]em_ 1902 godu perewod_ Treb-
nika. Ots@da na 1903 god_, po moemu mnênî@ movno bylo by wzqtx:
    Predislowîe, i skavanîe, o eve kako podobaet_ byti duhowniku, i skazawati newoz-
branno prihodq]im_ k_ nemu.
    Poslêdowanîe o ispowêdanîi.
    Molitwu nad_ razrê[aemym_ ot_ zapre]enîq.
    Poslêdowanîe bywaemoe o obru^enîi.
    Poslêdowanîe wên^anîq.
    Molitwu na razrê[enîe wêncew_, wo osmyj denx.
    Poslêdowanîe o dwobra^nom_.
    4., Iz_ Sluvebnika na \tot_ raz_ movno bylo by ograni^itxsq tolxko prowerko@ i
isprawlenîem_ moego perewoda Bovestwennoj Liturgîi sw. Ioanna Zlatoustago, izdan-
nago Swqtêj[im_ Sinodom_ w_ 1881 godu.
    5., Perewod_ kanona sw. Andreq Kritskago w_ widu ob[irnoj programmy perewodi-
^eskih_ rabot_ na budu]îj 1903 god_, pridetsq wolej ne wolej otlovitx na budu]ee wremq.
    6., Neobhodimo bylo by kak_ movno skorêe izdatx u^ebnik_ po Cerkownoj istorîi
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kak_ dlq narodnyh_ u^ili]_, tak_ i dlq srednyh_ u^ebnyh_ zawedenîj. Duhownu@
Konsistorîe@ obrazowana osobaq Komissîq dlq wyrabotki programmy \tih_ u^ebni-
kow_. Esli Komissîq \ta wskorê dowedet_ do okon^anîq swoi rabot_ i esli izgotowlenîe
finskago teksta po pro\ktu i ukazanîem_ Konsistorskoj Komissîi budet_ predostawle-
no perewod^eskoj Komissîi, to w_ programmu rabot_ \toj poslêdnej na 1903 god_ mov-
no by wnesti izgotowlênîe teksta u^ebnika po Cerkownoj istorîi dlq narodnyh_ u^i-
li]_.
    Osnowannu@ na wsêh_ wy[eizlovennyh_ soobravenîqm_ programmu rabot_ pere-
wod^eskoj Komissîi na 1903 god_ imê@ ^estx pri sem_ preprowodit_ w_ Duhownu@
Konsistorî@ w_ dwuh_ \kzemplqrah_.

Star[îj ^len_ Komissîi
Swq]ennik_ Sergîj Okulow_

G. Serdobolx
28 dekabrq 1902 g.
£ 138

Programma
rabot_ Komissîi po perewodu bogosluvebnyh_ knig_ na

finskîj qzyk_ na 1903 god_.

    Wte^enîe goda predpolagaetsq:
    A. Prigotowitx w_ pe^atx 2:oj wypusk_ polnago Molitwoslowa (Rukous- ja Hartas-
kirja), po utwervdennoj Swqtêj[im_ Sinodom_ programmê. S@da wnesti:
    a., kratkoe nrawou^enîe iz_ ,,Bukwarq’’, izdannago Swqtêj[im_ Sinodom_;
    b., ob_qsnenîe krestnago znamenîq s_ risunkom_, po perewedennoj na finskîj qzyk_
,,Liturgikê’’ Preoswq]ennago Germogena;
    w., kratkoe ob_qsnenîe drugih_ obrqdow_ Cerkwi po toj ve ,,Liturgikê’’;
    g., perewedennyq uve Komissîe@ molitwy utrennîq, w_ prodolvenîe dnq i na son_
grqdu]im_ iz_ polnago slawqnskago Molitwoslowa Sinodalxnago izdanîq;
    d., ukazanîe, kak_ mîrqninu krestitx mladenca pri otsutstwîi swq]ennika w_ slu^aê
smertnoj opasnosti noworovdennago.
    Kratkoe nrawou^enîe poru^itx perewesti dêwicê Wêrê Ostroumowoj. Ukazanîe o
kre]enîi mîrqnom_ mladencew_ poru^itx napisatx po odobrennym_ Swqtêj[em_ Si-
nodom_ rukowodstwom_ o. protoîere@ M. Kazanskomu.
    Odnowremenno s_ predstawlenîem_ k_ pe^ati \togo wypuska predstawit_ takve k_
pe^ati sootwêtstwu@]îe listy russko-finskago Molitwoslowa dlq mîrqn_ (glawy 1–4).
    B. Prowêritx i isprawitx dlq pomê]enîq w_ molitwoslowê dlq mîrqn_ perewod_
poslêdowanîq po swqtom_ pri^a]enîi, izdannyj Swqtêj[im_ Sinodom_ w_ 1881 godu
wmêstê s_ Liturgîe@ sw. Îoanna Zlatoustago.
    W. Perewesti iz_ Molitwoslowa dlq mîrqn_ ne perewedennyq e]e pêsnopênîq i mo-
litwoslowîq glaw_ 8:oj, 10:oj i 11:oj.
    |ti ^asti Molitwoslowa perewedet_, po mêrê wozmovnosti, nivepodpisaw[îjsq,
swq]ennik_ S. Okulow_, polxzuqsx, smotrq po obstoqtelxstwam_, pomo]î@ togo ili
drugago ^lena perewod^eskoj Komissîi ili, w_ krajnem_ slu^aê, odnogo iz_ sotrudni-
kow_ Komissîi.
    G. Perewesti iz_ Trebnika:
    a., Predislowîe i skazanîe, o eve kako podobaet_ byti duhowniku, i skazowati newoz-
branno prihodq]im_ k_ nemu;
    b., Poslêdowanîe o ispowêdi;
    w., molitwu nad_ razrê[aemym_ ot_ zapre]enîq.
    |tu ^astx Trebnika prewedet_ o. protoîerej M. Kazanskîj.
    Wopro[enîq o grêhah_ w_ Poslêdowanîi o ispowêdanîi wypustitx, zamêniw_ ih_
ob]im_ zamê^anîem_, podobno tomu kak_ \to sdêlano w_ knigê protoîereq A.
Malx]ewa ,,Tainstwa Prawoslawnoj Kaöoli^eskoj cerkwi’’, str. 208 (nêmeckîj pere-
wod_ s_ parallelxnym_ slawqnskim_ tekstom_, Berlin_, 1898 g.), gdê \to ob]ee
zamê^anîe imêet_ slêdu@]u@ formu:
    ,,I tako wopro]aet_ (duhownik_) ego (ka@]agosq) prilêvno edino po edinomu, i
povidaet_ ego, donelêve otwê]aet_ protiwy koegovdo wopro[enîq.’’
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    (W_ podstro^nom_ primê^anîi:) ,,Woprosy sîi po bolx[ej ^asti raspolaga@tsq w_
porqdkê 10 zapowêdej, gruppiruqsx w_ obqzannosti na[i po otno[enî@ k_ Bogu, bliv-
nim_ i sebê samomu i dolvny soobrazowatxsq s_ wozrastom_, zwanîem_ ili sostoqnîem_
^elowêka, ego semêjnym_ polovenîem_ i drugimi razli^nymi uslowîqmi.’’
    ,,Po wopro[enîi ve kasatelxno wêry i nrawstwennosti, smotrq po sostoqnî@, polu i
wozrastu ispowêywa@]agosq i wyslu[anîi otwêtow_ ego, glagolem_ îerej zawê]anîe’’:
    Ot_ sih_ wsêh_ otnynê i t. d.
    Dlq rukowodstwa swq]ennikam_ movno bylo by perewesti i izdatx osobo, wnê Treb-
nika ,,Woprosi pri ispowêdi mîrqn_’’ iz_ knigi P. Ne^aewa ,,Prakti^eskoe Rukowodst-
wo dlq swq]ennosluvitelej’’ po izd. 1887 g. str. 101–108.
    Esli ve Duhownoe Na^alxstwo najdet_ ne wozmovnym_ sowsêm_ iskl@^itx iz_
finskago Trebnika wopro[enîq o grêhah_, to q, so swoej storony predlovil_ by
pomêstitx ili isprawlennyj w_ grammati^eskom_ otno[enîi tekst_ \togo wopro[enîq
iz_ finskago Trebnika izd. 1867 goda ili, e]e lu^[e, perewod_ ego iz_ poslêdowanîq o
ispowêdanîe, izd. Kiewo-Pe^erskoj Lawry.
    g., Poslêdowanîe bywaemoe o obru^enîi;
    d., Poslêdowanîe wen^anîq;
    e., molitwu na razrê[enîe wên^ew_, wo osmyj denx.
    |tu ^astx perewedet_ swq]. K. Skorodulow_ [Skorodumow_].
    v., Poslêdowanîe o dwobra^nom_.
    Perewedet_ swq]. S. Solncew_.
    D. Prowêritx i isprawitx perewod_ Bovestwennoj liturgîi sw. Îoanna Zlatoustago,
izdannyj Swqtêj[im_ Sinodom_ w_ 1881 godu.
    E. Izgotowitx finskîj tekst_ u^ebnika po Cerkownoj Istorîi dlq narodnyh_
[kol_, esli \to dêlo budet_ poru^eno perewod^eskoj Komissîi.
    V. Dowoditx postepenno do konca neokon^ennye perewody, nazna^ennye k_ ispol-
nenî@ za 1902 i 1901 gody.

