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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää Johann Gottfried Waltherin (1684-1748) elämän vaiheita 
säveltäjänä, urkurina ja teoreetikkona sekä luoda katsaus hänen tuotantoonsa. Tutkimus on 
jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa koostuu elämäkerrasta ja toisessa osassa 
tarkastellaan Waltherin säilyneiden urkusävellysten tyyliä. 
 
J. G. Walther on jäänyt monien aikalaistensa tavoin Johann Sebastian Bachin varjoon. 
Tutkimus lähtee liikkeelle kaanonkriittisestä lähtökohdasta. Tämän biografisesti 
painottuvan tutkimuksen yksi tarkoitus on osoittaa kaanonin ulkopuolelle jääneiden 
säveltäjien tärkeyttä ja merkitystä osana musiikin historiaa. Lähdeaineistona on käytetty 
ensisijaisesti Waltherin säilyneitä kirjeitä (47 kpl). 
  
Walther toimi elämänsä aikana urkurina Erfurtissa (1702-1707) ja Weimarissa (1707-1748).   
Weimariin tullessaan hän sai oppilaakseen herttuakunnan prinssin Johann Ernstin, joka oli 
kiinnostunut italialaista konsertoista. Tämä ajanjakso on jättänyt musiikin historiaan 
mielenkiintoisen kokoelman urkusovituksia konsertoista. Näiden sovitusten ohella Walther 
tunnetaan ennen kaikkea ensimmäisen saksankielisen musiikkitietosanakirjan Musicalisches  
Lexiconin (1732) kokoajana, jonka kokoamisprosessia tarkastellaan tässä työssä. Walther 
oli syvästi oppinut teoreetikko ja säveltäjä, joka oli aikalaistensa keskuudessa erittäin 
tunnustettu. Työssä tuodaan esille myös hänen kiinnostuksensa alkemiaan. 
 
Waltherin säilyneet urkuteokset (koraalit, konserttosovitukset, preludit ja fuugat) osoittavat 
hänen olleen poikkeuksellinen laajasti tietoinen musiikillisista muodoista. Erityisesti 
koraaleissa Walther kohoaa Bachin rinnalle. Vaikutteita näihin sekä preludeihin ja fuugiin 
hän on saanut mm. Johann Pachelbelilta ja Dietrich Buxtehudelta. 1740-luvulla 
ilmestyneissä teoksissa on havaittavissa galantteja piirteitä.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Johann Gottfried Walther (1684-1748) on yksi niistä säveltäjistä, jotka mainitaan lyhyesti 

musiikin historian kirjojen sivuilla. Johann Sebastian Bachin (1685-1750) aikalaisena 

Walther jäi monien muiden tavoin sukulaisensa varjoon. 1800-luvun alussa tapahtunut 

säveltäjien ja heidän teostensa kanonisointi on suurelta osin vaikuttanut siihen, että omana 

aikanaan varsin tunnettu musiikin moniosaaja Walther on jäänyt unohduksiin. Tästä ovat 

myös merkkinä vain muutamat hänestä julkaistut teokset ja artikkelit. Teoreetikkona J. G. 

Walther tunnetaan ensimmäisestä saksankielisestä musiikkitietosanakirjasta Musicalisches 

Lexicon, joka ilmestyi vuonna 1732. Urkurina hänet tunnetaan viehättävistä konserttosovi-

tuksistaan ja lukuisista urkukoraaleistaan. 

 

Edellinen J. G. Waltherin elämästä ja teoksista kertova kokonaisteos ilmestyi vuonna 1937. 

Otto Brodden teoksen jälkeen saatiin odottaa 50 vuotta, ennen kuin uutta tietoa Waltherista  

ilmestyi vuonna 1987, jolloin saksalaista barokkimusiikkia paljon tutkineet Klaus Beck-

mann ja Hans-Joachim Schulze julkaisivat Waltherin säilyneet kirjeet. Kirjeet ovat tuoneet 

esiin Waltherin elämästä uutta tietoa ja tämän esittely on tärkeää. Omakohtainen tutustu-

miseni Waltherin musiikkiin tapahtui aikanaan urkukonserttosovitusten välityksellä. Urku-

rina minua kiehtoo hänen persoonallinen, omintakeinen musiikkinsa ja musiikkitieteilijänä 

mielenkiintoni herätti myös se tosiseikka, että tästä säveltäjästä ei liiemmin ole ollut saata-
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vissa tietoa, ja jos jotain onkin mainittu, niin hyvin lyhyesti ja ylimalkaisesti. Tutkimuspe-

rinteessä on selviä aukkoja, joita tämä tutkimus yrittää paikata.  

 

Tämän työn pääpaino on elämäkertatutkimuksessa. Luvussa 2 käydään läpi biografiseen 

tutkimukseen liittyviä ongelmia ja metodiikkaa. Siinä pureudutaan myös tarkemmin Walt-

herista tehtyihin tutkimuksiin sekä kuvataan tämän tutkimuksen keskeiset kysymykset ja 

tavoitteet. Mistä tahansa säveltäjästä puhuttaessa mieleen nousee kaksi aluetta – elämä ja 

teokset. Tämä musiikkitieteessä hyvin perinteinen ratkaisu on jäsentänyt myös tämän tut-

kielman muotoutumista. Luvussa 3 kerrotaan Johann Gottfried Waltherin elämästä krono-

logisessa järjestyksessä, joka on luonnollinen elämäkerran etenemistapa. Esiin nostetaan 

Waltherin elämän tärkeitä jaksoja, kuten yhteistyö Bachin kanssa ja Lexiconin kokoami-

nen. Myös hänen yksityiselämänsä tapahtumia esitellään. Tutkimuksen luvussa 4 paneudu-

taan Waltherin säilyneiden urkuteosten tyylipiirteiden esittelyyn. Teokset jaetaan lajien 

mukaisiin luokkiin. Viimeisenä tarkastellaan 1741 julkaistuja teoksia, jotka ilmentävät 

ajassa liikkuneita uusia virtauksia.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Elämä kiehtoo kaikessa merkillisyydessään ihmisiä – kenties siksi elämäkerrat ovat luettu-

ja. Niiden suosio perustunee pitkälti ihmisen haluun tietää jotain toisen elämästä ja etsiä 

itselleen samaistumiskohteita. Elämäkerta on nähty osoituksena ihmisen pyrkimyksestä 

kuolemattomuuteen. (Garraty 1957, 31, 97.)  

 

2.1 Biografinen tutkimus 

 

Elämäkerta eli biografia on kirjallinen esitys, jossa kuvataan tutkittavan henkilön elämän-

vaiheita, toimintaa sekä tekojen syitä ja seurauksia. Elämäkerroista voidaan erottaa monia 

muototyyppejä. Käytetyimpiä lienevät nekrologi, curriculum vitae ja muistelmat. Useim-

miten elämäkerran, varsinkin tieteellisen, kohteena on joku historian suurmies. Heistä on 

yleensä helpommin saatavissa lähteitä, elleivät arkistot ole jostain syystä suojattuja tai jol-

lain tavalla rajoitettuja. (Kostiainen 1982, 12.)  

 

Elämäkertoja voidaan ryhmitellä monella tapaa. Jako voidaan tehdä joko henkilökohtaisen 

tuntemuksen kautta laadittuihin tai tutkimukseen perustuviin elämäkertoihin. Jälkimmäi-

sestä eli tutkimukseen perustuvasta elämäkerrasta on mahdollisuus erottaa sarja erilaisia 

luokituksia, joista tässä esitellään tämän tutkimuksen kannalta olennaisimmat ryhmitykset. 

Informatiivisessa elämäkerrassa annetaan lähteiden puhua ja esitystapa on usein kronolo-

ginen. Tätä pidetään objektiivisimpana elämäkerran mallina. Toinen muoto on kriittinen 

elämäkerta, joka antaa mahdollisuuden kriittiseen tulkintaan. (Kostiainen 1982, 16.) Näin 

voidaan turvata tieteelle asetetut objektiivisuuden ja totuudellisuuden kriteerit. Samalla 

täydentyy biografisen tutkimuksen perusteellisuuden vaatimus. Tämä tutkimus yhdistää 

informatiivisen ja kriittisen elämäkerran piirteitä. 

 

Haasteen objektiivisuudelle asettaa se, että elämäkertatutkimus lähestyy kirjoittamismuo-

tona narratiivista kertomusta, jossa vaikutteita voidaan ottaa kertomuksellisuudesta. Ker-

tomuksellisuudessa korostuvat usein subjetiiviset piirteet. Moni historiantutkija korostaa 

tätä, ja se liittyy kulttuurissamme tapahtuvaan muutokseen. Kertomuksellisuus on kuiten-

kin tiukasti sidoksissa tiedon todenmukaisuuden ja tieteellisyyden rinnastukseen. Tapah-
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tumat yhdistävät kertomusta ja historiaa. Tämä tulee elämäkerroissa hyvin esiin, koska 

kohdehenkilön elämää kuljetetaan tiettyjen, usein hänen elämälleen merkittävien tapahtu-

mien kautta. Elämäkerran kirjoittaja elää tavallaan kahden eri diskurssin, kertomuksen ja 

tieteellisyyden ristitulessa. Näiden välillä olisi löydettävä sopiva dialogin muoto. (Kalela 

1993, 231-232, 250, 263.) 

 

Tieteellisessä elämäkerrassa painottuu historiantutkimuksen peruskivenä tärkeä lähteiden 

kriittinen käyttö eli lähdekritiikki. Sen perustana on havainto siitä, että lähde on syntynyt 

tietyssä ajassa, paikassa, tietyssä kontekstissa ja tekijän näkökulmasta. Siihen on myös 

tarttunut jälkiä ympärillä olleesta maailmasta. (Sarjala 2002, 70-73.) Historia perustuu 

muistamiseen ja muistinvarainen tieto on lähdekriittisesti ajatellen mahdollisimman epä-

luotettavaa tietoa. Siihen sisältyy mahdollisuus ”väärästä” tai ”parannellusta” tiedosta läh-

teiden hedelmällisyyden kustannuksella. Alkuaan lähdekritiikin tarkoitus oli puhdistaa 

teksti kaikista ajan tuomista lisistä. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin alettu arvostaa 

yhä enemmän muitakin kuin pelkästään luotettavia arkistolähteitä. Tämä on näkynyt alan 

metodioppaissa. Lähteitä ei enää pidetä luotettavina tai epäluotettavina, vaan eri tavoin 

informatiivisina. Uusi ajattelutapa mahdollistaa minkä tahansa lähteen käytön todisteena. 

Ero lähteiden välillä on tällöin suhteellinen ja tämä korostaa entistä enemmän tutkijan vas-

tuuta ja varovaisuutta. Kehittynyt lähdekritiikki ei syrji mitään lähteitä. Sitä käytetään väli-

neenä esitettäessä tutkimuskohdetta sen omien edellytysten mukaisena (Kalela 2000, 90-

93.) Lähdekritiikki toimii käytännössä siten, että tutkija pohtii lähteen alkuperäistä käyttö-

tarkoitusta rekonstruoiden näin menneisyyttä nykyisyydestä käsin. Tätä tietoa tulee sitten 

soveltaa omaan tutkimukseen sekä sen kysymyksiin ja ongelmiin. (Sarjala 2002, 70-73.) 

 

Tässä tutkimuksessa tärkeän tutkimusmateriaalin ryhmän muodostavat Johann Gottfried 

Waltherin kirjeet, jotka ovat lähteinä monitasoisia. Yksityiskirje paljastaa usein kirjeen-

vaihdon osapuolten välisen suhteen. Mitä tarkemmin kirjoittajan ja vastaanottajan suhde 

tunnetaan, sitä paremmin voidaan oivaltaa kirjoittajan yksityisiä piirteitä. Näin kirje alkaa 

”elää” tutkijan käsissä. Toisaalta kirje on eräänlaista muistelupuhetta ja edustaa subjektii-

vista kokemusta asioista kirjoittajan näkökulmasta. Keskeistä tällaisessa muistelupuheessa 

on aiemmin ohitetun tai näkymättömän menneisyyden näkyväksi tekeminen myös ihmisen 

omien kokemusten ja menneisyyden tulkintojen esiin saamiseksi ja niiden kokemiseksi 

vakavasti otettavina. Muistelijalla on oikeus omiin tulkintoihinsa (Ukkonen 2000, 14).  
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Tutkijan on yritettävä päästä tämän ”taakse” ja mietittävä, mitä kirjoittaja mahdollisesti 

jättää kertomatta. (Paavolainen 1983, 33, 42.)  

 

Biografisen tutkimuksen muita tärkeitä työkaluja ovat heuristiikan eli lähteiden löytämisen 

taidon hallinta ja taito laatia kertomuksia sekä kyseenalaistaa niitä. Sekä heuristiikka että 

kertomusten kyseenalaistaminen ovat tärkeitä erityisesti musiikin tutkimuksessa, koska 

tutkijalla on käytettävissään laaja lähteistö ja hänen tulee kiinnittää huomiota myös musii-

kin historian monien tarinoiden ja legendojen paikkansa pitävyyteen. (Sarjala 2002, 54, 

113-114.) 

 

Biografinen tutkimus tarjoaa tekijälleen monia haasteita. Ensimmäisenä ongelmana voi-

daan mainita aikakausien hahmottaminen. Tutkijalla tulisi olla perusteelliset tiedot siitä 

aikakaudesta, jolloin tutkimuksen kohde on elänyt. Mitä enemmän tietoa on, sitä enemmän 

tutkijalla on edellytyksiä arvioida kohteen toimintaa, sen edellytyksiä ja seurauksia. Toi-

saalta mitä kauemmas ajassa mennään, sitä vaikeampaa aikakauden piirteiden hahmotta-

minen on. Biografin tehtävänä on määritellä yksilön ja ympäristön tai niiden summan vai-

kutusta henkilöön. Vaikutukset suodattuvat pitkän ajan kuluessa. (Uino 1985, 52.) Tieteel-

liseen elämäkertatutkimukseen kuuluu tällainen menneisyyden rekonstruointi (Soikkanen 

1986, 58). Vaikka biografinen tutkimus kuinka pyrkisi objektiivisuuteen, on se kuitenkin 

pohjimmiltaan aina subjektiivista. Ongelmana ovat tällöin moraalinen arvottaminen ja tut-

kijan arvovalinnat. Ideaalista olisi pyrkiä vapautumaan arvoväritteisestä henkilöhistoriasta. 

Jaakko Paavolainen kiteyttää mahdollisen ratkaisun seuraavasti: 

 

Eräs pakotie on yrittää ’kertoa kaikki’, tuoda esiin mitä lähteistä suinkin löytyy ja siten risteyttää 

elämäkerta ja tietosanakirja. Tosiasiain vyöry tukahduttaa kaikki kysymykset, myös arvoväritteiset 

ja mittaavat. (Paavolainen 1983, 29.)  

 

Hänen mukaansa kaiken kertomisen kanssa painiminen on tutkijalle vaikeaa. Monella his-

torian henkilöllä on nimittäin kaksi tarinaa itsestään – julkinen ja salainen. Biografin tehtä-

vänä on tällöin selvittää itselleen, mitä voi julkaista ja mitä ei. (Paavolainen 1983, 28-30.) 

Toisaalta voidaan kysyä, tehdäänkö oikeutta historialle, jos jotain jätetään kertomatta. 

Myös yksilön ja yhteisön suhdetta tulee arvioida, koska yksilöä voidaan arvioida ainoas-
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taan yhteisön osana. Syyt ja seuraukset liikkuvat siis yhteisön ja yksilön välillä. (Soikkanen 

1986, 59-60.) 

 

Tutkijan ja tutkimuksen kohteen suhdetta mitataan läheisyyden avulla. Se voi olla lajiltaan 

joko fyysistä tai henkistä. Fyysisellä läheisyydellä viitataan aikalaisuuteen. Henkinen lä-

heisyys voidaan määritellä tutkijan tuntemaksi affektiiviseksi, ideologiseksi tunteeksi tai 

jonkinlaiseksi kohtalonomaisuudeksi asian tiimoilta. Tietenkin on mahdollista molempien 

yhtäaikainen läsnäolo tutkimuksessa. Joka tapauksessa tutkijan on luotava tiedollinen lä-

heisyys kohteeseensa ja hänen ympäristöönsä. Pahin vaara tässä ymmärryksen kehässä on 

se, että tutkija alkaa kirjoittaa omaelämäkertaa kohteensa nimellä. (Saarikoski 1989, 125-

126.)  

 

2.2 Biografinen musiikintutkimus  

 

Musiikin historiassa biografioilla on tärkeä osa ja yhä tänä päivänä tehdään monia korkea-

tasoisia elämäkertoja. Tähän asti suurin osa musiikinhistorian tutkijoista on tehnyt tutki-

musta musiikin suurmiehistä ja heidän teoksistaan (Sarjala 2003, 17; Mäkelä 2003, 141). 

1800-luvun puolivälissä nostettiin jalustalle mm. Mozart ja kadoksissa ollut Bach. Tämän 

innoittamana syntyi monumentaalisia elämäkertoja. Elämäkertoja kirjoitettiin määrällisesti 

eniten 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, usein tunnetuista henkilöistä (Dahlhaus 1987, 7). 

Philipp Spitta kirjoitti vuosina 1873-78 Bachista yhä tänä päivänä monin osin relevantin 

biografian Johann Sebastian Bach I-II. Länsimainen historian tutkimus korostaa ja arvos-

taa suurmiesten kaanonia (Blomstedt 1982, 9). Myös länsimaisen taidemusiikin historia on 

kirjoitettu suurten säveltäjien ja taiteilijoiden varaan sen kustannuksella, että muut jäävät 

melkeinpä nimettömiksi. (Sarjala 2002, 122.) Kaanon käsitetään tässä työssä 1800-luvulla 

syntyneisiin teoksen ja taiteilijan käsitteisiin sidottuna jatkumona, jossa korostetaan taiteili-

jan kehitystä ja teoksia tämän kehityksen osana. Friedhelm Krummacherin mukaan histo-

riankirjoituksesta tulee mahdotonta, jos siinä rajoitutaan vain mestarien ja heidän töidensä 

kaanoniin ja samalla unohdetaan tämän päivän näkökulmasta tuntemattomat säveltäjät, 

joiden teokset ovat merkinneet meille enemmän kuin osaamme kuvitellakaan. (Krum-

macher 1988, 97.) Tässä on näkyvissä erilaisten uniikkien yksilöiden ja näiden muodosta-

mien erityyppisten kollektiivien vuorovaikutus (Blomstedt 1982, 7). Nykyään suuntaukse-

na onkin ollut kohdistaa elämäkertatutkimus kaanonin ulkopuolelle jääneisiin musiikki-
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henkilöihin. Suomalaisessa musiikintutkimuksessa on myös alettu kiinnittää huomiota Si-

beliuksen varjoon jääneisiin säveltäjiin. Einar Englund antoi oireellisesti omaelämäkerral-

leen nimen Sibeliuksen varjossa; katkelmia säveltäjän elämästä.  Tieteellisen tutkimuksen 

puolella Matti Vainion Robert Kajanus-elämäkerta1 on esimerkki perusteellisesta tutki-

muksesta yhdestä Sibeliuksen varjoon jääneestä tärkeästä musiikkimiehestä.  

 

Musiikillinen kaanon on valjastettu myös kansallisen itsetunnon hahmottamispyrkimyk-

siin. Kullakin kansakunnalla on ollut halu rakentaa oma kansallinen kaanoninsa osaksi 

taidemusiikin suurempaa kaanonia (Sarjala 2002, 14). Saksassa tämä on ollut sidottuna 

1700-luvulta alkaen nationalistisiin pyrkimyksiin. Tuolloin kylvetyt kansallisuuden sieme-

net kehittyivät 1800-luvulla. Myöhemmin ilmeni myös vähemmän toivottuja vaikutteita2. 

(Bohlman 2003, 48-50.) 

 

Barokin aikaa tutkitaan 1800-luvulta alkaneen Johann Sebastian Bachiin liittyneen ”renes-

sanssin” tiimoilta edelleen ja yhä erilaisemmista näkökulmista. Samoin Bachin varjoon 

jääneet aikalaissäveltäjät ovat nousseet hiljalleen esiin. Heistä on mainintoja monissa 

Bach-elämäkerroissa. Spittan teoksen ohella Albert Schweizerin J. S. Bach3 on yksi suuris-

ta Bach-elämäkerroista. Myöhemmästä monipolvisesta Bach-tutkimuksesta on mainittava 

Malcolm Boydin vuonna 1983 julkaisema teos Bach4, joka tosin sitoo perinteisellä tavalla 

elämän ja teokset, mutta tuo mukaan myös Bachin ympärillä olleita ihmisiä kiitettävällä 

tavalla. Näiden teosten lisäksi uusimpia Bach-elämäkertoja edustaa Christoph Wolffin teos 

Johann Sebastian Bach, the Learned Musician5 (2000). Se käsittelee perinteisen kaanonin 

ohella laajasti ajan virtauksia ja musiikkifilosofiaa. Johann Sebastian Bach on kiistatta suu-

rimpia nimiä musiikin historiassa ja hän on primus inter pares6 aikalaistensa keskellä. 

1800-luvulla tapahtuneen  säveltäjäkultin kehittymisen takia hänen nimensä on peittänyt ja 

haudannut alleen monia hänen aikalaisiaan, mm. Johann Gottfried Waltherin. 

 

                                                
1 ”Nouskaa aatteet!” Robert Kajanus. Elämä ja taide. WSOY 2002. 
2 Kirjailija Thomas Mann tuo teoksessaan Tohtori Faustus (1947) esiin saksalaisen mielen ja ylpeyden omas-
ta kansallisesta perinnöstä ja siitä, miten tätä perintöä käytettiin kauhealla tavalla väärin toisen maailmanso-
dan aikana. 
3 Ranskankielinen alkuteos 1905. 
4 Ilmestyi Kati Hämäläisen suomennoksena 1991. 
5 Tässä tutkimuksessa käytetään teoksen saksankielistä versiota.  
6 Ensimmäinen vertaistensa joukossa. 
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Tässä työssä nousevat esiin myös käsiteet säveltäjä ja henkilökuva. Säveltäjä ei ole kuka 

tahansa historiallinen henkilö; hän elää yhä sävellystensä kautta. Säveltäjän henkilökuva 

on yhteisöllinen ja se on monessa mielessä vahvempi kuin kuvattavansa. Historiallinen 

henkilö on aina rekonstruktio, jonka henkilökuva on rakennettu tulkinnalla ja päättelyllä. 

Sen rakenne on kolmikerroksinen. Henkilökuva muodostuu konkreettisesta henkilöstä tai 

jos hän on kuollut – kuvasta. Tästä koostuu puolestaan narratiivinen henkilökuva, johon 

liitetään tarinoita ja legendoja. Kolmas rakenne on tutkijan muodostama henkilökuva. Sitä 

voidaan manipuloida ja se voidaan sijoittaa arkkityyppisesti tiettyyn luokkaan. (Heiniö 

1992, 1-4, 14.) Esimerkiksi J. S. Bachin elämästä kertovat kaskut ovat hämärtäneet ja peit-

täneet realistista säveltäjäkuvaa. Nämä narratiivisen tason kertomukset ovat legendanomai-

sia ja usein vahvasti liioiteltuja. Spittaan pohjaava Bach-tutkimustraditio on pitänyt osal-

taan hengissä muutamia Waltheriin liitettyjä vääriä ominaisuuksia.   

 

2.3 Aiemmat tutkimukset J. G. Waltherista 

 

Bachista kirjoitetut elämäkerrat, mm. ne jotka on mainittu edellä, ovat relevantteja tämän 

tutkimuksen kannalta, sillä ne kertovat muutaman sanan Johann Gottfried Waltherista. 

Usein nämä näkemykset ovat synoptisia ja toistavat melkein legendan tavoin näiden kah-

den aikalaisen yhteydet. Bach-elämäkertoja voidaan käyttää tässä työssä lähinnä taustakir-

jallisuutena. Spittan teos J. S. Bach poikkeaa siinä mielessä muista, että se käsittelee Walt-

heria ja hänen luonnettaan melko paljon. Spittan käyttämät lähteet sekä hänen tavoitteensa 

ja motiivinsa jäävät hämäriksi Waltheria koskien. Spittan antama kuva on kuitenkin hie-

man erilainen kuin se, minkä Waltherista saa kirjeiden välityksellä. Hän ei tuntenut Walt-

herin kirjeistä kuin kaksi ja omisti niistä myöhemmin yhden (Beckmann & Schulze 1987, 

9-10). Spittan muotoilemaan kuvaan Waltherista tulee siis suhtautua kriittisesti, samoin 

kuin hänen päätelmiinsä Bachin ja Waltherin suhteiden viilenemisestä. Vaikka tutkimu-

straditio on keskittynyt Bachin ja Waltherin suhteisiin, pyrin välttämään näiden kahden 

säveltäjän liiallista vertailua, jota aika ajoin esiintyy. Nykyinen tutkimus tiedostaa kyllä 

heidän teidensä leikkauspisteen. Olivathan he melkein identtisiä aikalaisia ja äitiensä kaut-

ta sukua toisilleen (Ks. liite 1). Monet Bachin urkuteokset ovat säilyneet meidän päiviim-

me ainoastaan Waltherin kopioina.  
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Vuonna 1906 Max Seiffert esitti sarjan Denkmäler Deutscher Tonkunst osassa 26/27,  en-

simmäisessä Johann Gottfried Waltherin urkumusiikin julkaistun edition esipuheessa, 

myös ajatuksia Waltherin elämästä ja urkumusiikista. Kaikki myöhemmät editiot perustu-

vat Seiffertin editioon. Ensimmäinen J. G. Waltherista tehty väitöskirja on vuodelta on 

vuodelta 1904. Myöskään sen tekijä Heinrich Wilhelm Egel ei tuntenut kirjeitä (Beckmann 

& Schulze 1987, 10). En ole ottanut tätä mukaan aineistooni sen lähdepohjan puutteelli-

suuden vuoksi. Seuraavan kerran Waltherista kirjoitettiin väitöskirja vuonna 1937. Otto 

Brodde  käytti väitöskirjassaan Johann Gottfried Walther (1684-1748) Leben und Werk 

Georg Schünemannin 1933 Bach-Jahrbuchissa julkaisemia kohtia kirjeistä. Brodden teos 

edustaa lajiltaan suosittua elämä ja teokset -tyyppistä ratkaisua. Jukka Sarjalan mukaan 

tämän tyypin teosten ongelmana on kohdehenkilön ja ympäristön suhteuttaminen toisiinsa 

ja teosten yhdistäminen tähän. Usein teokset jätetään pois, koska niiden käsitteleminen 

koetaan vaikeaksi. (Sarjala 2002,124.) Brodde on onnistuneesti ja toimivasti jakanut teok-

sensa kahteen selkeään osaan. Waltherin elämä kerrotaan erikseen ja teokset toisessa osas-

sa. 

