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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Kevään 2010 AnDanten erikoisnumero on omistettu taiteelle. 

Lehteen on koottu muun muassa Oulun Dante Alighieri -seuran vuoden 2009–2010 

ohjelmiston taiteellista antia, jota olemmekin saaneet nauttia harvinaisen paljon ja laajalla 

skaalalla. 

Olemme viimeisen vuoden aikana tutustuneet italialaiseen kuvataiteeseen Futurismin 

juhlavuoden näyttelyn sekä Italian taiteen asiantuntijan, Suomen rakennustaiteen museon 

arkkitehtuuriarkiston toimistopäällikkö FM Timo Keinäsen Franciska Stenius –luennon 

siivittämänä. Futurismista tähän numeroon olen koonnut lyhyen yleiskuvauksen sekä 

valokuvia näyttelytöistä. 

Italialaisia renessanssimusiikkia edustavia madrigaaleja ja villanella-laulelmia kuulimme 

taidemuseossa 11.10. sunnuntaikonsertissa ja tässä numerossa luettavananne ovat 

kuvaukset konsertin laulujen säveltäjistä sekä laulujen sanat konserttia varten 

käännettyine suomennoksineen. 

Runokäännöksiä on tarjolla laajemminkin. Oulun yliopiston antiikin kielten ja kulttuurin 

lehtori, antiikin tutkija Timo Sironen aloittaa tässä numerossa jatkuvan 

runosuomennossarjan Basilicatan runoilijoista. Tähän numeroon Timo Sironen on 

valinnut Albino Pierron runon ‘A notte prime di parte sekä runosta tekemänsä 

suomennoksen (tai paremminkin ’savonnoksen’) Lähtöä eiltävänä yönä. 

Italialaisesta runoudesta mukaan on valikoitunut myös Salvatore Quasimodon, vuonna 

1959 kirjallisuuden Nobel-palkinnon saaneen runoilijan tuotantoa käännöksin. Oulun 

yliopiston kielikeskuksen jatkokurssi II:lla opiskellut Uula Neitola tutustui kurssin aikana 

nobelistiin ja valitsi runokseen Il falso e vero verde. Uula on suomennoksessaan ottanut 

taiteellisesti vapaamman linjan ja tuonut oman tulkintansa kautta runon henkeä 

oivallisesti esille. Vertailun vuoksi rinnalla on oma alkuperäistekstiä tiukemmin 

noudatteleva käännös runosta, missä kielikuvat eivät mielestäni kuitenkaan avaudu 

suomen kielelle käännettynä. Omaksi henkilökohtaiseksi haasteekseni otin Quasimodon 

lyhyen mutta intensiivisen Ed è subito la sera. Mukana on Elli-Kaija Könkään 

suomennos runosta. Näillä runoesimerkeillä pyrimme havainnollistamaan sitä, miten 

pienenkin runon suomentaminen voi olla haasteellista ja miten tulkintoja ja vaikeita 

valintoja täytyy tehdä monenlaisia, eikä koskaan lukijalle välity täydellisesti alkuperäisen 

runon eri vivahteet ja merkitykset. 

Runoudesta mukana on vielä omaa tuotantoani olevia haiku-runoja, joilla osallistuin 

Capoliveri International Haiku Contest–kilpailuun vuonna 2008. Omalla äidinkielellä 

kirjoittamani runot, joiden mukana tässä lehdessä ovat italiankieliset käännökset, tulivat 

valituiksi kymmenen parhaan joukkoon, mistä poiki viikon palkintomatka Elban saarelle 

Toscanaan toukokuussa 2009. 

Jouluisiin tunnelmiin meidät vie Risto Vähäsarjan säveltämä ja Leena Impiön sanoittama 

Pienen lampaan jouluyö, jonka sanoituksen olen kääntänyt italian kielelle. Näin 

pääsemme riittävän varhain valmistautumaan syksyn tulevaan juhlaan. 

Nautinnollisia lukuhetkiä ja antoisaa kesää toivottaen 

Pirkko Kukkohovi, Oulun Dante Alighieri–seuran puheenjohtaja 
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Timo Sironen 
 

JATKUVA RUNOSUOMENNOSSARJA  

UNTO PAANASEN (1934–2009) MUISTOKSI  

 

 

Basilicatan runoilijoita ja runoja 1900-luvulta I  
 

Tässä juuri alkaneen vuosikymmenen ensimmäisessä AnDantessa ja 

tulevissa numeroissa aion esitellä runoin ja niistä tekemilläni suomennok-

silla kahta merkittävää 1900-luvun runoilijaa Basilicatasta. Maakunnan toi-

sesta provinssipääkaupungista Materasta (MT) on nyt kesällä 2010 tulossa 

virallisesti Oulunsalon ystävyyskunta, ja mahdollisesti aivan lähivuosina 

koko laajentuvan Oulun kaupungin (johon mm. Oulunsalo tulee liittymään) 

ystävyyskaupunki. Yritän tässä nyt kantaa vaatimattomalta osaltani kortta 

kekoon, jotta seurallamme olisi esittää ensi tapaamisissa konkreettisia näyt-

töjä kirjallisen kulttuurin saralla.  

Olen valinnut kaksi viime vuosisadan samaan sukupolveen kuulunutta 

runoilijaa, jotka ovat monessakin mielessä hyvin erilaisia: toinen on juuris-

taan sekä kirjakielellä että rehevällä Tursin (MT) murteellaan runoillut kuu-

luisampi Albino Pierro (1916-1995) ja toinen on kirjakielellä runoillut insi-

nööri (o.t.o. runoilija) Leonardo Siniscalco (1908-1981), syntyisin Monte-

murrosta pohjoisemman Potenzan (PZ) provinssin puolelta. 

Koska olen jo 1980-luvulta alkaen ollut tottuneempi tulkitsemaan 

mm. napoliksi, romanescoksi ja itä-abruzzoksi laadittuja murrerunoja, aloi-

tan Albino Pierrosta ja hänen murrerunoistaan. Tukeudun murrennoksissani 

edelleen omien juurieni lähellä olevaan tiukkaa pohjoissavoa paljon ymmär-

rettävämpään Suomenselän, tarkemmin sanottuna Saarijärven seudun sa-

voon. Sitä on lukuisten proosateostensa puheosissa menestyksekkäästi jo 

vuosikymmeniä viljellyt kirjailija Harri Tapper, isäni hiihtokavereita 40-50 –

lukujen vaihteesta. Sitä puhui myös tämän koko sarjan muistohenkilö, ystä-

väni ja kollegani professori Unto Paananen, varsinkin kotiseudullaan 

Pyl(y)kö(nmäe)llä, joka liitettiin 1.1.2009 osaksi Saarijärven kaupunkia. 

Tärkeää on myös se että aloitamme urakkamme selvästi kuuluisam-

masta ja nimenomaan Materan provinssin “edustajasta” sekä ensisijaisesti 

murrerunoilijasta, koska murteeseen liittyy vahvasti identiteetti ja identiteet-
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tiin murre, niin eri puolilla Italiaa kuin Suomeakin. Kukaan, kaikkein vähi-

ten minä, ei kiellä murrentamasta näitä Albino Pierron murrerunoja Oulun-

salon ja/tai yleisempään Oulun seudun pohjoispohjanmaalaiseen mur-

reasuun. 

 

Johdanto Albino Pierroon & runoihinsa 

 

Albino Pierro syntyi 19.11.1916 Tursissa, Materan provinssin etelä-

osassa, noin 15 kilometrin päässä Taranton lahden rannalta ja saman verran 

Calabrian maakunnan rajalta sekä kuoli Roomassa 23.3.1995. Hän oli va-

rakkaan maanomistajan poika, joka pikkupoikana menetti äitinsä, jonka sis-

kot eli tädit hänet sitten kasvattivat. Äidin ennenaikainen kuolema jätti Al-

binoon elinikäisen ja syvän haavan, mutta samalla syntyi erityinen kiintymys 

ja kaipuu syntymäkotiin ja syntymäkylän kortteliin. Lapsuuden teki hanka-

laksi puoliorpouden lisäksi silmäsairaus, jonka vuoksi tulevan runoilijan piti 

istuksia pitkään pimeissä nurkissa silmät tulehduksista punaisina.  