Swq]ennik_ Sergîj Okulow_

Suom. Heng. Kon. 4 – 1 – 03 £ 38/4

Suomen Hengelliselle Konsistorille

Jumalanpalveluskirjojen suomen kielelle kääntämisek-
si [asetetun] komitean vanhimman jäsenen, pastori
Sergïj Okulov”in
raportti.

    Hengellisen Konsistorin 25.6.1900 nrolla 2368 antaman asetuksen nojalla lähetin 13.11. kuluvaa
vuotta kaikille käännös-Komitean jäsenille kirjallisen Komitean työohjelman koostumusta tulevana
vuonna 1903 koskevan tiedustelun ilmoittaen sen yhteydessä heille, mitä vuosina 1902 ja 1901
aloitetuista käännöksistä ei vielä ole esitetty toimitukselle, ja muistutin Hengellisen Konsistorin
9.9. kuluvaa vuotta nrolla 3225 antamasta asetuksesta, jolla Komitean vanhin jäsen valtuutetaan
ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin Rukouskirja maallikoille -teoksen käännöksen
saattamiseksi mahdollisimman pikaiseen päätökseen.
    Olen vastaanottanut tiedusteluun vastaukset pastoreilta K. Skorodumov”, N. Solov’ev”, M. Sko-
rodumov”, S. Solncev” ja rovasti M. Kazanskïjlta, isä K. Skorodumov”in mielipiteen mukaan olisi
tarpeen asettaa jonoon seuraavat käännökset: 1. avioliittoon vihkiminen tai maallikon hautaus, 2.
Andreas Kreetalaisen kanoni, vaikkakin sitten lyhennetyssä muodossa, ja 3. Petr” Smirnov”in kirk-
kohistoria (lyhyt julkaisu kaupunkien kouluja varten), isä M. Kazanskïjn mielipiteen mukaan pitäisi
tulevana vuonna jatkaa Trebnikin käännöstä ja samalla ottaa käännettäväksi Slu¼ebnik1050 ja kirk-
kohistoria kansakouluja varten, ja isien N. Solov’ev”in ja M. Skorodumov”in mielipiteen mukaan
tulevana vuonna 1903 Komitealla on riittävästi töitä, jos se suorittaa päätökseen tähän mennessä

                                          
1050 Jumalanpalveluskirja, joka sisältää vigilian ja liturgioiden sekä eräiden muiden jumalanpalvelusten luet-

tavat ja laulettavat tekstit.
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aloitetut mutta vielä loppuunsaattamattomat käännökset. – Isä K. Skorodumov” toivoisi saavansa
tehtäväkseen osia historiasta tai avioliittoon vihkimisen; isä S. Solncev”, joka on jo kääntänyt mer-
kittävän osan Petr” Smirnov”in kirkkohistoriasta kansakouluja varten, toivoisi saavansa tehtäväk-
seen myös kirkkohistorian käännöksen, sitten kun Komitea on tehnyt käännettävää oppikirjaa kos-
kevan valinnan, ja sitä ennen antaa vanhimman jäsenen päättää hänelle osoitettavista tehtävistä;
myös isä M. Kazanskïj myöntyy ottamaan vastaan käännöksiä vanhimman jäsenen määräysten mu-
kaan; isät N. Solov’ev” ja M. Skorodumov” katsovat mahdolliseksi pitäytyä ainoastaan niissä
käännöksissä, jotka he ovat aloittaneet vuonna 1902; isä rovasti I. Var¾olomeev”ilta en ole saanut
tiedoksiantoa.
    Ylempänä esitetyn ja myös Hengellisen Konsistorin 9.9. kuluvaa vuotta nrolla 3225 antaman
asetuksen ja vielä Suomen Hengellisen Hallituksen 21.9.1893 nrolla 1628 antaman määräyksen
mukaan olen päätynyt seuraavaan lopputulokseen:
    1. Minun mielestäni on jo tullut aika saattaa käännös-Komitean puolella liikkeelle Pyhimmän Sy-
nodin 21.8.1893 nrolla 3673 antaman asetuksen vaatimusten toteuttaminen, mikä sisältyy Suomen
Hengellisen Hallituksen 21.9.1893 nrolla 1628 antamaan määräykseen, jolla asetuksella sallitaan täy-
dellisen ortodoksisen Rukouskirjan kokoaminen suomen kielellä kääntämiseksi [asetetun] Komitean
esittämässä muodossa ja Pyhimmän Synodin tunnustamana täysin vastuullisena koko omasta ohjel-
mastaan. Tämän kirjan ensimmäinen osa, johon sisältyy lyhyt Katekismus, julkaistiin saman Pyhim-
män Synodin asetuksen nojalla jo vuonna 1893. Nyttemmin olisi tarpeen saattaa julkaistavaksi toinen
osa; johon voitaisiin yllämainitun ohjelman mukaan sisällyttää seuraava:
    a., lyhyt siveysoppi »Aapisesta», jonka on julkaissut Pyhin Synodi;
    b., ristin merkityksen selvennys Korkeasti siunatun Germogen”in »Liturgiikasta» piirroksen kera;
    c., lyhyt selvennys Kirkon muista tavoista, joita kohdataan usein, mutta [joita] ei ole luterilaisilla
(samoin »Liturgiikasta»);
    d., aamurukoukset, rukoukset päivän aikana ja uneen vaipuessa Synodin julkaiseman venäläisen
Rukouskirjan tekstin mukaan;
    e., ohje, miten maallikko kastaa pienokaisen papin puuttuessa, kun vastasyntynyt on hyvin heikko.
    Näistä ei vielä ole olemassa suomenkielistä tekstiä lyhyeen siveysoppiin, eikä siihen, miten
maallikko kastaa pienokaisen, mutta kummankaan valmistaminen ei aseta suuria vaikeuksia.
    Ajankohtaisten taloudellisten syiden ja julkaisukustannusten vuoksi olisi minusta tarkoituksen-
mukaista samanaikaisesti tämän julkaisun painatuksen kanssa painattaa myös venäläis-suomalaisen
Rukouskirja maallikoille -teoksen vastaavat arkit, jonka nopeaa valmistumista edellyttää Hengelli-
sen Konsistorin 9.9.1902 nrolla 3225 antama asetus, vaikkakaan tämän Rukouskirjan muiden osien
julkaisemiselle ei Hengellinen Konsistori ole antanut lupaa.
    2., Hengellisen konsistorin 9.9. nrolla 3225 antaman asetuksen toimeenpanosta seuraa, minun
mielestäni, että Komitean työohjelmaan vuodelle 1903 on otettava seuraavien Rukouskirja maalli-
koille -teoksen osat:
    Luku 7. Pyhän ehtoollisen seuraanto.
    Luvusta 8. Juhlatriodionista tai pyhästä viidenkymmenen päivän ajasta:
    Stikiira ristisaatossa temppelin ympäri aamupalveluksen edellä: Sinun ylösnousemistasi, Kristus
Vapahtaja.
    Hypakoe kanonin 3. veisussa: Naiset, jotka Marian kanssa olivat.
    Eksapostilario Oi, Kuningas ja Herra.
    Tropari ja kontakki toisena sunnuntaina pääsiäisestä.
    Kontakit kolmantena ja neljäntenä sunnuntaina pääsiäisestä.
    Tropari ja kontakki pääsiäisen keskijuhlana.
    Kontakit viidentenä ja kuudentena sunnuntaina pääsiäisestä.
    Pieni ylistysveisu helatorstaina.
    Tropari ja kontakki seitsemäntenä sunnuntaina pääsiäisestä.
    Pieni ylistysveisu helluntaina.
    Kiitosstikiirat helluntaina: Preslavnaja dnes’.
    Tropari ja kontakki kaikkien pyhien sunnuntaina.
    Luku 10. Viikonpäivien troparit ja kontakit.
    Luvusta 11. Herran, Jumalansynnyttäjän ja suurten pyhien juhlina.:
    Pieni ylistysveisu 8. ja 14.9.
    Tropari, kontakki ja pieni ylistysveisu 26.9.
    Troparit ja kontakit 1., 22., 24.10.
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    Pienet ylistysveisut 8. ja 21.11.
    Troparit ja kontakit 23., 27. ja 30.11.
    Pieni ylistysveisu 6. ja 25.12.
    Stikiira 25.12.: Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa.
    Toisen kanonin 9. irmossi 25.12.
    P. profeetta Jesajan ennustus: Jumala on meidän kanssamme.
    Tropari rukouspalveluksessa 25.12.: Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa.
    Troparit ja kontakit 1.1.
    Pieni ylistysveisu ja troparit vedenpyhityksessä 6.1.
    Tropari ja kontakki 30.1.
    Pieni ylistysveisu 2.2. ja 25.3.
    Troparit ja kontakit 9., 11., 21.5., 24., 26., 27., 29.6., 15., 20.7. ja 16., 29. ja 30.8.
    Pienet ylistysveisut 11.5., 24.7., 6., 15. ja 29.8.
    3., On välttämätöntä jatkaa myös vuonna 1902 aloitettua Trebnikin käännöstä. Siitä vuonna
1903, minun mielestäni, voitaisiin ottaa:
    Esipuhe ja kertomus siitä, miten rippi-isän pitää toimia ja puhua soveliaasti niille, jotka tulevat
hänen luokseen [tunnustamaan syntinsä].
    Katumuksen seuraanto.
    Rukous epitimiasta vapautettaessa.
    Kihlauksen seuraanto.
    Avioliittoon vihkimisen seuraanto.
    Rukous seppeleitä pois pantaessa kahdeksantena päivänä.
    Toiseen avioliittoon vihkimisen seuraanto.
    4., Slu¼ebnikista tällä kertaa voitaisiin rajoittua vain minun p. Johannes Krysostomoksen Juma-
lallisesta Liturgiasta laatimani käännöksen tarkistamiseen ja oikaisuun, jonka on julkaissut Pyhin
Synodi vuonna 1881.
    5. Huomioonottaen käännöstyöohjelman laajuus tulevana vuonna 1903, p. Andeas Kreetalaisen
kanonin käännös on tahtoen tai tahtomatta jätettävä myöhempään aikaan.
    6. Välttämätöntä olisi niin pian kuin mahdollista julkaista Kirkkohistorian oppikirja niin kansa-
kuin keskikouluja varten. Hengellinen Konsistori on muodostanut erityisen Komitean näiden oppi-
kirjojen ohjelman parissa työskentelyyn. Jos tämä Komitea pikaisesti saa työnsä päätökseen ja jos
suomenkielisen tekstin valmistaminen tähän projektiin määrätään Konsistorin Komitean toimesta
käännös-Komitealle, niin tämän jälkimmäisen työohjelmaan vuonna 1903 voidaan sisällyttää teks-
tin valmistaminen Kirkkohistorian oppikirjaan kansakouluja varten.
    Kaiken ylläesitetyn käännös-Komitean työohjelmaan vuonna 1903 kuuluvan perusteella minulla
on kunnia tässä yhteydessä toimittaa se Hengelliselle Konsistorille kahtena kappaleena.