 

Seuraava merkittävä tapaus Waltheriin kohdistuvassa tutkimuksessa oli vuonna 1987, jol-

loin Klaus Beckmann ja Hans-Joachim Schulze julkaisivat säilyneet Waltherin kirjoittamat 

kirjeet teoksessa Johann Gottfried Walther: Briefe. Teos on erittäin ansiokas, koska se si-

sältää kirjeiden lisäksi myös jokaisesta kirjeestä tehdyn kommentaarin. Toimittajat toteavat 

esipuheessa kirjeissä olevan paljon sellaista, joka jää selvittämättä (Beckmann & Schulze 

1987, 11-12).  

 

2.4 Tutkimusaineiston kuvaus 

 

Tässä tutkimuksessa käytettävät lähteet ovat monimuotoisia. Ne vaihtelevat kirjeistä ja 

nuoteista teoreettisiin kirjoituksiin ja erilaisiin tutkimusartikkeleihin. Primäärilähteiksi on 

luokiteltu Waltherin elämän aikana tuotetut lähteet. Tämän perusteella niihin kuuluvat J. G. 

Waltherin itse kirjoittamat kirjeet ja teokset, sekä muutamia aikalaisten kirjoituksia Walt-

herista. Kaikki käytössäni olleet primäärilähteiksi luokittelemani aineistot ovat muuttamat-

tomia uudispainoksia 1700-luvulta, joten niiden asiasisältö on myös muuttumatonta. Ne 

voidaan sisällöllisesti rinnastaa primäärilähteiksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksen kannal-

ta on irrelevanttia pysähtyä pohtimaan vesileimoja tai muita aitoutta todistavia tekijöitä. 
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Tärkein yksittäinen lähde on Beckmannin & Schulzen toimittamat 47 J. G. Waltherin kir-

jettä. Nämä muodostavat tutkimuksen rungon. Kirjeet tarjoavat paljon sellaista tietoa, mitä 

ei ole aiemmin täysipainoisesti hyödynnetty Walther-tutkimuksessa. Tätä kokonaisinfor-

maatiota sovelletaan aikaisempaan tutkimustraditioon. Suurin osa kirjeistä on kirjoitettu 

Wolffenbüttelin kanttorille Heinrich Bokemeyerille, mutta mukana on myös kirjeitä mm. 

barokin teoreetikoille Johann Matthesonille ja Lorenz Christoph Mizlerille. Mukana näissä 

kirjeissä on muutamia Waltherille lähetettyjä kirjeitä, jotka ovat toimineet joidenkin kirjei-

den liitteinä. Kirjeet ovat suurilta osin yksityisiä ja luottamuksellisesti kirjoitettuja. Tästä 

viestii monessa kirjeessä oleva latinankielinen lausahdus Sub Rosa7, joka merkitsee luot-

tamuksellisesti (Kivimäki 1998, 540). Kirjeisiin voi esittää muutamia varauksia juuri sen 

suhteen, kuinka yksityisellä tasolla ne on kirjoitettu. Kuitenkin ne heijastelevat vahvasti 

aikaa ja yhteiskuntaa. Kirjeet ilmaisevat rivien väleissä mahdollisesti jopa jotain Waltherin 

luonteesta. Olisi kuitenkin voinut olettaa Waltherin puhuvan teoksistaan enemmän nimillä. 

Pohtimisen arvoista on tällöin, mikä yksittäisen teoksen käsite on ollut barokin aikana.  

 

Waltherin säilyneet kirjeet ovat ajalta 1702-1747. Ensimmäinen kirjeistä on hakukirje Er-

furtin Tuomaskirkon johtokunnalle kesäkuussa 1702. Tästä alkoi Waltherin ura urkurina. 

Viimeinen kirjeistä on vuodelta 1747, vuotta ennen Waltherin kuolemaa ja sen on luulta-

vimmin Waltherin pojan Johann Christophin kirjoittama. Kirjeistä on mainittava erityisesti 

kaksi elämäkertakirjettä. Varhaisempi (Beckmannin & Schulzen kirjassa kirje nro 9) on  

kirjoitettu Bokemeyerille 3. 10. 1729. Myöhempi  elämäkertakirje (kirje nro 37) on kirjoi-

tettu Matthesonille 28.12.1739. Se on ollut pohjana Waltherin omaelämäkertaan Mattheso-

nin teoksessa Grundlage Einer Ehren-Pforte. Bokemeyerille kirjoitettu kirje on luonteel-

taan yksityisluontoinen ja siinä Walther avautuu enemmän elämästään kertoen tuntemuksi-

aan mm. opettajistaan, pettymyksistään ja riemuistaan. Matthesonille kirjoitettu kirje on 

ytimekkäämpi ja liikkuu yleisemmällä tasolla, koska se oli tarkoitettu julkaistavaksi. Kir-

jeenvaihto Bokemeyerin kanssa on toiminut monella tasolla. Tärkein tehtävä on ollut sä-

veltäjien ja muusikoiden elämäkertatietojen hankkiminen Waltherin Musicalisches Lexico-

nia (1732) varten. Bokemeyerillä oli omat kontaktinsa sekä pääsy Wolffenbüttelin herttuan 

kirjastoon. Tämän ohella ajatuksia vaihdettiin ajan musiikkielämän piirteistä, musiikin 

                                                
7 Ruusu käsitetään vaitiolon symbolina. Kirjailija Dan Brown esittää kirjassaan The Da Vinci Code s. 273- 
274 mielenkiintoisen tulkinnan Sub Rosa-lausahduksen alkuperästä. Tämän mukaan ruusu ripustettiin sen 
oven ulko- tai yläpuolelle, jonka takana käsiteltiin luottamuksellisia asioita. Dan Brown: The Da Vinci Code 
(2003) London: Corgi Books. 
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teoriasta ja tietenkin myös hieman henkilökohtaisesta elämästä. Molemmat olivat myös 

alkemistejä. Harmiksemme kirjeenvaihto on säilynyt yksipuolisena. Tässä tutkimuksessa 

kirjeisiin viitattaessa käytetään lähdemerkintämuotoa (Walther, kenelle, kirjeen päiväys / 

Beckmann & Schulze 1987, sivunumero), ja kommentaariin viitattaessa pelkästään 

(Beckmann & Schulze 1987, sivunumero). 

 

Muut Waltherin omista käsistä lähtöisin olevat primäärilähteet ovat Waltherin teoreettiset 

teokset eli vuonna 1708 kirjoitettu sävellysoppi  Praecepta der Musicalischen Composi-

tion8 ja  jo mainittu 1732 julkaistu Musicalisches Lexicon9. Loput primääriaineistoksi luo-

kiteltavat tekstit ovat Johann Matthesonin kirjoittamia tai toimittamia. Waltherin omaelä-

mäkerta ilmestyi, kuten on jo todettu, Matthesonin toimittamassa teoksessa Grundlage 

Einer Ehren-Pforte. Lisäksi Mattheson on kirjoittanut kaksi suosiollista artikkelia Walthe-

rista teoksissaan Critica Musica II ja Der Vollkommene Capellmeister. Kirjeiden primääri-

lähdemäärittelyn  tapaan myös näiden teosten uudelleenjulkaisut voidaan rinnastaa primää-

rilähteiksi, koska sisältöä ei ole muutettu.  

 

Primäärilähteiden lisäksi aineisto koostuu moninaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Tärkein 

tutkimuskirjallisuuteen luettava teos on jo mainittu Brodden väitöskirja vuodelta 1937. 

Teos painottuu kokonaisuuteen verrattuna melko lyhyen elämäkerran jälkeen teoksiin, eri-

tyisen vahvasti koraaleihin. Lexiconin Brodde ohittaa melkein kokonaan ja kirjoittaa siitä 

hyvin lyhyesti. Brodden teosta leimaa nykyajan näkökulmasta varsinkin elämäkertaan pai-

nottuva lähteiden käytön huolimattomuus. Tässä työssä tullaan painottamaan niitä osia 

Waltherista, joita Brodde ei ole paljoakaan tutkinut sekä pyritään oikaisemaan muutamia 

virhepäätelmiä. 

 

Muu tutkimuskirjallisuus voidaan jakaa aihealueittain karkeasti muutamaan ryhmään. 

Elämäkerran kokoamisessa on käytetty Brodden teoksen ohella tukena muutamia Johann 

Gottfried Waltherin elämästä ja hänen teoreettisista teoksistaan kertovia melko suppeita 

elämäkerta-artikkeleita, jotka jäävät hyvin pintapuolisiksi. Ajankuvan hahmottamisen kan-

nalta  tarpeellisia ovat monien Bach-elämäkertojen lisäksi barokin ajasta kertovat yleisesi-

                                                
8 Breitkopf & Härtel julkaisi ensimmäisen kerran käsikirjoituksen vasta vuonna 1955. Toimittajana oli Peter 
Benary. 
9 Tässä tutkimuksessa käytetään Lexiconista vuonna 2001 otettua painosta, jonka on toimittanut Friederike 
Ramm (Bärenreiter). 
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tykset. Näistä voidaan mainita esimerkiksi Andersonin Barokin musiikki Monteverdistä 

Händeliin. Barokkia ja yhteiskuntaa yleisellä tasolla käsittelevä teos Companion to Baro-

que Music sisältää myös runsaasti lyhyitä tietoja eri alueiden barokkisäveltäjistä. Erityisesti 

musiikkiin ja urkumusiikkiin painottuvaa ajankuvaa määrittäessäni olen käyttänyt Peter 

Williamsin uraa uurtavaa kolmiosaista kirjasarjaa The Organ Music of J. S. Bach. Robert 

L. Marshall esittelee teoksessaan The Music of Johann Sebastian Bach barokin ajan käsi-

tystä kosketinsoittimista ja käytettyjen nuottiviivastojen lukumäärän yhteyksistä. Waltherin 

säilyneissä nuoteissa on sekä kolmelle että kahdelle viivastolle kirjoitettuja teoksia.  

 

Johann Gottfried Waltheria tutkittaessa ei voida ohittaa musiikin teoriaa. Rolf Dammann 

julkaisi musiikin käsitehistoriaan liitetyn tutkimuksen Der Musikbegriff der Deutschen 

Barock vuonna 1967. Teoksessaan hän valottaa sitä, miten musiikista ajateltiin 1600-luvun 

lopulla ja 1700-luvun alkuvuosikymmeninä sekä mitä erilaisia keskiajalta ja renessanssista 

peräisin olevia käsityksiä oli vallalla. Käytännön sävellysoppia esitellään Joel Lesterin 

kirjassa Compositional Theory in the Eighteenth Century. Lester pohtii partimento-

tradition ja oktaavisäännön merkitystä sävellyksessä ja sen opetuksessa.  

 

Tässä tutkimuksessa tuodaan esiin myös Waltherin kirjeissä usein esiintyvät maininnat  

alkemiasta, jota harrastettiin barokin aikana vielä yleisesti. David Yearsley on tutkinut 

yhteyksiä alkemian ja musiikin välillä vuonna 1998 ilmestyneessä artikkelissaan. Häneltä 

on myös ilmestynyt vuonna 2000 kirja, jossa aihetta tarkastellaan vielä laajemmassa kon-

tekstissa. Tutkimustraditio on aiemmin ohittanut ja koettanut peitellä ylipäänsä sitä, että 

alkemiaa olisi harrastettu. Esimerkiksi Waltherin kirjeitä 1930-luvulla esitellyt Georg 

Schünemann ilmaisi pettymyksensä ja turhautumisensa alkemian esiintymiseen kirjeissä ja 

pyrki jopa vierittämään syyn kirjeenvaihdon toiselle osapuolelle eli Heinrich Bokemeyeril-

le (Schünemann 1933, 117). Myöskään Waltherin kirjeet julkaisseet Beckmann & Schulze 

eivät kiinnittäneet paljoakaan huomiota kirjeiden kirjoittajan viehtymykseen alkemiaan, 

vaan tyytyvät kuvaamaan esipuheessa sitä odottamattoman vahvana, mutta ajalleen tyypil-

lisenä ilmiönä (Beckmann & Schulze 1987, 11). Alkemian häviäminen liittyy rationalismin 

nousuun ja tämä on nähtävissä myös musiikinteoriassa 1720-luvulta alkaen. Saksalaisen 

rationalismin etujoukoissa marssi Johann Mattheson.    
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Johann Gottfried Waltherin säilynyt musiikki on yhtä vokaaliteosta10 lukuun ottamatta 

uruille sävellettyä. Tässä tutkimuksessa nuottilähteinä käytetään Klaus Beckmannin vuon-

na 1998 toimittamaa Waltherin urkumusiikin kokonaislaitosta, joka koostuu neljästä vih-

kosta. Laajan hyväksynnän saavuttanut sarja on täydellisin olemassa olevista laitoksista. 

Myös tämä editio perustuu Seiffertin luomalle pohjalle, joskin sitä on paranneltu nykyajan 

musiikkitieteellisin standardein ja siihen on lisätty kaikki nykyään saatavilla olevat Walt-

herin urkuteokset (Beckmann 1998b, 6).  

 

Waltherin urkuteosten levytyksissä on viime aikoina yhä enenevässä määrin alettu käyttää 

urkuri Heinz Lohmannin 1970-luvulla hahmottelemaa LV11-numerointia. Siitä on olemassa 

maininta hänen kirjoittamassaan teoksessa Handbuch der Orgellitteratur (1975).  Loh-

mannin tarkoituksena oli julkaista Böhmin, Buxtehuden, Scheidtin, Waltherin ja Zachowin 

teosluettelot tämän LV-luettelon nimellä. Näistä ainoastaan Friedrich Wilhelm Zachowin 

(1663-1712) luettelo on ilmestynyt. Johann Gottfried Waltherin teosten osalta LV-numerot 

ilmestyivät Lohmannin toimittamassa J. G. Waltherin Ausgewählte Orgelwerke–

nuottikokoelman esipuheessa.12 Numerointi on tosin vaillinainen, koska kysymyksessä on 

vain valikoima Waltherin urkuteoksia. Työ näyttää joko jääneen häneltä kesken tai sitä ei 

ole julkaistu kokonaisuudessaan missään yhteydessä. Tässä työssä LV-numerointia tullaan 

käyttämään niiden teosten kohdalla, joista se on olemassa.  

 

 2.5 Tutkimustehtävä ja -menetelmät 

 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin ratkaisuun esittää teokset ja elämäkerta erikseen, koska 

tarkkaa tietoa Waltherin teosten syntyajoista ei ole – vain yleisiä suuntaviivoja. Teosten 

esittämistä erillisessä osassa puoltaa edellä esitetty pohdinta säveltäjäkuvasta ja teosten 

kuulumisesta erottamattomasti siihen. Tutkimuksen pääasiallinen tehtävä on selvittää Jo-

hann Gottfried Waltherin elämänkaarta ja sen vaiheita. Tämän muodollisesti kahteen osaan 

jakautuvan tutkimuksen kummallekin osalle on oma tutkimuskysymyksensä. Linkki näiden 

kahden kysymyksen välille muodostuu historiakontekstista.  

 

                                                
10 Kyrie, Christe, Kyrie eleison über Wo Gott zum Haus nicht giebt sein Gunst (säilytyspaikka Staatsbiblio-
thek zu Berlin). 
11 Lohmann Verzeichnis. 
12 Henkilökohtainen tiedonanto Jaakko Tuohiniemeltä 23.04.2004. 
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Ensimmäisessä osassa eli elämäkerrassa tutkimuskysymyksenä on: Mitä Johann Gottfried 

Waltherin elämässä tapahtui? Waltherin elämän vaiheet esitetään kronologisessa järjestyk-

sessä. Tarkoituksena on selvittää ja tuoda esiin Waltherin elämän tapahtumia ja sitoa niitä 

ympäröivään yhteisöön kirjoittamalla myös ajan tavoista ja saksalaisesta yhteiskunnasta. 

Waltherin elämäkerran ympärille muodostuvia teemoja ovat säveltäminen, urkurin tehtävät 

ja opettaminen. Julkista ja yksityistä elämää ja niiden välistä vaikutusta heijastelee Walthe-

rin alkemistinen harrastuneisuus. Erittäin tärkeänä osana elämäkertaa on Waltherin teoreet-

tisen pääteoksen Musicalisches Lexiconin syntyprosessin kuvaaminen. Waltherin moninai-

set ja laajat yhteydet barokin muihin säveltäjiin antavat myös kuvan hänen merkityksestään 

aikalaistensa keskuudessa.  

 

Toisessa osassa Waltherin urkuteoksia tullaan käsittelemään siinä mittakaavassa, kuin tä-

män biografiaan painottuvan työn puitteissa on mahdollista. Waltherin teokset voidaan 

jakaa seuraavasti: 

 

TAULUKKO 1. Waltherin urkuteosten tyypit ja lukumäärät. 

Teostyyppi Lukumäärä 

Koraalit 13213 

Konserttosovitukset  14 

Preludit / toccatat ja fuugat 6 

Alcuni Variationi del Sigr Corelli E-duuri 1 

Konsertto  G-duuri 1 

 

Tämän osan tutkimuskysymys liittyy teosten tyylipiirteisiin. Millaisia hänen sävellyksensä 

olivat piirteiltään? Teosryhmät tullaan esittämään tasapuolisesti ja huomio kiinnitetään 

niiden tyyliin. Analyysin pohjana käytetään Jan LaRuen tyylianalyyttista metodia, jota hän 

esittelee teoksessaan Guidlines for Style Analysis. Huomiota kiinnitetään laajoihin, ylim-

män tason havaintoihin, jotka soveltuvat teosryhmien analysointiin.  

 

 

 

 

 

                                                
13 Beckmannin edition numeroinnin mukaan. 
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3 JOHANN GOTTFRIED WALTHERIN ELÄMÄ  

 

 

Tämä tutkimus sijoittuu maantieteellisesti Thüringeniin ja sen kaupunkeihin Erfurtiin ja 

Weimariin. 1600-luvun lopussa Saksassa oli satoja pieniä melko itsenäisiä ruhtinaskuntia, 

jotka kaikki olivat löyhin sidoksin osa Pyhää Saksalais-Roomalaista keisarikuntaa. 

Thüringenin maakunta Keski-Saksassa on tuottanut helmoistaan monia musiikin historian 

suuria nimiä. Sen on katsottu tarjonneen miellyttävän ympäristön ryhtyä muusikoksi. 

Thüringenin ilmapiirissä varttui muusikkotyyppejä, joille oli tyypillistä konservatiivisuus 

ja sitoutuminen perinteisiin ja tätä kehitystä tuki ajan yhteiskunnallinen, poliittinen ja 

uskonnollinen ilmapiiri (Boyd 1991, 17). Thüringen levittäytyy itään Eisenachista ja on 

hyvien kulkuyhteyksien varrella. Osavaltion halki nimittäin kulkee tie Frankfurtista 

Leipzigin ja Dresdenin kautta Varsovaan. Maisemat, jotka eivät ole paljoa muuttuneet 

sitten 1600-luvun, ovat täynnä puiden peittämiä mäkiä ja laaksoja. (Young 1970, 1-2; 

Boyd 1991, 15.)  

Tiedetään, että Erfurtin kaupunki on perustettu vuonna 742. Sinne perustettiin Saksan nel-

jäs yliopisto vuonna 1392. Tätä yliopistoa kävi myös evankelis-luterilaisen kirkon perusta-

ja Martti Luther. Thüringen onkin luterilaisuuden ydinaluetta ja tällä on ollut vaikutuksen-

sa kirkkomusiikin syntyyn ja rikkauteen tällä alueella. Luther piti musiikkia yhtenä tär-

keimmistä jumalanpalveluksen ja ihmiselämän elementeistä. Erfurt sijaitsi strategisesti 

tärkeässä paikassa, minkä vuoksi se kiinnosti sekä ruotsalaisia että Saksin vaaliruhtinasta. 

Kaupunki oli joutunut näkemään paljon sotia tämän takia. 30-vuotisen sodan päättänyt 

Westphalenin rauha 1648 toi kaupunkiin vakaammat olot, mutta sodan seurauksena velkaa 

oli paljon ja toipuminen vei kauan. (Young 1970, 10-11, 30, 32.) 

 

3.1 Waltherin suvun tausta ja Johann Gottfriedin varhaislapsuus 

 

Johann Gottfried Waltherin suku polveutuu vanhasta thüringeniläisestä suvusta. Ensim-

mäiset viitteet Walther-sukuiseen henkilöön ovat 1500-luvun alusta, jolloin Erfurtin asia-

kirjoissa mainitaan parkkuri Claus Waltherin nimi. Seuraavan kerran Waltherin nimi esiin-

tyy erfurtilaisessa menettelytapakertomuksessa vuonna 1650, jolloin asiakirjoista löytyy 

maininta Balthasar Waltherista. (Brodde 1937, 1.) Waltherin suku on siis asunut Erfurtissa 

ainakin 1500-luvulta alkaen.  
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J. G. Waltherin isä syntyi 18. joulukuuta 1650 Erfurtissa. Hän sai kasteessa nimen Johann 

Stephan. Hän hankki itselleen kutojan ammatin ja kuului Erfurtin porvareihin. (Mattheson 

1740, 387). Waltherin isän puolen sukulaisista ei ole säilynyt tietoja. Waltherin äiti Martha 

Dorothea o.s. Lämmerhirt oli syntynyt 27. kesäkuuta vuonna 1655. Lämmerhirtit olivat 

kuuluisaa thüringeniläistä musiikkisukua ja asuneet myös sukupolvia Erfurtissa (Young 

1970, 34). Juuri tämän äitinsä suvun kautta J. G. Walther on sukua Bacheille ja siten myös 

aikalaiselleen Johann Sebastian Bachille (Ks. liite 1). Lämmerhirtien suvussa olevan musi-

kaalisuuden on täytynyt vaikuttaa molempien musiikinlahjoihin (Wolff 1980, 786). Walt-

herin isän puoleisen suvun musiikillisista lahjoista ei ole säilynyt minkäänlaisia viitteitä.  

 

Johann Stephan Walther avioitui Martha Dorothean kanssa 27. lokakuuta 1678. Kuuden 

vuoden naimisissa olon jälkeen Martha Dorothea ja Stephan Waltherin perheeseen esikoi-

sena syntyi poika 18. syyskuuta 1684. Martha Dorothean raskaus on luultavasti edennyt 

hermostuneessa ilmapiirissä, sillä 1683 Erfurtissa oli raivonnut rutto14 (Yearsley 2002, 12). 

Hän kuitenkin välttyi saamasta  tartuntaa. Syntynyt poika kastettiin Johann Gottfriediksi 

ajan tavan mukaan kolmen päivän päästä syntymästään 21. syyskuuta Erfurtin Baarfüsser-

kirkossa. Myöhemmin perheeseen syntyi vielä kaksi tytärtä – Magdalena Dorothea syntyi 

1687 ja kuopus Anna Sibylla 1694. Waltherin lapsuuden perhe-elämästä on vain muutamia 

mainintoja hänen kirjeissään. Perhe ei liene ollut mitenkään varakas, koska Walther mai-

nitsee samassa kirjeessä äitinsä auttaneen perheen elannon hankkimisessa ompeluksillaan 

isän ammatin suomien puutteellisten tulojen vuoksi15. (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / 

Beckmann & Schulze 1987, 66 .) 

 

Perhe muutti toisen lapsen synnyttyä vuonna 1688 Junkersand – nimisen kadun varteen, 

taloon numero 3, jonka edessä virtaa Gera-joki (Beckmann & Schulze 1987, 222). Talo on 

kaupungin keskustassa lähellä kaupungintaloa. Talon sijainti saattaisi merkitä perheen äkil-

listä vaurastumista. Asianlaita lienee kuitenkin ollut toisenlainen. Spitta kertoo tuossa 

osoitteessa asuneen Lämmerhirtien sukua (Spitta 1880, 174), joten mahdollisesti Stephan 

Waltherin onnistui saada asunto tuosta osoitteesta vaimonsa sukulaisuuden kautta.  