 

Pierro opiskeli 30-luvulla useissa eri kaupungeissa, niin etelässä (Ta-

rantossa, Salernossa ja Sulmonassa) kuin pohjoisessakin (Udinessa ja Nova-

rassa), kunnes asettui lopulta Rooman yliopistoon v. 1939 ja maisteroitui 

siellä filosofiasta v. 1944; Roomassa hän ryhtyi sitten opettamaan lukioissa. 

Ensimmäisen runokokoelman, kirjakielellä laatimansa Liriche (kustantaja 

Palatina, Roma 1946), tosin ilman mainittavampaa menestystä, hän sai jul-

kaistua 30-vuotiaana. Sitä seurasivat Nuove liriche (Danesi in via margutta, 

Roma 1949), Mia madre passava (Fratelli Palombi, Roma 1955), Il paese 

sincero (1956), Il transito del vento (Dell’Arco, Roma 1957), Poesie (Roma 

1958), Il mio villaggio (Cappelli, Bologna 1959), Agavi e sassi (Dell’Arco, 

Roma 1960), kaikki kirjaitaliaksi; ne on julkaistu myöhemmin antologiassa 

Appuntamento (Laterza, Bari 1967).  

 

Murteeseen Pierro vaihtoi vain kerran, mutta lopullisesti runoudessaan 

v. 1960, siis 44-vuotiaana, missä iässä syvempi identiteetti tai ainakin kiin-

nostus juuriin keskimäärin tuppaa tulemaan vahvemmin esiin, jos on yleensä 

tullakseen. Jo hänen ensimmäisen murrerunokirjansa nimi, ‘A terra d’u ri-

corde [‘Muistelun moa’] (kustantaja Il Nuovo Belli, Roma 1960) sanoo te-

matiikasta lähes kaiken. Sen jälkeen ilmestyivät Tursin arkaaisella, ään-

teidensä ja symboliensa ansiosta erittäin ilmaisurikkaalla murteella laadittu 

kokoelmapari Innammurète [“Rakastunna”] ja Metaponto vuodelta 1963 
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(esipuhe ja italiannos T. Fiore, Laterza, Bari 1966, sekä uusi variantein va-

rustettu painos A. Stussi, Garzanti, Milano 1982), jota seurasivat  

Nd’u piccicarelle di Turse [“Tursin notkelmassa”] (Laterza, Bari 1967); 

Eccó ‘a morte? [“Minkä takia kuolema?”] 1969, Famme dorme [“Anna mi-

nun nukkua”] (kustantaja Scheiwiller, Milano 1971); Curtelle a lu sóue 

[“Veihet aoringossa”] (Laterza, Bari 1973), Nu belle fatte [“Mukavanveikeä 

asia”] (Scheiwiller, Milano 1976); Com’ agghi’‘a fè? [“Mitenkä minun pit-

tää tehä?”] (S. Scheiwillerin kuvituksin, Edizioni 32, Milano 1977, josta uusi 

versio M. Santschin ranskannoksin Scheiwiller, Milano 1986); Sti mascre 

[“Nämä noamiot”], (L’arco, Roma 1980); Dieci poesie inedite in dialetto 

tursitano, toim. A. Stussi (Pacini Fazzi, Lucca 1981); Ci uéra turnè [“Ha-

luaesin männä sinne takasin”] (Ed. del Girasole, Ravenna 1982); Si pó’ nu 

jurne [“Jos yhtenä päevänä”] T. De Mauron tekemän haastattelun kera 

(Forma, Torino 1983); Tante ca pàrete notte [“Nii että näöttää yöltä”] 

(Manni, Galatina 1986). Viimeisenä on julkaistu Nun c’è pizze di munne 

[“Moalimannavan huippua ei ou”] (Mondadori, Milano 1992). 

 

Pierron runotuotanto on suhteellisen laaja, samoin siihen kohdistunut 

tutkimus jo 1960-luvun puolivälistä alkaen, mm. monografiat M. Zangara, 

La poesia in dialetto di Albino Pierro (Roma 1966), A. Piromalli, Albino 

Pierro. Dialetto e poesia (Cassino 1979, laaja bibliografia), M. Marti, La 

poesia di Albino Pierro tra evasione e denuncia (Ravenna 1980) ja N. 

Merola, Belli, D’Annunzio, Pierro (Sovera Mameli 1998). Tursin arkaaista 

murretta tutki jo 1939 kuuluisa saksalainen kielentutkija Lausberg (sittem-

min myös Lündke ja Varvaro); lisäksi V. Tisano on tuoreeltaan toimittanut 

aarreaitan nimeltään Concordanze lemmatiche delle poesie in dialetto tursi-

tano di A. Pierro (Pisa 1985). Tarkan ja jatkuvan muodollisen ja runomitalli-

sen työstämisen avulla Pierro onnistui luomaan murteensa avulla uudelleen 

kiehtovia tunnelmia, jotka liittyvät hänen lapsuutensa muistoihin; nämä 

puolestaan saivat hänessä palaamaan lukuisiin tunnontuskiinsa, jotka osal-

taan olivat olleet ruokkimassa sitä sisäistä tuskaa, joka johtui hänen koti-

seutunsa fyysisestä kaukaisuudesta. 

 

Pierron merkittävyyttä todistaa se että hän oli useampaan otteeseen 

ehdokkaana Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaksi, 1986 ja 1988, itse asi-

assa lähellä voittoa: v. 1985 hänet oli kutsuttu lausumaan runojaan Tukhol-

man yliopistoon. Italiassa hän on ollut kohta jo puolisen vuosisataa 1900-lu-

vun (murre)runoilijoiden kärkikaartiin laskettujen joukossa, mm. 

D’Annunzion, Di Giacomon, Guerran, Giottin ja Pasolinin ohella. Toisaalta 

Pierron runouden korkealle arvostettu (universaali) merkitys näkyy myös 
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siinä että hänen runojaan oli käännetty (ennen tätä ensimmäistä savonnos-

tani) jo 10 kielelle: englanniksi, ranskaksi, persiaksi, portugaliksi, espan-

jaksi, romaniaksi, arabiaksi, nykykreikaksi, flaamiksi ja  ruotsiksi. Vuonna 

1992 Pierro nimitettiin Basilicatan yliopiston kunniatohtoriksi ja vuotta 

myöhemmin Pisan Normale Superiore –yliopisto organisoi tapaamisen ru-

noilijamme kanssa. Tasan vuosi runoilijan kuoleman jälkeen, 23.3.1996, 

Tursin kunnanvaltuusto julisti Tursille toiseksi nimeksi “Città di Pierro” ja 

Tursin koulut yläastetta myöten ovat nimeltään Albino Pierron kouluja; ru-

noilija oli aikoinaan lahjoittanut syntymäkotinsa ja tuhansia kirjoja kattavan 

kirjastonsa Tursin kunnalle. 

 

 

Basilicatan murteiden erityispiirteistä 

 

Basilicata kuuluu Etelä-Italian ns. calabro-lukaanialaiseen alaryhmään 

luoteessa sijaitsevan Salernon provinssin eteläosista (ns. Cilenton alue, ny-

kyään Campanian maakuntaa) aina Materan provinssin eteläosiin, jossa ca-

labrian murteen vaikutus on todettavissa, mm. siinä että vokaaleja on vain 

viisi, kuten mm. Sardinian murteissa. Vokaalisysteemiä lienee ravistellut 

rajusti aluksi oinotrien tuloliike lännestä itään n. 900–700 –luvuilla eKr., 

sitten oskia puhuneiden samnilais-lukaanialaisen väestön saapuminen poh-

joisesta kohti etelää 500-300 –luvuilla eKr. ja sitten roomalaisten tulo län-

nestä itään Via Appiaa pitkin 200-luvulta eKr. eteenpäin sekä lopuksi lango-

bardien ja normannien tulo pohjoisesta etelään.  