Komitean vanhin jäsen
Pastori Sergïj Okulov”

Serdobol’in [Sortavalan] kaup.
28.12.1902
Nro 138

Ohjelma
Jumalanpalveluskirjojen suomen kielelle kääntämiseksi

[asetetun] komitean töiksi vuonna 1903.

    Vuoden kuluessa ehdotetaan:
    A. Valmistaa painettavaksi 2. osa täydellisestä Rukouskirjasta (Rukous- ja Hartas-kirja) [sic!]
Pyhimmän Synodin hyväksymän ohjelman mukaan. Siihen otetaan:
    a., lyhyt siveysoppi »Aapisesta», jonka on julkaissut Pyhin Synodi;
    b., ristinmerkin selvennys piirroksen kera suomeksi käännetyn Korkeasti siunatun Germogen”in
»Liturgiikan» mukaan;
    c., lyhyt selvennys Kirkon muista tavoista samaisen »Liturgiikan» mukaan;
    d., Komitean jo kääntämät aamurukoukset, rukoukset päivän aikana ja uneen vaipuessa Synodin
julkaisemasta täydellisestä slaavilaisesta Rukouskirjasta;
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    e., ohje, miten maallikko kastaa pienokaisen papin puuttuessa siinä tapauksessa, että vastasynty-
nyt on vaarassa kuolla.
    Lyhyt siveysoppi määrätään neiti Vêra Ostroumovan käännettäväksi. Ohje, miten maallikko
kastaa pienokaisen, määrätään isä rovasti M. Kazanskïjn johdolla kirjoitettavaksi Pyhimmän Syno-
din hyväksynnällä.
    Samanaikaisesti esitettäessä tämä osa painettavaksi esitetään myös painettavaksi suomalais-
venäläisen Rukouskirja maallikoille -teoksen vastaavat arkit (luvut 1–4).
    B. Tarkistaa ja oikaista rukouskirjaan maallikoille ottamista varten pyhän ehtoollisen seuraanto,
jonka Pyhin Synodi on julkaissut vuonna 1881 yhdessä p. Johannes Krysostomoksen Liturgian
kanssa.
    C. Kääntää Rukouskirjasta maallikoille lukujen 8, 10 ja 11 vielä kääntämättömät veisut ja rukoukset.
    Nämä Rukouskirjan osat kääntää, mahdollisuuksien mukaan, allekirjoittanut, pastori S. Okulov”,
käyttäen hyväksi, olosuhteet huomioiden, apua tältä tai toiselta käännös-Komitean jäseneltä, ää-
rimmäisessä tapauksessa joltakin Komitean avustajalta.
    D. Kääntää Trebnikistä:
    a., Esipuhe ja kertomus siitä, miten rippi-isän pitää toimia ja puhua soveliaasti niille, jotka tule-
vat hänen luokseen [tunnustamaan syntinsä].
    b., Katumuksen seuraanto;
    c., rukous epitimiasta vapautettaessa.
    Tämän Trebnikin osan kääntää isä rovasti M. Kazanskïj.
    Synninpäästö katumuksen Seuraannossa julkaistaan, muuttaen sen yleiset huomautukset, sen
mukaan kuin se on tehty rovasti A. Malš½ev”in kirjassa »Ortodoksisen Katolisen kirkon Salaisuu-
det», s. 208 (saksankielinen käännös varustettuna rinnakkaisella slaavinkielisellä tekstillä, Berliini,
1898), jossa tällä yleisellä huomautuksella on seuraava muoto:
[– –]
    Pappien opastukseksi voitaisiin kääntää ja julkaista erityisesti, Trebnikin ulkopuolelta »Kysy-
myksiä maallikon katumuksessa» P. Ne½aev” in kirjasta »Käytännöllinen Johdatus papistolle» vuo-
den 1887 julkaisun mukaan s. 101–108.
    Jos taas Hengellinen Esimiehistö ei havaitse mahdolliseksi jättää pois suomenkielisestä Trebni-
kistä kyselyä synneistä, niin minä, omasta puolestani, ehdottaisin sijoittaa siihen joko tämän kyse-
lyn suomenkielisestä Trebnikistä vuodelta 1867 kieliopilliselta kannalta korjattuna tai, mieluum-
min, sen käännöksen Kiovan luolaluostarin julkaisemasta katumuksen seuraannosta.
    d., Kihlauksen seuraanto;
    e., Avioliittoon vihkimisen seuraanto;
    f., rukous seppeleitä pois pantaessa kahdeksantena päivänä.
    Tämän osan kääntää past. K. Skorodumov”.
    g., Toiseen avioliittoon vihkimisen seuraanto.
    Kääntää past. S. Solncev”.
    D. Tarkistaa ja oikaista p. Johannes Krysostomoksen Jumalallinen liturgia, jonka on julkaissut
Pyhin Synodi vuonna 1881.
    E. Valmistaa suomenkielinen teksti Kirkkohistorian oppikirjaan kansakouluja varten, jos tämä
asia määrätään käännös-Komitealle.
    F. Saattaa vähitellen päätökseen keskeneräiset käännökset, jotka on määrätty toimeenpantaviksi
vuosina 1902 ja 1901.

Pastori Sergïj Okulov”
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Finlqndskaq Duhownaq Konsistorîq 12.MAQ. 1904 £ 1466/199

W Finlqndsku@ Duhownu@ Konsistorî@

Star[ago ^lena Kommissîi po perewodu bogos-
luvebnyh_ knig_ na finskîj qzyk_, swq]ennika
Sergîq Okulowa

raport_. [Kopiq.]