 
                                                
14 Johann Pachelbel menetti tässä kulkutaudissa vaimonsa ja lapsensa (Yearsley 2002, 12). 
15 ” [...]die den Vater in seiner sehr verfallenen und Nahrungs-losen Profeßion mit Putzmachen und Nehen im 
Leben getreülich secundiret[...]” 
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Osoitteessa Junkersand 1, eli Waltherien naapurissa, asui säveltäjä Johann Pachelbel 

(1653-1706)  perheineen. J. G. Waltherin leikkitoverina oli Pachelbelien poika Wilhelm 

Hieronymus (1686-1764). (Beckmann & Schulze 1987, 222.) Tätä kautta hän on varmaan-

kin tutustunut ensimmäistä kertaa Pachelbelin musiikkiin, joka myöhemmin näytteli tärke-

ää osaa hänen musiikillisessa kehityksessään ja vaikutti hänen tyyliinsä.  

 

3.2 Oppivuodet 

 

Johann Gottfried aloitti koulunkäynnin kotiopetuksen muodossa jo 4-vuotiaana. Hänen 

opettajanaan toimi Erfurtin apteekkari, jonka nimeä ei tiedetä. (Walther Bokemeyerille 

3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 66.) Varsinainen koulunkäynti aloitettiin yleensä 

noin seitsemän vuoden iässä ja valittavana oli joko latinankielinen tai saksalainen koulu. 

Molempien oppiainevalikoimaan kuuluivat keskeisesti uskonto, kielioppi ja aritmetiikka. 

(Wolff 2000, 27-28.) 1500- ja 1600-lukujen periaatteena oli ollut opettaa latinaa, dialek-

tiikkaa ja retoriikkaa yliopisto-opintoihin valmistavina aineina. Tunnustuksellisessa protes-

tanttisessa suuntauksessa ne edustivat humanistista ajattelutapaa. (Kremer 1991, 127.) Mu-

siikkia ei korostettu itsenäisenä aineena, vaan se oli osa jokapäiväistä elämää, jonka toteut-

tamiseen osallistuivat sekä opettajat että oppilaat koko yhteisön musiikkielämässä erityi-

sesti yliopistokaupungeissa kuten Erfurtissa (Boyd 1991, 16). Saksankielisissä maissa 

muusikot oppivat musiikin alkeet (esimerkiksi mensuraalinotaation, solmisaation ja kirk-

kosävellajit) yleensä jo latinakouluissa. Yleisesti käytössä olivat Lateinschul-manuaalit, 

joiden sisältö ei ollut muuttunut paljoakaan sitten 1500-luvun puolenvälin. (Lester 1994, 

171.)  

 

Aikalaistensa tavoin Walther aloitti varsinaisen koulukäyntinsä 7–vuotiaana vuonna 1691  

Erfurtin kauppamiesten Trivial-Schulessa, joka oli latinakoulu. Perinteisten aineiden ohella 

Johann Gottfried aloitti musiikkiopinnot, joihin kuului aluksi laulu ja myöhemmin koske-

tinsoittimet. Hänen ensimmäisenä opettajanaan toimi Johann Egidius16 Bach (1645-1717), 

joka oli Erfurtin Mikaelinkirkon urkuri ja kaupunginmuusikko. Egidius Bach näyttää kui-

tenkin olleen melko vähän aikaa nuoren Waltherin opettajana. Kirjeessään Matthesonille 

hän mainitsee varsinaisena ensimmäisenä laulunopettajana toimineen silloisen kanttorin 

                                                
16 Tässä työssä käytetään nimestä muotoa Egidius. Saksalaisissa lähteissä nimi kirjoitetaan Ägidius ja englan-
tilaisissa lähteissä nimi on muodossa Aegedius tai Egidius. 
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Jacob Adlungin kuvaten tätä tarkaksi mieheksi. (Walther Matthesonille 28.12.1739 / 

Beckmann & Schulze 1987, 218.) Walther on erehdyksessä sekoittanut tässä kohdin nimiä 

ja hän tarkoittanee Rudolf Ernst Adlungia (1663-1699). Beckmann & Schulze mainitsevat 

ko. kirjeen kommentaarissa (1987, 222) Jacob Adlungin syntyneen vasta vuonna 1699. 

Otto Brodde väittää opettajan olleen Jacobin isä David Adlung (1937, 4), mutta tämä Jaco-

bin isä ei ollut kanttori, jonka tehtäviin laulunopetus olisi kuulunut, vaan pelkästään kou-

lumestari (Walther 1732, 8). Brodden lähteiden käyttöä voi pitää epäilyttävänä, sillä hän on 

perustanut tulkintansa Waltherin kirjeeseen Bokemeyerille 3.10.1729, jossa mainitaan vain 

herra Adlung ilman etunimeä.  

 

Kosketinsoittimissa Johann Gottfriediä opetti aluksi Johann Bernhard Bach (Egidiuksen 

poika). Bernhard Bach siirtyi myöhemmin urkuriksi Magdeburgiin ja Eisenachiin, missä 

hän toimi myös hovin kamarimuusikkona (Walther 1732, 63). Häntä kuvataan taitavaksi 

esiintyjäksi ja säveltäjäksi. Bernhard Bachin musiikkia on säilynyt meidän päiviimme 

Waltherin kopiointityön ansiosta (Spitta 1880, 24). Hänen muutettuaan Magdeburgiin 1699 

Waltherin kosketinsoitinten opettajaksi tuli Kauffmann-kirkon uusi urkuri Johann17 And-

reas Kretschmar. Hän toi mukanaan Eisenachin hovista italialaisen tabulatuurin, jonka poh-

jalta Johann Gottfried alkoi opiskella kenraalibassoa. Sen opetus pohjautui pitkälti Pachel-

belin ja Buttstedtin oppeihin, johon kuului kolmiääninen satsin käsittely. Walther näyttää 

oppineen nopeasti laulamaan, soittamaan ja kirjoittamaan nuotteja, sillä vain alle vuoden 

opiskelujen jälkeen hän pääsi avustamaan jumalanpalveluksissa. (Walther Bokemeyerille 

3.10.1729 ja Matthesonille 28.12.1739 / Beckmann & Schulze 1987, 66-67, 218.) 

 

Vuonna 1697 J. G. Walther siirtyi Efurtin lukioon18. Hän oli tuolloin 13-vuotias. Lukioai-

kanaan hän avusti edelleen jumalanpalveluksissa, jopa katolisessa kirkossa, kuten hän ker-

too Bokemeyerille kirjeessä 3.10.172919. Walther olisi saanut tästä myös palkkaa, mutta 

hän antoi palkkansa kanttorille, koska ei tiennyt paremmasta. Lukiossa ollessaan Johann 

Gottfried osallistui koulun musiikkitoimintaan soittamalla 3-äänikertaisia urkuja ja laula-

malla kuorossa.  (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 67.) 

  

                                                
17 Etunimeksi esitetään joissain lähteissä myös Georg ks. esimerkiksi Beckmann & Schulze 1987 222; 
Hayder 1998, 21).  
18 Ratsgymnasium. 
19 ” [...]auch in die Katolischen Kirchen[...]” 
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Tämä musiikkitoiminta pätevöitti Waltherin ottamaan vastaan vuonna 1702 urkurin viran 

Erfurtin Pyhän Tuomaksen kirkossa, jonne häntä pyydettiin kanttori Johann Conrad 

Leichin suosituksesta. Kesäkuulta 1702 on säilynyt Waltherin korukielinen hakukirje tähän 

virkaan. Kirjeessä hän esittää, että hänet otettaisiin herra Görneriltä vapautuneeseen urku-

rinvirkaan siitä huolimatta, että hän yhä edelleen opiskeli Erfurtin kymnaasissa laulua, soit-

toa ja musiikin filologiaa20. (Walther Tuomaskirkon johtokunnalle kesäkuussa 1702 / 

Beckmann & Schulze 1987, 23.) Walther valittiin virkaan ja hänestä tuli nuorin kolmesta 

kirkon silloisesta urkurista. Hänen ohellaan kirkossa toimivat urkureina Johann Christoph 

Graf ja Johann Christoph Bach (1671-1721). Tuohon aikaan kirkossa olleet urut olivat 

vuodelta 1550, eivätkä ne olleet erityisen hyvässä kunnossa. Myös palkkaus jätti toivomi-

sen varaa, kuten Johann Christoph Bach on todennut (Beckmann & Schulze 1987, 24.) 

 

3.3 Sävellyksen maailmaan 

 

Vuonna 1702 Walther alkoi myös opiskella sävellystä (Walther Bokemeyerille 4.4.1729 / 

Beckmann & Schulze 1987, 32). Hänen ensimmäinen sävellyksenopettajansa oli Johann 

Heinrich Buttstett (1666-1727), joka oli tuohon aikaan Erfurtin ainoa säveltäjä (Walther 

Bokemeyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 67). Hän toimi vuodesta 1691 Er-

furtin Prediger-kirkon urkurina ja myös kaupungin katolisissa kirkoissa. Buttstett oli opis-

kellut Johann Pachelbelin johdolla ja oli julkaissut myös yhden teoreettisen kirjoituksen – 

Ut, mi, sol, re, fa, la, tota musica et harmonia aeterna vuonna 1716. (Sadie 1990, 186.) 

Opetus Buttstettin luona oli kallista ja tehotonta. Ei oikein tiedetä, oliko kyseessä pedago-

ginen taitamattomuus vai henkilökohtaisten kemioiden yhteensopimattomuus. Walther 

kirjoittaa Buttstettin olleen häntä kohtaan hyvin salamyhkäinen21. Walther joutui maksa-

maan kaikista opetuksessa käytetyistä kirjoituksista. Samanaikaisesti alkaneet lain ja filo-

sofian opinnot Erfurtin yliopistossa tulivat liian kalliiksi hänelle ja Johann Gottfried päätti 

luopua yliopisto-opinnoista ja omistautua yksin ja kokonaan musiikille. (Walther Boke-

meyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 68.) 

 

                                                
20 ” [...]ich nebst dem Studio Philologico der edlen Music, sowol vocaliter als instumentaliter jeder zeit obge-
legen [...]” 
21 ” [...]mein Lehrmeister sehr heimlich gegen mir war [...]” Saksan kielessä sana gegen, joka on tässä kään-
netty ”kohtaan”, ilmaisee negatiivista tuntemusta olla jotain vastaan. 
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Walther selostaa kirjeessään Bokemeyerille 3.10.1729 opiskelustaan Buttstettin ohjaukses-

sa. Päivittäisessä opetuksessa käytettiin jesuiittojen tunnettua Architectonice Musices uni-

versalis-teosta, joka on painettu Ingolstadtissa vuonna 1631 ja sen oli kirjoittanut pseudo-

nyymi W.  Schonleder. Buttstett antoi Waltherille harmonisen basson22 ja sen päälle hänen 

piti kirjoittaa kotona ylä-ääni, jonka opettaja sitten korjasi nopeasti tultuaan soittamasta 

Pyhän Pietarin luostarista. Opetusta oli siis myös iltaisin ja Walther sai mukaansa uuden 

tehtävän, jota hän lähti tekemään odotettuaan Buttstettia ensin pitkään. Walther koki, ettei 

saanut tarpeeksi hyvää opetusta Buttstettiltä ja tämän takia hän hankki itselleen suurin kus-

tannuksin musiikin teoriasta kertovia kirjoja, kuten Andreas Werckmeisterin kirjoituksia 

sekä Athanasius Kircherin Musurgia Universalis-teoksen ja Robert Fluddin teoksen Ut-

riusque Cosmi metaphysica. Walther kuvaa näitä mykiksi opettajiksi, joilta sanoi oppi-

neensa hyvin paljon. (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 68.) 

Tässä vaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota Waltherin heräävään kiinnostukseen kerätä 

kirjoja ja erityisesti näiden kirjojen nimekkeisiin. Näillä teoksilla on ollut yhteytensä Walt-

herin myöhemmän elämänvaiheen kiinnostuksenkohteisiin.  

 

Walther kertoo näiden kirjojen herättäneen hänessä paljon kysymyksiä koskien erityisesti 

koraalilaulujen muotoa. Buttstettin vastaukset koskivat yksittäisiä tapauksia, eikä niitä voi-

nut yleistää käytettäväksi sävellyksen opiskelussa kokonaisvaltaisesti. He käsittelivät myös 

Johann Theilen kirjaa kaksinkertaisesta kontrapunktista23, josta Buttstett salli Waltherin 

kopioida vain muutamia lukuja. Päästyään eroon Buttstettin huonosta opetuksesta hän sai 

Buttstettin pojan kautta kokonaisuudessaan käsiinsä Theilen traktaatin. (Walther Boke-

meyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 68.) Theile ja hänen kirjoituksensa 

osoittautuivat myöhemmin tärkeiksi Waltherille.  

 

Johann Gottfried Waltherin ensimmäinen kirjojenhankkimistarkoituksessa tehty matka 

suuntautui Frankfurt am Mainin kirjamessuille ja Darmstadtiin syksyllä 1703. (Beckmann 

& Schulze 1987, 219 / Walther Matthesonille 28.12.1739.) 1400- ja 1500-lukujen vaihtees-

ta lähtien Frankfurt am Mainin messut toimivat kirjakauppiaiden kokoontumisina ja niissä 

tapahtui myös materiaalien vaihtoa kirjakauppiaiden kesken. Toinen tärkeä kirjamessukes-

kus oli Leipzig, jonka merkitys kasvoi 1700-luvun puolella. Näitä messuja järjestettiin 

                                                
22 ” [...]und also harmonischen Baß gab, worüber ich die Ober-Stimmen zu Hause bauen muste[...]” 
23 Unterricht von denen gedoppelten Contrapuncten. 
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kaksi kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä. Vierailijoihin kuului kirjakauppiaiden ohella 

oppineita ja muusikoita. (Beißwenger 1998, 246.) Waltherin kiinnostus musiikkia käsitte-

levien kirjojen ja nuottien keräämiseen alkoi saada yhä ammattimaisempia piirteitä24.  

 

Barokin urkuri oli monitaitaja, joka hakeutui oppiin myös oman alueensa ulkopuolelle. 

Monet saksalaiset urkurit tekivät opintoretkiä kuuluisien urkurien luokse ja he saivat tark-

kailla näitä mestareita työssään. (Williams 1984, 32-42.) Vuonna 1704 Walther vieraili 

tällaista tarkoitusta varten Halberstadtissa ja Magdeburgissa. Halberstadtissa asui Andreas 

Werckmeister (1645-1706), missä hän toimi Pyhän Martinuksen kirkon urkurina. Werck-

meister oli myös hyvin tunnettu teoreettisista kirjoituksistaan. Hän oli ymmärtäväinen 

nuorta Waltheria kohtaan. Werckmeister lahjoitti hänelle Henrici Baryphonin teoksen 

Pleiades Musicae sekä Buxtehuden urkuteoksia. Walther  on todennut saaneensa ”vähäi-

set” taitonsa juuri Werckmeisterilta, koska sai seurata hyvän säveltäjän työskentelyä ja 

kävi tämän kanssa myöhemmin kirjeenvaihtoa. (Walther Matthesonille 28.12.1739 / 

Beckmann & Schulze 1987, 219.) Werckmeisteriin tutustumiseen on varmasti antanut 

pontta jo aikanaan Buttstettin luona läpi käyty Werckmeisterin teos ja sen nuoressa Walt-

herissa herättämät pohdinnat.  

 

Magdeburgissa asui Erfurtista lähtöisin oleva ja Waltherin entuudestaan tuntema Johann 

Graff25 (1669-1709). Sekä Werckmeister että Graff antoivat Waltherin soittaa heidän urku-

jaan. Melko todennäköisesti kyseessä oli Waltherin heiltä saama opetus muodossa tai toi-

sessa. Opetustyyleissä oli nähtävästi ollut eroja, koska Walther kirjoittaa vaikutuksen ol-

leen erilainen kummassakin26. Vuonna 1706 Walther kävi vierailulla lapsuudentoverinsa 

Wilhelm Hieronymus Pachelbelin luona Nürnbergissä. Vierailun aikana Walther sai kä-

siinsä Pachelbelin sekä muiden muusikoiden nuotteja. (Walther Matthesonille 28.12.1739 / 

Beckmann & Schulze 1987, 219.)  

 

                                                
24 Monissa tuon ajan saksalaisissa yliopistoissa opetettiin oppiainetta nimeltä historia literaria, joka pyrki 
tekemään eri tieteenalojen kirjallisuudesta muistinvaraisesti hallittavia kokonaisuuksia usein käsikirjamaises-
sa muodossa (Mäkinen 2001, 55). Tämä on saattanut toimia Waltherin kirjojen hankkimista ja kokoamista 
tukevana aineena. 
25 Joissain lähteissä sukunimen muoto Graf. 
26 ” [...]wiewohl mit ungleicher Wirckung[...]”  
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Vuonna 1707 Walther haki Mühlhausenin Pyhän Blasiuksen kirkon urkurinvirkaa, joka oli 

vapautunut Johann Georg Ahlen27 kuoltua. Walther kuvaa Matthesonille 28.12.1739 lähet-

tämässään kirjeessä luopuneensa hakemisesta kuultuaan Johann Sebastian Bachin hake-

neen tätä virkaa. Bokemeyerille kirjoittaessaan 3.10.1729 hän paljastaa kuitenkin enemmän 

peruutuksensa syistä. Walther perui koesoiton, koska koki kaupungissa paljon vihamieli-

syyttä28. (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 ja Matthesonille 28.12.1739 / Beckmann & 

Schulze 1987, 70, 219-220.) Mistä vihamielisyydestä on ollut kyse, ei selviä tarkemmin. 

 

Halu päästä Erfurtista oli kasvanut Johann Gottfriedin mielessä. Tähän kenties vaikutti 

melko huono palkka, ja  niinpä hän suuntasi katseensa menetetyn Mühlhausenin paikan 

jälkeen kohti  Weimaria. Weimarista oli tullut tärkeä kaupunki 1500-luvulla, jolloin siitä 

tehtiin Saksen-Weimarin herttuakunnan pääkaupunki. Vuoden 1707 tienoilla kaupungissa 

oli suunnilleen  5000 asukasta, joista noin kolmasosa oli suoraan tai epäsuorasti työllistetty 

hoviin (Wolff 2000, 132). Weimar  tunnettiin vanhastaan kulttuurikeskuksena. Kuten kaik-

kialla saksalaisten ruhtinaskuntien alueella, myös Weimarissa elettiin hovin, porvariston ja 

kirkon muodostaman näkymättömän kolmion keskellä. Hovin ja porvariston ero konkreti-

soitui siinä, että hovilla oli ovet avoinna ulkomaailmalle, kun taas porvaristo oli kääntynyt 

sisäänpäin. Näillä kahdella oli vain muutamia kosketuspintoja toisiinsa – yksi parhaimmis-

ta oli musiikki. Näin oli erityisesti pienissä residenssikaupungeissa, joissa hovin musiik-

kielämän lisäksi myös kaupungilla oli oma usein vireä musiikkielämänsä. Hovin muusikot 

avustivat kaupungin kirkollisessa elämässä muutamissa tapauksissa. Toisaalta taas Weima-

rissa 1700-luvun alussa raatimuusikoita ja kaupunginurkuria käytettiin hovin soittajina 

avustamassa (Wolff 2000, 136). Urkurit osallistuivat hovin musiikinopetukseen ja raati-

muusikot saivat ajoittain mahdollisuuden kiinnitykseen hovikapelliin. (Forchert 2000, 40.) 

Weimar oli tunnettu puhdasoppisesta luterilaisuudestaan, jossa arvostettiin jumalanpalve-

luselämää (Lamminen 2003,  280). Kaupunginkirkon urkurilla riitti siis työtä monella sa-

ralla.   

 

 

 

                                                
27 Walther väittää kirjeessään Matthesonille 28.12.1739 urkurin toiseksi nimeksi Rudolph (Beckmann & 
Schulze 1987, 219). Rudolph Ahle oli  kuitenkin Johann Georg Ahlen isä ja kuollut jo 1673 (Boyd 1991, 41). 
28 ” [...]weil aber der Ort mit verhaßt gemacht wurde, schrieb den termin da mich stellen solte auf, und erwar-
tete bequemere Legenheit[...]” 
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3.4 Asettuminen Weimariin 

 

J. G. Walther haki vuonna 1707 Weimarin Pyhille Pietarille ja Paavalille omistetun kirkon 

Samuel Heinzelta vapautunutta urkurin paikkaa. Kirkko tunnetaan myös kaupunginkirkko-

na. Hänen hakemuskirjeensä on päivätty 4. 7. 1707. Siinä Walther korostaa kohteliain sa-

nakääntein soittotaitoaan ja toimimistaan säveltäjänä. (Walther Weimarin kaupunginraadil-

le 4.7.1707 / Beckmann & Schulze 1987, 25.) Hakijoita virkaan oli kaikkiaan yhdeksän, 

mutta  muiden hakijoiden nimiä ei ole säilynyt. Varsinainen hakukoe suoritettiin kahdessa 

osassa ja yhtenä osana siihen kuului itsesävelletyn kantaatin esittäminen. Waltherin kan-

taatti ei ole säilynyt.  25. heinäkuuta kanttorin talossa soitettiin yksityinen koesoitto kau-

punginkanttori Georg Theodor Reinicciuksen ja Samuel Heinzen ollessa lautakuntana. Il-

tapäivällä oli vuorossa yleinen koe kirkossa jossa lautakuntana oli rovasti J. G. Lairitzin 

ohella myös kaupunginraadin jäseniä. 27. heinäkuuta nimittämisjuhlallisuudet päätettiin 

siirtää Mikkelin-päivään, koska Weimariin oli julistettu suruaika 10. heinäkuuta kuolleen 

herttua Johann Ernstin vuoksi. Walther valittiin virkaan 28. heinäkuuta ja kutsuttiin siihen 

seuraavana päivänä. Waltherille annettiin myös oikeus hyväksyä soitto-oppilaita sekä tar-

kastaa urkuja. (Beckmann & Schulze 1987, 26, 137.)  

 

Waltherin työpaikka eli kaupunginkirkko on tyylisuunnaltaan myöhäisgoottilainen ja se on 

rakennettu vuosina 1498-1500. Kirkossa on  alttaritauluna Lucas Cranachin valmistama 

kuuluisa maalaus-triptyykki vuodelta 1555. (Boyd 1991, 53.) Kirkossa olevat urut olivat 

Waltherin aikaan kaksisormioiset. Ne oli rakentanut weimarilainen urkujenrakentaja Junge. 

Uruissa oli pääsormio (Oberwerk) ja selkäpillistö (Rückpositiv) sekä jalkio (Ks. urkujen 

dispositio liite 2). (Williams 1984, 126.) Nämä urut edustivat pohjoissaksalaista tyyliä. 

Pohjoissaksalaisiin urkuihin rakennettiin usein selkäpillistö, kun taas keskisaksalaisissa sitä 

ei käytetty. Rakennustyyleissä oli merkittävä ero, koska viritys oli myös erilainen - poh-

joissaksalaiset urut viritettiin keskisävelisesti ja keskisaksalaiset lähes tasavireisesti. (Wil-

liams 1984, 124; Lehtola 2004b, 16.) 

 

Johann Gottfried Walther meni naimisiin Anna Maria Dresslerin kanssa kesäkuun 17. päi-

vä  vuonna 1708. Hän oli kotoisin Branchenwindasta, läheltä Arnstadtia. Anna Marian isä 

oli räätäli. Myös Johann Gottfriedin isä toimi kangasalalla, joten aviopuoliso näkyy löyty-

neen saman ammattialan piiristä. Kirkollisissa viroissa toimivat henkilöt olivat luterilaisis-
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sa kaupungeissa vahvasti porvaristoa. Perhe edusti sitä vakaata elämäntapaa, jolla oli tär-

keä osa keski-luokan kehittymisessä (Kitchen 1996, 134). Perhe oli erittäin tärkeä Walthe-

rille, ja erityisesti myöhemmässä elämänvaiheessa lastenlasten syntyminen tuntuu tuotta-

neen hänelle paljon onnea. (Walther Matthesonille 28.12.1739 ja Bokemeyerille 23.1.1744 

/ Beckmann & Schulze 1987, 221, 248.) 

 

Waltherin saapuessa Weimariin hovissa oli juuri tapahtumassa vallanvaihto herttua Johann 

Ernstin kuoltua. Saksen-Weimarin herttuakunnassa oli kaksi kanssahallitsijaa – herttua 

Johann Ernst III (1664-1707) ja hänen veljensä Wilhelm Ernst (1662-1728). Johann Erns-

tin kuoltua 1707  puolet hallitsijan vallasta peri hänen poikansa Ernst August (1688-1748). 

Herttua Wilhelm Ernstiä on kuvattu erittäin persoonalliseksi hallitsijaksi ja hovi oli hänen 

aikanaan tunnettu vaatimattoman ja luterilaisuudessaan fanaattisen puhdasoppisen elämän 

viettämisestä. Ernst August oli puolestaan paljon vapaamielisempi hallitsija ja tämä oli 

omiaan aiheuttamaan skismoja kahden hallitsijan, sedän ja veljenpojan, välille. Lisäksi 

vanha herttua Wilhelm Ernst katsoi itsellään olevan enemmän hallitsijan oikeuksia ja Ernst 

Augustin ylittävän valtuutensa toimiessaan myös hallitsijana. Molemmilla oli omat palat-

sinsa, joiden välillä oli katettu käytävä. Wilhelm Ernst eli Wilhelmsburgina tunnetussa 

linnassa ja Ernst Augustilla oli käytössään Rote Schloss eli Punainen linna. (Spitta 1880, 

375; Wolff 2000, 133.) Tähän kahden hallitsijan hoviin Johann Gottfried kutsuttiin vuonna 

1708 opettamaan oman toimensa ohella. 