 

Erikoisuuksia eteläisen Basilicatan murteissa ovat yksikön 2. ja 3. 

persoonien latinalaisten päätteiden jäänteet epiteettisine “valuvikoineen”: 

ténisi = ital. tu tieni < lat. ténês ja mi piaciti = ital. mi piace < lat. mihi 

placet. Oskin vaikutteita on nykyäänkin nähtävissä alkuperäisesti aspiroidun 

soinnillisen labiaalin sisältävissä sanoissa kuten ghiefa, ‘turve’ (lat. gleba) ja 

attrufu, ‘lokakuu’ (lat. October). Ikivanhoja kreikkalaisiakin lainasanoja on 

edelleen elossa, mm.  burracchië, ‘sammakko’ (< kr. bátrakhos) ja ciss, 

‘muratti’ (< kr. kíssos), mutta ne lienevät osin tulleet Calabrian puolelta. 

 

Tässä ensimmäisessä näytteeksi ottamassani runossa on käytetty iki-

vanhaa kreikkalais- ja roomalaisajoilta asti sovellettua yksitoistatavuista eli 

ns. hendekasyllabos-runomittaa, joskin säkeet 1 ja 7 ovat hieman lyhyempiä; 

samoin runoilija on käyttänyt muutamaa konsonantti- ja vokaali-assonanssia. 
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Aiheena on lähtöä/muuttoa edeltävä hetki, tunnelma, jota kuu on yl-

häältä käsin todistamassa. Tämä aihe liittyi erittäin usein Pierron elämään, 

joka niin pikkupoikana kuin nuorukaisenakin joutui muuttamaan usein ja 

pakosta. Mieleen tulee yhtälailla äitinsä suhteen puoliorpo ja Roomaan opis-

kelemaan päätynyt lahjakas ja sittemmin erittäin kuuluisa runoilija Quintus 

Horatius Flaccus (65–8 eKr.), Lukanian juurta hänkin, matkustelevaista 

sorttia nuoruudessaan – hän ei kuitenkaan runoillut koskaan murteella, kuten 

ei kukaan muukaan muinaisroomalainen. 

 
  

Albino Pierro, ‘A notte prime di parte / Lähtöä eiltävänä yönä  
(kokoelmasta ‘A terra d’u ricorde 1960 / Muistelon moa) 
 

 

‘A notte prime di parte 

mi ni nghianève a lu balcone adàvete 

e allè sintíje i grille ca cantàine 

ammuccète nd’u nivre d’i muntagne. 

 

Na lunicella ianca com’ ‘a nive 

mbianchijàite ll’írmice a u cummente 

ma a lu pahàzze méje 

tutt’i balcune i’èrene vacante. 

 

Lähtöä eiltävänä yönä 

nousta kipusin yläparvekkeellen 

ja sieltä kuulin sirkkojen laolavan 

piilossa vuorten pimmeyvessä. 

 

Kuu yhtä valakonen kun lumi 

valakas luostarin kattotiilet 

mutta meijjän palatsissa 

kaekki parvekkeet ol tyhjiä. 

 

 

 

 

 

 

Lähteitä: (Antologia della) Poesia italiana, diretta da  C. Segre e C. Ossola 

6. Novecento. Seconda parte. La Biblioteca di Repubblica (Einaudi 1997-99 

Torino & L’Espresso/la Repubblica 2004 Roma). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Albino_Pierro 

 

G. Devoto & G. Giacomelli, I dialetti delle regioni d’Italia (Sansoni, Firenze 

1972). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Albino_Pierro
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Pirkko Kukkohovi 

SALVATORE QUASIMODO  

 

Salvatore Quasimodo (1901-1968) 
 

Syntyi Modicassa, Sisiliassa. 

Opiskeli tekniikan insinööriksi, keskeytti teknillisen 

korkeakoulun opinnot taloudellisista syistä.  

1930 julkaisi ensimmäiset runonsa Solaria-lehdessä.  

Ensimmäinen runokirja: Acque e terre. 

Sisilia yksi hänen runojensa vakio teemoista. 

Kuului hermeettisen koulukunnan johtohahmoihin, josta 

erkaantui kuitenkin suuntautuen individualistisesta 

eettiseen.  

Käänsi kreikan- ja latinankielistä runoutta, mutta myös 

Shakespearea ja Molièrea sekä Nerudaa. 

 

Quasimodon näkemys oli, että runoilijalla tulee olla vahva sosiaalinen rooli 

yhteiskunnassa, mikä näkyi hänen teoksissaan kuten Giorno dopo giorno (1946) sekä La 

vita non è sogno (1949). Erityisesti myöhemmissä teoksissaan hän pyrki kuvaamaan 

positiivisia elämän puolia maailmassa, jossa kuoleman pelko on jatkuvasti läsnä. 

Quasimodosta sanotaan, että hän kehitti uuden kielen, joka yhdistää ihmisen uuden ajan 

toiminnan ja alati kasvavat tutkimukset. 

 

 Quasimodo sai monia kirjallisuuspalkintoja,  

mm. Etna-Taormina International Prize in Poetry -palkinnon vuonna 1953. 

Nobelin kirjallisuuden palkinnon Quasimodo sai vuonna 1959. 

 

 

Lähde: Nobel Lectures, Literature 1901-1967, Editor Horst Frenz, Elsevier Publishing 

Company, Amsterdam, 1969. 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1959/quasimodo-bio.html  

http://www.kirjasto.sci.fi/quasimod.htm  

 

 

 

 
Quasimodon tuotantoa suomeksi julkaistu valikoima Ja äkkiä on ilta (1962), 

suomennoksia myös mm. antologioissa Tuhat laulujen vuotta, toim. Aale Tynni (1973), 

Runon suku, toim. Jarkko Laine (1991) sekä Maailman runosydän, toim. Hannu Tarmio - 

Janne Tarmio (1998). 

http://nobelprize.org/nobelfoundation/publications/lectures/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1959/quasimodo-bio.html
http://www.kirjasto.sci.fi/quasimod.htm


7 

 

        

Salvatore Quasimodo 

 

 

 

 

Ed è subito sera   

            Ognuno sta solo sul cuor della terra 

            trafitto da un raggio di sole: 

            ed è subito sera. 

 

 

 

 Ja äkkiä on ilta 

            Jokainen yksinään maan sydämellä  

            auringonsäteen lävistämänä: 

            ja äkkiä on ilta. 
            käännös: Elli-Kaija Köngäs

1
  

 

 

Ja ilta jo on 

Jokainen yksin käy maan sydämellä 

lävistää säde auringon: 

ja ilta jo on 

       käännös: Pirkko Kukkohovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 in: Kaksikymmentäyksi Nobel-runoilijaa, (toim. Aale Tynni), 1976,  

WSOY, s. 263. 
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Salvatore Quasimodo 
 

Runokokoelmasta Il falso e vero verde, Mondadori, Milano 1954. 

 
Il falso e vero verde suom. Pirkko Kukkohovi 

La mia terra è sui fiumi stretta al mare,  Minun seutuni on joilla meren äärellä, 

non altro luogo ha voce così lenta ei ole muulla niin hidasta ääntä 

dove i miei piedi vagano missä jalkani kuljeksivat 

tra giunchi pesanti di lumache.  etanan raskaissa kaisloissa. 

Tu non m'aspetti più col cuore vile Et enää mua odota sydän hakaten kuin viheliäs kello 

dell'orologio. Non importa se apri  Ei ole väliä avaatko  

o fissi lo squallore: restano ore vai tuijotatko surkeutta: jäljelle jäävät tunnit  

irte, brulle, con battito di foglie pistävinä, karuina, äkkinäisten lehtien lyödessä  

improvvise sui vetri della tua ikkunasi laseihin,  

finestra, alta su due strade di nuvole.  korkealla kahden pilviväylän yllä. 

Epätodellinen ja todellinen vihreä (1954), suom. Uula Neitola 

Lähellä merta joet virtaavat, siellä on oma maani, 

eivätkä missään muualla äänet kanna näin hitaasti 

missä jalkani vaeltavat 

etanan suurella kiireellä.   

Kellolta et voi enempää vaatiakaan,  

et edes sydämesi pohjalta.  

Ei ole sen väliä, vaikka avaudut taikka sulkeudut raadollisuuteesi: 

 rosoinen on mateleva aika 

hedelmätön, irtautuneet lehdet 

ikkunasi pieluksissa 

korkealla pilvikatujen kulmalla. 