    Imê@ ^estx donesti, ^to za istek[îj 1903 god_ perewod^esko@ Kommissîe@ ispolne-
no slêdu@]ee:
    1. Iz Molitwoslowa dlq mîrqn_ pereweden_ mno@ sledu@]îq, ostawaw[îqsq e]e ne pe-
rewedennymi pêsnopênîq Cwetnoj Trîodi (iz_ 8:oj glawy), imenno:
    Stihira pri krestnêm_ hodê k_ krug_ hrama pred_ utrenî@: Woskresenîe twoe, Hriste
Spase,
    Ïpakoi na 3:xej pêsni kanona: Predwariw[îq utro,
    Eksapostilarîj Plotî@ usnuw_,
    Troparx i kondak_ w_ nedelx@ 2:u@ po Pascê,
    Kondaki w_ nedêli 3-x@ i 4:u@ po Pascê,
    Troparx i kondak_ w_ sredu Prepolowenîq,
    Kondaki w_ nedêli 5:u@ i 6:u@ po Pascê,
    Weli^anîe na Woznesenîe,
    Troparx i kondak_ w_ nedêlx@ 7:u@ po Pascê,
    Weli^anîe na Pqtidesqtnicu,
    Stihira na hwaliteh_ w_ Pqtidesqtnicu, Preslawnaq dnesx,
    Troparx i kondak_ w_ nedêl@ wsêh_ swatyh_.
    Perewod_ \tih_ pêsnopênîj, rawno kak_ i prevde ispolnennyj perewod_ drugih_, ne-
polnye nowyh_ zdesx pêsnopênîj Cwetnoj Trîodi iz Molitwoslowa dlq mîrqn_, o^ipra-
wlen_ mno@ na razsmotrênîe drugih_ oo. redaktorow_ ot_ 15 î@lq 1903 g. za £ 53.
    2. Iz togo ve Molitwoslowa perewedena dêwice@ Wêro@ Ostroumowo@ glawa 10 i
slêdu@]îq, ostawiw[îqsx e]e perewedennymi pêsnopênîq iz_ 11:oj glawy:
    Na 8 sentqbrq weli^anîe,
    ”  14 ” weli^anîe,
    ”  26 ” troparx, kondak_ i weli^anîe,
    ”    1 oktqbrq troparx i kondak_,
    ”  22 ” troparx i kondak_,
    ”  24 ” dwa troparq i kondak_,
    ”    8 noqbrq weli^anîe,
    ”  23 ” troparx i kondak_,
    ”  27 ” troparx i kondak_,
    ”  30 ” troparx i kondak_,
    ”    6 dekabrq weli^anîe,
    ”  25 ” weli^anîe, stihira ,,Slawa w_ wy[nih_ Bogu’’ i troparx
,,Slawa w_ wy[nih_ Bogu”.
    |tot_ perewod_ w_ istek[em_ 1903 godu e]e ne byl_ wzqt_ w_ redakcî@.
    3. Iz Trebnika perewedeno o. protoîereem_ M. Kazanskim_: a., predislowîe i ska-
zanîe, o eve kako podobaet_ byti duhowniku, i skazawati newozbranno prihodq]im_ k_
nemu, b., poslêdowanîe o ispowêdi i, w., molitwa nad_ razrê[aemym_ ot_ zapre]eniq.
Perewod_ w_ istek[em_ 1903 godu e]e ne byl_ wzqt_ w_ redakcî@.
    4. Perewod_ iz_ Trebnika pêsnopênîq otpêwanîq mladenceskago (dlq nam_ net_ par-
titury), ispolnennyj o. S. Solncewym w_ pred_idu]em_ 1902 godu, prowêrennyj
mno@, sdan_ na razsmotrênîe drugih_ oo. redaktorow_ ot_ 17 aprêlq 1903 g. za £ 23.
    5. Iz_ Swq]ennoj Istorîi Wethago Zaweta protoîereq N. Popowa pereweden_ psa-
lom]ikom_ G. Pan^u stranicy 97–112 i 145–176. Perewod_ mno@ prowêren_ i otpraw-
len_ drugim_ oo. redaktoram_ ot_ 6–18 î@nq 1903 g. za ££ 38, 39 i 44. – Iz_ \toj kni-
gi ostawalisx w_ istek[em_ 1903 godu bez_ perewoda tolxko poslêdnîq 177–213 strani-
cy. Ispolnenîe \togo perewoda bylo poru^eno swq]enniku G. Berttê.
    6. Prigotowlennoe w_ pro[ed[em_ 1902 godu k_ pe^ati wtoroe, izprawlennoe izdanîe
u^ebnika ,,Kristin-opin Alkeet’’ predstawleno w_ Duhownu@ Konsistorî@ ot_ 21 qnwarq
1903 g. za £ 7, kak_ o tom_ mno@ bylo w_ fewralê mesqcê 1903 g. doneseno ot^etnom_
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raportom_ za £ 12.
    7. Dlq polnago Molitwoslowa (Rukous- ja Hartaus-kirja) po utwervdennoj Swqt. Sino-
dom_ programmê o. protoîereem_

[sivu puuttuu!]

siê: a. Kratkoe Nrawou^enîe iz_ Bukwarq, izd. Swqt. Sinod. i b. Ukazanîe, kak_ mîrqni-
nu krestitx mladenca.
    e. Iz_ Trebnika: pêsnopênîq iz_ poslêdowanîq wên^anîq i iz_ pogrebenîq mir-
skih_ ^elowêk_ i mladen^eskago dlq notnoj partitury.
    v. Programmê na^alxnyh_ [kol_ s_ ob_qsnitelxno@ zapisko@.
    W. Perewedennoe, no ne wzqtoe e]e star[im_ ^lenom_ Kommissîi w_ redakcî@:
    a. Swq]ennaq Istorîq Nowago Zaweta prot. N. Popowa, kromê stranic_ 123–154 i
187–202.
    b. Iz_ Trebnika takîq 1, 2, 3, 4, 7, 8 i ^astx glawy 13.
    w. Liturgîq sw. Îoanna Zlatoustago.
    g. Molitwy po swqtom_ Pri^a]enîi.
    G. Perewedennoe, no ne predstawlennye e]e star[emu ^lenu Kommissîi:
    Iz_ Molitwoslowa dlq mîrqn_ glawy 13 i 14.
    D. Nazna^ennoe k_ perewodu, no e]e ne prislannoe star[emu ^lenu Kommissîi:
    a. Iz_ Molitwoslowa dlq mîrqn_: glawa 15 i ^asti glaw_ 11 i 18.
    b. Iz_ Swq]ennoj Istorîi Wethago Zaweta N. Popowa str. 117–213.
    w. Iz_ toj ve Istorîi Nowago Zaweta stran. 123–154 i 187–202.
    g. Iz_ Trebnika glawy 5, 6, 9, 10, 11 i 12.

Serdobolx
11 maq 1904 g. Swq]ennik_ Sergîj Okulow_
£ 42

Suomen Hengellinen Konsistori 12.5.1904 £ 1466/199

Suomen Hengelliselle Konsistorille

Jumalanpalveluskirjojen suomen kielelle kääntämisek-
si [asetetun] Komitean vanhimman jäsenen, pastori
Sergïj Okulov”in

raportti. [Kopio.]

    Minulla on kunnia tiedottaa, että vuoden 1903 aikana käännös-Komitea on saanut aikaan seuraa-
vaa:
    1. Rukouskirja maallikoille -teoksesta olen kääntänyt seuraavat, vielä kääntämättömiksi jääneet
Juhlatriodionin veisut (8. luvusta), nimittäin:
    Stikiira temppelin ympäri tapahtuvan ristisaaton yhteydessä ennen aamupalvelusta: Sinun ylös-
nousemistasi, Kristus, Vapahtaja,
    Hypakoe kanonin 3. veisussa: Naiset, jotka Marian kanssa olivat,
    Eksapostilario Oi, Kuningas ja Herra,
    Tropari ja kontakki toisena sunnuntaina pääsiäisestä,
    Kontakit kolmantena ja neljäntenä sunnuntaina pääsiäisestä,
    Tropari ja kontakki pääsiäisen keskijuhlana,
    Kontakit viidentenä ja kuudentena sunnuntaina pääsiäisestä,
    Pieni ylistysveisu helatorstaina,
    Tropari ja kontakki seitsemäntenä sunnuntaina pääsiäisestä,
    Pieni ylistysveisu helluntaina,
    Kiitosstikiirat helluntaina: Preslavnaja dnes’,
    Tropari ja kontakki kaikkien pyhien sunnuntaina.
    Näiden veisujen käännös, samoin kuin myös aikaisemmin suoritettu muiden epätäydellisten ja
tässä uusien Juhlatriodionin veisujen käännös Rukouskirjasta maallikoille, on oikoluettu minun
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toimestani muiden isien toimittajien tarkastettavaksi 15.6.1903 nrolla 53.
    2. Samasta Rukouskirjasta on neiti Vera Ostroumova kääntänyt luvun 10 ja seuraavat, vielä
kääntämättä olleet veisut 11. luvusta:
      8.9. pieni ylistysveisu,
    14.9. pieni ylistysveisu,
    26.9. tropari, kontakki ja pieni ylistysveisu,
      1.10. tropari ja kontakki,
    22.10. tropari ja kontakki,
    24.10. kaksi troparia ja kontakki,
      8.11. pieni ylistysveisu,
    23.11. tropari ja kontakki
    27.11. tropari ja kontakki
    30.11. tropari ja kontakki
      6.12. pieni ylistysveisu
    25.12. pieni ylistysveisu, stikiira »Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa» ja
tropari »Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa».
    Tätä käännöstä ei vielä vuoden 1903 kuluessa ollut otettu toimitukseen.
    3. Trebnikistä on isä rovasti M. Kazanskïj kääntänyt: a., Esipuhe ja kertomus siitä, miten rippi-
isän pitää toimia ja puhua soveliaasti niille, jotka tulevat hänen luokseen [tunnustamaan syntinsä],
b., katumuksen seuraanto ja, c., rukous epitimiasta vapautettaessa. Käännöstä ei vielä vuoden 1903
kuluessa ollut otettu toimitukseen.
    4. Käännöksen Trebnikin pienokaisen hautauksen veisuista (meillä ei ole partituuria) on suoritta-
nut isä S. Solncev” viime vuonna 1902, ja se on minun tarkistamani, ja on annettu tarkasteltavaksi
muille isille toimittajille 17.4.1903 nrolla 23.
    5. Rovasti N. Popov”in Vanhan Testamentin Raamatunhistoriasta on kanttori G. Pan½u kääntänyt
sivut 97–112 ja 145–176. Käännös on minun tarkistamani ja muiden isien toimittajien oikaisema 6.–
18.6. 1903 nroilla 38, 39 ja 44. – Tästä kirjasta on vuoden 1903 aikana jäänyt ilman käännöstä vain
viimeiset sivut 177–213. Tämän käännöksen suoritus määrättiin pastori G. Berttulle.
    6. Menneenä vuonna 1902 painatusta varten valmisteltu toinen, oikaistu painos oppikirjasta
»Kristin-opin Alkeet» on esitetty Hengelliselle Konsistorille 21.1.1903 nrolla 7, kuten siitä tiedotin
helmikuussa 1903 kuluraportilla nro 12.
    7. Täydellistä Rukouskirjaa (Rukous- ja Hartaus-kirja) varten Pyh. Synodin hyväksymän ohjel-
man mukaan isä rovasti – –