 

3.5 Praecepta der Musicalischen Composition 

 

Walther sai tehtäväkseen opettaa herttua Ernst Augustin veljeä, musiikillisesti lahjakasta 

nuorta prinssi Johann Ernstiä (1696-1715) sekä näiden sisarta prinsessa Johanna Charlot-

taa. Opetus keskittyi aluksi kosketinsoitinten opiskeluun. Samaisena vuonna Walther kir-

joitti prinssi Johann Ernstille musiikinteorian oppikirjan, nimeltään Praecepta der Musica-

lischen Composition. Se on myös omistettu prinssille tämän nimipäivänä. Tätä teosta ei 

painettu Waltherin elinaikana, vaan se säilyi pitkään käsikirjoituksena29. (Walther Boke-

meyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 70.) 

  

                                                
29 Käsikirjoitus julkaistiin vasta 1955 Peter Benaryn editoimana (Breitkopf&Härtel).  
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Praecepta on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa selitetään musiikin käsitteitä, 

nuottien merkitsemistapoja ja aika-arvoja sekä termistöä. Siitä voisi vielä nykypäivänäkin 

huoletta opiskella musiikin alkeet. Toinen osa Praeceptasta on merkittävä. Siinä kerrotaan 

intervalleista ja niiden suhteista soinnuissa. Sijansa saavat myös äänenkuljetussäännöt ja 

kirkkosävellajit. Oleellisia ovat myös retoriset kuviot. Tätä toista osaa Walther nimittää 

Musica Poeticaksi. (Walther 1708, passim.) Praecepta on eräänlainen yhteenveto 1600-

luvun musiikin teorian piirteistä. Waltherin käsitys retorisista kuvioista on laajempi kuin 

edeltäjiensä. Hän lisää mm. fuugan yhdeksi retoriseksi kuvioksi. (Bartel 1997, 132.) Musi-

ca Poetican osana retoriset kuviot olivat kontrapunktiopin tärkeä alalaji (Eggebrecht 1957, 

63). Waltherin painopiste tämän teoksen kohdalla on kuitenkin ollut pääasiassa käytännöl-

linen ja tavoitteena on ollut antaa prinssille hyviä neuvoja satsin kirjoittamiseen (Barber 

1984, 721). Esimerkikinä tällaisesta käytäntöön suuntautumisesta mainittakoon Waltherin 

viisi syytä käyttää taukoja: 1. Laulajan täytyy saada hengittää ja soittajien levätä, 2. tekstin 

erottamiseen, 3. muodostaa fuugia, koska tauot mahdollistavat fuugan teeman sisääntuomi-

sen, 4. kiellettyjen intervallien välttämiseen ja 5. kuulijan mielenkiinnon herättämiseen. 

(Lester 1994, 158-159.)  

 

Walther kertoo kirjeessään Bokemeyerille 3. 8. 1731 koonneensa Praeceptan sävellysopik-

si, johon hän on koonnut tietoa mm. jesuiitta Schonlederin teoksesta Architectonice Musi-

ces Universalis sekä Christoph Bernhardin ja muiden saksalaisten teoksista. (Walther Bo-

kemeyerille 3.8.1731 / Beckmann & Schulze 1987, 140.) Arnold Schmitz mainitsee mm. 

Johann Georg Ahlen vaikutuksen vahvana taustatekijänä Praeceptassa (Schmitz 1952, 80, 

86). Lähestymistapa on kaiken kaikkiaan 1700-luvun alun saksalaisen maailmankuvan 

mukaisesti matemaattisesti korostunut.  

 

Waltherin elämä oli nousujohteista tuohon aikaan. Sana alkoi kiiriä ympäri kaupunkia hert-

tuaperheestä tulleista oppilaista ja pian myös kaupungin muut aateliset ja porvarit alkoivat 

lähettää lapsiaan Waltherille soitto-oppilaiksi. Hänen oppilainaan tiedetään olleen ainakin 

Jacob Adlungin (1699-1762), Johann Tobias Krebsin (1690-1762) ja Adolf Friedrich La-

besin (1702-1758) (Lohmann 1977, xvi). Lisäksi hankitut sävellystaidot loivat pohjan ur-

kurin ammatin menestykselliseen työhön. Myös perhe alkoi kasvaa. Ensimmäinen lapsi oli 

poika, joka syntyi 3. toukokuuta 1709. Hän sai kasteessa nimen Johann Ludwig. Seuraava-

na vuonna perhe täydentyi tyttärellä, kun Anna Dorothea Walther syntyi 22. kesäkuuta. 
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Kumpikaan näistä kahdesta ensimmäisestä lapsesta ei elänyt aikuisikään. (Beckmann & 

Schulze 1987, 84.) 

 

3.6 Hovikollega J. S. Bach ja yhteiset intressit 

 

Weimariin saapui vuonna 1708 töihin myös Waltherin sukulainen Johann Sebastian Bach. 

Hän oli saanut urkurin viran Weimarin hovista kyllästyttyään Mühlhausenissa kohtaa-

maansa pahasuopaisuuteen. (Boyd 1991, 45.) Bach ja Walther ystävystyivät nopeasti yhte-

nevien työnkuvien ja hovissa toimimisen kautta. Toki nämä kaksi tunsivat ja tiesivät to-

dennäköisesti toisensa sukulaisuutensa kautta jo ennen Weimaria. Työnteko hovissa lähen-

si Waltheria ja Bachia entisestään. Bach joutui Weimarin aikanaan (1708-1717) kiistoihin 

hovissa, koska hän palveli sekä hallitsevaa herttuaa Wilhelm Ernstiä että tämän kanssahal-

litsijaa Ernst Augustia. Kiistojen takana olivat uskonnolliset ristiriidat näiden kahden hovin 

leirin välillä. (Boyd 1991, 61.) Jos Bach ei olisi palvellut molempia, hän ei välttämättä 

koskaan olisi joutunut tekemisiin nuoren prinssin kanssa, joka asui Ernst Augustin hovissa. 

Nuori musikaalinen prinssi Johann Ernst oli myös Bachin oppilaana viulunsoitossa (Spitta 

1880, 410).  

 

Johann Ernst oli hyvin kiinnostunut italialaisesta musiikista ja viehättynyt erityisesti kon-

sertoista. Vuonna 1711 prinssi Johann Ernst lähti opiskelemaan kahdeksi vuodeksi Alan-

komaihin Utrechtin yliopistoon. Tällä matkalla, jolla oli myös osin diplomaattinen ulottu-

vuus (Utrechtin rauha solmittiin 1712-13), prinssi seurueineen vieraili tällöin myös Ams-

terdamissa. Siellä hän lienee kuullut Amsterdamin Niuwe Kerkin kuuluisaa sokeaa urkuria 

Jan Jaakob de Graafia, jolla oli tapana esittää uusimpia italialaisia konserttoja uruille sovi-

tettuna. (Boyd 1991,101; Schulze 1972, 6.) 

 

Tällä välillä Weimarissa Johann Gottfried Waltherin perhe kasvoi. Kolmas lapsi, Johann 

Gottfried nuorempi syntyi 26.9.1712. Kolme päivää myöhemmin pidetyssä kastetilaisuu-

dessa  kummina toimi Johann Sebastian Bach (Brodde 1937, 8; Heyder 1998, 22). Myös 

Waltherin ensimmäiset koraalit painettiin ja julkaistiin 1712 nimellä ”Musicalische Vors-

tellung Zwey Evangelischer Gesänge, nemlich: Meinem Jesum laß ich nicht und Jesu Mei-

ne Freude, Auf dem Claviere zu spielen, entworffen von Johann Gottfried Walthern, Erfurt. 

J. z. Organisten der Kirche S. Petri und Pauli in Weimar”. Julkaistut koraalit oli kaiverret-
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tu kupariin ja ne koostuivat kahdesta partitasta, Meinem Jesum laß ich nicht30 (6 variaatio-

ta) ja Jesu meine Freude31 (10 variaatiota). (Beckmann 1998c, 154.) Vielä vuonna 1715 ne 

olivat Waltherin sanojen mukaan seudun uusimmat julkaistut sävellykset (Walther Boke-

meyerille 19.4.1735 / Beckmann & Schulze 1987, 183). 

 

Walther mainitsee kirjeessä Bokemeyerille 3.10.1729 prinssin palanneen Utrechtista takai-

sin Weimariin kesäkuussa 1713 ja matkustaneen taas maaliskuussa 1714 Wiesbadeniin ja 

Frankfurtiin hakemaan apua heikkoon terveyteensä kylpylöistä. Tänä ajanjaksona 1713-14 

Walther alkoi opettaa prinssille myös sävellystä. Opetuksessa käytettiin Praeceptaa. 

(Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 71.)   

 

On poikkeuksellista, että yhdessä paikassa keskellä Saksaa alkoi ilmestyä yhtäkkiä urku- ja 

cembalosovituksia italialaisten, erityisesti venetsialaisten säveltäjien konsertoista ja näiden 

sovittajina toimivat Weimarin kaupungin ja hovin urkurit. Weimarin hovista oli muotoutu-

nut vuosien 1713 –14 aikana italialaisen musiikin keskus ja sieltä vaihdettiin muiden sak-

salaisten hovien kanssa musiikkia (Schulenberg 1992, 91). Johann Ernst toi nuotteja Wei-

mariin matkaltaan. Hän oli luultavasti vaikuttunut Amesterdamissa kuulemastaan ja hank-

kinut sieltä konserttojen partituureja. Hans-Joachim Schulzen tutkimuksen mukaan Wei-

marin arkistoista nähdään, että prinssille oli annettu lupa käyttää lisää rahaa, koska Ams-

terdamissa ilmaantunut yllättäen ylimääräisiä kuluja (Schulze 1972, 7). Amsterdam oli 

1700-luvun alussa kasvanut nuottien jakelukeskukseksi. Estienne Rogerin nuottikustanta-

mo oli kiinnostunut nuorista, uusista säveltäjistä ja itse Rogerilla oli ilmeisesti laaja koske-

tus tuon ajan musiikilliseen Eurooppaan. Sitä kautta hän sai tietoa myös Italian musiik-

kielämästä. Roger julkaisi ensimmäisenä Vivaldin opuksen III, johon sisältyy Bachin sovit-

tama a-mollikonsertto RV 522 (ko. opuksen nro 4). Sen julkaisuvuosiksi määritellään 

1712-13. (Kolneder 1970, 96.) Williamsin (1980b, 296) mukaan siitä oli kuitenkin aikai-

semmin liikkeellä jo julkaisematon ns. Amsterdamin editio. Tällalaisia Amsterdamissa 

saatavilla olleita konserttoja Walther sekä Bach sovittivat uruille ja cembalolle, luultavasti 

juuri prinssin pyynnöstä. Waltherin säilyneet sovitukset32 (14 kpl) on tehty yksinomaan 

                                                
30 Lohmannin teosluettelossa LV 1. 
31 Lohmannin teosluettelossa LV 2. 
32 Lohmann Verzeichins numerot LV 126-140. 
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uruille33 ja alkuperäisten konserttojen säveltäjiä ovat mm. italialaiset Giuseppe Torelli, 

Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi sekä saksalainen Georg Philipp Telemann. Mukana on 

myös tuntemattomia venetsialaisia säveltäjiä. Bach on sovittanut 5 konserttoa uruille ja 14 

cembalolle. Tarkemmin J. G. Waltherin urkukonserttosovituksia käsitellään tämän tutki-

muksen luvussa 4.  

 

Waltherin ohjauksessa prinssi sävelsi myös itse orkesterille konserttoja ja muita teoksia 

italialaiseen tyyliin. Valmistumistahti on ollut nopea. Walther mainitsee prinssin säveltä-

neen 9:ssä kuukaudessa (3/4 vuodessa) 19 instrumentaali-kappaletta34 (Walther Boke-

meyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 71.)  Williamsin mukaan Waltherin vai-

kutus Johann Ernstin omaan tyyliin on näkyvissä prinssin konsertoissa, jotka ovat enem-

män Waltherin tyylisiä kuin esimerkiksi Vivaldille ominaisia (Williams 1980b, 290).  

 

Waltherin opetustyylistä on säilynyt joitain tietoja. Spittan mukaan Johann Gottfried oli 

opettajana lahjakas. Hänellä oli siihen monia taitoja ja luonteenpiirteitä mm. tarkkuus, vä-

symättömyys ja vaativa luonne yhdistettynä musiikilliseen tietämykseen. (Spitta 1880, 

382.) Soittamisen harjoittelu aloitettiin peruskappaleista eli kenraalibassosta ja koraalien 

soitosta. Metodi oli molemmissa neliääninen. Koraaleissa basso soitettiin urkujen jalkiolla 

ja sormioilla kolme ylempää ääntä, joita voitiin koristella35. (Walther Bokemeyerille 

3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 74.) 1700-luvun alun sävellyksen opetuksessa 

käytettiin seconda practicasta periytyviä muotoja kuten basso continuoa ja oktaavisääntöä 

(règle de l’octave). Niiden pääpaino oli harmonisten idiomaattisten kaavojen omaksumi-

sessa. Mitään yksittäistä kenraalibassokoulua ei kuitenkaan ole olemassa. (Lester 1994, 49-

52.) Kaavat vaikuttivat myös improvisatorisempiin sävellysgenreihin kuten toccatoihin 

(Lester 2001, 64). J. G. Waltherin Praecepta pohjautuu myös satsitekniseen ohjaukseen. 

Vaikka oktaavisäännöstä ei tässä teoksessa olekaan mainintaa, Walther on kuitenkin tunte-

nut oktaavisääntöön perustuvan idean, sillä hän viittaa Lexiconissa musiikillisten oktaavien 

järjestämiseen Francois Campionia koskevassa artikkelissa36 (Walther 1732, 131). Kirjees-

                                                
33 Beckmannin mukaan Berliinissä oleva käsikirjoituskokoelma P801 sisältää kaksi J.G. Waltherin sovitusta 
cembalolle. Teokset ovat Concerto Melante (Telemann) ja Concerto di Marcello. (Beckmann 1998a, 7 n6.) 
34 ”[...]darinnen Sie es so weit gebracht, das 19 Instrumetal-Stücke in der Zeit von 3/4 Jahren von Ihnen 
verfertiget worden[...]” 
35 ”Die Methode in beyden ist 4stimmig, und zwar in den leztern so, dass die Füße den Baß im Pedale abson-
derlich, und die Hände die übrigen 3 Stimme dazu formieren[...]” 
36 Einrichtung der musicalischen Octaven. 
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sään hän kertoo hankkineensa 4 traktaattia mm. Niversiltä, Campionilta, Massonilta ja 

Louliélta, jotka tulivat maksamaan yhteensä 2 riikintaaleria ja 21 groschenia37 (Walther 

Bokemeyerille 3.8.1730 / Beckmann & Schulze 1987, 123). Kommentaarissa mainitaan 

tämän Campionin teoksen olleen nimenomaan oktaavisääntöjä koskenut kirja (Beckmann 

& Schulze 1987, 130). Musikaalisesti lahjakas prinssi tuntuu olleen sävellyksenopettajaan-

sa hyvin tyytyväinen ja osoittaneen häntä kohtaan luottamusta. Walther kertoo olleensa 

usein prinssin luona kutsuttuna ruokapöytään ja viipyneensä usein öisin tämän vuoteen 

vierellä lisääntyneen sairastelun aikana38. (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / Beckmann 

& Schulze 1987, 71.) 

 

Maaliskuussa 1714 prinssi Johann Ernst matkusti Wiesbadeniin ja Frankfurt am Mainiin 

hakemaan apua sairauksiinsa kylpylöistä. Hän ei enää palannut Weimariin ja kuoli 1. elo-

kuuta 1715 Frankfurtissa. Aikalaistensa keskuudessa häntä on pidetty melko taitavana sä-

veltäjänä. Georg Philipp Telemann (1681-1767) julkaisi prinssiltä postuumisti kuusi kon-

serttoa vuonna 171839. Waltherille jäi muistoksi prinssistä yksi näiden konserttojen alkupe-

räinen partituuri, jonka hän oli saanut henkilökohtaisena lahjana. (Walther Bokemeyerille 

3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 71.)  

 

8. heinäkuuta 1715 Walthereille syntynyt neljäs lapsi toi varmaankin lohtua prinssin kuo-

lemasta aiheutuneeseen suruun. Poikavauva sai kasteessa nimen Johann Christoph. Walt-

herin työ kaupunginkirkon urkurina jatkui, samoin vuorovaikutus Bachin kanssa. Urkurien 

työnkuvaan kuuluivat olennaisesti jumalanpalveluksissa käytettyjen urkukoraalien sävel-

täminen. Bachin ja Waltherin urkukoraalit ovat tyyliltään hyvin samankaltaisia. Williamsin 

mukaan Waltherin runsaasti käyttämä kanoninen urkukoraalimuoto on vaikuttanut Bachin 

Weimarissa 1713-1716 kokoamaan Orgelbüchlein-kokoelman tiettyihin koraaleihin (Wil-

liams 1980c, 10). Läheisistä väleistä puhuu myös Bachin varhaisin säilynyt kaanon, jonka 

hän omisti 2. elokuuta 1713 muistoksi läheiselle, mutta nimeämättömälle henkilölle 

(Schmieder 1969, 602). Nuottiesimerkissä 1 on esitetty kaanonin alku. Useat tutkijat, kuten 

                                                
37 Nykyisen eurotaulukon mukaan 207 euroa (Wolff 2000, 578). 
38 ” [...]an Dero Tafel zu speisen, auch sonsten gar offt des Nachts in der Kranckheit bey Ihnen zu blei-
ben[...]” 
39 ”Six CONCERTS à Un violon concertant, deux violons, un Taille, et Clavexin ou Basse de Viole, de feu 
S.A.S. Monsigneur le prince JEAN ERNESTE, Due de Saxe-Weimar, Opera I ma. Par les Soins de Mr. 
G.P.Telemann. 1718”. (Beckmann & Schulze 1987, 190.) 
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Spitta (1880, 387) Lohmann (1977, xvi) ja Yearsley (2002, 48), ovat päätelleet Waltherin 

olleen se henkilö, jolle tämä neliääninen päättymätön kaanon on omistettu.  

 

NUOTTIESIMERKKI 1. J. S. Bachin kaanon BWV 1073, omistettu luultavasti J. G. Walt-

herille.  

 

Walther puolestaan teki Bachille runon40 (Brodde 1937, 9; Lohmann 1977, xvi). 

Hedelmällinen vuorovaikutus on auttanut hiomaan sekä konserttosovituksia että koraaleja 

lajiensa sisällä tyylillisesti yhteneväisiksi. Bach ja Walther ovat molemmat myös olleet 

poikkeuksellisen tietoisia ajassa liikkuneista tyyleistä (Williams 1980a, 111).  

 

Vuonna 1717 Walther sai seurata vierestä Bachin hankaluuksia kahden kanssahallitsijan 

mielipide-erojen vuoksi. Weimarin kapellimestarin Samuel Dresen kuolema loppuvuodesta 

1716 aiheutti asiain kärjistymisen. Herttua Wilhelm Ernst kieltäytyi nimittämästä Bachia 

kapellimestariksi. Kutsu kävi Anhalt-Köthenin hovista ja kaikkien kiemuroitten jälkeen, 

johon sisältyi Bachin pidättäminen, hänet vapautettiin virastaan. (Boyd 1991, 61-63.) Tällä 

tapahtumaketjulla oli myöhemmin vaikutuksensa mm. Waltherin Lexiconissa olevan Bach-

artikkelin lyhyyteen, mikä sai Spittan (1880, 388) virheellisesti väittämään Waltherin ja 

Bachin välien viilenneen. Luultavasti artikkelin lyhyyden perusteena on kuitenkin ollut 

Waltherin poliittinen korrektius hallitsijaansa kohtaan, eikä sensuurin mahdollisuuttakaan 

voida sulkea pois.  

 

3.7 Nousuja ja laskuja 

 

Waltherin perheeseen syntyi 1710-luvun lopussa kaksi lasta. Vuoden 1717 elokuussa syn-

tyi kuolleena poika. Kaksi vuotta myöhemmin 7. elokuuta Walthereille syntyi tytär, joka 

kastettiin Johanna Eleonoraksi. (Beckmann & Schulze 1987, 84.)  

                                                
40 O ! Tag, komm ofte noch, o! froher Tag! an dem uns Gott dich gab, o theurer Bach! Wir danken ihm für 
dich, und flehen um dein Leben, den felten wird der Welt ein solch Beschenck gegeben! 
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Köthenin hovi teki vierailun Weimariin herttua Leopoldin johdolla syksyllä 1721. Walthe-

rin yllätykseksi hänet kutsuttiin hoviin soittamaan, ilmeisesti pitkän tauon jälkeen. Herttua 

Ernst August lähestyi häntä pyytäen soittamaan suloisesti cembaloa vieraille. Seuraavana 

päivänä Waltherin vanha tuttavuus paroni von Smiedel, joka oli sitä nykyä hovimarsalkka-

na, kysyi mitä hän haluaisi vastapalvelukseksi soitostaan. Soiton suloisuus tosin oli kärsi-

nyt Waltherin silmien heikkoudesta, koska hän oli joutunut soittamaan myös viulua ahtaas-

sa ja pimeässä paikassa. Näköön liittyvä vaiva osoitti myöhemmin pahenemisen merkkejä. 

Walther sai kiitokseksi avustaan vierailun yhteydessä hof-musicuksen arvon, johon sisältyi 

luontoisetuina tietty määrä jyviä, ohraa ja puuta. (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / 

Beckmann & Schulze 1987, 71-72.) Nämä luontoisedut ovat helpottaneet kasvaneen per-

heen ruokkimisessa. Samana vuonna Weimarin hovin urkuriksi nimitettiin Johann Caspar 

Vogler (1696-1763), jota Walther arvosti suuresti. Vogler toimi myöhemmin myös Wei-

marin pormestarina. (Sadie 1990, 222.) 

 

1720-luvun vaihteessa Walther toimi aktiivisesti urkurintehtävissä. Hän osallistui ainakin 

kahteen urkujentarkastukseen – vuonna 1718 Klein-Brembachissa ja Buttstädtissä 1724 

(Beckmann & Schulze 1987, 137). Vuosikymmenen alkupuolella Walther yritti julkaista 

kirkkovuoden juhlien mukaan järjestettyä vuosikertaa urkukoraaleista. Tästä on maininta 

Johann Matthesonin Critica Musican osassa II (Mattheson 1725, 175). Niille yritettiin löy-

tää julkaisija, mutta tässä ei ilmeisesti onnistuttu. Walther mainitsee 1729 tehneensä siihen 

mennessä 70 koraaliteosta, joissa on variaatioita (Walther Bokemeyerille 6.8.1729 / Beck-

mann & Schulze 1987, 63). Joulupäivänä 1723 Waltherin perheeseen syntyi tytär, joka sai 

nimen Wilhelmina Maria (Beckmann & Schulze 1987, 84).  

 

Jos Johann Gottfried Waltherin elämä oli tähän mennessä ollut nousuvoittoista sekä uran 

että perheenkin osalta, niin vuodesta 1726 alkoivat vaikeudet. Weimarin kaupungin kantto-

ri Gerog Theodor Reineccius kuoli samaisen vuoden joulukuussa ja virka julistettiin ha-

kuun. Walther haki virkaa omien sanojensa mukaan parantaakseen asemaansa, ei niinkään 

kunnian tavoittelun takia41. Hän vaati 50 floriinia lisää palkkaa, summan, joka yhdessä 

urkurinpalkan kanssa vastasi muiden 12 viran hakijan ilmoittamaa rahamäärää. Näiden 

hakijain joukossa oli myös sellaisia, jotka eivät Waltherin kommentin mukaan ymmärtä-

                                                
41 ” [...]nicht aus Ehrgeitz, sondern meine schwache und nicht hinlängliche Subsistenz zu verbeßern[...]” 
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neet sävellyksestä mitään42. Hänet ohitettiin lopulta virantäytössä. Kanttoriksi valittiin 

Laurentius Reinhardt, joka oli Hildenburgin lukion opettaja. Walther mainitsee hänen 

osanneen säveltää, mutta kitkeränmakuinen kommentti antaa kuvan Reinhardtista laiskana 

ihmisenä. Reinhardt sävelsi 2 vuodessa 3 kuukaudessa vain yhden vuosikerran kantaatteja 

ja kolme Kyrie-sävelmää. Myöskään hänen harjoittamis- ja johtamistapansa eivät saaneet 

Waltherin hyväksyntää; molemmat tapahtuivat ilman partituuria ja Reinhardtin continuo-

soitto ei myöskään ole ollut mitenkään korkeatasoista verrattuna edeltäjäänsä. Walther 

koki tulleensa kaltoin kohdelluksi ja tunsi itsensä avuttomaksi ja lohduttomaksi. (Walther 

Bokemeyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 72-73.) 