*giunco = (kasv.) vihvilä; ruoko, ryti, kaisla 

*vile = kurja, viheliäinen, raukkamainen, alhainen,  arvoton, pelkurimainen, halpamainen, 

halveksuttava,  

* squallore = surkeus, rähjäisyys, ankeus, kurjuus, köyhyys, rappio, lohduttomuus,   

*irto = piikikäs, pistävä, karhea, rosoinen, röpelöinen; täynnä, tulvillaan 

*brullo = tyhjä, karu, hedelmätön, alaston (maisema), kuiva, eloton 

*battito = (sydämen) lyönti 

Elena Camparin tulkintaa: “quando Quasimodo scrive ‘cuore vile’  

è per indicare che quel cuore è cordardo, non ha più coraggio di agire e viene  

paragonato all'orologio perché si lascia guidare dalla schematicità del Tempo,  

che è regolare, senza imprevisti, mentre invece il cuore è sede delle emozioni,  

delle passioni, e non può, non deve essere regolato dal tempo.” 
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Pirkko Kukkohovi 

CAPOLIVERI HAIKU - IV KANSAINVÄLINEN RUNOKILPAILU 2008  

 

       Elbalaissyntyinen runoilija-kirjailija 

Giorgio Weiss yhteistyössä Elban saa-

rella sijaitsevan Capoliverin kunnan 

kanssa järjesti vuonna 2008 haiku-runo-

kilpailun neljättä kertaa. Kilpailuun 

saattoi osallistua millä tahansa Euroopan 

Unionin äidinkielellä. Sain sähköpostissa 

tiedon kilpailusta ja hetken mietittyäni 

päätin kokeilla, miten haikujen kirjoit-

taminen onnistuisi. Olin kirjoitellut 

muutamia runoja aikaisemminkin, mutta 

haiku ei ollut minulle tuttu, joten en-

simmäiseksi suuntasin surffailemaan ja 

etsimään tietoa, millaisista runoista hai-

kuissa on kyse.  

       Selvisi, että haikut ovat Japanista 

lähtöisin ja ne noudattavat hyvin tiuk-

koja muotosääntöjä. Tekstiä on kolme 

riviä ja tavujen määrä on rajattu seuraa-

van kaavan mukaisesti: 5–7–5. Siis en-

simmäisellä rivillä on viisi tavua, toisella 

seitsemän ja kolmannella taas viisi. Lop-

pusoinnutteluun ei pyritä. Haikulla ei 

tavallisesti ole myöskään nimeä. Sanoma 

tiivistyy itse tekstiin. Siinä on kaikki 

oleellinen tiivistetyssä muodossa.  

       Omissa haiku-runoissani kuitenkin 

rikoin sääntöä ja annoin nimetkin runoil-

leni. Ilman otsikkoa lukijalle olisi kyllä-

kin jäänyt enemmän pohdittavaa ja tul-

kittavaa. Jokainen voi runojani lukiessa 

miettiä, olisiko nimen pois jättäminen 

vaikuttanut omaan henkilökohtaiseen 

tulkintaan.  

       Sisällön kannalta haikun sääntöihin 

kuulu, että siinä pitäisi löytyä kaksi toi-

silleen vastakkaista asiaa, jos mahdol-

lista. Niissä on myös usein jotain yllä-

tyksellistä. Haikut ovat hyvin konkreetti-

sia kuvia. Ne eivät siis ole suoraan tun-

teiden kuvausta, vaan tunteita ja hetken 

tunnelmaa pyritään ennemminkin ilmai-

semaan ja aistimaan edessä piirtyvän ku-

van ja asioiden kautta.  

       Kilpailuun saattoi osallistua kor-

keintaan viidellä haikulla yhtä osallistu-

jaa kohti. Päätin osallistua täydellä mää-

rällä. Haikut saattoi kirjoittaa omalla äi-

dinkielellä, joten kirjoitin ne suomeksi ja 

kilpailuun lähetin niistä mukaan kään-

nökset italiaksi, joita valitettavasti ei 

saanut puristettua aivan haikujen tavu-

säännön mukaisiksi. Käännöksissä ha-

lusinkin päästä mahdollisimman lähelle 

alkuperäistä tekstiä, joten tällä kertaa 

sisältö voitti muodolliset seikat. 

      Kilpailun palkintoa ei vielä osallis-

tumisen aikana ollut tiedossa, mutta pal-

kinto oli luvassa kymmenelle parhaalle 

haiku-runoilijalle. Vasta kilpailun voitta-

jien ratkettua selvisi, että palkintona oli 

viikon oleskelu kahdelle hengelle hotel-

lissa tai lomakylässä Elban saarella tou-

kokuussa 2009. Lisäksi voittajien haikut 

ja sata muuta osallistuneiden joukosta 

valittua runoa julkaistiin kokoelmateok-

sena "Haiku a Gonfie Vele verso l'Elba" 

ja voittajien runoja oli mukana seitse-

männen kerran järjestetyillä “Runouden 

äänet” kansainvälisillä festivaaleilla 

Capoliverissä 1.-5.9.2008, jonka 

ohjelmaan kuuluu runoudesta inspiraa-

tiota saaneita teatterinäytöksiä, laulel-

mia, runoesityksiä ja runopalkintoja.  

       Suureksi yllätyksekseni runoni tuli-

vat valituksi kilpailussa kymmenen par-

haan joukkoon. Palkintomatkalle Elban 

saarelle lähdettiin toukokuussa 2009 ja 

palkintoviikko vietettiin kauniin ja veh-

reän Innamorata-merenpoukaman mu-

kaan nimensä saaneessa turistikylässä. 

Voittajille oli järjestetty tapaaminen Ca-

poliverin kaupungintalolla ja paikalle 

saapui kaikkiaan kuusi palkittua 
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kumppaneineen. Tapahtuma ikuistettiin 

myös Elban television paikallisuutisissa. 

       Vuoden 2008 kilpailun teemana oli 

meri. Runojen tuli siis liittyä merelliseen 

ympäristöön, sen rantoihin, uimarantoi-

hin, veneisiin, eläimistöön, kasvillisuu-

teen tai aiheena saattoivat olla todelliset 

tai fiktiiviset henkilöt, jotka jotenkin 

liittyvät mereen. Meri on ollut itselleni 

hyvinkin tärkeä elementti aina lapsuu-

desta. Vietimme aurinkoisia kesäpäiviä 

Lumijoen Varjakan kalasatamassa, jossa 

on mainio pieni hiekkaranta, ja kesälo-

mista nautittiin kaikin aistein. Siksipä ei 

ollut vaikea muistutella mieliin kuvia ja 

tunnelmia lapsuuden kesistä.  

 

 

ELBAN SAARESTA:  

Saari kuuluu Toscanan maakuntaan, Livornon provinssiin. Se on Italian 

kolmanneksi suurin saari. Ligurian meressä sijaitsevalle Elballe saavutaan 

lautalla Piombinosta Portoferraioon. Saarella on myös pieni lentokenttä. 

Elba on tunnettu siitä, että Napoleon on oleskellut saarella vuonna 1814. 

Muodoltaan Elba muistuttaa kalaa ja sen rannikko muodostuu lukuisista 

pienistä poukamista. Länsireunalta on mahdollista nähdä Korsikan saari. 

Elban saarella on kahdeksan kuntaa, joista Portoferraio suurin n. 12.000 

asukkaallaan. Asukkaita saarella on runsaat 30.000. Turismi on tärkeä 

elinkeino. Saari on oivallinen paikka patikointiin ja maastopyöräilyyn.  