[sivu puuttuu!]

nämä [?]: a. Lyhyt Siveysoppi Pyh. Synodin kust. Aapisesta ja b. Ohje, miten maallikko kastaa
pienokaisen.
    f. Trebnikistä: veisut avioliittoon vihkimisen seuraannosta ja maallikon ja pienokaisen
hautauksesta nuottipartituuria varten.
    g. Alkeiskoulujen ohjelmaan selventävien huomautusten kera.1051

    C. Käännettyjä, muttei vielä otettu Komitean vanhimmalle jäsenelle toimitukseen:
    a. Rov. N. Popov”in Pyhin Uuden Testamentin Historia, lukuunottamatta sivuja 123–154 ja 187–
202.
    b. Trebnikistä tällaiset [luvut] 1, 2, 3, 4, 7, 8 ja osa luvusta 13.
    c. P. Johannes Krysostomoksen liturgia.
    d. Rukoukset pyhän Ehtoollisen yhteydessä.
    D. Käännetty, muttei vielä esitetty Komitean vanhimmalle jäsenelle:
    Rukouskirjasta maallikoille luvut 13 ja 14.
    E. Kääntäminen aloitettu, muttei vielä lähetetty Komitean vanhimmalle jäsenelle:
    a. Rukouskirjasta maallikoille: luku 15 ja osa luvuista 11 ja 18.
    b. N. Popov”in Vanhan Testamentin Raamatunhistoriasta s. 117–213.
    c. Samasta [?] Uuden Testamentin Raamatunhistoriasta s. 123–154 ja 187–202.
    d. Trebnikistä luvut 5, 6, 9, 19, 11 ja 12.

                                          
1051 Ks. suomennoskomitean työohjelma vuodelle 1905 (jäljempänä tässä liitteessä).



411

Serdobol’ [Sortavala]
11.5.1904 Pastori Sergïj Okulov”
Nro 42
Finlqndskaq Duhownaq Konsistorîq 17.QNW. 1905 £ 180

W_ Finlqndsku@ Duhownu@ Konsistorî@.

Kopîq.

Star[ago ^lena Kommissîi po perewodu bogos-
luvebnyh_ knig_ na finskîj qzyk_, swq]ennika
Sergîq Okulowa

raport_.

    W_ silu ukaza Duh. Konsistorîj ot_ 25 î@lq 1900 g. za £ 2368 q razoslal_ ot_ 10
noqbrq 1904 g. wsêm_ ^lenam_ perewod^eskoj kommissîi pismennîj zapros_ otnositelx-
no sostawlenîq programmy rabot_ Kommissîi na 1905 god_, pri ^em_ q spra[iwal_ ih_,
w_ kakoj mêrê kavdym_ iz_ nih_ ispolneny prinqtyq imi na sebq perewod^eskîq ra-
boty i k_ kakomu priblizitelxno wremeni oni nade@tsq prislatx swoj perewody w_
redakcî@. Otwety na zapros_ polu^eny mno@ ot_ protoîereq M. Kazanskago, swq]en-
nika K. Skorodumowa, protoîereq I. Waröolomeewa i slowesno ot_ swq]ennika S.
Solncewa, pri ^em_ po mnênî@ o. M. Kazanskago w_ programmu kommissîi na 1905 god_
bylo by neobhodimo wnesti perewod_ Sluvebnika i okon^anîe perewoda Trebnika, po
mnenî@ o. K. Skorodumowa – perewod_ poslêdowanîq pogrebenîq mirskih_ ^elowêk_ i
poslêdowanîq welikago oswq]enîq wody swqtyh_ Bogoqwlenîj i po mnênî@ o. I. Waröo-
lomeewa – perewod_ pokaqnnago kanona sw. Andreq Kritskago.
    W nastoq]ee wremq imê@tsq w_ redakcîi Kommissîi slêdu@]îe perewody: 1.
Swq]ennaq Istorîq Wethago zawêta protoîereq N. Popowa (perewedena spolna i pere-
wod_ razsmatriwaetsq redakcîe@ kommissîi); 2. Swq]ennaq Istorîq Nowago zawêta togo-
ve awtora, kromê neperewedennyh_ e]e stranic_ 123–154 i 187–202; 3. U^ebnik_
,,Na^alxnyq swêdênîq iz_ Istorîi Cerkwi’’ Petra Smirnowa (pereweden_ spolna o. S.
Solncewym_ i perewod_ razsmatriwaetsq redakcîe@ Kommissîi); 4. Iz_ Molitwoslowa
dlq mirqn_ glawy 1–10, 12, 13, 19 i ^asti glaw_ 11 i 18 (glawy 1–4, 19 i ^asti glaw_ 9 i
11 redakcîe@ uve wpolnê odobreny k_ pe^ati; ne perewedennyq e]e glawy 14, 15 i ^asti
glaw_ 11 i 19 perewodqtsq, glawy 16, 17 i 20 ne perewodqtsq wowsê soglasno ukazu Duh.
Konsistorîi ot_ 31 î@lq 1900 g. za £ 2405; perewedennyq glawy razsmatriwa@tsq re-
dakcîe@ Kommissîi); 5. Iz_ Trebnika glawy 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 i ^astx glawy 13. Kromê
togo perewedeny pêsnopênîq iz_ poslêdowanîj wên^anîq i pogrebenîq dlq notnoj
partitury; 6. woskresnyq ewangelxskîq stihiry dlq prilovenîq k_ partiturê
wseno]nago bdênîq (razrê]eno na pe^atatx ukazom_ D. Konsistorîi ot_ 18
noqbrq 1904 g. za £ 3519). 7. Liturgîq Swqtago Îoanna Zlatoustago; 8. 2:oj wypusk_
Molitwo-slowa po utwervdennoj Swqtêj[im_ Sinodom_ programmê; 9. Kratkîj Kati-
hizis_ iz_ u^ebnika episkopa Agaöadara ,,Nastawlenîe w_ Zakonê Bovîem_’’ (perewe-
den_ w_ silu ukaza Duh. Konsistorîi ot_ 10. aprêlq 1904 g. za £ 1293); 10. programmy
dlq finskih na^alxnyh [kol_ eparhîalxnago wêdomstwa i ob_qsnitelxnyq zapiski k_
nim_ (prislany dlq perewoda pri ukazê Duh. Konsistorîi ot_ 30 aprêlq 1903 goda za £
1343); 11. wtoraq ^astx partitury wseno]nago bdênîq (pe^ataetsq w_ `wqsk@lx-
skoj tipografîi).
    W_ nastoq]ee wremq perewoditsq kommissîe@ slêdu@]ee: 1. iz_ Swq]ennoj Istorîi
– – [rivi puuttuu!] 123–154 (perewodqtsq swq]ennikom_ W. Dîakonowym_ i psalom]ikom
G. Pan^u) i 187–202 (perewodqtsq swq]ennikom_ N. Skorodumowym_); 2. Iz_ Molit-
woslowa dlq mirqn_ ^asti glawy 11 (perewodqtsq dêwice@ W. Ostroumowo@), glawy 14
(perewoditsq protoîereem_ Î. Waröolomeewym_), gl. 15 (perewoditsq swq]ennikom_ N.
Solowxewym_) i ^astx glawy 18 (perewoditsq mno@); 3. Iz_ Trebnika glawy 5 (perewo-
ditsq swq]. K. Skorodumowym_), 6 (perewoditsq protoîereem_ M. Skorodumowym_), gl.
9, 10, 11 (perewodqtsq swq]. K. Skorodumowym_) i glawa 13 (perewoditsq protoîereem_
M. Kazanskim_); 4. Istorîq Hristîanskoj prawoslawnoj cerkwi, protoîereq Petra
Smirnowa (perewoditsq w_ silu ukaza Duh. Konsistorîi ot_ 30 î@nq 1903 g. za £ 2059,
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perewod_ poru^en_ swq]enniku Î. Irowu); k_ nej glawy: kratkaq istorîq rasprost-
ranenîq hristîanstwa w_ wosto^noj i zapadnoj Finlqndîi (pi[etsq swq]ennikom_ S.
Solncewym_) i kratkîj o^erk_ istorîi awtokefalxnyh_ prawoslawnyh_ cerkw_ i ih_
sostoqnîe k_ koncu HÎH wêka (pi[etsq protoîereem_ M. Kazanskim_).
    Pri sostawlenîi programmy rabot_ perewod^eskoj Kommissîi neobhodimo e]e imetx
w_ widu to obstoqtelxstwo, ^to u^ebnika ,,Kristinopin Alkeet’’, izdannago k_ koncu 1904 g.
w_ koli^estwê 3000 \kz., ostaetsq w_ glawnom_ knivnom_ skladê na stolxko nez-
na^itelxnoe koli^estwo \kzemplqrow_, ^to im_ edwa-li movno budet_ udawletworitx
spros_ ego na budu]îj u^ebnyj god_.
    Soobrazuqsx so wsêmi wy[e-ukazannymi dannymi q nahovu wozmovnym_ wnesti w_
programmu rabot_ perewod^eskoj Kommissîi na 1905 god_ tolxko slêdu@]îe nowye pe-
rewody: 14:u@ glawu iz_ Trebnika: ,,~in_, egda slu^itelx wskorê bolxnomu dati
pri^astîe’’ i pokaqnnyj kanon_ sw. Andreq Kritskago, pri ^em_ glawu Trebnika movno
poru^it_ perewesti o. K. Skorodumowu, kotoryj obê]aemaq imê@]îesq za nim_ pere-
wody predstawitx w_ redakcî@ k_ aprêl@ mêsqcu sego 1905 goda, a kanon_ sw. Andreq
Kritskago o. protoîere@ Î. Waröolomeewu, kotoryj sam_ wyzywaetsq na \tu rabotu. Za
tem_ ws@ \nergî@ perewod^eskoj kommissîi slêduet_, po moemu mnênî@, upotrebitx
postepennu@ podgotowku k_ pe^ati, w_ porqdkê naibolêe nastoqtelxnoj potrebnosti
wsêh_ perewod^eskih_ rabot_ namê^ennyh_ k_ ispolnenî@ za istek[îe gody. Porqdok_
\tot_ q ukazywa@ w_ prilagaemoj prisem_ w_ dwuh_ \kzemplqrah_ programmê.