 

Samana vuonna alkoi kaupunginkirkossa laaja ja pitkä remontti, jonka takia Walther ei 

myöskään voinut käyttää urkujaan melkein vuosikymmeneen. Hän viittaa monessa kirjees-

sään vuodesta 1726 alkaneeseen ja alati jatkuneeseen remonttiin kutsuen itseään mm. mu-

siikilliseksi leskeksi43. Johann Gottfried koki myös huonoa omatuntoa siitä, ettei seurakun-

ta päässyt osalliseksi urkumusiikista. Vuonna 1731 urkujen selkäpillistön 10 äänikertaa 

olivat jo käytössä – tosin ne eivät kaikki toimineet hyvin ja sormio oli huonossa kunnossa. 

Kirjeiden mukaan tämä ei kuitenkaan estänyt Waltheria säveltämästä remontin aikana ur-

kukoraaleja. (Walther Bokemeyerille 4.4.1729; 6.8.1729; 12.3.1731 / Beckmann & Schul-

ze 1987, 34, 63, 133.) Urkujen vähäiset käyttömahdollisuudet ovat mahdollisesti jättäneet 

jälkensä myös Waltherin urkukoraaleihin, joissa on paljon kahdelle viivastolle kirjoitettuja 

teoksia. Tähän perehdytään tarkemmin luvussa 4. 

 

3.8 Musicalisches Lexiconin synty 

 

Ei tiedetä tarkalleen, milloin Walther on alkanut kerätä tietoja ensimmäistä saksankielistä 

musiikkitietosanakirjaa, Musicalisches Lexiconia, varten. Kirjeiden perusteella näyttää 

siltä, että viimeistään 1720-luvulla aineiston keräystyö oli systemaattista. Eggebrechtin 

mukaan Gerberin musiikkitietosanakirjassa (1789) on ollut maininta, jonka mukaan Walt-

her olisi alkanut koota Lexiconia jo vuonna 1710 (Eggebrecht 1957, 12). Tämä on hyvin 

mahdollista. Olihan Walther jo nuoruudestaan asti ollut kiinnostunut kirjoista ja hankkinut 

itselleen sekä teoreettisia kirjoituksia että nuotteja.  

                                                
42 ” [...]zween Competenten, die die Composition nicht verstanden[...]” 
43 ” [...]jetzo ein Musicalischer Witber bin[...]” 
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Barokin aikana musiikista kertovia teoreettisia teoksia ja sävellyksiä hankittiin monella 

tavoin. Hyvin yleistä oli vaihtaa musiikkiteoksia ystävien kesken (Beißwenger 1998, 242). 

J. G. Walther kävi vuosikymmeniä kirjeenvaihtoa Heinrich Bokemeyerin kanssa ja hänen 

roolinsa Waltherin Lexiconin tietojen kokoamisessa on hyvin merkittävä. Melkein 20 vuot-

ta jatkuneeseen kirjeenvaihtoon liittyy erilaisten musiikkiteosten ja nuottien vaihtoa. Esi-

merkiksi varhaisimmassa säilyneessä kirjeessä hän pyysi Bokemeyeriä etsimään Wolffen-

büttelin kirjastosta siellä painetut teokset, niiden tekijät ja tiedot näistä (Walther Boke-

meyerille 8.3.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 30). Bokemeyerin ohella Walther sai 

apua myös omilta oppilailtaan ja ystäviltään. Konrad Küster on artikkelissaan esittänyt 

myös Bachin olleen Waltherin apuna. Hän perustaa näkemyksensä eräisiin Lexiconin ar-

tikkeleihin, joiden tiedot olivat peräisin Leipzigista. (Küster 1991, 189-191.) 

 

Heinrich Bokemeyerin nimi on mainittu tässä työssä jo moneen kertaan. On siis syytä tar-

kastella lähemmin tätä J. G. Waltherille tärkeää henkilöä. Walther julkaisi Lexiconissa hä-

nen omaelämäkertansa ja siinä esitellään lyhyesti tietoja hänen elämästään. Bokemeyer 

(1769-1751) opiskeli Brunswickissä Pyhän Martin ja Katariinan koulussa ja myöhemmin 

Helsmstedtin yliopistossa. Hänen sävellyksenopettajanaan toimi Georg Österreich. Boke-

meyer siirtyi lyhyiden Brunswickin ja Husumin kanttorinvirkojen kautta Wolffenbütteliin 

vuonna 1717. (Walther 1732, 102.) Omana aikanaan Bokemeyer oli laajalti tunnustettu 

säveltäjä, opettaja ja teoreetikko ja hänen nimensä on mainittu monissa 1700-luvun teoreet-

tisissa kirjoituksissa. Bokemeyerillä oli ilmiömäinen kirjasto, joka koostui kirjoista ja nuo-

teista. Suurin osa tämän kokoelman kirjoista oli kuulunut hänen opettajalleen Österreichille 

ja myös J. G. Walther kasvatti omalla panoksellaan tätä kirjastoa. (Sadie 1990, 159.) Hei-

dän kirjeenvaihtonsa alkoi Lexiconin tietojen kartuttamisesta ja se laajeni kattamaan muita 

elämänaloja.  

 

Kopiointi oli 1700-luvulla hyvin yleinen tapa saada käsiinsä kirjallisuutta. Kopioinnin ta-

poja oli monia. Oppilaat saivat usein jäljentää ilmaiseksi opettajiensa nuottikokoelmia, 

joissa oli mukana myös teoreettisia kirjoituksia ja traktaatteja (Beißwenger 1998, 240). 

Waltherilla ei kuitenkaan ollut tätä mahdollisuutta Buttstettin luona. Buttstett suhtautui 

kokoelmiinsa hyvin suojelevasti ja eräässäkin tapauksessa Walther sai salaa haltuunsa ko-
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pioitavakseen yhden traktaatin vain Buttstettin pojan avustuksella. (Walther Bokemeyerille 

3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 69.)       

 

Kopioitavia materiaaleja lainattiin toisilta yleisesti (Beißwenger 1998, 244). Siinä oli tie-

tenkin riskinsä, kuten Walther mainitsee kirjeessään Bokemeyerille 3.8.1731, ettei enää 

lainaa nuotteja, koska joku nimeämätön oli jättänyt palauttamatta lainaamansa nuotit. Posti 

kulki 1700-luvulla lähettien kautta ja pakettien häviäminen ei ollut tuona aikana mitenkään 

poikkeuksellista. Monissa kirjeissään Walther valittelee postin epäluotettavuutta. Esimer-

kiksi tästä hän kertoo Bokemeyerille vuonna 1741 sattuneesta tapauksesta, jolloin musiik-

kiteoksia sisältänyt paketti  oli lähetetty ajomiehen mukana Erfurtiin ja sieltä edelleen 

Hampuriin. Paketin kulku oli kuitenkin keskeytynyt ja hänen vaimonsa Anna Maria Walt-

her oli lähtenyt paketin perään Erfurtiin. (Walther Bokemeyerille 3.8.1731; 26.1.1741 / 

Beckmann & Schulze 1987, 138, 236.) 

 

Waltherilla oli käytössään myös Weimarin herttuan kirjasto. Herttua Wilhelm Ernst oli 

hyvin kiinnostunut antikvariaateista ja kirjoista ja hän oli perustanut 1702 hoviin kirjaston. 

Sitä johti ensin Salomo Franck ja hänen jälkeensä Johann Matthias Gesner, joka oli myös 

Weimarin lukion vararehtori. (Wolff 2000, 133.) J. G. Walther oli ystävystynyt Gesnerin 

kanssa ja pääsi hyödyntämään kirjaston kirjoja. Waltherin poika Johann Gottfried nuorem-

pi oli Gesnerin myötävaikutuksella ja ohjauksessa suuntaamassa kohti akateemista uraa ja 

viimeisenä kouluvuotenaan hän työskenteli Gesnerin apuna hovin kirjastossa. Pojalle lu-

pailtiin herttuan stipendiä, joka tosin annettiin hänelle vasta muutama vuosi myöhemmin. 

Isä-Walther vieraili omien sanojensa mukaan kirjastossa keskimäärin pari kertaa viikossa. 

(Walther Bokemeyerille 3.10.1729; 19.7.1730 / Beckmann & Schulze 1987, 75, 120.) Bo-

kemeyeriä hän pyysi käyttämään Wolffenbüttelin kirjastoa ja kopioimaan siellä olevista 

kirjoista otteita, mistä on pääteltävissä, että kopioiden valmistaminen oli myös siellä mah-

dollista. (Walther Bokemeyerille 8.3.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 30; Schünemann 

1933, 102.) 

 

Kalliimpia vaihtoehtoja hankkia itselleen alan kirjallisuutta oli ostaa testamentattuja jää-

mistöjä ja osia muista kokoelmista sekä ostaa teoksia kirjamessuilta (Beißwenger 1998, 

245). Waltherin eräs tuntemattomaksi jäänyt oppilas hankki opettajalleen Amsterdamista 

traktaatteja vuonna 1730 (Walther Bokemeyerille 3.8.1730 / Beckmann & Schulze 1987, 
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123). Johann Gottfried oli iskenyt silmänsä myös merseburgilaisen Wilhelm Ernst Hertzo-

gin jälkeensä jättämiin musiikin teoriaa käsitteleviin kirjoihin. Hän ei kuitenkaan loppujen 

lopuksi saanut havittelemiaan kirjoja. (Walther Bokemeyerille 6.2.1730 / Beckmann & 

Schulze 1987, 102.) 

 

Usein muusikot lahjoittivat toisilleen teoksiaan. Walther sai jo opiskellessaan 1704 

Werckmeisterilta Buxtehuden urkuteoksia lahjaksi. Osan näistä Werckmeister oli kirjoitta-

nut saksalaiseksi tabulatuuriksi ja osa oli Buxtehuden omakätisiä kirjoituksia. Walther 

mainitsee saaneensa myös J. S. Bachilta teoksia. Hän lahjoitti monesti myös omia teoksi-

aan säveltäjäkollegoilleen. (Walther Bokemeyerille 6.8.1729; 30.7.1738 / Beckmann & 

Schulze 1987, 63, 124.) 

 

Edellä mainituilla moninaisilla keinoilla Walther sai koottua sen huomattavan aineiston, 

jonka pohjalta hän kokosi Musicalisches Lexiconin. Lisäksi Johann Gottfriedin oma kirjas-

to oli hyvin vakuuttava. Hän esitteli ystävälleen kirjeessä omistamansa musiikkia ja teoriaa 

käsittelevät kirjat, joita oli kaiken kaikkiaan 146. Suurin osa näistä teoksista on erittäin 

arvokkaita ja ne edustavat aikansa musiikinteoreettisia suuntauksia. Mukana ovat Matt-

hesonin kaikki siihen mennessä julkaistut teokset. Vanhempaa käsitystä musiikista edusta-

vat Werckmeisterin ja Printzin teokset. Näiden 146:n teoksen lisäksi Waltherilla oli hallus-

saan 147 otetta monenlaisista kirjoista. (Walther Bokemeyerille 4.4.1729 / Beckmann & 

Schulze 1987, 35-43.)  

 

Ensimmäinen vaihe Waltherin kirjahankkeessa saavutettiin vuonna 1728, jolloin hän jul-

kaisi teoksen Alte und Neue Musicalische Bibliothec44. Teos käsitti kirjaimella A-alkavat 

musiikin teorian, käytännön ja säveltäjien nimet ja sen oli painanut erfurtilainen David 

Limprecht. Walther lähetti Bokemeyerille esipainoksen 8. 3. 1729. Tästä tuli myöhemmin 

ensimmäinen osa lopullista Lexiconia. Alun perin Waltherin tarkoituksena oli ollut julkais-

ta Lexicon useita eri teoksia käsittävänä sarjana. Hänen kustantajansa leipzigiläinen Wolf-

                                                
44 Teoksen koko nimi on: Alte und Neue Musicalische Bibliothec, Oder Musicalisches LEXICON, Darinnen 
Die Musici, so sich bey verschiedenen Nationen durch Theorie und Praxin hervor gethan, nebst ihren Schrif-
ten und andern Lebens-Umständen; ingleichen Die in Griechischer / Lateinischer / Itälienischer und Franzö-
sischer Sprache gebräuchliche Musicalische Kunst- oder sonst dahin gehörige Wörter, nach alphabetischer 
Ordnung vorgestellet, erklähret und Beschrieben werden. Allen Music-Liebhabern und Ergebenden zu nüzli-
chem Gebrauch Stück-Weise ausgefertiget und mitgetheilet von Johann Gottfried Walthern, Fürstl. Sächsis. 
Hof-Musico und Organisten zu S. Petri und Pauli in Weimar. Zu finden hierselbst bey dem Verfasser. Ge-
drückt zu Erffurt bey David Limbrechten, Herrschaftl. Buchdr. 1728. 
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gang Deer ei kuitenkaan suostunut siihen, koska pienistä ja erillisistä osista ei voinut käydä 

samalla tavalla kauppaa kuin kokonaisesta kirjasta (Walther Bokemeyerille 6.2.1730 / 

Beckmann & Schulze 1987, 99). Walther siis päätyi muodostamaan yhden kokonaisteok-

sen. Hänen päätavoitteensa on ollut luoda aikansa näkökulmasta systemaattinen kokoelma 

termien selityksiä ja musiikin kanssa tekemisissä olleiden ihmisten lyhyitä elämäkertoja.  

 

Lexiconin valmistusprosessia voidaan seurata kirjeiden välityksellä. Walther raportoi Bo-

kemeyerille säännöllisesti työnsä edistymisestä. Ensimmäisen kerran Walther on ollut val-

miina painamaan teoksen jo heinäkuussa 1729. Silloin käsikirjoitus sisälsi 106 arkkia il-

man kirjainta A, mutta miellyttääkseen julkaisijaa hän laajensi sitä ja 12. maaliskuuta hän 

kirjoittaa teoksen koostuvan 120 arkista ja luovuttavansa sen kustantajalle kirjamessuilla. 

Tämän jälkeen teos on mennyt painoon. (Walther Bokemeyerille 6.8.1729 ja 12.3.1731 / 

Beckmann & Schulze 1987, 59, 132.) Walther toivoi Musicalisches Lexiconin ilmestyvän 

jo vuoden 1731 pääsiäismessuilla, mutta toive ei toteutunut. Tämän takana lienee herttua 

Ernst Augustin hovin sensuuripolitiikka. Kirja luultavasti joutui tarkastettavaksi. Walther 

ilmaisi ärtymyksensä siitä, että vuosilukua jouduttiin muuttamaan viivästyksen takia 

(Walther Bokemeyerille 31.3.1732 / Beckmann & Schulze 1987, 157). Küster on päätellyt 

Lexiconin Bach-artikkelin lyhyyden johtuneen sensuurista (Küster 1991, 187). Hänet ja 

hänen poistumisensa Weimarista 1717 koettiin ilmeisesti yhä edelleen negatiivisesti hovis-

sa. Johann Gottfried nuoremman stipendi myönnettiin vasta tammikuussa 1732, mikä on 

Heyderin mukaan viittaus siitä, että kirja oli tuolloin päässyt sensuurista (Heyder 1998, 

23). 

  

Musicalisches Lexiconin45 esipuhe on päivätty 16. helmikuuta 1732 ja se julkaistiin saman 

vuoden pääsiäismessuilla. Waltherin perinpohjaisesta tarkistuksesta huolimatta kirjaan tuli 

muutamia pieniä virheitä (Walther Bokemeyerille 31.3.1732 / Beckmann & Schulze 1987, 

157). Teos on omistettu Saksen-Weimarin herttua Ernst Augustille. Teoksen A-kirjaimen 

alussa ovat kirjaimet I. N. J. (In Nomine Jesu) (Walther 1732, 1). Lexicon on ainoa Walthe-

                                                
45 Teoksen koko nimi on: Musicalisches LEXICON oder Musicalische Bibliothec, Darinnen nicht allein Die 
Musici, welch so wohl in alten als neuern Zeiten ingleichen bey verschiedenen Nationen durch Theorie und 
Praxin sich hervor gethan, und was von jedem bekannt worden, oder er in Schriften hinterlassen , mit allem 
Fleisse und nach den vornehmsten Umständen angeführet, Sondern auch Die in Griechischer, Lateinischer,  
Itälienischer und Französischer Sprache gebräuchliche Musicalische Kunst- oder sonst dahin gehörige Wör-
ter, nach alphabetischer Ordnung vorgetragen und erkläret und zugleich die meisten vorkommende Signatu-
ren erläutert werden von Johann Gottfried Walthern, Fürstl. Sächsis. Hof-Musico und Organisten zu der 
Haupt-Pfarr-Kirche zu St. Petri und Pauli in Weimar. Leipzig, verlegts Wolfgang Deer, 1732. 
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rin kaikista tuotoksista, joissa esiintyy tällainen barokin ajalle tyypillinen omistus. Jumalan 

kunnia palveli tuolloin poliittisia tarkoitusperiä, joita korostivat sekä puhdasoppinen luteri-

laisuus että poliittinen teoria (Sarjala 2001, 70).  

 

Waltherin Lexiconin esikuvana on Sébastien de Brossardin ranskankielinen Dictionaire de 

la Musique vuodelta 1703. Tästä teoksesta Walther sai käyttöönsä 900 henkilön nimet. 

Biografisia tietoja tarjosi puolestaan Wolfgang Caspar Printzin Historische Beschreibung 

der edelen Sing- und Kling-Kunst vuodelta 1690. Walther painottaa esipuheessa sitä, että 

on tärkeää saada saksankielinen tietosanakirja, ei latinankielistä. (Walther 1732, 9, 11.) 

Hän siis asennoitui tehtäväänsä paitsi musiikillisesta, myös nationalistisesta näkökulmasta. 

Lexicon sisältää 2885 terminologista artikkelia, jonka lisäksi on 136 viittaussanaa. Yhteen-

sä näistä muodostuu 3011 musiikkiin liittyvää termiä tai nimeä selityksineen. Waltherin 

tarkoitus – esitellä ja selittää kreikasta, latinasta, ranskasta ja hepreasta tulevia taiteeseen 

liittyviä sanoja – pohjautuu vahvasti meidän kulttuuriperintöömme. Hänen käyttämänsä 

lähteet ovat todellinen länsimaisen perinteen summa. Viittauksia on 270 kirjoitukseen ja 

237 kirjailijaan. (Eggebrecht 1957, 13, 17-18.) Waltherin Lexicon on asia- ja henkilötie-

tosanakirja, mutta varsinaisia elämäkertoja, joissa pohdittaisiin esimerkiksi ko. henkilön 

luonnetta, se ei tarjoa (Gerwink 1995, 43). Lexiconin artikkeleissa on myös jokseenkin 

pedanttisia piirteitä. Artikkelissa Bird Walther viittaa William Byrdiin seuraavasti: ”Bird 

tai lintu, englantilainen säveltäjä ja kanonisen musiikin ystävä46.” (Walther 1732, 96).    

 

Waltherin Lexiconissa on luonnollisesti barokin ajalle tyypillisesti käsitelty retorisia kuvi-

oita, joita esitellään kirjassa kaikkiaan yli 50. Walther käyttää retoristen kuvioiden esitte-

lyssä Joachim Thuringuksen, Thomas Baltazar Janowkan (1660-1715), jo mainitun Print-

zin, Bernhardin ja Ahlen kirjoituksia. Jokaisella näistä teoreetikoista oli oma käsityksensä 

retorisista kuvioista. Figuraatio-oppi (Figurenlehren) oli Thuringuksella kontrapunkiin 

pohjautuvaa kuviointia. Janowka taas painotti  tunteiden ilmaisua niiden avulla. Ahle käyt-

tää niitä puhtaasti puheeseen rinnastettavien retoristen kuvioiden merkityksessä. Walther 

on Lexiconia kootessaan huomannut tämän ja jättänyt pois ne Ahlella esiintyneet kuviot, 

joilla ei ollut tekemistä musiikin kanssa. J. G. Walther käyttää ensimmäisen kerran musii-

kin historiassa termiä musiikillis-retoriset  kuviot – siihen asti oli puhuttu ainoastaan retori-

sista kuvioista. Tämä tapahtuu artikkelissa anaphora (Walther 1732, 34). Hän haluaa osoit-

                                                
46 Bird oder Vogel, ein Engländischer Componist, und Liebhaber der Canonischer Arbeit. 
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taa retoristen kuvioiden toimivan sekä musiikissa että retoriikassa. Walther ajanmukaisti 

retoriikkaoppia, joka pohjasi vahvasti menneeseen. Yhdistämällä 1500- ja 1600-luvun läh-

teitä hän loi yhden aikakauden loppuvaiheissa rikkaan ja monipuolisen sanakirjan. (Bartel 

1997, 135.) 

 

Affektit kuuluvat keskeisesti barokin musiikin teoriaan ja niitä pyrittiin sitomaan eri 

sävellajeihin. Mattheson tekikin tämän teoksessaan Das neu-eröffnete Orchestre (1713). 

Hän on ollut merkittävä sävellajikarakteristiikan puolestapuhuja. (Williams 1984, 75.) 

Sellaisia affekteja, jotka Waltherin mukaan voivat esiintyä musiikissa, on vain kahdeksan47 

( Walther 1732, 12). Hän sitoo affektit erityisesti moodeihin eli kirkkosävellajeihin. Jo 

vuoden 1708 Praeceptassa hän toteaa selvästi, että moodit aiheuttavat tiettyjä affekteja48 

(Walther 1708, 17). Sekä Praeceptassa että Lexiconissa on moodien kohdalla esitelty 

jokaisen alapuolella ne koraalimelodiat, jotka kuuluvat kulloisenkin kirkkosävellajiin. 

Walther on luultavasti mielessään käsittänyt myös säveltäessään koraaleja ne kuuluviksi 

kirkkosävellajien, ei duuri-mollitonaliteetin piiriin. Barokin aikana urkukoraalit usein 

sisälsivät jonkin affektin  kuvauksen (Norrback 2002, 45).  

 

J. G. Waltherin käsitys säveltämisestä (Musica Poetica) välittyy hyvin Lexiconista, samoin 

tämän abstraktion muuttuminen, kun sitä verrataan Praeceptassa esiintyneisiin ajatuksiin. 

Oppikirjansa toisen osan alussa Walther tunnistaa sävellyksen matemaattiseksi tieteeksi, 

jossa ääniä asetellaan paperille (Walther 1708, 1). Lexiconissa hän on muuttanut näkökoh-

tiaan yleisempään suuntaan. Siellä hän mainitsee musiikin olevan pelkästään tiede, jossa 

sekoitetaan melodia, konsonanssit ja dissonanssit sekaisin. (Walther 1732, 433.)  

  

Vaikka Waltherin kirja pohjaa paljolti menneeseen, se on silti synteesin tavoin ottanut 

huomioon Saksassa 1730-luvulla tapahtuneen ajatusmaailman muutoksen rationalistisem-

paan suuntaan. Vaikka ajassa oli yhä mytologiaan pohjaavia ajatusrakenteita, Walther 

etäännytti julkisessa profiilissaan itsensä tästä. Dammannin mukaan myöhäisbarokissa 

musiikin ihmeitätekeviin vaikutuksiin lakattiin pikkuhiljaa uskomasta (Dammann 1967, 

401). Walther mainitsee raportoivaan tyyliin mm. artikkelissa Herodorus seuraavasti: ”He-

rodoruksen on sanottu soittaneen kahta trumpettia yhtä aikaa” (Walther 1732, 312).  Ky-

                                                
47 Näitä ovat rakkaus, tuska, ilo, viha, sääli, pelko, röyhkeys ja hämmästys. 
48 ” [...]und die Modi verursachen absonderliche Affectus.” 
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seessä oli ennen kaikkea historiallisten, antiikkiin pohjaavien lähteiden uskottavuudesta. 

(Sarjala 2001, 148.) Silti julkinen profiili ei estänyt Waltheria uskomasta yliluonnollisiin ja 

okkultistisiin asioihin yksityiselämässään.  

 

J. G. Waltherin Musicalisches Lexicon noteraattiin varsin pian ilmestymisensä jälkeen 

muusikoiden ja teoreetikoiden keskuudessa. Sekä Johann Mattheson että Lorenz Christoph 

Mizler suhtautuivat myönteisesti Lexiconiin, mutta kiinnittivät huomiota sen pikkuvirhei-

siin. Walther lähetti yhden tekijänkappaleistaan Bokemeyerille kiitokseksi säveltämänsä 

teoksen Kyrie eleison sopra l’ Canto fermo Es ist Heil uns kommen her mukana. Koska 

vastausta ei kuulunut pitkään, aikaan häntä alkoi kalvaa epäilys lähetyksen hukkumisesta. 

(Walther Bokemeyerille 4.8.1732; 1.10.1732 / Beckmann & Schulze 1987, 160, 162.) 

 

Saamastaan palautteesta rohkaistuneena Walther alkoi tehdä toista painosta Lexiconista. 

Tähän häntä rohkaisi erityisesti Mizler, joka kirjeessään Waltherille 1734 ilmaisee halunsa 

nähdä toinen ja paranneltu versio kirjasta49 (Mizler Waltherille 25.10.1734 / Beckmann & 

Schulze 1987, 177). Waltherin tavoitteena on ollut tehdä laajennusosa kirjaansa. Hän alkoi 

kerätä uudelleen tietoja, mutta vuoteen 1740 selvisi, ettei uusintapainos kannattanut. 