Elba kuuluu kansallispuistoalueeseen nimeltä:   

Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isola d’Elba http://www.elbaworld.com/it/  

Capoliveri: http://www.elba-capoliveri.net/home.htm  

http://www.capoliverionline.it/  

Villaggio turistico Innamorata: http://www.villaggioinnamorata.com/  

Toscanan saariston kansallispuisto: http://www.islepark.it/  

Lisätietoja Capoliveri Haiku -kilpailusta:  www.giorgioweiss.it  

http://www.elbaworld.com/it/
http://www.elba-capoliveri.net/home.htm
http://www.capoliverionline.it/
http://www.villaggioinnamorata.com/
http://www.islepark.it/
http://www.giorgioweiss.it/
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Premio Internazionale Capoliveri Haiku 2008 
Meriaiheisia haikuja, Pirkko Kukkohovi 
 
 

AALLOT LE ONDE 
Salaa saartavat In segreto circondano 
hiljaa rantanuotion il fuoco di bivacco sulla spiaggia 

huuhtovat mereen in silenzio lo sciacquano nel mare 
 

AALLOT LE ONDE 
Iskevät kovaa Battono dure 
pystyyn kalliorantaan contro gli scogli rigidi 

hajoten ilmaan sciogliendosi in aria 
 

AURINGONLASKU IL TRAMONTO 
Viimeiset säteet Ultimi raggi 
punaiset väreet veessä vibre rosse sull’acqua 

päivä on poissa è via il giorno 
 
HIEKKAAN NELLA SABBIA 

Varpaan upotan C’affondo il ditone 
hiekan lämpimään suojaan nel covo caldo della sabbia 

sielun lepuutan riposo l’anima 
 
 

SAALIS  LA PREDA  
Veessä kimmeltää Acqua scintilla 
silakan tuoksu huumaa l’odore delle sarde inebria 

kirkuvat lokit i gabbiani strillanti 
 

 
Un gabbiano all’Innamorata. 
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Auringonlasku -  Tramonto all’Innamorata. 

 

 
Capoliveri Haiku–kilpailun vuoden 2008 palkittuja Capoliverin kaupungintalolla. 

         

Kuvat: Pirkko Kukkohovi 
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SCHEGGE DI FUTURISMO – FUTURISMIN SIRPALEITA 

 

Helsingin Italian kulttuuri-instituutti toteutti yhdeksättä kertaa järjestettävän 

maailmanlaajuisen italian kielen viikon (19.- 25.10.2009) yhteydessä näyt-

telyn, jonka teemana oli ”italian kieli taiteessa, tieteessä ja teknologiassa”. 

Näytteillä oli valokuvia futuristisen tyylisuunnan tärkeimpien edustajien te-

oksista. Näyttely juhlisti italialaisen taidesuuntauksen satavuotista taivalta 

korostaen sen moniulotteisuutta sekä vaikutusta 1900-luvun alun eri 

taiteenaloihin. 

1900-luvun avantgardistisista taidesuuntauksista futurismi kiteyttää parhai-

ten aikansa hengen: koneiden riemuvoitto, kapina perinteitä ja sääntöjä vas-

taan, tekniikan herättämä vallanhimo, toiminnan palvonta, taiteen vallanku-

mouksellinen tehtävä, sekä perinteisten arvojen ja normien rikkominen. 

Pelkän taiteellisen suuntauksen sijaan futurismin pioneerit loivat liikkeen 

ennen kaikkea kulttuuriseksi ja sosiaaliseksi vallankumoukseksi, eräänlai-

seksi maailmanlaajuiseksi avantgardeksi. Filippo Tommaso Marinettin Parii-

sissa vuonna 1909 lanseeraama ”Futuristinen Manifesti”, jonka myötä liike 

sai alkunsa, on siitä erinomainen todiste. Suuntaus levisi nopeasti kaikilla 

taiteen aloilla aina runoudesta maalaustaiteeseen, kuvanveistosta ja arkki-

tehtuurista musiikkiin ja teatteriin. Tunnetuimpina futuristeina vaikuttivat 

mm. Aldo Palazzeschi, Gino Severini, Giacomo Balla, Fortunato Depero, 

Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Luigi Russolo ja Antonio Sant’Elia. 

Taidekriitikot ja -historioitsijat puhuvat pikemminkin futurismeista kuin fu-

turismista, sillä useissa maissa (Venäjällä, Ranskassa, Espanjassa, Tshekko-

slovakiassa, Englannissa, Unkarissa ja Yhdysvalloissa) kehittyi tematiikal-

taan ja tyyliltään samankaltaisia suuntauksia. Futurismille tyypillisiä piirteitä 

ovat vauhdin ja väkivallan ihannointi, lauseopista ja perinteisistä oikeinkir-

joitussäännöistä luopuminen, uusien kauneusihanteiden etsiminen sekä ny-

kyisyyden ja menneisyyden vastakkainasettelu. Muita tyypillisiä elementtejä 

ovat lauman ja porvarillisten sääntöjen halveksuminen, sodan ylistäminen 

maailman suurena puhdistuksena ja uhrautuminen elämänhalun ilmenty-

mänä. 

Futurismin vaikutus ulottui pian myös ihmisten arkeen. Se oli nähtävissä 

niin muodissa, teatterissa ja kirjallisuudessa kuin arkkitehtuurissa, muotoi-

lussa, mainonnassa ja jopa ruokakulttuurissakin. Teollinen vallankumous, 

vauhti, koneet ja urbaanit kaupungit loivat uuden aikakauden hengen, joka 

sytytti poltteen Marinettin ja hänen seuraajiensa sydämiin. Vielä edelleenkin, 

sata vuotta myöhemmin, tämä sykähdyttävä voima välittyy meille muuttu-

mattomana heidän teoksistaan. 
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Oulussa näyttely vieraili 9.-27.11.2009 Oulun Dante Alighieri –seuran 

järjestämänä. Seuraavien sivujen kuvat teoksista on otettu Oulun yliopiston 

Pegasus-kirjastossa. 

 

 

Seuraavalla aukeamalla valikoima valokuvia näyttelyssä olleista teoksista: 

 

1. Ritratto antigrazioso / Vähemmän mairitteleva muotokuva. Umberto 

Boccioni, 1912. 

2. Dinamismo di un corpo umano / Ihmisvartalon dynamiikkaa,  Umberto 

Boccioni, 1913. 

3. La città nuova / Uusi kaupunki. Antonio Sant’Elia, 1914.  

4. Città fantastica / (Fantastinen) Mielikuvituskaupunki. Virgilio Marchi, 

1919-1920. 

5. Uomo che scende dal tram / Mies, joka poistuu raitiovaunusta. Achille 

Funi, 1914. 

6. Guerra / Festa  ;  Sota / Juhla.  Fortunato Depero, 1925. 

7. Le frecce della vita / Elämän nuolet. Giacomo Balla, 1928. 

8. Figura + Finestra / Hahmo + ikkuna. Enrico Prampolini, 1914. 

9.  Fanciulla + strada + atmosfera  / Nuori tyttö + katu + ilmapiiri. 

 Gino Severini, 1913. 
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Kuvat: Pirkko Kukkohovi 
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Pirkko Kukkohovi 

’QUANTO SIA LIET' IL GIORNO’ - ITALIALAISTA 

RENESSANSSIMUSIIKKIA  
 

Syksyllä 2009 italialaisen renessanssimusiikin konsertissa kuultiin italialaisia vil-

lanelloja ja madriigaaleja Cappella pro Vocale lauluyhtyeen tulkitsemana. Cappella 

pro Vocale on oululainen vanhaan musiikkiin erikoistunut lauluyhtye, joka on aloittanut 

toimintansa 1996. Sen ohjelmistoon kuuluu etupäässä vanhaa, ennen vuotta 1750 

sävellettyä musiikkia sekä perinteistä kuoromusiikkia. Konsertissa lauloivat sopraanot 

Virve Karén ja Katja Findlay, altto Anu Arvola-Greus, tenorit Kari Kanniainen ja Janne 

Kurttila sekä bassot Antti Ukura ja Jyrki Kauppinen. 

 

VILLANELLA eli CANZONE VILLANESCA edustaa maallisen laulumusiikin lajia. 

Villanellat ovat maallisia laulelmia, jotka usein sijoittuvat maalaisympäristöön, ja ne 

kertovat paimentyttöjen ja paimenpoikien tarinoita, heidän ihastuksistaan, tunnekuohuis-

taan. Erityisesti Napolin alueelta tulevat laulelmat olivat omana aikanaan suosittuja. 

 

MADRIGAALI on renessanssin ajan taidemusiikin tyylilaji. Se on maallista laulumusiik-

kia. Madrigaalissa on tavallisesti noin 4–6 laulajaa. Se syntyi ja vaikutti erityisesti Itali-

assa. Kuuluisia italialaisia madrigaalisäveltäjiä olivat mm. Carlo Gesualdo ja Claudio 

Monteverdi. 