Swq]ennik_ Sergîj Okulow_

Serdobolx,
15. qnwarq 1905 g.
£ 4

Programma
rabot_ Kommissîi po perewodu bogosluvebnyh_ knig_

na finskîj qzyk_ na 1905 god_.

Wte^enîi goda predpolagaetsq:
1. Prodolvitx perewod_ poslêdowanîq swqtogo eleq iz_ Trebnika (perewodit_ o. pro-
toîerej M. Kazanskîj),
2. Perewesti iz_ Trebnika glawu 14: ^in_ egda slu^itsq wskorê bolxnomu dati
pri^astîe (perewod_ poru^itx swq]enniku K. Skorodumowu.)
3. Predprinqtx perewod_ pokaqnnago kanona sw. Andreq Kritskago (poru^itx protoîe-
re@ Î. Waröolomeewu).
4. Postepenno podgotowlqtx k_ pe^ati slêdu@]îe perewody:
    a. Na^alxnyq swêdenîq iz_ Istorîi Cerkwi, Petra Smirnowa.
    b. Programmy dlq finskih_ na^alnyh_ [kol_ eparhîalxnago wedomstwa i ob_qsni-
telxnyq zapiski k_ nim_.
    w. Nowoe izdanîe u^ebnika ,,Kristin-opin Alkeet’’ s_ kratkim_ Katihiziem_ episkopa
Agaöodora
    g. Swq]ennaq Istorîq Wethago Zawêta, protoîereq N. Popowa.
    d. Wtoroj wypusk_ Molitwoslowa po utwervdennoj Swqtêj]im Sinodom_ program-
mê.
    e. Molitwoslow_ dlq mîrqn_.
    v. Liturgîq sw. Îoanna Zlatoustago.
    z. Trebnik_
    i. Istorîq Hristîanskoj prawoslawnoj cerkwi protoîereq N. Popowa.
    k. Pêsnopênîq wên^anîq i l. Pêsnopênîq pogrebenîq dlq notnoj partitury.

Swq]ennik_ Sergîj Okulow_
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Suomen Hengellinen Konsistori 17.1.1905 £ 180

Suomen Hengelliselle Konsistorille

Kopio.
Jumalanpalveluskirjojen suomen kielelle kääntämisek-
si [asetetun] komitean vanhimman jäsenen, pastori
Sergïj Okulov”in

raportti.