Osasyynä tähän saattoi olla Chemnitzissa 1737 ilmestynyt Kurtzgefaßtes Musicalisches 

Lexicon, jossa häpeilemättä hyödynnettiin Waltherin Lexiconin tietoja. Ajatuksesta luopu-

neena hän kertoo Bokemeyerille samana vuonna jatkon olevan vielä kovin kaukana val-

miista, ja ettei hän ole saanut valmiiksi enempää kuin 25 arkkia. Walther ei ainakaan tuol-

loin ollut vielä tarjonnut tätä kustantaja Deerille, eikä varmuudella tiedetä, tarjottiinko sitä 

koskaan virallisesti hänelle. (Walther Bokemeyerille  25.1.1740 / Beckmann & Schulze 

1987, 224.) Toisesta painoksesta on säilynyt käsikirjoitus vuodelta 1740. Sitä säilytetään 

nykyään Wienissä. (Damschroder & Williams 1990, 376). 

 

3.9 Elämää Lexiconin ohella 

 

Lexiconin tekemisen ohella Waltherin elämä kulki melko vaativissa oloissa. Materiaalin 

kerääminen tietosanakirjaa varten ei tullut halvaksi ja kasvava perhe vaati yhä enemmän 

tuloja. Vuonna 1728 Weimarin hovissa tapahtui perustavanlaatuinen muutos. Vanha hert-

tua Wilhelm Ernst kuoli ja hänen kanssahallitsijastaan herttua Ernst Augustista tuli yksin-
                                                
49 ”[...]ein groß so Vergnügen seyn, wenn ich die andere und verbeßerte Auflage sehen kan[...]” 
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valtias. Hovin rakennemuutos karsi myös luontaisetuja hovimuusikoilta. Vielä vuonna 

1726-1727 hovimuusikko J. G. Waltherin nimi löytyy herttua Ernst Augustin päätöskirjas-

ta. Walther sai puolivuosittain rahaa esimerkiksi sinä vuonna yhteensä 4 guldenia, 16 gro-

schenia. (Beckmann & Schulze 1987, 85.) Tämän jälkeen luontaisedut katosivat ja Walther 

muistelikin katkeraan sävyyn näkökykynsä huonontuneen 7 vuodessa kamari- ja pöytä-

muusikkona50 (Walther Bokemeyerille 12.3.1731 / Beckmann & Schulze 1987, 135). Jo-

hann Gottfriedin perheeseen syntyi 1728 kahdeksas ja samalla viimeinen lapsi 17. maalis-

kuuta. Hän on kuitenkin jäänyt nimettömäksi, mistä voidaan päätellä hänen joko syntyneen 

kuolleena tai kuolleen vastasyntyneenä. (Beckmann & Schulze 1987, 84.) 

  

Weimarin kaupunginkirkossa tapahtui 1729 uudelleenjärjestelyjä. Waltherin hyvä ystävä 

Johann Mattias Gesner erosi lukion vararehtorin paikalta siirtyen Anspachiin ja hänen tilal-

leen valittiin kaupungin kanttori Reinhardt. Tässä vaiheessa kaupungin konsistori pyysi 

tyhjäksi jääneeseen kanttorin paikkaan nimettäväksi A. F. Labesin. Hän oli Waltherin enti-

nen soitto-oppilas. Labes olisi Waltherin mukaan halunnut muuttaa kanttorin viran director 

musicuksen viraksi, josta Walther lähetti eriävän mielipiteensä konsistorille. Tämä päätyi 

kuitenkin pitämään virassa Labesin ja nimekkeenä kanttorin. Samaan aikaan Waltherin 

oppilaiden määrä oli pudonnut kolmannekseen. Hän koki kuitenkin lohtua siitä, että oppi-

laat olivat oppineet soittamaan ja siitä että oli onnistunut hankkimaan itselleen vankan per-

heen. (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 73-74; kommentaa-

ri s. 85.) 

 

Perhe aiheutti Waltherille surua ja iloa 1730-luvun taitteessa. Hänen äitinsä kuoli 72-

vuotiaana tammikuun 23. päivä 1727. 1731 Waltherin isä kuoli päivälleen 81-vuotiaana, 

18. joulukuuta. Johann Gottfried ja Anna Maria hautasivat hänet 20. päivä. 81 vuotta ai-

emmin hänet oli kastettu sinä päivänä. Myös jälkikasvu, erityisesti poikien koulutus ja sii-

hen liittyvät pohdinnat olivat näihin aikoihin aiheina kirjeissä Bokemeyerille. Waltherin 

poikia kiinnostivat erilaiset urat; tavallaan ne heijastelivat heidän isänsä nuoruuden valinto-

ja. Johann Gottfried nuorempi oli kouluttautumassa yliopisto-opintoja varten ja Johann 

Christoph mieli urkuriksi. Heidän isänsä kantoi huolta heidän opiskeluistaan. Molemmat 

siirtyivät Jenan yliopistoon opiskelemaan. J. G. nuorempi luki lakia. Johann Christoph 

                                                
50 ”[...]sehr beschwerliche Augenmaladie (die in 7 Jahren durch die Cammer- und Tafel-musiquen stärcker 
worden)[...]” 
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Walther toimi taitojensa kehittyessä isänsä sijaisena urkurina tämän ollessa poissa ja sai-

rastaessa. Hänellä oli erikoinen kyky improvisaatioon, joka ei kuitenkaan ulottunut sävel-

tämiseen asti. Waltherin mukaan Johann Christoph osasi loihtia erilaisia koraaleja ex tem-

pore, mutta ei osannut kirjoittaa niitä paperille, kenties ideoiden runsaudesta johtuen51. 

(Walther Bokemeyerille 24.4.1730, 25.1.1732, 26.1.1736, 25.4.1743 / Beckmann & Schul-

ze 1987, 116, 155, 192, 244.) 

 

3.10 Waltherin suhde alkemiaan 

 

Melko pian sen jälkeen kun J. G. Walther oli aloittanut kirjeenvaihtonsa Heinrich Boke-

meyerin kanssa, ilmestyivät kirjeisiin ensimmäiset maininnat alkemiasta. Laajasti ajateltu-

na alkemia ei merkitse vain kullantekotaitoa, vaan ensi sijassa kyseessä on kirkon ulkopuo-

lella kehitetty oppi sielun jalostamisesta. Koska sen opinkappaleet eivät sopineet yhteen 

teologisten opetusten kanssa, sen vertauskuvasto on haettu kirkollisen symboliikan sijasta 

laboratorioiden tarjoamista aineksista. Tosin oli niitäkin alkemistejä, jotka toivoivat kyke-

nevänsä synteettisesti valmistamaan jalometalleja. (Biedermann 1989, 13.) Esimerkiksi 

ajan runoudessa on nähtävissä alkemiaan, kosmologiaan ja luonnonfilosofiaan viittaavia 

rakenteita.  

 

Kirjeessään 3.10.1729 Walther selostaa Bokemeyerille laajasti sitä, mitä hän tietää alkemi-

asta ja luettelee hallussaan olevia kirjoituksia. Mukana on mm. Paracelsuksen (1493-1541) 

ja Valentinin traktaatteja, joita pidetään alkemiassa peruskirjoina. (Walther Bokemeyerille 

3.10.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 76.) 1700-luvun alussa maailmankuva oli moni-

nainen. Maailmaa voitiin katsoa kosmologisesta, retorisesta, luonnonfilosofisesta tai teolo-

gisesta näkökulmasta. On tärkeää huomata, että nämä eivät välttämättä sulkeneet toisiaan 

pois vaan vaikuttivat yhtäläisesti. Kaiken yläpuolella oli Jumala. (Dammann 1967, 84.) 

Alkemian perusajatuksia voidaan hakea lähinnä kosmologisesta ja luonnonfilosofisesta 

lähestymistavasta. Jako tieteen, uskonnon ja alkemian välillä ei ole ollut niin selvä kuin 

rationalistit ovat antaneet myöhemmin olettaa52. J. G. Waltherin kiinnostus alkemiaan on 

ollut ajalleen erittäin tyypillistä. Hänelle se oli tullut osittain perintönä kotoaan, sillä hän 

                                                
51 ”[...]daß er einen Choral, auf verschiede Art, ex tempore ausführen, aber nicht, wegen Vielheit der zuflie-
ßenden Ideen, zu Papier bringen kan.”  
52 Henkilökohtainen tiedonanto professori David Yearsleyltä 10.10.2004. 
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kirjoitti kopioineensa isältään erään kirjan ja lähettävänsä sen Bokemeyerille, koska tämä 

ymmärtäisi siitä enemmän (Walther Bokemeyerille 24.4.1730 / Beckmann & Schulze 

1987, 117.). Tätä kodin vaikutusta eivät ole huomioineet aikaisemmat, yleensäkin alkemi-

aan negatiivisesti suhtautuneet tutkijat (Schünemann, Beckmann & Schulze) eikä asiaan 

perehtynyt David Yearsley, joka tosin mainitsee Waltherin hankkineen itselleen lukioaika-

naan alkemistista kirjallisuutta (Yearsley 1998, 50).  

 

Walther löysi Bokemeyeristä samalla tavoin ajattelevan ihmisen. Huomattuaan heidän yh-

teiset intressinsä myös alkemian alalla hän havaitsi Bokemeyerin olevan todella taitava 

alkemisti. Walther pyysi ystävältään neuvoja moniin alkemian kysymyksiin. Esimerkiksi 

24.4.1730 Walther lähestyi Bokemeyeria kertoen liittäneensä kirjeen mukaan isänsä origi-

naalin tuntemattomaksi jääneestä kirjasta, josta hän oli tehnyt jäljennöksen ja lähetti sen 

Bokemeyerille omaisuudeksi, koska tämä osasi paremmin tulkita sitä. (Walther Boke-

meyerille 24.4.1730 / Beckmann & Schulze 1987, 117.) 

 

Kiinnostus alkemiaan lisääntyi yhä enemmän kun Walther kesällä 1730 meni käymään 

hovin kirjastossa kenties etsimään jotain tietoa Lexiconia varten. Kirjasto oli ollut kiinni, 

mutta hovin Kunst-Kammerin53 kuraattori oli havainnut Waltherin odottamassa ja kutsunut 

tämän katsomaan kokoelmaa. Astuessaan sisään tähän luonnontieteelliseen museoon hän 

havaitsi barometrin ja tuli kysyneeksi antaako se oikeita lukemia. Kuraattori vastasi, että 

barometri ei ollut ilmatiivis, joten siinä oleva elohopea ei ollut aktiivista. Tämän jälkeen 

hän oli alkanut puhua elohopean luonteesta ja väittänyt, että se joka osaa käsitellä elohope-

aa ”filosofisella tulella” ja ”auringolla” tulisi hyvin onnekkaaksi, jopa rikkaaksi. Waltherin 

kysymykseen filosofisesta tulesta kuraattori selitti sen merkitsevän alkemistista reaktiota. 

Hän kuvasi myös näkemäänsä konetta. Siinä oli ollut 24 lasia, jotka jauhoivat metallin hie-

noksi harmaaksi jauheeksi, alkemistinen prosessi, jota kutsutaan kalkinaatioksi. Sillä kertaa 

tuotos oli ollut pelkää elohopeaa, ei alkemistisesti aktiivista elohopeaa, josta voisi tehdä 

kultaa. Pari viikkoa myöhemmin Walther tiedusteli Bokemeyerilta, josko tällaisen koneen 

valmistaminen olisi mahdollista. (Walther Bokemeyerille 3.8.1730 / Beckmann & Schulze 

1987, 122-124.) 

 

                                                
53 Kunst-Kammerin oli perustanut herttua Wilhelm Ernst 1700 (Yearsley 2002, 48). 
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Alkemialla on havaittu olevan myös yhteyksiä musiikkiin. Tästä on viitteitä myös Walthe-

rin kirjeissä. Hän viittaa alkemiaan kaikkein korkeimpana ja kauneimpana taiteena54. Toi-

saalla hän pohtii ensin alkemian yhteyksiä numeroihin 1-7 ja 8 ja toteaa näiden pätevän 

myös kaanoniin, joka on sävellyksen korkein muoto55. (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / 

Beckmann & Schulze 1987, 76, 81.) Tämä ajatus periytyy Zarlinolta ja hänen aikalaisil-

taan. Kaanon ja siihen läheisesti liittyvä kaksinkertainen kontrapunkti ovat sekä Boke-

meyerin että Waltherin tuotannossa tärkeitä. Toisaalta nämä kaksi musiikin muotoa edusti-

vat 1700-luvun alkuvuosikymmeninä musiikin teorian ja käytännön välistä konfliktia. 

Niedt ja Mattheson paheksuivat kaanonin asettamista etusijalle sävellyksessä. Mattheson 

ajautui tästä aiheesta myös kiistaan Bokemeyerin kanssa, joka voimakkaasti puolusti kaa-

nonin asemaa. Tätä riitaa kutsutaan musiikin historiassa kaanon-kiistaksi (Kanonstreit).  Se 

on julkaistu kirjeenvaihtona otsikolla Die Canonische Anatomie Matthesonin Critica Mu-

sicassa (1722-1725). Tämän väittelyn voitti lopulta Mattheson. (Yearsley 1998, 204-206, 

208.)   

 

Waltherin opiskelussa tärkeässä roolissa olleelle Andreas Werckmeisterille kaanon ja kak-

sinkertainen kontrapunkti olivat oleellisia – ne edustivat universumin mytologista, kätket-

tyä rakennetta. Ne olivat täydellisiä harmonisissa käännöksissään ja peilasivat luonnon ja 

Jumalan järjestystä. Musiikin teorian yhteydet okkultismiin ja maagisiin piirteisiin olivat 

erityisesti Matthesonin kynsissä, joka pyrki poistamaan ne rationaalisesta musiikin teorias-

ta kritisoimalla raskaasti Werckmeisterin kirjoituksia. Esimerkiksi Bokemeyerin tapana oli 

käyttää musiikinteorian opetuksessaan täysin alkemistisia termejä56. (Yearsley 1998, 212, 

216.) 

  

Werckmeisterin ajattelussa luvut olivat merkityksellisiä. Luvut viittaavat myös vahvasti 

kabbalistiikkaan57. Waltherin lukujen pohdintaa voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. 

Luvut 1-8 ovat olleet tärkeitä tuon ajan teoreettisessa ajattelussa musiikin, luonnontietei-

den, kosmologian, teologian ja alkemian piireissä. Luku 8 käsitetään kosmologiassa Mer-

kuriuksen numerona. Merkurius on oleellinen alkemiassa, jossa se on elohopean vertaus-

                                                
54 ”Allerhöchste und schönste Kunst”. 
55 ” [...]durch den Schlüssel 1 u. 7. zur geheimen Philosophie, also ich durch die Betrachtung der Zahlen 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 u. 8. hinter die von Zarlino so weitlaüffig vorgetragene Lehre der Consequenzen kommen 
bin…daß der höchste Grade in der Composition sey.” 
56 Esimerkiksi Minerva (viisauden jumalatar) oli musiikillisen invention vertauskuva. 
57 Juutalaisten salainen oppi, joka liittyy numerologiaan. 
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kuva. (Hahn 1973, 28.) Musiikissa luku 8 merkitsee oktaavia. Luvulla 8 oli myös teologi-

nen merkitys. Jakamattoman kirkon ajoilta oli periytynyt ajatus kahdeksannesta, illatto-

masta päivästä iankaikkisuuden perikuvana58. Tämä ajatus esiintyi mm. kirkkoisä Johannes 

Krysostomoksen (347-407) teksteissä, joita Walther omisti (Walther Bokemeyerille 

4.4.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 40). Myös Lexiconissa (1732, 209) on artikkeli 

Krysostomoksesta. J. G. Waltherin on täytynyt tuntea luvun 8 teologinen merkitys, koska 

hän tunsi Krysostomoksen ajattelua. Luku 8 merkitsee jonkinlaisen täydellisyyden metafo-

raa ja tähän pyrittiin myös alkemialla ykseyden ohella. Barokin aikana viitattiin usein apo-

kryfiseen, Raamatun ulkopuolelle jääneeseen, Viisauden kirjan sanoihin ”Mutta Sinä olet 

järjestänyt kaikki mitan ja luvun ja painon mukaan” (Viis.11:21). Luterilaisen ”metafyysi-

sen tradition” merkitys ulottui monille elämän aloille, myös käytännön teologiaan ja siihen 

rinnastettaviin tieteisiin (Chafe 2000, 41). Walther oli luterilaisen kirkon palveluksessa ja 

laajasti oppineena hän lienee tiedostanut myös tämän tradition olemassaolon. 

 

Alkemiassa kohtasivat monet tieteet ja sitä voitiin soveltaa monin eri tavoin. Lähestymis-

tavat ja –tasot vaihtelivat. Sillä saattoi olla täysin käytäntöön sidottu konteksti kullan tuot-

tamiseksi, tai sitten musiikillisiin termeihin sidottua käytäntöä. Waltherin tapauksessa kyse 

on kenties ollut molemmista. Hän itse toteaa käyttäneensä alkemiaa välineenä saavuttaak-

seen lähimmilleen hyvää ja kunniaa Jumalalle (Walther Bokemeyerille 3.10.1729 / Beck-

mann & Schulze 1987, 80). Kirkkokaan ei ole nähtävästi kokenut alkemiaa mitenkään itse-

ään vastaan kohdistetuksi kapinaksi. Pastori Johann Rist, säveltäjä Heinrich Scheideman-

nin ystävä, harjoitti alkemiaa työssään59. 

 

Vuoden 1732 jälkeen viittaukset alkemiaan vähenivät Waltherin kirjeissä, mutta ne käsitte-

livät pitkään Johann Theilen (1646-1724) Musicalisches Kunstbuchea, jonka nimi viittaa 

alkemiaan. Yearsleyn mukaan Kunstbuch yleensä viittaa erityisesti magiikassa ja hermeet-

tisessä tieteessä käytettyyn kirjaan. Theilen teosta ei ole kirjoitettu yhtenäisesti, vaan se 

sisältää hänen sävellyksiään 1670-1680-luvuilta sisältäen mm. kaanoneja. Yhteinen tekijä 

kaikissa kirjan sävellyksissä on kaksinkertaisen kontrapunktin käyttö. (Yearsley 1998, 

225.) Tämän kirjan Walther halusi lahjoittaa kopioina Bokemeyerille kiitokseksi hänen 

                                                
58 "Oi Sinä suuri ja pyhin Pääsiäiskaritsa Kristus! Oi Viisaus, Jumalan Sana ja Voima! Suo meidän tulla täy-
dellisemmin osallisiksi Sinusta valtakuntasi illattomana päivänä." (Pyhän Johannes Krysostomoksen jumalal-
lisen liturgian ehtoollisrukouksesta). (Sidoroff 1979, 228.)  
59 Henkilökohtainen tiedonanto professori David Yearsleyltä 10.10.2004. 
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avustaan Musicalisches Lexiconiin tarvittujen tietojen keräämisessä (Walther Bokemeyeril-

le 19.4.1735 / Beckmann & Schulze 1987, 184.) Hän lähetti teoksen osina sitä mukaa kun 

se valmistui vuosien 1735 ja 1738 välisenä aikana.    

 

3.11 Painettua musiikkia ja jälkiä seesteisyydestä 

 

Weimarin kaupunginkirkon remontti päättyi vihdoin vuonna 1735 ja Walther pääsi jälleen 

urkujensa ääreen. Samana vuonna hovissa tapahtui muutoksia musiikin osalta. Herttua 

Ernst August oli päättänyt erottaa hovikapellin ja tekikin näin 30. huhtikuuta. Kaikki soit-

tajat erotettiin lukuun ottamatta hovin urkuri J. C. Vogleria. Walther pohdiskeli Boke-

meyerille tämän vaikutusta silloin vielä tekeillä olleeseen Lexiconin jatko-osaan, koska 

pelkäsi soittajien katoavan näköpiiristään ennen kuin hän ehtisi kerätä heidän elämäkerta-

tietojaan. (Walther Bokemeyerille 3.8.1735 / Beckmann & Schulze 1987, 187.) 

 

Vuonna 1737 J. G. Walther päätti luopua sekä sävellyksen että soittamisen opetuksesta 

kokonaan. Hän tiesi hyvin häviävänsä rahaa, mutta oppilaiden katoaminen oli tosiasia, joka 

täytyi hyväksyä. Osin tätä aukkoa paikkasi sävellysrintamalla tapahtunut vilkastuminen 

parin vuoden sisällä kirkon korjauksen päättymisestä. Walther oli 1736 valmistanut kah-

deksan variaatiota koraalista Allein Gott in der Höh’ sey Ehr. Hän etsi kaivertajaa tälle 

teokselleen ja käytti mm. J. S. Bachia apunaan, joka oli suositellut dresdeniläiselle kaiver-

tajalle teoksen ottamista työn alle. Työ olisi tullut kuitenkin liian kalliiksi, joten Walther 

loppujen lopuksi päätyi augsburgilaisen J. C. Leopoldin taidekustantamon asiakkaaksi. 

Teos julkaistiin vuonna 1738 nimekkeellä Harmonisches Denck- und Danckmahl beste-

hend aus VIII Vor-spielen über das Lied: Allein Gott in der Höh’ sey Ehr60. Waltherin kir-

jeissä on maininta siitä, että tämä teos on tehty kaupungin maistraatille sekä kaupunginkir-

kon remontin valmistumisen kunniaksi. Kiitokseksi toimimisesta asian hyväksi Walther 

mainitsee lähettäneensä Bachille ja myös Mizlerille mainitun painotuotteen. (Walther Bo-

kemeyerille 4.8.1736; 30.7.1738 / Beckmann & Schulze 1987, 195, 214.) 

 

Vuonna 1740 J. G. Waltherin rahapula oli kasvanut niin suureksi, että hänen oli myytävä 

pois kirjastoaan. Hän kertoo varojen vähyyden erottavan hänet siitä, mikä oli tullut hänelle 

                                                
60 Lohmannin teosluettelossa LV 3. 
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kallisarvoiseksi61. Ensimmäisenä myyntiin joutuivat konserttosovitukset. (Walther Boke-

meyerille 19.9.1740 / Beckmann & Schulze 1987, 234.) Rahapulaa lievitti hieman se, että 

Augsburgin kaupungin pormestari Morellius oli tilannut Waltherilta sävellyksen. Walthe-

rin poika J. G. nuorempi oli nimitetty samana vuonna Augsburgin kaupungin notaariksi. 

Teos sai nimekseen Monumentum Musicum, joka tunnetaan paremmin nimellä Konsertto 

G-duuri62. Samaan aikaan Walther oli saanut tilauksen Preussin kuninkaallisesta hovista, 

jonka kuninkaan ylikamaripalvelija herra Fredersdorff halusi kaivertaa kupariin. Kyseessä 

on Preludi ja fuuga G-duuri63. (Walther Bokemeyerille 26.1.1741 / Beckmann & Schulze 

1987, 237, 238.) Sekä konsertossa että preludissa ja fuugassa on keskenään yhteneviä piir-

teitä, sekä muista Waltherin teoksista täysin poikkeavia piirteitä, joita tarkastellaan luvussa 

4.  

 

Viimeiseksi J. G. Waltherin julkaistuksi sävellykseksi jäi Vorspiele über das Advent-Lied: 

Wie soll ich empfangen? Und wie begegn’ ich Dir64” vuodelta 1741. Se on 10 variaation 

sarja tästä koraalista ja teos on omistettu Saksen-Weimarin prinsessa Johanna Charlottalle, 

Waltherin nuoruuden aikaiselle oppilaalle. Walther oli kutsuttu edellisen vuoden lokakuus-

sa hoviin, jolloin oli ollut prinsessan syntymäpäivä. Audienssi oli kestänyt tunnin ja Walt-

her oli vienyt lahjaksi hänelle kolme siihen mennessä painettua variaatiota. (Walther Bo-

kemeyerille 26.1.1741 / Beckmann & Schulze 1987, 237.) Tämä saattoi olla hänen viimei-

nen kosketuksensa Weimarin hoviin. 

 

1740-luvulla J. G. Waltherin perhe kasvoi. Molemmat tyttäret olivat menneet naimisiin. 

Vanhempi tytär Johanna Eleonora oli avioitunut 17.10.1741 Geran pääkirkon urkuri Au-

gust Heinrich Gehran kanssa. Nuorempi Wilhelmina Maria otti puolisokseen 2.5.1743 

trumpetisti Christian Martinin. Pian tyttärien avioitumisien jälkeen lapsenlapsia alkoi syn-

tyä. Gehran perheeseen syntyi syyskuussa 1743 poika ja Martineille tammikuussa 1744. 

Kolmannen kerran Johann Gottfriedistä tuli isoisä 1745, jolloin Gehran perheeseen syntyi 

tytär. Walther mainitsee myöhäisillä päivillään kokeneensa kiitollisuutta Jumalalle kasva-

neesta perheestään. (Walther Bokemeyerille 23.1.1744; 6.8.1745 / Beckmann & Schulze 

1987, 248, 253.) 

                                                
61 ”[...]der Geld-Mangel…verursachet eben, daß…was mir sonst lieb ist veralinieren muß.” 
62 Lohmannin teosluettelossa LV 120. 
63 Lohmannin teosluettelossa LV 119.  
64 Lohmannin teosluettelossa LV 4. 
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3.12 Päivät päättyvät 

 

Waltherin terveys alkoi reistailla enenevässä määrin. Vuonna 1745 Walther sai jonkinas-

teisen halvauksen, jonka jälkeen hän ei enää ehkä toiminut virassaan. (Hayder 1998, 25.) 