Varhaisissa, vuosien 1520–1550 välillä sävelletyissä madrigaaleissa oli yleensä neljä it-

senäistä ääntä, mutta vuosisadan loppupuolella käytettiin tavallisesti jo viittä ääntä ja jos-

kus useampiakin. Madrigaalit oli tarkoitettu laulettavaksi pienellä kuorolla siten, että jo-

kaista ääntä lauloi vain yksi laulaja, mutta soittimia saatettiin käyttää joidenkin äänien 

kaksintamiseen tai, jos tarvittavaa määrää laulajia ei ollut saatavilla, korvaamaan jokin 

lauletuista äänistä.  

Vuosisadan puolivälissä madrigaalisäveltäjät alkoivat käyttää teoksissaan kromaattisia 

sävelkulkuja, joiden käyttöä puolusteltiin antiikin kreikkalaisella musiikinteorialla. Näitä 

kirkkosävellajien ulkopuolisia nuotteja käytettiin kuvaamaan musiikillisin keinoin syvää 

surua. 

1500-luvun loppupuolen merkittävimpiä madrigaalisäveltäjiä olivat italialaiset Luca Ma-

renzio ja Carlo Gesualdo. Marenzio käytti monenlaisia musiikillisia maneereita kuvaa-

maan teoksiensa tekstejä. Esimerkiksi kuuluisassa madrigaalissaan Solo e pensoso runon 

alun hitaasti yksin kävelevää runoilijaa kuvaa yli oktaavin hidas kromaattinen laskeva 

sävelkulku. Myöhemmin sanoja paeta ja karata kuvataan imitoimalla niitä toistetuilla no-

peilla sävelkuluilla. Gesualdo vei kromatiikan käytön huippuunsa, ja jotkin hänen teok-

sistaan kuulostavat ajoittain jo 1900-luvun atonaaliselta musiikilta. 

 

PHILIPPE VERDELOT (1480 – n. 1530) oli ranskalainen renessanssiajan säveltäjä, joka 

vietti suurimman osan elämästään Italiassa. Häntä pidetään yleisesti italialaisen madri-

gaalin isänä. Verdelot’n tyylissä homofonia ja imitaatio tasapainottelevat keskenään. Hä-

nen teoksissaan ei ole juurikaan sävelmaalailua, mikä oli tyypillistä madrigaalien myö-

hemmässä kehityksessä. Useimmat Verdelot’n madrigaaleista ovat viisi- tai kuusiäänisiä 

ja ne olivat erittäin suosittuja koko 1500-luvun Euroopassa. Madrigaalien ohella Verdelot 

sävelsi myös motetteja ja messuja. 

Laulut kertovat syvästä, polttavasta rakkaudesta, rakkauden kaihosta ja tuskasta. 
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CARLO GESUALDO DI VENOSA   (c. 1566-1613) eli Don Carlo Gesualdo  (tunnetaan 

myös nimellä Gesualdo da Venosa, n. 1566 – 1613) oli italialainen säveltäjä ja luutisti 

sekä Venosan ruhtinas ja Conzan kreivi. Hänet muistetaan parhaiten säveltämistään mad-

rigaaleista. Jotkut kriitikot ovat väittäneet, että Gesualdo olisi saavuttanut maineensa sä-

veltäjänä vain värikkään elämäntarinansa vuoksi ja että hänen musiikkinsa olisi teknisesti 

kehnoa. Toisten mielestä taas Gesualdon sävellystekniikka on perustaltaan yhtä vakaa 

kuin Claudio Monteverdin tai Giovanni Palestrinan. 

Carlo Gesualdo murhasi vaimonsa ja tämän rakastajan yllätettyään heidät sängystä. Eh-

käpä dramaattisella yksityiselämällä on ollut vaikutusta siihen, että Gesualdo vei musii-

kissaan kromatiikan käytön huippuunsa, ja jotkin hänen teoksistaan kuulostavat ajoittain 

jo 1900-luvun atonaaliselta musiikilta. Gesualdon musiikin muotokielelle on tyypillistä, 

että hitaat osat vuorottelevat nopeiden diatonisten osien kanssa. Hitaissa osissa käytetään 

välillä hyvinkin shokeeraavia kromaattisia kulkuja. Kromaattisissa osioissa saatetaan 

käyttää kaikki sävelasteikon 12 puolisävelaskelta, tosin hajotettuina eri äänialoille. Mu-

siikin ja tekstin suhde on hyvin läheinen, ja usein yksittäisiä sanoja korostetaan voimak-

kaasti. Valitut laulut kertovat niin suuresta rakkaudesta, että sitä ilman ei voisi elää. 

 

ORLANDO DI LASSO (c. 1532-1594) tunnetaan myös nimillä Orlande de Lassus, Or-

landus Lassus, Roland de Lassus ja Roland Delattre. Hän oli ranskalais-flaamilainen 

myöhäisrenessanssin säveltäjä. Palestrinan ohella häntä pidetään nykyisin alankomaisen 

koulukunnan kehittyneen polyfonisen musiikin pääedustajana. Lasso oli 1500-luvun lop-

pupuolen tunnetuin ja vaikutusvaltaisin säveltäjä sekä myöhäisrenessanssin tuotteliaimpia 

ja monipuolisimpia säveltäjiä. Hän sävelsi yli 2000 teosta kaikissa aikanansa tunnetuissa 

laulumusiikin latinalaisissa, ranskalaisissa, italialaisissa ja saksalaisissa tyylilajeissa. Näi-

hin sisältyy 530 motettia, 175 italialaista madrigaalia ja villanellaa, 150 ranskalaista 

chansonia ja 90 saksalaista liediä. Yhtään Lasson säveltämää instrumenttimusiikkia ei ole 

tiedossa, mikä on mielenkiintoinen yksityiskohta muuten hyvin monipuolisen säveltäjän 

tuotannossa. 

Edellä kuultuihin nähden, valitut laulut ovat leikkisämpiä, eroottisen kiusoittelevia, jopa 

vulgäärejä, ja mukana on kolmiodraamaa. 

 

LUCA MARENZIO (1554-1599) tai Marentio oli italialainen myöhäisrenessanssin aika-

kauden säveltäjä ja laulaja.  Hän on yksi huomattavimmista ja arvostetuimmista madri-

gaalisäveltäjistä. Hän sävelsi kaiken kaikkiaan noin 500 madrigaalia, joista löytyy par-

haita esimerkkejä aikakauden madrigaaliperinteestä. Marenzion madrigaaleja leimaa ai-

kakaudelle tyypilliset sanamaalailu ja kromaattisuus. Marenzio eli suurimman osan elä-

mästään Roomassa eri aristokraattisten italialaisperheiden palveluksessa, mutta hänen te-

oksiaan julkaistiin Englannissa asti. Valittujen laulujen sanat uhkuvat romantiikkaa ja 

rakkauden ylistystä. 

 

CLAUDIO MONTEVERDI   (1567-1643) oli italialainen säveltäjä, laulaja ja viulisti. 

Monteverdiä pidetään varhaisen barokin ajan suurimpana säveltäjänä, ja häntä on luon-

nehdittu myös historian ensimmäiseksi säveltäjäneroksi. Monissa Monteverdin teoksissa 

on vaikutteita myös renessanssin ajan musiikista. Enimmäkseen maallista musiikkia sä-

veltäneen Monteverdin tunnetuimmat teokset ovat hänen vuonna 1607 säveltämänsä 

ooppera Orfeo, vuoden 1610 Vesperit sekä madrigaalit, joista tunnettuja ovat etenkin 

madrigaalien viides ja kahdeksas kirja. Neljänteenkymmenenteen ikävuoteensa asti 

Monteverdi työskenteli pääasiassa madrigaalien parissa, saaden valmiiksi lopulta yhdek-
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sän madrigaalien kirjaa. Kahdeksan ensimmäistä madrigaalien kirjaa sisältävät valtavan 

kehityskulun renessanssin polyfonisesta musiikista barokille tyypilliseen monodiseen 

tyyliin. Yhdeksäs kirja julkaistiin postuumisti vuonna 1651. Se on todennäköisesti sävel-

letty useiden vuosikymmenien varrella, ja se sisältää musiikkia Monteverdin tuotannon 

kevyemmästä päästä. Valitut laulut kuvaavat rakkauden kevättä sekä saavuttamatonta 

rakkautta. 

