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Marc-Antoine

R
anskan musiikkielämän konstellaatio 1600-luvun lopussa ja 
1700-luvun alussa pyöri käytännössä Aurinkokuninkaan ympärillä. 
Merkittävät säveltäjät, jopa muusikkosuvut kiersivät hovissa lopu-
tonta kehäänsä.

Tällaista taustaa vasten tuntuu Marc-Antoine Charpentierin komeetan kaltai-
nen ura kuninkaan välittömän vaikutusvallan tuolla puolen sitäkin hämmäs-

tyttävämmältä. Kyvykäs, persoonallinen muusikko työskenteli näkyvillä paikoilla 
ja ansaitsi niin aikalaisten kuin jälkipolvienkin arvostuksen taidokkaan ja syvälli-
sen taiteensa ansiosta.

Charpentierin varhaisvaiheet ovat jääneet historian hämärän peittoon. Hänen 
syntymävuotensa ovat arvailujen varassa - virhemarginaali on 15 vuoden 

luokkaa. Muuan aikalainen kutsuu häntä “poikaseksi” vuonna 1672. Tämä ja välil-
liset tiedot opintovuosista Roomassa oratorion mestarin Giacomo Carissimin joh-
dolla sijoittavat todennäköisimmän syntymäajan vuoden 1650 tienoille.

U sein mainittu väite, että Charpentier olisi ollut kuvataiteilijain sukua ja 
alunperin mennyt Roomaan opiskelemaan maalaustaidetta eikä musiikkia, 

on täysin dokumentoimatonta perimätietoa. Uusin tutkimus on kaivanut esiin 
myös musiikillisesti lahjakkaan Charpentier-suvun 1600-luvun puolivälin Parii-
sista. Tosin ketäpä se haittaa, mitäpä tuon väliä - saahan ihminen olla sukurasit-
teistaan huolimatta monipuolisestikin lahjakas!

M istään kuvataidejäämistöstä ei Charpentierin kohdalla ole kuitenkaan 
tietoa. Sen sijaan tallella on oppiajan musiikillisia dokumentteja, omakäti-

siä kopioita niin Carissimin kuin muidenkin Rooman musiikkisuurmiesten teok-
sista.

I talialaisvaikutteinen tyyli onkin todennäköisimmin ollut suurin este päästä 
kuninkaallisen hovin sisäpiiriin. Sinne Ludvig XIV:n musiikkitirehtööri Jean-

Baptiste Lully - itsekin alunperin Firenzen poikia ja oikealta nimeltään Giovanni 

Battista Lulli – oli onnistunut luomaan oman “ranskalaisen” musiikkivaltionsa. 
Hänen kehittämänsä oopperatyylin seurauksena yleisesti ottaen kauhisteltiin ita-
lialaisten äärimmäisyyksiä pullistelevaa ns. musiikkia ja oltiin väkevästi “puhtaan” 
ranskalaisen taiteen puolesta. Kuninkaan musiikillinen superintendentti Lully oli 
jopa saanut hallitsijan myöntämään itselleen säveltaidemonopolin, jonka avulla 
hänellä oli välineet hallita ei ainoastaan hovin sisäistä vaan myös koko valtakun-
nan musiikkielämää.

Kun nuori Charpentier palasi kotiin Roomasta, Guisen herttuatar Marie de 
Lorraine palkkasi hänet palvelukseensa laulajaksi ja kapellimestariksi. Tässä 

virassa hän toimi herttuattaren vuonna 1688 tapahtuneeseen kuolemaan saakka. 
Herttuatar, joka oli kuninkaan serkku, piti yllä suurimuotoista yksityistä musiik-
kielämää talossaan Marais’n kaupunginosassa. Muutaman maallisen draamateok-
sen ohella Charpentier sävelsi lukuisia oratorioita, motetteja ja psalmeja hovin 
toistakymmentä henkeä käsittävälle muusikkojoukolle.

“Musiikki-idylli” Les Arts Florissans  (Kukoistavat taiteet) on yksi näistä 
Guisen herttuattaren kotioopperoista. Teos on säveltäjän italialaisvai-

kutteiseen kirkkomusiikiin verrattuna puhtaammin ranskalainen - ja samalla 
tavallisimmat ajan teatterikliseet sisältävä, ällistyttävä sekoitus naivia vertauskuval-
lisuutta, hallitsijan mairittelua, elementtien, jumalien ja ihmisten, hyvän ja pahan 
taistelua, luonnon ja sielun myrskyjä sekä pastoraalitunnelmia. Ja kuten niin usein 
mestareiden käsissä (Bach vaikkapa toisena hyvänä esimerkkinä) kaamean tekstin 
pohjalta syntyy poikkeuksellisen laadukasta ja omaperäistä, ajan virtaukset synte-
tisoivaa efektiivistä ja espressiivistä musiikkia.

Säveltäjän huolellisissa käsikirjoituksissa esityskoneisto on merkitty tavanomai-
sesta poiketen. Äänialojen sijasta kunkin stemman kohdalla selviää asianomai-

sen muusikon henkilöllisyys. Vaikkakin mamsellit Brion, Isabelle ja Grandmaison 
tai mösjööt Carlié ja Beaupuy ovat meille vain nimiä, antaa partituuri kuitenkin 
väläyksen herttuatarhovin musiikkielämän inhimillisestä puolesta. Samalla selviää 
myös, että säveltäjä itse lauloi haute-contrea, tuota ranskalaiselle vokaalimusiikille 

Charpentier
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tyypillistä tenorin pohjalta alton korkeuksiin nousevaa miesääntä, “Kukoistavien 
taiteiden” tapauksessa siis Maalaustaiteen -  nuoruutensa haaveen? - roolin.