Hänen sijaisekseen tuli Johann Christoph Walther, joka oli jo tottunut siihen isänsä sairas-

taessa yhä enemmän. Johann Christoph pyrki turvaamaan myös tulevaisuuden asemansa 

vielä isänsä eläessä, jolloin hän kirjoitti kirjeet sekä kaupungin raadille että prinsessa Jo-

hanna Charlottalle. Erokirjeessään, joka on luultavasti Johann Christophin kirjoittama, Jo-

hann Gottfried Walther pyysi herttua Ernst Augustia nimeämään seuraajakseen poikansa. 

Pahaksi onneksi herttua kuoli tammikuun 19. päivä eikä ehtinyt tehdä päätöstä asiasta65. 

Hoviurkuri ja pormestari Vogler yritti saada Waltherilta auki jääneeseen virkaan poikansa. 

(Walther herttua Ernst Augustille 28.4.1747 / Beckmann & Schulze, 255; kommentaari 

256-257.)   

 

Myös Waltherin aika järjestää pojalleen turvattu työpaikka kävi lyhyeksi. Johann Gottfried 

Walther kuoli 23. maaliskuuta 1748. Hänen kuolinsyytään ei tiedetä. J. G. Walther on hau-

dattu Weimarin Jaakobinkirkon eteläpuolelle, jonne oli tapana haudata kaupungin porvaris-

toa. Anna Maria Walther eli miehensä kuoleman jälkeen vielä yhdeksän vuotta ja kuoli 

1757. (Heyder 1998, 25.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Johann Christoph Walther muutti Ulmiin, missä hän ensin sijaisti Münsterin urkuri Conrad Michael 
Schneideria ja tuli myöhemmin tämän seuraajaksi (Beckmann & Schulze 1987, 257). 
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4 JOHANN GOTTFRIED WALTHERIN TEOKSET 

 

Tässä luvussa keskitytään Johann Gottfried Waltherin säilyneiden urkusävellysten esitte-

lyihin sekä niiden tyylin tarkasteluun. Tutkituimpia ja soitetuimpia Waltherin urkuteoksista 

ovat hänen lukuisat koraalinsa sekä konserttosovituksensa uruille. Sen sijaan esimerkiksi 

preludit ja fuugat ovat jääneet konserttiohjelmistoissa ja tutkimuksessa vähemmälle huo-

miolle. Seuraavassa edetään siten, että suurimman teosrhmän muodostavia koraaleja käsi-

tellään ensin. Tämän jälkeen tarkastellaan konserttoja, preludeita ja lopuksi muutamia näi-

den luokkien ulkopuolelle jääneitä teoksia. Olen käyttänyt tyylianalyysissä metodina Jan 

La Ruen menetelmää keskittyen ylimmällä tasolla teosten kokonaisuuksiin (large dimen-

sions), joita hän esittää käytettäväksi osien, teosten tai erilaisten teosryhmien analyysiin 

(LaRue 1997, 6-7). Tässä työssä teoksia esitellään tekstuurin ja muodon osalta historialli-

sesta kontekstista käsin. Johdantona teosanalyysille käsitellään kuitenkin lyhyesti Walthe-

rin hävinnyttä sävellystuotantoa, hänen arvokasta kopiointityötään ja säilyneiden teosten 

nuottiviivastojen lukumäärään liittyviä ongelmia. 

 

4.1 Kadonneet teokset 

 

Walther sävelsi myös paljon muuta kuin uruille tarkoitettua musiikkia. Suurin osa muusta 

tuotannosta on  pääasiassa kirkollista vokaalimusiikkia sisältäen monia kantaatteja ja Ky-

rie-sävelmiä. Teoksen käsite ilmaistiin tuohon aikaan yleensä sanalla ”Sache” tai ”Stück”, 

jotka viittasivat yksittäiseen musiikkiteokseen (Wolff 2000, 357; Poulin 1994, 66). Yhtään 

näistä sävellyksistä ei ole säilynyt lukuun ottamatta yhtä teosta. Otto Brodden teoksessa 

mainitaan seuraavat Waltherin kirjeistä löydetyt teokset (Brodde 1937, 56). Olen lisännyt 

taulukkoon 2 kunkin teoksen kohdalle sen kirjeen päivämäärän, mistä maininta löytyy.  

 

TAULUKKO 2. Waltherin hävinneiden teosten nimet ja maininta kirjeissä Brodden mu-
kaan. 
Teos Kirjeen päivämäärä  

Ich hebe meine Augen auf 04.04.1729 

Resonate Jubila 04.04.1729 

Lobsinget, ihr Christen 04.04.1729 

Kyrie Eleison 04.04.1729 

Joukko Kaanoneita 04.04.1729 
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”3 Kyrie nebst einem Pfingst…stück” 06.08.1729 

”6 Kirchen-Stücke, davon die 3 ersten auf Advent un 

Weynachten gerichtet” (jo vuodelta 1708) 

03.10.1729  

”Wir haben Lust, außer dem Leibe zu wallen” 06.02.1730 

Kyrie koraalista ”Aus tiefer Not schrei ich zu dir” 24.04.1730 

Kyrie 24.04.1730 

Gött fähret auf mit Jauhczen 24.04.1730 

Veni Sancte Spiritus 24.04.1730 

Es war ein reiher Mann 24.04.1730 

Es ist Heil zu uns kommen her 12.03.1731 

Jauchzet, die ihr Künfte liebt 03.08.1731 

Jedermann sey unterthan der Obrigkeit 04.08.1732 

Cantate a 4 voci e stromenti 26.01.1741 

 

 

Lisäksi olen löytänyt kirjeistä (Beckmann & Schulze 1987, passim.) seuraavat maininnat 

Waltherin säveltämistä, sittemmin hävinneistä teoksista: 

 
TAULUKKO 3. Waltherin hävinneiden teosten nimet ja maininta kirjeissä (täydennys). 
Teos Kirjeen päivämäärä 

Kantaatti vuodelta 1727 04.04.1729 

Mikkelin-päivän messun  Kyrie 04.04.1729 

Koekantaatti vuodelta 1707  26.10.1729 

Kolme kirkko-teosta  19.07.1730 

Jubilaeo = teos Augsburgin tunnustuksen 200-

vuotisjuhliin vuodelta 1717  

19.07.1730 

Teos Raadin kirkonmenoja varten vlta 1710  25.01.1732 

Teos basso-soololle  25.01.1732 

Kyrie  25.01.1732 

Teos (kantaatti?) Marian koettelemuksen (Mariä 

Heimsuchung)  juhlaan  

29.07.1733 

Huilukonsertto  06.10.1736 

 

Moniin näihin yllämainittuihin Waltherin teoksiin liittyy hänen omien sanojensa mukaan 

parodiointi, joka oli barokin aikana erittäin tavallinen tapa liikkua hengellisen ja maallisen 

musiikin välillä. Esimerkiksi taulukossa 3 mainittu teos Marian koettelemuksen juhlaan on 

koostettu useista eri aikoina tehdyistä teoksista. Walther kertoo tehneensä muinoin 

kahdeksan aariaa, joista kahteen Erfurtin Prediger-Kirchen kanttori Johann Friedrich 
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Stöpel (1681-1736) oli tehnyt uudet tekstit ja alkuun, keskelle ja loppuun oli tehty koraalit 

ja tämä kokonaisuus toimi sitten itsenäisenä teoksena. (Walther Bokemeyerille 29.7.1733 / 

Beckmann & Schulze 1987, 166.) Useiden säveltäjien suhde parodiatekniikan käyttöön oli 

esteettisesti ja eettisesti neutraali. Waltherille parodia oli tarkoituksenmukainen toiminto, 

jota hän ei peitellyt, mutta ei myöskään tahtonut kiinnittää siihen huomiota. (Falck 1979, 6-

7.)  

 

4.2 Walther kopioijana 

 

J. G. Walther oli ahkera ja omistautunut musiikkiteosten kopioija. Hänen suunnattoman 

työnsä ansiosta meidän päiviimme on säilynyt melkoisesti urkuteoksia, erityisesti koraaleja 

eri kokoelmissa. Kokoelmat sisältävät useiden eri säveltäjien teoksia. Tämän takia ei ole 

aina selvää kenen teoksista on kyse, jos kokoelmassa olevien sävellysten tyyli on yhtenäi-

nen, eikä yksittäisten teoksien säveltäjiä ole nimetty tarkasti. Teosten kopiointi ja edellä 

mainitunlaisten kokoelmien muodostaminen on merkkinä Waltherin historian merkityksen 

tajusta (Barber 1984, 721). Walther on kopioinut paljon J. S. Bachin teoksia. Berliinissä 

Deutsche Staatsbibliothekin musiikin käsikirjoitusten kokoelmassa säilytettävät arkistot 

P80166, P802 ja P803 ovat Waltherin sekä Johann Tobias ja Johann Ludwig Krebsin kopi-

oimia teosalbumeja, joissa on säilynyt monia Bachin urkuteoksia. Mukana näissä albu-

meissa on lisäksi paljon musiikkia saksalaisilta säveltäjiltä (esim. Buxtehude, Kauffmann, 

Lübeck ja Telemann) sekä ranskalaisilta säveltäjiltä kuten Lebeque, Marchand ja Nivers. 

(Williams 1980b, 349-350.) Ahkera kopiointityö on taannut myös hänen omien teostensa 

säilyvyyden. Waltherin muutamia koraaleja on sisällytetty W. Schmiederin tekemään 

Bachin  teosten luetteloon Bach Werke Verzeichnis (BWV). Waltherin tekemiksi on määri-

telty ainakin BWV 692, BWV 693 (molemmat melodiasta Ach Gott und Herr) ja BWV 

748 (Gott der Vater wohn uns bei) (Schmieder 1969, 455, 462). Deutsche Staatsbibliothe-

kiin on talletettu hänen säilyneitä urkuteoksiaan. Lisäksi niitä säilytetään Leipzigissa ja 

Haagissa, jossa on suuri albumi Waltherin urkukoraaleita. Toisessa maailmansodassa ovat 

hävinneet alkuperäiskäsikirjoituksista koostuneet Berliinistä Max Seiffertin kokoelma sekä 

Königsbergin (nyk. Kaliningrad) yliopiston kokoelma. (Beckmann 1998b, 144-150.) 

 

 
                                                
66 P = P-signatur, joka merkitsee Deutsche Staatsbibliothekin kokoelmassa Partituren.  
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4.3 Kahden nuottiviivaston problematiikka 

 

J. G. Waltherin urkuteosten joukossa on kahdelle nuottiviivastolle kirjoitettuja sävellyksiä. 

Aika ajoin tällainen barokin ajalle tyypillinen kirjoitustapa on herättänyt tutkijoiden kes-

kuudessa kysymyksen, ovatko kahdelle viivastolle kirjoitetut urkusävellykset yleensä tar-

koitettu soitettaviksi urkujen sijaan cembalolla tai klavikordilla. Tavallisesti kahdesta vii-

meksi mainutusta puuttuu jalkio, ellei kyseessä sitten ollut harvinaisempi ja kalliimpi jal-

kiollinen cembalo eli ns. pedalcembalo.  

 

Tiedetään, että barokin aikana kaikilla kosketinsoitinperheeseen kuuluvilla soittimilla oli 

paljolti yhteistä ohjelmistoa. Esimerkiksi uruille ja cembalolle sävelletty musiikki oli mel-

ko suuresti idiomaattista, soittimelleen tyypillistä tekstuuria (Hämäläinen 2002, 236). Ajal-

le oli tyypillistä, että sovituksia soittimelta toiselle tehtiin helposti. Yleensä ne teokset, 

joissa on itsenäinen jalkio-osa (esimerkiksi obbligato-luonteiset teokset) tai liturgiseen 

materiaaliin pohjautuvat teokset, kuten koraalit, luetaan urkuteoksiksi. Puolestaan ne sävel-

lykset, joista itsenäinen jalkiostemma puuttuu, luetaan yleensä cembalo- tai klaveeriteok-

siksi. (Marshall 1989, 271-273.) Tämä edellä esitetty jako ei kuitenkaan päde läheskään 

kaikissa tapauksissa.  

 

Osa barokin ajan urkuteoksista on yleisestikin tarkoitettu soitettaviksi manualiter eli sor-

mioilla. Marshallin mukaan tätä termiä on käytetty osoittamaan sitä, että k.o. teos on soitet-

tava sormioilla, vaikka soittimessa olisi jalkiokin. (Marshall 1989, 283.) Waltherin kahdel-

le viivastolle kirjoittamia teoksia löytyy koraaleista, konsertoista ja preludeista. Hänen 

töissään kahden nuottiviivaston käyttö ei välttämättä merkitse, että teokset oli tarkoitettu 

soitettavaksi pelkästään sormioilla. Erityisesti koraaleissa esiintyy kahdelle viivastolle kir-

joitettuja sävellyksiä, joissa pedaalistemma on sisällytettynä alemmalle viivastolle. Tällai-

nen kirjoitustapa viittaa siihen, että kyseessä ei ole ollut obbligato–pedaali, jolloin se olisi 

kirjoitettu erilliselle viivastolle (Marshall 1989, 339 n38). Huolimatta kahden  nuottiviivas-

ton käytöstä soittimena ovat olleet urut. Walther oli ensisijaisesti urkuri. Historiallisen kon-

tekstin Waltherin kahdelle viivastolle kirjoitettujen urkuteosten runsaudelle tarjoaa Weima-

rin kaupungin kirkon remontti vuosina 1726-1735. Tänä aikana Waltherilla oli käytössään 
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ainoastaan urkujen selkäpillistö (Rückpositiv). Pohjoissaksalaisiin barokkiurkuihin kuulu-

nut selkäpillistö sijaitsi sananmukaisesti urkurin selän takana ja muodosti oman pienen 

urkunsa. Siihen oli sijoitettu värikkäämpiä äänikertoja, koska sitä käytettiin usein sooloissa 

ja kontrastina pääpillistölle (Waltherin uruissa Oberwerk). (Williams 1980b, 343.) Kirkon 

remontin aikana selkäpillistö on siis hoitanut urkujen virkaa ja jalkion käyttökin on ollut 

mahdollista, koska Waltherin uruissa oli yhdistäjä II/RP (ks. liite 2). Tämän avulla selkä-

pillistön äänikertoja on voinut soittaa myös jalkiolla. 

 

4.4 Urkukoraalit 

 

Urkukoraalilla tarkoitetaan tässä työssä säveltäjän tekemää teosta, jossa käytetään pohjana 

koraalimelodiaa eli cantus firmusta. Hän mainitsee urkurina kokeneensa muihin 

teostyyppeihin verrattuna tärkeämmäksi tehdä alkusoittoja virsiin, koska se kuului hänen 

virkaansa. (Walther Bokemeyerille 4.4.1729 / Beckmann & Schulze 1987, 33). 

Urkukoraaleja tehtiin virsien alkusoitoiksi ja välikkeiksi (ns. alternatim-käytäntö). Koraalit 

liittyvät erottamattomasti virsiin, joiden asema barokin aikana oli moninainen. 

Hidastempoiset virret koettiin ensisijaisesti rukoukseksi (Williams 1984, 18-20). Virrellä 

oli myös laajempi henkinen merkitys. Se oli saksalaisille tärkeä musiikin muoto, jonka 

vaikutus ilmeni erityisesti sotien aikana. Virsi osoitti pysyvyyttä (Palisca 1968, 90). Myös 

nouseva kansallistunne ja reformaation vaikutukset näkyivät virressä siten, että niitä 

käännettiin latinasta saksaksi. (Young 1970, 9.) Virsien melodiat toimivat 

koraalialkusoittojen cantus firmuksena, joten on olennaista tietää, mitä virsikirjoja 

käytettiin. (Williams 1984, 15.) 

 

Virsikirjojen suhteen Weimarissa oli poikkeuksellinen tilanne verrattuna muihin 

herttuakuntiin. Siellä painettiin vuonna 1713 Weimarin laulukirja (Tolonen 1971, 72). 

Seuraavana vuonna herttua määräsi, että laulettavat virret tuli valita tästä kirjasta ja näihin 

koraalimelodioihin perustuvia sävelmiä tuli suosia. Määräys koski hovin ohella koko 

herttuakuntaa. Tämän tarkoituksena oli standardisoida ja rajoittaa muiden mm. pietististen 

virsikirjojen leviämistä. Virsikirja käsitti kirkkovuoden alkaen adventista ja päättyen 

kuolemaan liittyviin virsiin. J. G. Walther yritti saada julkaistua 1720-luvun alkupuolella 

tähän virsikirjaan liittyvää urkukoraalikokoelmaa, joka käsittäisi kirkkovuoden. Weimarin 

laulukirja (1713) ja aikaisempi Thüringenin virsikirja (julkaistu vuosina 1650-75) 



 55  

tarjosivat siis urkureille teemoja sävellettäviin koraaleihin. (Williams 1984, 15.) Virsien ja 

urkukoraalien erottamattomuutta kuvaa se, että uruista tuli barokin aikana yksi 

tärkeimmistä seurakunnan veisuuta edistävistä tekijöistä (Herrestahl 1980, 260). 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään Klaus Beckmannin editiota Waltherin urkuteoksista (julk. 

vuonna 1998), joka on uusin ja kattavin olemassa olevista editioista. Siinä on mukana 

urkukoraalien nimekkeitä 132, joista monet sisältävät useamman osan. Näillä on 

vaihtelevia nimiä kuten versus, variatio, fragment tai stanza. Kaikkiaan niitä on osat 

yhteenlaskettuina 288. Jotta näin suurta ryhmää voitaisiin tarkastella tyylipiirteiden 

mukaan, ne on ryhmiteltävä. Luokittelussa käytetään Sara Ann Jonesin teoksen ”The 

Neumeister Collection of Chorale Preludes of the Bach Circle. An Examination of the 

Chorale Preludes of J. S. Bach and Their Usage as Service Music and Pedagogical 

Works” jakoa urkukoraalin (genre) alalajeihin. Luokitus on melko väljä, koska alalajien 

piirteet usein limittyvät toisensa kanssa. Lisäsin Jonesin luokkiin kaksi luokkaa. Trio ja 

bicinium ovat tärkeitä muotoja Waltherin koraaleissa. Tämän Bachin Neumeister-

koraaleihin tehdyn luokituksen käyttämistä puoltaa se, että Waltherin koraalit ovat 

tyylillisesti melko tiukasti vanhoihin malleihin pitäytyviä. Samoja piirteitä on löydettävissä 

myös Bachin Neumeister-koraaleista. Ne ajoitetaan aivan 1700-luvun alkuun ja ne 

käsittävät monia kaanoniin, variaatioon ja figuureihin perustuvia koraaleja. Mallia Bach on 

hakenut Waltherillekin tärkeistä säveltäjistä. Koska on kyse kokoelmasta, myös 

Neumeister-koraalien joukossa on varhaisempien säveltäjien, kuten Johann Michael 

Bachin ja Johann Pachelbelin teoksia. (Stinson 1993, 456 n 4, 467-468; Wolff 2000, 53.)  

 

Koraaliluokkia on kaiken kaikkiaan yhdeksän Tämän luokituksen perusteella eniten 

Waltherin koraaleista näyttäisi kuuluvan luokkaan, josta Jones käyttää nimitystä 

koraalimotetti. Tällä hän viittaa Albert Schweitzerin (1911, 43) määritelmään ”Pachelbelin 

tyylistä” ja Spittan kuvaukseen ”puhtaasta urkukoraalista”. Koraalimotetin pääpiirteitä ovat 

koraalin väliäänien imitoiva käsittely ja koraalin fraasien esittely niiden alkuperäisessä 

järjestyksessä. Imitoiva käsittely ulottuu usein säestäviin ääniin, joita esiintyy mm. 

interludeissa. Tätä kutsutaan termillä Vorimitation ja se ilmenee usein niissä koraaleissa, 

joissa cantus firmus on sopraanossa. (Jones 2002, 35.) Motiivinen työskentely oli 

tunnusomaista Johann Pachelbelin koraaleille (Melville 1939, 12). Edellä esitettyyn 

luokkaan kuului aineistosta 38,2 %, (110/288). Luokan sisällä muoto ja tyyli vaihtelivat 
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kuitenkin suuresti. Esimerkkinä tästä luokasta on joulun ajan koraali Vom Himmel hoch, da 

komm ich her, versus 1: 

 

NUOTTIESIMERKKI 2. Walther: Vom Himmel hoch, da komm ich her t. 1-4. 

 

Esimerkissä näkyy Waltherille luonteenomainen motiivi m (neliöity nuottiesimerkissä). 

Tätä hän käyttää useissa koraaleissa, koska se tarjoaa helpon tavan elävöittää soinnutusta. 

Tällainen arpeggio-kuvio on tyypillinen monille 1600- ja 1700-luvun urkuteoksille 

(Beechey 1985, 100).  

 
Toiseksi eniten (22,9%, 66/288) oli Cantus firmus -koraaleita. Näihin luettiin mukaan 

kuuluvaksi ne koraalit, joiden cantus firmus oli bassossa. Cantus firmus esiintyy usein 

muuttamattomassa muodossa pitkin nuottiarvoin, tavallisesti jalkiolla. Koraalin fraasit on 

usein erotettu pienin välikkein ja kontrapunktinen kirjoitustapa säestyksessä on 

vapaampaa. (Jones 2002, 33-34.) Tässä luokassa on usein piirteitä myös muista luokista. 

Aloitus saattaa olla esimerkiksi fuugamainen tai kaanontyylinen. Waltherin koraaleissakin 

esiintyi mainitun tyyppisiä aloituksia, mutta tekstuurin käsittely muuttui alkutahtien 

jälkeen ja se muuttui koraalin sointuja imitoivaksi. Esimerkkinä tähän ryhmään kuuluvasta 

koraalista on pääsiäiskoraalin Erschienen ist der Herrliche Tag, versus 5. 

Nuottiesimerkissä 3 cantus firmus kulkee jalkiossa ja sitä kuvioidaan ylä-äänissä tahdissa 1 

esitetyllä kuviolla. Esimerkissä on koraalin ensimmäinen säe. Tämän tyyliset koraalit ovat 

perinteeltään keskisaksalaisia, kehittyneempiä muotoja Pachelbelin koraaleista. Tässä 

koraalissa nousee esille kysymys Waltherin käsitykseen koraalimelodioiden kuulumisesta 

kirkkosävellajien piiriin. 1500- ja 1600-luvuilla modaalisuuteen liitettiin vahvasti käsitys 

heksakordin melodiapainoitteisuudesta. 1700-luvulle tultaessa mukaan oli liitetty 

harmonisia sisältöjä. Termit durus ja mollis viestittivät duuri-mollitonaliteetin 

lisääntymisestä. Koraalit olivat selvimmin se sävellyksen laji, jossa modaalisuus ja 
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sävellajeihin perustuva tonaliteetti elivät pisimpään rinnakkain. (Chafe 2000, 74-77.) Myös 

nuottiesimerkissä 3 nähdään, että säestävät äänet pyrkivät luomaan vaikutelmaa d-mollista 

(1. tahdin alennettu h), vaikka itse koraalimelodia (jalkiossa) perustuu d-dooriseen 

moodiin.  

 

NUOTTIESIMERKKI 3. Walther: Erschienen ist der Herrliche Tag, t. 1-5. 

 

 

Kolmanneksi yleisin luokka Waltherin koraaleissa oli kaanon, joka on sidotuin koraalin 

muoto. Tätä tyyppiä koraaleista edusti 20,2 % (58/288).  Luokan määrittävänä tekijänä on 

koraalimelodian tai väliäänten esiintyminen kaanonina. Melodiaa kuljetetaan tavallisesti 

kahdessa uloimmassa äänessä, jäljittelyintervalleina kvintit ja oktaavit. Motiivinen 

materiaali löytyy säestävistä äänistä, jotka on usein johdettu itse koraalista. (Jones 2002, 

34.) Myös motiivinen materiaali voi toisinaan olla kirjoitettuna kaanoniksi. On todettava, 

että asetin luokittelussa kaanonille ankarat kriteerit, jonka mukaan vain läpiviedyt kaanonit 

laskettiin tähän luokkaan. Kaanontekniikan laajempi tulkinta olisi siirtänyt joitain 

edelliseen ryhmään laskettuja teoksia tähän luokkaan. Monissa lähteissä mainitaan 

Waltherin urkukoraaleissa käytetty kaanontekniikka. Walther on hakenut esimerkkiä 

Johann Pachelbelilta ja Andreas Armsdorffilta (1670-1699), joiden merkitys Waltherin 

kaanoneihin on ollut keskeinen. (Williams 1984, 55-57.) Jo Waltherin aikalainen Johann 

Mattheson (1681-1764) mainitsee teoksessaan Critica Musica Waltherin urkukoraaleista 

kaanonin Wir Christenleut (Mattheson 1722-1725, 176). Tässä joulun ajan koraalissa 

Walther muodostaa kaanonin kahdesta ylemmästä äänestä, jossa toinen ääni jäljittelee 



 58  

ensimmäistä oktaaveissa neljäsosatauon jälkeen (nuottiesimerkki 4). Koraalimelodia 

esiintyy pedaalissa. 

 

NUOTTIESIMERKKI 4. Walther: Wir Christenleut habn jetzund Freud t.1-3. 