    Hengellisen Konsistorin 25.6.1900 nrolla 2368 antaman asetuksen nojalla lähetin 10.11.1904
kaikille käännöskomitean jäsenille kirjallisen Komitean työohjelman koostumusta vuonna 1905
koskevan tiedustelun, jonka yhteydessä kysyin heiltä, missä määrin kukin heistä oli suoriutunut
heille annetuista käännöstöistä ja mihin mennessä osapuilleen he toivoivat voivansa lähettää kään-
nöksensä toimitukseen. Olen vastaanottanut tiedusteluun vastaukset rovasti M. Kazanskïjlta, pastori
K. Skorodumov”ilta, rovasti M. Var¾olomeev”ilta ja suullisesti pastori S. Solncev”ilta, missä yh-
teydessä isä M. Kazanskïjn mielipiteen mukaan komitean ohjelmaan vuonna 1905 olisi välttämä-
töntä ottaa Slu¼ebnikin käännös ja Trebnikin käännöksen loppuunsaattaminen, isä K. Skorodu-
mov”in mielipiteen mukaan – maallikon hautauksen seuraannon ja pyhien loppiaisten suuren ve-
denpyhityksen seuraannon käännökset ja isä I. Var¾olomeev”in mielipiteen mukaan – p. Andreas
Kreetalaisen katumuskanonin käännös.
    Tällä hetkellä Komiteassa toimitettavina ovat seuraavat käännökset: 1. rovasti N. Popov”in Van-
han testamentin Raamatunhistoria (käännetty täydelleen ja käännös on komitean toimituksen tar-
kasteltavana); 2. Saman tekijän Uuden testamentin Raamatunhistoria, lukuunottamatta vielä kään-
tämättömiä sivuja 123–154 ja 187–202; 3. Petr” Smirnov”in oppikirja »Alkeistietoja Kirkon Histo-
riasta» (isä S. Solncev”in täydelleen kääntämänä ja käännös on Komitean toimituksen tarkastelta-
vana); 4. Rukouskirja maallikoille -teoksesta luvut 1–10, 12, 13, 19 ja osittain luvut 11 ja 18 (luvut
1–4, 19 ja osittain luvut 11 ja 19 käännetään, lukuja 16, 17 ja 20 ei käännetä lainkaan Hengellisen
Konsistorin 31.7.1900 nrolla 2404 antaman asetuksen mukaan; käännetyt luvut ovat Komitean toi-
mituksen tarkasteltavina); 5. Trebnikistä luvut 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 ja osa luvusta 13. Tämän lisäksi
on käännetty veisuja avioliittoon vihkimisen ja hautauksen seuraannoista nuottipartituuria
varten; 6. sunnuntaiden evankeliumistikiirat liitteeksi vigilian partituuriin (painatus on sallit-
tu H. Konsistorin 18.11.1904 antamalla asetuksella nro 3519). 7. Pyhän Johannes Krysostomok-
sen liturgia; 8. Rukouskirjan toinen osa Pyhimmän Synodin hyväksymän ohjelman mukaan; 9. Ly-
hyt Katekismus piispa Aga¾adar” in oppikirjasta »Johdatus Uskontoon» (käännetty Heng. Konsisto-
rin 10.4.1904 nrolla 1293 antaman asetuksen perusteella); 10. hiippakuntaviraston ohjelmat suo-
malaisille alkeiskouluille ja selventävät huomautukset niihin (lähetetyt käännettäviksi Heng. Kon-
sistorin asetuksella 20.4.1903 nrolla 1343); 11. vigilian partituurin toinen osa (painetaan Jyväs-
kylän kirjapainossa).
    Tällä hetkellä komitean toimesta käännetään seuraavaa: 1. Pyhimmästä Historiasta – – [rivi
puuttuu!] 123–154 (kääntävät pastori V. Dïakonov” ja kanttori G. Pan½u) ja 187–202 (kääntää
pastori N. Skorodumov”); 2. Rukouskirjasta maallikoille osittain luku 11 (kääntää neiti V. Ost-
roumova), luvut 14 (kääntää rovasti Ï. Var¾olomeev”), luku. 15 (kääntää pastori N. Solov’ev”) ja
osa luvusta 18 (käännän minä); 3. Trebnikistä luvut 5 (kääntää past. K. Skorodumov”), 6 (kääntää
rovasti M. Skorodumov”), luvut 9, 10, 11 (kääntää past. K. Skorodumov”) ja luku 13 (kääntää ro-
vasti M. Kazanskïj); 4. rovasti Petr” Smirnov”in Kristillisen ortodoksisen kirkon historia (käänne-
tään Heng. Konsistorin 30.6.1903 nrolla 2059 antaman asetuksen mukaan, käännös on määrätty
pastori Ï. Irov”ille); siihen luvut: kristinuskon Itä- ja Länsi-Suomeen leviämisen lyhyt historia
(kirjoittaa pastori S. Solncev”) ja lyhyt tutkielma autokefaalisten ortodoksisten kirkkojen historiasta
ja niiden koostumus 1800-luvun lopussa (kirjoittaa rovasti M. Kazanskïj).
    Käännös-Komitean työohjelman kokoamisen yhteydessä on välttämätöntä vielä pitää mielessä se
asianhaara, että oppikirjaa »Kristinopin Alkeet», joka julkaistiin vuoden 1904 lopussa 3000 kpl:n
painoksena, on kirjavarastossa jäljellä vain mitätön teoskappalemäärä, joten tuskinpa niillä on
mahdollista tyydyttää sen kysyntä tulevana lukuvuonna.
    Ymmärtäen kaikki ylläkuvatut edellytykset pidän mahdollisena ottaa käännös-Komitean työoh-
jelmaan vuodelle 1905 vain seuraavat uudet käännökset: Trebnikin 14. luku: »Kaava, milloin pal-
velija [= pappi] pikaisesti antaa sairaalle ehtoollisen» ja p. Andreas Kreetalaisen katumuskanoni,
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jota varten Trebnikin luku voidaan määrätä käännettäväksi isä K. Skorodumov”ille, joka on lupau-
tunut antamaan hänellä olevat käännökset toimitukseen huhtikuussa tänä vuonna 1905, ja p. And-
reas Kreetalaisen kanoni isä rovasti Ï. Var¾olomeev”ille, joka itse on lupautunut tähän työhön. Sen
puoleen käännöskomitean koko energia pitää, minun mielestäni, käyttää kaikkien vuosien kuluessa
suunniteltujen käännöstöiden vähittäiseen valmistamiseen painettaviksi tinkimättömän tarpeen sa-
nelemassa järjestyksessä. Tämän järjestyksen osoitan ohjelmassa, joka on ohessa kahtena kappa-
leena.

Pastori Sergïj Okulov”

Serdobol’ [Sortavala],
15.1.1905.
Nro 4

Ohjelma
Jumalanpalveluskirjojen suomen kielelle kääntämiseksi

[asetetun] komitean töiksi vuonna 1905.

Vuoden kuluessa ehdotetaan:
1. Jatkaa sairaanvoitelun seuraannon kääntämistä Trebnikistä (kääntää isä rovasti M. Kazanskïj),
2. Kääntää Trebnikistä luku 14: kaava, miten sairaalle annetaan nopeasti ehtoollinen (käännös mää-
rätään pastori K. Skorodumov”ille.)
3. Ryhtyä kääntämään p. Andreas Kreetalaisen katumuskanonia (määrätään rovasti Ï. Var¾olo-
meev”ille).
4. Valmistella vähitellen painettaviksi seuraavat käännökset:
    a. Petr” Smirnov”in Alkeistietoja Kirkon Historiasta.
    b. Hiippakuntaviraston ohjelmat suomalaisille alkeiskouluille ja selventävät huomautukset niihin.
    c. Uusi painos oppikirjasta »Kristin-opin Alkeet» piispa Aga¾odor”in lyhyen Katekismuksen kera.
    d. Rovasti N. Popov”in Vanhan Testamentin Raamatunhistoria.
    e. Rukouskirjan toinen osa Pyhimmän Synodin vahvistaman ohjelman mukaan.
    f. Rukouskirja maallikoille.
    g. P. Johannes Krysostomoksen liturgia.
    h. Trebnik
    i. Rovasti N. Popov”in Kristillisen ortodoksisen kirkon historia.
    j. Avioliittoon vihkimisen veisut ja k. Hautauksen veisut nuottipartituuria varten.

Pastori Sergïj Okulov”
_______________________________________________________________________________

Finlqndskaq Duhownaq Konsistorîq 11.OKT. 1906 £ 3074/353

W_ Finlqndsku@ Duhownu@ Konsistorî@.

Kopîq.

Star[ago ^lena Kommissîi po perewodu bogos-
luvebnyh_ knig_ na finskîj qzyk_, protoîereq
Sergîq Okulowa

raport_.

    Imê@ ^estx donesti Duhownyj Konsistorîi, ^to w_ istek[em_ 1905 godu perewod-
^eskago Kommissîe@ ispolneno slêdu@]ee:
    1. Perewedena do konca dêwice@ Wêro@ Ostroumowo@ glawa 11 iz_ Molitwoslowa
dlq mîrqn_. Takim_ obrazom_ iz_ \togo Molitwoslowa osta@tsq e]e neperewedennymi
^astx glawy 18:oj (perewoditsq mno@) i glawa 15, otdannaq w_ perewod_ swq]enniku N.
Solowxewu (ot_ 6 marta 1902 g. za £ 15). Glawa 14:aq, perewedennaq o. protoîereem_ Î.
Waröolomeewym_, ne prislana e]e im_ w_ redakcî@.
    2. Iz_ Trebnika postupil_ w_ redakcî@ tolxko perewod_ o. protoîereq M. Kazanska-
go ^asti poslêdowanîq Eleosq]enîq. Perewod_ \togo poslêdowanîq doweden_ im_ w_
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ot^etnom_ godu do molitwy poslê swqtago ewangelîq. Glawy 5, 6, 9, 10 i 11 otdany w_
perewod_ oo. K. Skorodumowu i M. Skorodumowu w_ 1902 i 1903 godah_, no rabota ih_
e]e ne prislana imi w_ redakcî@.
    3. Perewod_ Swq]ennoj Istorîi N. Popowa za ot^etnyj god_ prowerqlsq redakcîe@,
no za nedostatkom_ wremeni u redaktorow_ podgotowqq ego k_ pe^ati ne byla dowedena
do konca.
    3. Perewod_ o. S. Solncewa u^ebnika P. Smirnowa ,,Na^alxnyq swêdênîq iz_ Istorîi
Cerkwi’’ w_ ot^etnom_ godu redakcîe@ okon^atelxno podgotowlen_ k_ pe^ati i otpraw-
len_ w_ Duhownu@ Konsistorî@ ot_ 15 awgusta 1905 g. so smêto@ rashodow_ po ego ot-
pe^atanî@ w_ koli^estwê 3000 \kz.
    4. Pe^atanîe partitury ÎÎ:oj ^asti wseno]nago bdênîq, na^atoe e]e w_ pred_-
idu]em_ godu, dowedeno w_ ot^etnom_ godu do konca, o ^em_ i soob]eno w_ Du-
hownu@ Konsistorî@ ot_ 6 dekabrq 1905 g. za £ 117.
    5. Istorîq Hristîanskoj Cerkwi prot. P. Smirnowa perewoditsq swq]ennikom_ Î.
Irowym_ i w_ ot^etnom_ godu prislan_ im_ w_ redakcî@ Kommissîi perewod_ 56 stra-
nic_ \togo u^ebnika.
    6. Po poru^enî@ Eparhîalxnago Na^alxstwa perewod^esko@ Kommissîe@ perewedeno:
a) milostiwyq slowa Gosudarq Imperatora k_ deputacîi rabo^ih_ i b) wozzwanîe
Swqtêj[ago Sinoda k_ ^adam_ Prawoslwnoj Cerkwi, o ^em_ doneseno Konsistorîi ra-
portami ot 7 i 17 fewralq 1906 g. za ££ 14 i 20.
    7. W_ ot^etnom_ godu podgotowlqlisx redakcîe@ Kommissîi k_ pe^ati nowoe izdanîe
u^ebnika ,,Kristin-opin Alkeet’’ i zakon^ennyj k_ istek[em_ godu perewod_ kratkago ka-
tihizisa episkopa Agaöodora, imê@]ago bytx prilovennym_ k_ \tomu izdanî@.
    8. Pri raportê ot_ 16 awgusta 1905 g. za £ 14 preprowovden_ w_ Duhownu@ Konsis-
torî@ odobrennyj Kommissîe@ perewod_ kondaka ,,so swqtymi upokoj’’ i troparej ,,so
duhi prawednyh_’’ i pro^. s_ prosxbo@ o razrê[enîi otpê^atatx ih_ w_ izdawaemom_
Bratstwom_ sww. Sergîq i Germana pominanyq. Perewod_ \tot_ utwervden_ Eparhîalxn.
Na^alxnikom_ (ukaz_ D. Konsist. ot 9 sent. 1905 g. za £ 2981).
    9. Pri raportê ot_ 21 dekab. 1905 g. za £ 120 preprowovden_ w_ Duhownu@ Konsis-
torî@ okon^atelxno odobrennyj redakcîe@ Perewod^eskîj Kommissîi perewod_ ÎÎ:go
wypuska Molitwoslowa ,,Rukous- ja Hartaus-kirja’’ i smêta rashodow_ po otpe^atanî@ ego
w_ koli^estwê 6000 \kz.