Varhaisvuosinaan Charpentier eksyi myös teatterin maailmaan. Pian Roo-
masta kotiutumisensa jälkeen hän osallistui jatkuvasti Molièren teatteri-

ryhmän - joka myöhemmin opittiin tuntemaan nimellä Comedie Française - 
toimintaan. Molière oli ollut aiemmin yhteistyössä itse Lullyn kanssa, mutta tämän 
siirryttyä tavoittamattomiin korkeuksiin, ylhäiseen hovioopperan maailmaan, ryh-
mässä vapautui paikka kekseliäälle nuorelle näyttämömuusikolle ja säveltäjälle. 
Tästä alkoi yhteistyö, jonka kruunasi Charpentierin prologilla ja välinäytöksillä 
jalostettu kirjailijan viimeisen näytelmän, Luulosairaan esitys. Tästä näyttämömu-
siikista peräisin olevat tanssit sekä Polichinellen aaria johdattelevat meidät tänä 
iltana häikäisevän hallitsijan suojassa kukoistavien taiteitten maailmaan.

Charpentier jatkoi teatteriseurueessa vielä pitkään Molièren kuoleman jälkeen, 
ja sävelsi musiikkia lukuisiin niin Molièren kuin muidenkin kirjailijoiden 

näytelmiin. Lullyn valta valitettavasti ulottui tällekin näyttämölle, ja Charpentier 
joutui sovittelemaan säveliään muusikkojoukolle, jonka kokoa ja näköä kunin-
kaalliset ukaasit surkastuttivat kerta toisensa jälkeen.

Charpentierin kaksi muuta maallista musiikkivirkaa liikuskelivat lähempänä 
Aurinkokuninkaan hovin paistetta, jääden sittenkin askelen periferian puo-

lelle. Philippe, Chartresin herttua, myöhemmin Orleansin herttua ja vuosia Char-
pentierin kuoleman jälkeen sijaishallitsija, oli jonkin aikaa hänen oppilaansa. 
Tälle hän kirjoitti pienoisen säveltämisen käsikirjan sekä yhteenvedon kenraali-
basson säännöistä.

Myös parikymmenvuotias Grand Dauphin eli kruununprinssi Louis - joka 
isorokon surmaamana ei koskaan ehtinyt valtaistuimelle - piti Charpentie-

riä palveluksessaan 1680-luvun alkupuolella. Tältä ajalta ovat peräisin mm. kunin-
gatar Maria Teresian muistoksi sävelletyt laajamuotoiset kuoroteokset. Samassa 
yhteydessä Charpentier myös pyrki kuninkaallisen kappelin apulaiskapellimes-
tariksi, mutta sairauden vuoksi ei voinutkaan osallistua vaalinäytteeseen. Parin 
kuukauden kuluttua kuningas kuitenkin myönsi hänelle eläkkeen palveluksista 
kruununperilliselle. Tämän lähemmäksi hovia Charpentier ei koskaan päässyt.

Varsinaisen elämäntyönsä Charpentier teki hengellisen musiikin piirissä. 
Vuonna 1684 hän astui Pariisin Jesuiittain kirkon palvelukseen. Kyseinen 

temppeli (nykyinen Saint Paul-Saint Louis) tunnetaan aikalaiskirjoituksissa nimellä 
“Oopperan kirkko”. Partituurit paljastavat muutaman oopperalaulajan osallistu-
neen väliin Charpentierin muusikkona myös hengelliseen elämään. Näiltä vuosilta 
onkin peräisin Charpentierin ainoa tragedie lyrique, suurimuotoinen ooppera, 
Thomas Corneillen librettoon sävelletty Médée.

Jesuiittakirkon jumalanpalveluselämään liittyvän valtaisan teosmäärän ohella 
Charpentier sävelsi myös jesuiittain kollegioille koko joukon hengellisiä draa-

moja. Keväällä 1698 Charpentier valittiin hovin ulkopuolisen Pariisin hengellisen 
musiikin huipulle. Hänestä tuli ikiaikaisen ja ajattoman kauniin Sainte-Chapellen 
musiikinjohtaja. Tässä virassa hän pysyi kuolemaansa saakka, ja sävelsi tänä aikana 
ehdottomasti suurenmoisimmat kirkkomusiikkiteoksensa.

Charpentierin huikeasta n. 550 opuksen tuotannosta on enemmän kuin 5/6 
kirkkomusiikkia. Siitä painoon asti hänen elinaikanaan ei päässyt tuskin 

mitään. Onneksi säveltäjä pedantin huolellisesti keräsi tuotantonsa - yksiin kan-
siin on mahdollisimman huono termi: 28 paksuun niteeseen. Ne ostettiin vuonna 
1727 kuninkaalliseen kirjastoon. Ja vallankumoukset sun muut katastrofit kestäi-
nenä ne ovat edelleen Pariisin kansalliskirjastossa tallessa halullisten tarkastelta-
viksi.

Voimme olla tavallaan iloisiakin Lullyn kaikkialle ulottuvan kouran puristuk-
sesta. Charpentieristä kehittyi hyvinkin rajoitettujen esityskoneistojen väri-

maailmat hallitseva mestari. Hänen musiikkinsa perustuu melodian kauneudelle 
ja “puhdistavalle” harmonialle. Se noudattelee luonnon järjestystä ja siten lääkit-
see, etenkin meitä ajan puristuksessa kipristeleviä inehmoparkoja.

Anssi Mattila
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