Lähteenä käytetty: http://fi.wikipedia.org/wiki/Renessanssin_musiikki  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi,  

http://cappellaprovocale.net/  

Laulujen sanat suomeksi: Pirkko Kukkohovi 

 

PHILIPPE VERDELOT  

QUANTO SIA LIET' IL GIORNO  

di Niccolò Macchiavelli 

 

KUINKA ONKAAN IHANA SE PÄIVÄ 

Quanto sia liet' il giorno, 

Nel qual le cose antiche 

Son hor da voi dimostr' e celebrate! 

Si vede perch' intorno 

Tutte le gent' amiche 

Si son' in questa parte radunate: 

Noi che la nostr' etate 

Nei boschi et nelle selve consumiamo, 

Venut' anchor qui siamo, 

Io nympha, e noi pastori, 

Et giam cantando insieme  

i nostri amori. 

Kuinka onkaan ihana se päivä, 

Jolloin vanhat asiat 

On aika teidän esiin tuoda ja niitä juhlistaa! 

Sen näkee, sillä ympärillä 

Kaikki ihmiset ystävät 

Ovat tällä puolen liittoutuneet: 

Me jotka ikämme 

Metsissä syvissä kulutamme 

Tänne viel mekin tulimme, 

Minä nymfi, ja me paimenet, 

Ja laulamme nyt yhdessä  

rakkauksistamme. 

FUGGI, FUGGI, COR MIO PAKENE, PAKENE, SYDÄMEIN 

Fuggi, fuggi, cor mio, 

L'ingrat'e crud'Amore! 

Che tropp'è grand errore, 

Fars'un cieco fanciul sì alto iddio. 

Conosci il tempo perso, 

Per una finta se colma d'inganni! 

Esci di servitù, esci d'affanni! 

Non istar più sommerso 

In gelosia, sospetti, sdegn'e pianti! 

 

Che'l fin de ciechi amanti 

E in van pentirsi e finir in dolore, 

Per esser tropp' errore 

Fars' un cieco fanciul sì alto iddio.  

Pakene, pakene, sydämein, 

Kiittämätöntä ja julmaa Rakkautta! 

Sillä liian suuri on erhe, 

Tulla nuorukaiseks sokeaks niin ylvääks, oi. 

Tunnet ajan hukatun, 

Vuoks’ teeskentelyn kasvaa petos! 

Pois jätä orjuus, jätä ahdistus! 

Älä enää hukuttaudu 

Mustasukkaisuuteen, epäilyyn, halveksuntaan, 

itkuun!  

Sillä loppu sokeiden rakastavaisten 

Vie turhaan katumukseen ja päättyy tuskaan, 

Niin on liian suuri erhe 

Tulla nuorukaiseks sokeaks niin ylvääks, oi. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Renessanssin_musiikki
http://fi.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
http://cappellaprovocale.net/
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VITA DELLA MIA VITA MUN ELÄMÄNI ELÄMÄ 

Vita della mia vita,  

Quanto gran torto havete a pensar ch'io 

V'habbi mai per alcun post' in oblio. 

Quel fuoco che m'acces' in pett' Amore! 

Lasso! son gia tant' anni, 

Fu di tal forz' e de si gran valore, 

Che per maggior miei danni, 

Ne per absentia mai, ne per affanni, 

Uscì del petto mio, 

Anzi sempre di voi crebb' il desio. 

Mun elämäni elämä 

Kuinka väärässä oottekaan, jos luulette ett’  

Teidät koskaan missään unohtanut oisin. 

Se tuli, jok’ rinnassain syttymään sai Rakkauden! 

Voi aikaa! Siit’ on jo vuosia monta, 

Oli se niin voimakas ja niin valtavan arvokas, 

Ett’ mun suureksi tuhoksein, 

Ei se pois mennyt koskaan, ei sen ahdistus 

Pois lähtenyt rinnastain, 

Vaan aina vain kasvanut on haluni Teitä kohtaan. 

CON LAGRIME E SOSPIR KYYNELIIN JA HUOKAUKSIIN 

Con lagrime e sospir negando porge, 

Madonna i desiati basci al core, 

Et perché tropp'ardore 

Dentr' al mio petto scorge, 

Si dona benche mesta al nostr'amore: 

 

O grato e dolce nodo, 

Ov' io sì liet' in servitù mi godo! 

Kyyneliin ja huokauksiin hukkuen antaa, 

Madonna toivotut suudelmat sydämelle, 

Ja nähdessään ett’ liikaa polttaa 

Sisällä mun rinnassain, 

Ne hän lahjoittaa vaik’ sekoittuu näin meidän 

rakkauteemme: 

Oi kiitollinen ja lempeä solmu, 

jossa niin mielelläin orjana nautin! 

CARLO GESUALDO DI VENOSA   (c. 1566-1613) 

T'AMO, MIA VITA SUA RAKASTAN, OOT ELÄMÄIN 

"T'amo, mia vita!" la mia cara vita 

Mi dice e in questa sola 

Dolcissima parola, 

Par che trasformi lietamente il core, 

Per farsene signore. 

O voce di dolcezza e di diletto, 

Prendila tosto, Amore, 

Stampala nel mio core! 

Spiri solo per te l'anima mia. 

"T'amo, mia vita", la mia vita sia. 

”Sua rakastan, oot elämäin!” mun armas elämäin 

Mulle virkkoo ja tässä ainoossa 

Mitä lempeimmässä sanassa 

Tuntuu kuin liikkuisi ylväänä sydän, 

Herraksi tullen. 

Oi ääni lempeyden ja hekuman, 

Ota se nyt heti, Rakkain, 

Paina se mun sydämeeni! 

Huokaa vain sulle mun sieluni. 

”Sua rakastan, oot elämäin”, olkoon se mun elämäin.  

DOLCISSIMA MIA VITA ARMAHIN MUN ELÄMÄIN 

Dolcissima mia vita, 

A che tardate la bramata aìta? 

Credete forse che'l bel foco ond'ardo 

Sia per finir perché torcete il guardo? 

Ahi, non fia mai che brama il mio desire 

O d'amarti o morire. 

Armahin mun elämäin, 

Miks’ myöhässä ootte te niin toivottu apu 

Luulette kait ett’ ihana tuli aaltoja polttaa 

Ett’ lopussa se ois koska pois käännätte katseen? 

Ah, ei koskaan lopu mun halujeni polte. 

Joko sua rakastaa tai kuolla. 
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ORLANDO DI LASSO (c. 1532-1594) 

TUTTO LO DÌ KOKO PÄIVÄN 

Tutto lo dì mi dici: canta, canta! 

Non vedi ca non posso refiatare? 

A che tanto cantare? 

Voria che mi dicessi: sona, sona! 

Non le campan' a nona, 

Ma so cimbalo tuo, 

O se campo rirororirogne 

S'io t'haggio sott' a stogne. 

Koko päivän mulle sanot: laula, laula! 

Etkös nää, etten voi ees hengittää? 

Miks tää paljon laulaminen? 

Tahtoisin et mulle virkat: soita, soita! 

Muttei kirkon kelloilla yhdeksää, 

vaan sun symbalejasi, 

Ja jos selvitän lurituksen 

Niin saan sut kynsiini.  

PAR CH' HAI LASCIATO MIKS’ OOT JÄTTÄNYT 

Parch' hai lasciato de non t'affaciare, 

Per far sapere ca si' mala testa? 

Deh, poverella, con tanto susiego  

Non far che con te sape lo don Diego. 

 

Forse te credi di me laniare, 

Che me sta inchiusa come stess'in cella? 

Deh, poverella, con tanto susiego 

Non far che con te sape lo don Diego. 

 

Tira, cà te dovrissi vergognare, 

Tutto lo giorno farci Jacovella! 

Deh, poverella, con tanto susiego 

Non far che con te sape lo don Diego. 

 

Donna, che face quello che non suole? 

O t'ha gabbato, o gabbare ti vuole: 

E senti due parole, se tu voi, 

Ca saccio quanto para fan tre boi. 

Miks’ oot jättänyt, enää kasvojas et näytä, 

Kosk’ annat ymmärtää et oot pahal päällä? 