Protoîerej Sergîj Okulow_

Serdobolx
10 oktqbrq 1906 g.
£ 141.

Suomen Hengellinen Konsistori 11.10.1906 £ 3074/353

Suomen Hengelliselle Konsistorille

Kopio.
Jumalanpalveluskirjojen suomen kielelle kääntämisek-
si [asetetun] komitean vanhimman jäsenen, rovasti
Sergïj Okulov”in

raportti.

    Minulla on kunnia tiedottaa Hengelliselle Konsistorille, että vuoden 1905 kuluessa käännös-
Komitea on saanut aikaan seuraavaa:
    1. Neiti Vêra Ostroumova on kääntänyt loppuun saakka luvun 11 Rukouskirjasta maallikoille.
Niinpä tästä Rukouskirjasta ovat vielä kääntämättä osittain luku 18 (käännettävänä minulla) ja luku
15, joka on annettu käännettäväksi pastori N. Solov’ev”ille (6.3.1902 nrolla 15). Lukua 14, jota on
kääntänyt isä rovasti Ï. Var¾olomeev” , ei ole vielä lähetetty toimitukseen.
    2. Trebnikistä on lähetetty toimitettavaksi vain isä rovasti M. Kazanskïjn kääntämä osa Sairaan-
voitelun seuraannosta. Tämän seuraannon käännös on saatettu hänen toimestaan tilivuoden aikana
pyhän evankeliumin jälkeisiin rukouksiin saakka. Luvut 5, 6, 9, 10 ja 11 on jätetty käännettäväksi
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isille K. Skorodumov” ja M. Skorodumov” vuosina 1902 ja 1903, mutta he eivät ole vielä lähettä-
neet työtään toimitettavaksi.
    3. N. Popov”in Pyhimmän Historian käännöksen on toimitus tarkistanut tilivuonna, mutta toi-
mittajien ajan riittämättömyyden vuoksi sen painettavaksi valmistamista ei ole saatu päätökseen.
    3. [sic!] Isä S. Solncev”in käännös P. Smirnov”in oppikirjasta »Alkeistietoja Kirkon Historiasta»
on tilivuoden aikana loppuunvalmistettu painettavaksi ja lähetetty Hengelliseen Konsistoriin
15.8.1905 kustannusarvion kera lukumäärältään 3000 kpl:n painoksesta.
    4. Vigilian II osan partituurin painatus, joka on aloitettu jo viime vuonna, on viety tili-
vuonna päätökseen, mistä on ilmoitettu myös Hengelliselle Konsistorille 6.12.1905 nrolla 117.
    5. Rov. P. Smirnov”in Kristillisen Kirkon Historiaa kääntää pastori Ï. Irov”, ja tilivuonna hän lä-
hetti Komitean toimitukseen käännöksen tämän oppikirjan 56 sivusta.
    6. Hiippakunnan Esimiehistön määräyksen perusteella käännös-Komitea on kääntänyt: a) Hallit-
sija Keisarin armolliset sanat työläisten edustajille ja b) Pyhimmän Synodin vetoomuksen Ortodok-
sisen Kirkon lapsille, mistä Konsistorille on toimitettu raportit 7. ja 17.2.1906 nroilla 14 ja 20.
    7. Tilivuonna Komitean toimitus valmisti painettavaksi uuden laitoksen oppikirjasta »Kristin-
opin Alkeet» ja on saanut kuluvana vuonna päätökseen piispa Aga¾odor”in lyhyen katekismuksen
käännöksen, joka liitetään tähän laitokseen.
    8. 16.8.1905 nrolla 14 Hengelliselle Konsistorille osoitetun raportin yhteydessä lähetettiin Ko-
mitean hyväksymä käännös kontakista »Saata, oi Kristus» ja tropareista »Saata, oi Vapahtaja, Si-
nun palvelijasi sielu lepoon» jne. pyynnön kera, että niiden painattaminen sallittaisiin P. Sergein ja
Hermanin Veljeyskunnan julkaisemassa muistopalveluksessa. Tämän käännöksen on vahvistanut
Hiippak. Esimiehistö (H. Konsist. asetus 9.9.1905 nro 2981).
    9. 21.12.1905 nrolla 120 Hengelliselle Konsistorille osoitettuun raporttiin liittyi Käännös-
Komitean toimituksen lopullisesti hyväksymä Rukouskirjan »Rukous- ja Hartaus-kirja» II osan
käännös sekä kustannuslaskelma sen painamiseksi 6000 kpl:n määrällä.

Rovasti Sergïj Okulov”

Serdobol’ [Sortavala]
10.10.1906
Nro 141.



417

Abstract: The Finnish Oktoechos and the Russian Tradition

The present study aims at finding out how the Finnish Orthodox church music is
placed within the history of Russian church music, and how the Finnish chants are
related to the corresponding Russian repertoire. The main focus of the study is the
Finnish Oktoechos, which was originally published in 1905. The Oktoechos is used
in the changing parts (proprium) of the divine services. It consists of eight tones of
which each contains the chants, or melodies, for different hymnographic categories.
In this study, mainly melodies for stichera, troparia, and heirmoi are investigated.

In Chapter 2 of the study, the origins of the Finnish Oktoechos are reconstructed
using the virtually non-existent literature and surviving archival materials, which
regard this matter. The most relevant archival documents, mainly in Russian, have
been reproduced in Appendix 2 (Liite 2). In the light of the material examined, it
appears that the primus motor of the assembly and arrangement of the music in
Oktoechos has been the dean Sergei Okulov (1853–1944), who was also the head of
other publishing projects for the Finnish Orthodox Church.

In Chapters 3 and 4, the main trends of the history and theory of Russian Ortho-
dox church music are presented according to literature and music documents. The
traditional Russian church music consists of two main species: the canonical and
the semi-canonical. Within the canonical singing, the so-called canonical chants,
i.e. the Znamenny, Kievan, Greek, and Bulgarian Chant, are identified. Semi-
canonical singing includes the chants of the Imperial Court Chapel of St. Peters-
burg as well as local chants, like the Chant of the Valaam Monastery. Chapter 5
deals with the church music publications of the Court Chapel, and the correspond-
ing Finnish publications.

Since the literature and archival materials do not reveal the actual sources for the
music in the Finnish Oktoechos, music analysis is applied to this question. The
analysis is included in Chapter 6. It appears that the Finnish melodies can be traced
back to the individual canonical chant systems, although the Finnish melody ver-
sions are often simplified in comparison to the canonical melodies. The melodies
are grouped according to each canonical chant, i.e. by that chant system from which
they have been detected to originate. (However, in some cases it has not been possi-
ble to determine clearly the origin of a melody, and these melodies are presented in
their own group.) In connection with the grouping of melodies, the corpora and the
formal principles of each canonical Russian chant are examined.

The analysis is based on traditional melody research as well as the ideas utilised
in melodic similarity applications within computer science, among other things. In
the analysis, the Finnish and corresponding Russian melodies from various sources
are systematically compared. The result of the analysis shows the closest Russian
counterparts for each of the Finnish melodies.

According to the study, it is obvious that the main sources for the Finnish Okto-
echos are the Obikhods, chant books of the Court Chapel, but in addition to these,
some melodies have been taken also from the oral tradition and/or some unidenti-
fied music documents. However, the most important result of the study is that all of
the Finnish melodies can be traced back to the Russian canonical repertoire. In ad-
dition to the preceding, Chapter 7 includes a summary of the system of variation,
which has taken place when the canonical melodies have found their way into the
Finnish Oktoechos.
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