Voi, pikku raukka, niin paljon ylvästellen 

Älä anna ymmärtää, et kanssas on don Diego. 

 

Ehkä luulet mua kiusaavasi niin, 

Ett’ suljettuna kuin tyrmässä oisin? 

Voi, pikku raukka, niin paljon ylvästellen 

Älä anna ymmärtää, et kanssas on don Diego. 

 

Se lopeta, sun pitäis hävetä, 

Koko päivän vietät juonitellen! 

Voi, pikku raukka, niin paljon ylvästellen 

Älä anna ymmärtää, et kanssas on don Diego. 

 

Nainen, jos hän tekee sen mitt’ ei pitäis? 

Hän höplästä sua vetää, tai niin tehdä aikoo: 

Kuunteles kaks’ sanaa, jos tahdot, 

Tiedän kuink’ monta paria tekee kolme härkää. 

S'IO FUSSE CIAUL' ET TU JOS MÄ OISIN MOUKKA JA SÄ 

S'io fusse ciaul' et tu lo campanile, 

Ben spesso te voria montare, 

Tutto lo giorno ben vorria cantare, 

Et sempre mai saltare, 

Et spesso te basciare, 

E poi la sera nel pertus' intrare. 

Jos mä oisin moukka ja sä kellotorni, 

Sun selkääs tosi usein nousta haluisin, 

Koko päivän laulaa niin tahtoisin, 

Ja aina vaan hypätä, 

Ja usein sua suudella, 

Ja illal sisään rakoon astua. 



23 

 

 

O OCCHI, MANZA MIA VOIHAN SILMÄT, ARMAANI MUN 

O occhi, manza mia cigli dorati, 

O faccia d'una luna stralucenti, 

Tienemi mente, gioia mia bella, 

Guardam un poco a me,  

fa mi contiento. 

Voihan silmät, armaani mun, ripset kullatut, 

Voihan kasvot kuin kuu loistava, 

Pidä mut mielessäs, mun riemuni ihanin, 

Katsohan mua vähän,  

tee mut onnelliseksi. 

AD ALTRE LE VOI DARE MUILLE TAHDOT SÄ ANTAA 

Ad altre le voi dare ste passate, 

Che non, che no, no che voglio  

lo cocucco, 

La triche trache trac e trucco, 

Ch'altro sta dentr', et io di fuor allucco. 

Muille tahdot sä antaa ne hiplailut, 

Mut en, niin en, enhän kuuta tahdo niin kuin eräs 

ukko, 

Klik ja klik sanoo lukko, 

On toinen sisällä, mä ulkona oon kuin lumiukko. 

LUCA MARENZIO (1554-1599)  

DONÒ CINZIA A DAMONE LAHJOITTI CINZIA DAMONELLE  

Donò Cinzia a Damone 

Una rosa, cred'io, di paradiso 

E si vermiglia in viso 

Donandola si fece e sì vezzosa 

Che parea rosa che donasse rosa. 

Allor disse il pastore 

Con un sospir d'amore, 

Perché degno non sono 

d'aver la rosa donatrice in dono? 

Lahjoitti Cinzia Damonelle 

Ruusun, luulen mä, paratiisista se on, 

Ja hän ruusun punaa kasvoillaan hehkuu 

Lahjoittaessaan sen ja niin kaunis hän on 

Kuin itse ois ruusu joka ruusun antaa. 

Silloin lausui paimen 

Rakkaudesta huokaisten, 

Miks en sen arvoinen mä oo  

et saada voisin lahjaks itse ruusun lahjoittajan? 

SCENDI DAL PARADISO LASKEUDU PARATIISISTA 

Scendi dal paradiso Venere 

E teco guida i pargoletti amor, le gratie e'l riso, 

Oltre l'usato rida,  

In vist' il ciel sereno, 

Il Tebr'al mar Thirreno, 

Porti di perl'adorno 

Invece d'acqu'il corno, 

E i vostri canti, giungan' a le stelle, 

Poi che l'anime belle 

D'Amarill’ e di Tirsi son' unite, 

Al nodo sacro e santo,  

com' all'olmo  la vite, 

O al tronco l'heder' o l'acanto.  

Laskeudu Paratiisista Venus 

Ja kanssas tuo rakkauden alut, hyveet ja nauru 

Yli tavanomaisen naura,  

Edessäs sinitaivas, 

Tiber avoinna mereen Tyrrean, 

Tuo helmet koristeeksi 

Veden sijasta sarvi jota soittaa,  

Ja teidän laulunne, ne helisevät tähdille, 

Kun suloiset sielut 

Amaryllin ja Tirsin toisiinsa ovat yhtyneet, 

Pyhäksi solmuksi,  

kuin viiniköynnös jalavalla,  

Kuin puun rungolla muratti tai akantti. 
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CLAUDIO MONTEVERDI   (1567-1643) 

O PRIMAVERA OI KEVÄT 

O primavera, gioventù de l'anno,  

Bella madre de' fiori, 

D'herbe novelle e di novelli amori: 

Tu ben, lasso, ritorni, 

Ma senza i cari giorni 

De le speranze mie; 

Tu ben sei quella, 

Ch'eri pur dianzi si vezzosa e bella. 

Ma non son io quel che già  

un tempo fui, 

Si caro a gl'occhi altrui. 

Oi kevät, vuoden nuoruus, 

Kaunis äiti kukkasten, 

Uusien yrttien sekä rakkauksien: 

Sinä, kevätaika, taas voimissas palaat, 

Mut ilman rakkaita päiviä 

Minun toiveittein; 

Sä olet se hyvinkin, 

Mik’ olit jo eilen, niin hehkeä ja kaunis. 

Mutt’en oo mä enää se sama,  

jok’ aikoinaan olin, 

Niin armas toisten silmissä. 

IO MI SON GIOVINETTA NUORTUNUT MÄ OON 

"Io mi son giovinetta,  

e rido e canto alla stagion novella!" 

Cantava la mia dolce pastorella. 

Quando subitamente a quel canto il cor mio 

canto quasi augellin vago e ridente: 

"Son giovinett' anch' io, 

e rido e canto alla gentil è bella primavera 

d'amore, 

che ne begl' occhi tuoi fiorisce!" 

Et ella: "Fuggi, se saggio sei," 

disse, "l'ardore, fuggi,  

ch'in questi rai, 

primavera per te non sarà mai!" 

”Nuortunut mä oon, 

ja nauran ja laulan uudelle kaudelle!” 

Näin lauloi mun suloinen pikku paimeneni. 

Silloin heti tuolle laululle säkeeni laulan 

melkein kuin lintunen hennosti ja nauraen: 

“Oon nuortunut myös mä, 

ja nauran ja laulan lempeälle ja kauniille keväälle 

rakkauden 

jok’ sun sulosilmissäs kukkii!” 

Ja tämä siihen: ”Pakene, jos viisas oot,” 

näin virkkoi, “Poltetta, pakene,  

mik’ on näissä valon säteissä, 

kevät ei sulle koskaan suo!” 

 
Laulujen sanat suomeksi: Pirkko Kukkohovi 
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PIENEN LAMPAAN JOULUYÖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Era nata sul prato una pecorella 

respirava vicino alla mamma 

Era notte buia, e quella pecorella 

respirava vicino alla mamma 

Quella era la sua prima notte 

e le stelle stavano sopra la terra. 

L’allattava la mamma, la teneva calda 

e le stelle stavano sopra la terra. 

2. Ma in piena notte 

quella pecorella 

 già apriva gli occhi paurosa 

C’era luce brillante sopra i prati, 

apriva gli occhi paurosa 

e stavano le stelle sopra tutto 

cantavano lì gli angeli, 

non si spaventava più 

quella pecorella. 

Sentiva cantare gli angeli. 

 

 

Sanat italiaksi: Pirkko Kukkohovi 

3. Era nato nella stalla un figlio dell’uomo 

e i pastori correvano a vederlo. 

Era sceso dal cielo il piccolo bimbo, 

e i pastori correvano a vederlo. 

Quella notte fu la prima dei piccoli, 

che entrambi neonati erano. 

Tra le braccia della mamma dormiva il figlio 

e la pecorella dalla sua mamma. 



 

 

 