 

 

Neljänneksi yleisin luokka on bicinium (7 %, 19/288). Walther määrittelee sekä 

Praeceptassa (1708, 103) että Lexiconissa (1732, 94) termin lyhyesti ja ytimekkäästi: 

”kaksiääninen laulu”. Bicinium on alkuaan italialaisesta musiikista peräisin oleva tyyli. 

Samuel Scheidt vakiinnutti bicinium-perinteen urkusävellyksiin 1500- ja 1600-lukujen 

vaihteessa. Walther on Bachin ohella tunnetuimpia bicinium-muotoa käyttäneitä säveltäjiä. 

Waltherin bicinium-muodoille tyypillistä on laskeva kuvio (Nuottiesimerkissä 5 neliöity 

motiivi m) ja niissä yhdistyi melko usein ritornello-tyyppinen tonaalisesti suljettu muoto. 

(Williams 1984, 112.) Waltherin urkukoraaleissa bicinium on kaksiääninen melodia, jossa 

diskanttimelodia on usein bassoa koristellumpi. Muutamissa Waltherin bicinium-

muodoissa koristeltu teema vaihtelee diskantin ja basson välillä. 

 

NUOTTIESIMERKKI 5. Walther: Durch Adams Fall ist ganz verderbt t. 1-4. 
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Waltherin koraaleissa viidenneksi yleisin luokka on koraalifuuga tai -fughetta (5,2 %, 

15/288). Jones erottaa koraalifuugan ja fughetan pituuden perusteella. Jos sävellys on alle 

35 tahtia pituudeltaan, se on fughetta. Tätä pidemmät ovat fuugia. Koraalifuugat 

muistuttavat maallisten sävellysten fuugia, mutta eroavat niistä kahdessa suhteessa. Teema 

pohjautuu tavallisesti koraalimelodian ensimmäiseen fraasiin. Fuugan käsittely on 

vapaampaa ja voi poiketa paljonkin oppikirjojen säännöistä. (Jones 2002, 34.) Waltherilla 

koraalifuuga edustaa lyhyttä fughettamuotoa ja se on usein myös yhdistettävissä 

kanoniseen käsittelytapaan sekä cantus firmus –koraalien aloituksiin. Tämä tapa peritytyy 

Johann Pachelbelilta (Melville 1939, 11). Koraalifuugat edustavat ennen kaikkea 

keskisaksalaista urkuperinnettä (Heikinheimo 1985, 131). Nuottiesimerkissä 6 on esitetty 

yksi Waltherin koraalifuugista. Pachelbel ja Walther käyttivät muotona koraalifughettaa tai 

lyhyttä fuugaa, jonka teema muodostettiin koraalimelodiasta ja teemaa käytettiin 

alkusoition improvisatorisena pohjana. Tällaisia koraalifughettoja voitiin käyttää myös 

alternatim -välisoittoina. Williamsin mukaan fuugat ja fughetat ovat luonteeltaan paljon 

objektiivisempia kuin melodiset koraalien harmonisoinnit, jotka johdattelivat tunteellisiin 

ja kuvallisiin alluusioihin (erityisesti pääsiäisen ja joulunajan koraaleissa). (Williams 1984, 

24.) 

 

NUOTTIESIMERKKI 6. Walther: Wend ab deinen Zorn, liber Gott, in Gnaden t. 1-4. 

 
 

Tässä luokituksessa kuudenneksi eniten esiintyi urkutrioja ja ornamentoituja koraaleja 

(molempia oli 3 %,  kumpikin 8/288). Urkutriot perustuvat yleensä kolmeen erilliseen 

ääneen. Koraalitrioissa yksi näistä äänistä perustuu koraalimelodiaan. Basso toimii 

continuonomaisesti. Tavallisesti yksi äänistä on muita koristeellisempi. Nuottiesimerkissä 

7 on esitetty Waltherin koraalitrion Schmücke dich o liebe Seele kohta, jossa 

koraalimelodia esiintyy ensimmäisen kerran. Tämä trio edustaa Waltherin tuotannossa 

tapaa, joka lähestyy joitain J. S. Bachin tai J. L. Krebsin urkutrioja. 
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NUOTTIESIMERKKI 7. Walther Schmücke dich o liebe Seele t. 6-9. 

 

 

Ornamentoidussa koraalissa melodia on koristeltu erilaisin korukuvioin. Koraalimelodia 

esiintyy usein sopraanossa, mutta runsaan koristelun ja musiikillis-retorisen kuvioinnin 

takia se on melko tunnistamattomassa muodossa. Tämä on ilmaisuvoimaisin koraalin 

muoto, jossa säestävällä materiaalilla on omat motiiviset ja rytmiset kaavansa. (Jones 2002, 

34.) Ornamentoidun koraalityypin suurimpia säveltäjiä oli Dietrich Buxtehude. Väliäänten 

motiivisten ja rytmiset kaavojen tarkoitus on säestää melodiaa. Waltherilla on näitä vain 8 

kappaletta, mutta ne ovat lajissaan hyvin edustavia. Esimerkkinä ornamentoidusta 

koraalityypistä on luterilaista pelastusoppia julistava koraali Es ist das Heil uns kommen 

her (nuottiesimerkki 8). Koraalimelodiaan kuuluvat nuotit on ympyröity.  

 

NUOTTIESIMERKKI 8. Walther: Es ist das Heil uns kommen her (LV 84)  t. 1-3. 

 

Vaikka Walther pitäytyikin paljolti Pachelbelin tyylissä tehdä urkukoraaleja, hänen 

koraaleissaan on tämän Buxtehudelle tyypillisen ornamentoidun koraalin ohella myös yksi 



 61  

varhaisempi esimerkki opitun kontrapunktin käytöstä. David Yearsley on havainnut selvän 

yhtäläisyyden Buxtehuden koraalivariaatiosarjan Mit Fried und Freud fahr’ ich dahin ja 

Waltherin koraalivariaatioiden Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott välillä. Walther 

käyttää samaa kontrapunktista prosessia kuin Buxtehude omassaan. (Yearsley 2002, 13-

14.) 

 

Koraalifantasian luokkaan on tässä laskettu kuuluvaksi vain kolme koraalia (0,3 %, 

3/288).  Koraalifantasiassa esiintyy eniten muodon vapautta. Fantasiassa voidaan käyttää 

koko koraalimelodiaa tai vain osaa siitä, ja se voidaan esittää missä järjestyksessä tahansa. 

Muotojen, tekstuurin ja kontrapunktitekniikoiden moninaisuus voi esiintyä missä tahansa 

äänessä. Koraalifantasiaan liittyy aina jossain määrin improvisatorinen merkitys. (Jones 

2002, 37.) Esimerkkinä tästä luokasta on koraalifantasia on Dies sind die heil’gen zehn 

Gebot, jossa käytetään ritornellomaista jalkiota (nuottiesimerkki 9). Ritornello on merkitty 

motiivilla m. Walther yhdistelee fantasioissaan eri tyylejä. Esimerkiksi koraalifantasiassa 

Mache mein Geist bereit on mukana Waltherille harvinaisia pisteellisiä, ranskalaisista 

vaikutteista kertovia kuvioita. 

 

NUOTTIESIMERKKI 9. Walther: Dies sind die heilgen zehn Gebot t. 9-10. 

 
 

Koraalipartita yhdistelee kaikkia edellä mainittuja luokituksia, koska se koostuu monista 

versioista samasta teemasta. Walther käyttää ainoastaan yhden sarjan nimessä sanaa partita 

(Jesu meine Freude, 10 Partita). Tästä partitasta löytyy myös ainoa Jonesin luokitukseen 

koraali sijoittuva neliääninen harmonisaatio teemasta. Termiä partita voidaan soveltaa 
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myös ainakin Waltherin elinaikana julkaistuihin variaatiosarjoihin67. Tapana on myös 

yhdistää toisiinsa kuulumattomia versuksia yhdeksi partitaksi. Beckmannin editiossa 

koraalit on esitetty ilman tällaisia sidoksia.  

 

4.5 Konserttosovitukset 

 

Barokin aikana sovittaminen ja nuottimateriaalin siirtäminen toiseen tarkoitukseen oli ajan 

tapa, joka juontaa juurensa keskiajalta. Tuolloin tehtiin parodiamessuja käyttämällä tunnet-

tuja maallisia sävelmiä messujen cantus firmuksena. Jo 1500-luvulla kosketinsoittimille 

tehtiin sovituksia vokaaliteoksista ja instrumenteille tehdyistä tansseista. Tällöin on jo ha-

vaittu cembalon ja urkujen sopivuus sovitusten esittämiseen. Cipriano de Rore kuvaa näitä 

soittimia sanaparilla instrumento perfetto vuonna 1577 ilmestyneessä kokoelmassaan. 

(Schmögner 1998, 117-118.) Urut on usein rinnastettu orkesteriin, sillä äänikerroissa esiin-

tyy runsaasti eri sointivärejä kuten orkesterissa. Barokin orkesteri toimi dynamiikaltaan 

barokin urkujen tapaan. Tämä teki mahdolliseksi piano - forte efektin. (Harnoncourt 1986, 

171.) Urut sopivat hyvin erilaisten orkesteriteosten sovitusten instrumentiksi. 

 

Walther sovitti konserttoja melko vapaasti. Tämän takia on hyvä pohtia sovituksen käsitet-

tä muutamalla sanalla, koska sillä on olemassa tässä yhteydessä kaksi merkitystä - sovitus 

ja transkriptio eli siirtokirjoitus. Sovituksella syvemmän tason merkityksessä on monta 

aspektia. Se voi tarkoittaa siirtämistä mediumista toiseen, kappaleen monimutkaistamista 

tai keventämistä. Jonkintasoinen uudelleensäveltämisen vaikutelma on yleensä aina ole-

massa. Transkriptio tarkoittaa olemassa olevan musiikin siirtämistä (melkein) sellaisenaan 

toiseen mediumiin. Implikaatio sovituksen ja transkription välillä ei ole aivan yleisesti hy-

väksytty. (Schulenberg 1992, 400 n1.) Waltherin sovitusten kohdalla voidaan käyttää sy-

vemmän tason käsitettä sovitus.  

 

Kuten elämäkerrassa todettiin, J. G. Waltherin konserttosovitukset uruille liittyvät pääasi-

assa ajanjaksoon vuosina 1708-1715. Weimarin prinssi Johann Ernst oli konserttosovitus-

ten liikkeelle paneva tekijä ja Waltherin ohella J. S. Bach toimi sovittajana. Walther mai-

                                                
67 1712 Meinen Jesum laß ich nicht  ja Jesu meine Freude; 1738 Harmonisches Denck- und Danckmahl be-
stehend aus VIII Vor-Spielen über das Lied: Allein Gott in der Höh sei Ehr; 1741 Vorspiele über das Ad-
vents-Lied: Wie soll ich dich empfangen. 
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nitsee omaelämäkerrassaan sovittaneensa kaiken kaikkiaan 78 kappaletta uruille (Matthe-

son 1740, 389). Näistä on sovituksista on säilynyt meidän päiviimme 14 kappaletta (ks. 

liite 3, ryhmä 2). Näistä 13 teosta ovat yhtenäisessä Zegertin käsikirjoituskokoelmassa68, 

jota säilytetään Deutsche Staatsbibliothekissä Berlinissä. Saattaa olla, että Walther on va-

linnut nämä 13 teosta eräänlaiseksi valikoimaksi, koska ne edustavat samaa hienostuneita 

piirteitä omaavaa genreä (Beckmann 1998a, 6). Näiden lisäksi vasta 1950-luvulla on löy-

detty yksi Telemannin konsertosta tehty sovitus, joka kantaa nimeä Concerto per la chiesa 

del Signor Telemann (G-duuri (Lohmann 1977, xvii; Beechey 1985, 103).  

 

Verrattaessa J. S. Bachin urkusovituksiin Walther on keskittynyt vanhempiin säveltäjiin 

kuten Albinoniin, Torelliin ja joukkoon tuntemattomampia venetsialaisia säveltäjiä. Bachin 

konserttosovitukset cembalolle pohjautuvat myös osin hieman vanhempaan materiaaliin ja 

joukossa esiintyy samoja säveltäjiä kuin Waltherin sovituksissa. Lisäksi Walther on ottanut 

mukaan sovitettavaksi saksalaisten aikalaistensa konserttoja (Georg Philipp Telemann, 

Joseph Meck).  

 

Konserttosovitusten käyttötarkoitus on jäänyt historian hämärän peittoon. On esitetty arvai-

luja siitä, että ne olisivat voineet toimia kirkollisessa tai maallisessa funktiossa. Niillä on 

voinut olla myös opetuksellinen tehtävä. Todennäköisimmin niitä on käytetty prinssin 

opettamisessa tai esitetty hovissa. (Boyd 1991, 100-101.) Kuitenkin sovitukset sytyttivät 

Waltherissa kipinän, joka jatkui myös prinssin kuoleman jälkeen. Lohmannin mukaan on 

olemassa todisteita, jonka mukaan sovitustyö jatkui kenties kaksi tai kolme vuosikymmen-

tä (Lohmann 1977, xx). Tarkemmin määrittelemättä mihin hän näillä todisteilla viittaa, 

voidaan olettaa olevan kyse Waltherin kirjeissä löytyvistä maininnoista sovituksista. Walt-

her kirjoittaa Bokemeyerille vielä vuonna 1740 erfurtilaisen seurakunnan papin ostaneen 

itselleen  kahdeksannen Torellin teoksen 16 groschenilla69 (Walther Bokemeyerille 

19.9.1740 / Beckmann & Schulze 1987, 234). Samassa kirjeessä hän viittaa myös Tele-

mannin teoksista tekemiinsä sovituksiin. Peter Williams tosin epäilee, että kaikki Walthe-

rin konserttosovitukset olisi tehty ennen vuotta 1725 (Williams 1984, 96).   

 

                                                
68 Käsikirjoituksen signatur on Mus.ms. 22541/4 
69 ”Das 8te Torellische Werke hat ein Priester aus dem Erffurtischen Gebiete für 16 Groschen an Sich ge-
kauffet.” 
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Waltherilta on säilynyt kaksi sovitusta Tomaso Albinonin (1671-1751) konsertoista (LV 

126 ja 127). Molemmat on tehty opuksen 2 konsertoista (nrot 4 ja 5). Niiden piraattipai-

nokset ilmestyivät Amsterdamissa Rogerin nuottikustantamossa vuonna 1704. Molemmat 

ovat kolmiosaisia ja konserttojen uloimmissa osissa on hyvin muotoiltu, tonaalisesti suljet-

tu ritornello-rakenne. Walther on sovittaessaan laskenut sävellajeja yhden kokoaskeleen. F-

duurikonsertto on alun perin ilmestynyt G-duurissa ja B-duurikonsertto C-duurissa. (Beck-

mann 1998a, 158.) 

 

Waltherin sovituksissa on muutamia tuntemattomien venetsialaisten säveltäjien konsertto-

ja. Näitä ovat urkukonsertto A-duuri Gentilin mukaan (LV 130), urkukonsertto B-duuri 

Gregorin mukaan (LV 131) ja urkukonsertto g-molli Luigi Manzian mukaan (LV 132). 

Walther mainitsee Lexiconissa (1732, 275, 290) Gentilin ja Gregorin (1663-1745), mutta 

Luigi Manziasta ei ole artikkelia. Beckmann epäilee Manzian olevan oikealta nimeltään 

Luigi Mancia70 (1660-1708), joka oli venetsialainen säveltäjä ja diplomaatti. Hänen kon-

serttonsa kuin myöskään Gentilin konserton alkuperäisiä partituureja ei ole säilynyt. Gre-

gorin sovituksen originaali on konsertto nro 3 op. 2. (Beckmann 1998a, 159.) Yhteistä näil-

le kolmelle sovitukselle on, että kaikki on kirjoitettu kahdelle nuottiviivastolle eikä niissä 

tarvita jalkiota. 

 

Urkukonsertto B-duuri Tagliettin mukaan (LV 135) sisältää neljä osaa. Alkuperäinen kon-

sertto on Giulio Tagliettin (1660-1718) opuksen 8 kahdeksas teos. Tagliettin konsertoissa 

on samoja tyylipiirteitä ja kirkko– ja kamarimusiikillisia elementtejä kuin Torellin konser-

toissa (Schering 1965, 34). Sovitus on kirjoitettu siten, että kaksi ensimmäistä osaa esite-

tään sormioilla ja kahdessa viimeisessä osassa on mukana jalkio. Urkukonserton A-duuri 

Blamrin mukaan (LV 128) alkuperä on tuntematon, koska säveltäjää ei myöskään tunneta. 

Luultavasti kyseessä on ollut ranskalainen Colin de Blamont (1690-1760). Blamont maini-

taan myös Lexiconissa (1732, 174). Nimi on tiettävästi lyhennetty muotoon Blamt, joka on 

sitten vaihtunut vahingossa Blamr’iksi. Waltherin viehättävä sovitus koostuu ranskalaisesta 

alkusoitosta ja sitä seuraavasta pastorellasta. (Beckmann 1998a, 158-159.) 

 

Walther sovitti myös kaksi aikalaisensa ja ystävänsä Georg Philipp Telemannin konserttoa 

uruille. Molemmat konsertot ovat neliosaisia. Urkukonsertto c-molli Telemannin mukaan 

                                                
70 Sukunimi on saattanut olla myös muotoa Manza. 
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(LV 136) edustaa melko galanttia tyyliä. Tämän konserton alkuperäinen orkesteriversio, 

jota säilytetään Lundin kirjastossa Ruotsissa, on aikanaan nimetty Vivaldin tekemäksi71. 

Siinä on kuitenkin havaittavissa Telemannille ominaisia piirteitä ja myöhemmin se onkin 

todettu Telemannin säveltämäksi. (Lohmann 1977, xxi; Tuohiniemi 1998, 58.) Alkusoitto 

on muodoltaan ranskalainen (adagio-allegro), ja adagio on homofoninen, hyvin sointupoh-

jainen kokonaisuus. Urkukonsertto G-duuri Telemannin mukaan (LV 137) on säilynyt ai-

noastaan Waltherin tekemänä sovituksena (Tuohiniemi 1998, 58). G-duuri-konserton alku-

peräissovitusta säilytetään nykyisin Yalen yliopiston kirjastossa (Lohmann 1977, xvii; 

Beechey 1985, 103). Tällä teoksella on Beecheyn mukaan yhtäläisyyksiä koraaliin Herr 

Jesu Christ, dich zu uns wend. Hän viittaa melodioiden samankaltaisuuden ohella myös 

teksturaalisiin yhtäläisyyksiin Telemann-sovituksen ja Waltherin koraalista tekemien vari-

aatioiden välillä.( Beechey 1985, 103-104.) 

 

Tärkeän kokonaisuuden Waltherin urkukonserttosovituksissa muodostavat kolmesta Giu-

seppe Torellin (1658-1709) concerto grossosta tehdyt sovitukset. Kaksi sovituksista perus-

tuu Torellin opuksen 8 (Concerti grossi con una Pastorale per il Santissimo Natale) kon-

serttoihin 7 ja 8 (alkuaan c-molli). Urkukonsertossa d-molli Torellin mukaan (LV 138) 

Walther on säilyttänyt alkuperäisen sävellajin. Tästä konsertosta on sovitettu vain ensim-

mäinen osa, tai loput osat ovat kadonneet. Urkukonsertto a-molli Giuseppe Torellin mu-

kaan (LV 140) on näistä Torelli-sovituksista ainoa kolmiosainen. Urkukonsertto B-duuri 

Giuseppe Torellin mukaan (LV 139) perustuu Torellin sinfoniaan kahdelle viululle ja bas-

so continuolle D-duuri. Alkuperäinen orkesteriteos on kadonnut. Walther on sovittanut 

sinfoniasta kaksi osaa, vaihtanut sävellajin B-duuriksi ja muuttanut nimekkeen konsertoksi. 

(Beckmann 1998a, 160.) 

 

Urkukonsertto C-duuri Meckin mukaan (LV 134) perustuu saksalaisen Joseph Meckin 

(1690-1758) kadonneeseen konserttoon. Meck julkaisi 12 konserttoa vuosina 1720-1721 

Rogerin kustantamon kautta. Beckmannin mukaan kokoelman konsertot ovat ilmiselvästi 

Vivaldin tyylisiä (Beckmann 1974, 176). Urkukonsertto C-duuri on kolmiosaisuudessaan 

ja ritornelloissaan erittäin lähellä Vivaldin konserttoja. Walther on alkuaan luullut sovitta-

neensa myös toisen Meckin konserton. Myöhempi tutkimus on kuitenkin osoittanut tämän 

Waltherin uruille sovittaman konserton h-molli (LV 133) Antonio Vivaldin säveltämäksi 

                                                
71 Takalan mukaan konsertto on luettu Vivaldin tekemäksi Antonio Fannan teosluettelossa (Takala 1977, 15). 
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(Beckmann 1974, passim). Alkuperäiskäsikirjoituksessa konserton otsake on Concerto del 

Sigr. Meck appropriato all’ Organo. Orkesteripartituurin esipuheessa Adolf Hoffmann 

mainitsee Vivaldin e-mollikonserton RV 275 sisältyneen Rogerin vuosina 1716-17 paina-

maan kokoelmaan, joka sisälsi myös muiden säveltäjien konserttoja (Hoffmann 1979, 2). 

Molempien nimet on nimittäin mainittu kokoelman kansilehdillä, mutta teoksia ei ole täs-

mennetty tiettyjen säveltäjien tekemiksi (Talbot 1984, 104).  

 

Waltherin sovittama Vivaldin konsertto on sävelletty siis alkuaan e-mollissa. Waltherin 

transponointi kvinttiä alemmas h-molliin on luultavasti aiheutunut käytetyistä uruista. 

Koska kaupunginkirkon urut on uudistettu myöhemmin, ei voida tietää sormioiden ja jalki-

on laajuutta. Sovituksen transponoinnilla on todennäköisesti yritetty madaltaa konserton 

lakisävelen korkeutta. Originaalissa lakisävel on neliviivainen c, kun sovituksessa lakisävel 

on puolisävelaskelta alempi, kolmiviivainen h. Seuraavaksi käydään läpi Waltherin tapaa 

sovittaa orkesterikonsertto uruille esimerkkinä urkukonsertto h-molli Vivaldin mukaan.  

 

Johann Gottfried Waltherin urkukonsertto eroaa osin alkuperäisestä Vivaldin konsertosta. 

Pitää kuitenkin muistaa, että tässä esitetyt muutamat huomiot muutoksista eivät ole muut-

taneet teosta niin paljon, ettei sitä voisi samaksi tunnistaa. Muutokset ovat usein osana 

melkein samana säilynyttä muotoa. Muotoon Walther kajoaa ainoastaan h-mollikonserton 

viimeisessä osassa lyhentämällä tahteja lopusta. Walther on tehnyt muutoksia myös Vival-

din alkuperäiseen melodiaan sekä soinnutukseen ja muuttanut kokonaisuutta kosketinsoit-

timelle sopivaksi saksalaisen barokin keinoin. Olihan Walther leksikografina laajasti tie-

toinen siitä musiikillisesta kentästä missä eli ja vaikutti. Wolfgang Stockmeier mainitsee 

Waltherin konserttojen kokonaislevytyksensä esipuheessa säveltäjän käsitelleen melko 

vapaasti sovitettavaa materiaalia72. Hän on transponoinut tarvittaessa, lisännyt materiaalia 

ja poistanut sitä.  

 

Waltherin h-mollikonserton sovituksessa ilmenee hyvin barokin musiikille luonteenomai-

nen melodian ja basson korostaminen. LaRuen mukaan (1997, 27) melodian ohella basso 

on tärkeä, koska se realisoi basso continuon käyttäytymistä. Väliäänet korostavat tilantees-

ta riippuen jompaakumpaa. 

                                                
72 Wolfgang Stockmeier: Waltherin vapaiden urkuteosten kokonaislevytys CPO- levymerkille (1991). CPO 
999 131-2. 
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Vivaldi-sovituksen ensimmäisessä osassa Walther on vaihtanut tempomerkintää vivacesta 

allegroksi. Teoksen ritornellot muodostavat omat suljetut kokonaisuutensa, osan osassa. 

Ritornelloissa on nähtävissä kolme vaihetta -  esittely, sekvenssi ja kadenssi. Melodis-

rytmisenä motiivina kaikissa käytetään daktyyliä, jonka muodostaa yksi kahdeksasosanuot-

ti ja siihen liittyvät kaksi 16-osanuottia.  

 

Ritornellojen väliin jäävä materiaali on originaalissa sooloviulun johdattamaa kuviointia. 

Näitä soolo-osuuksia Walther on sovituksessaan muuttanut sekä rakenteellisesti että melo-

disesti. Ensimmäisessä osassa tahdista 24 alkava soolo-osa on muutettu siten, että melodi-

an kuvioita on muutettu ja niitä on siirretty myös vasempaan käteen luoden näin kosketin-

soitinmaisen käsittelyn koko alueen tekstuurille (ks. nuottiesimerkki 10).  

 

NUOTTIESIMERKKI 10. Walther: h-mollikonsertto I osa, t. 24-25 

 

 

Figuraatioon Walther oli jo Weimariin tullessaan kiinnittänyt huomiota. Praeceptassa on 

figuuriluettelo, jossa Walther yhdistää italialaisen vokaalimusiikin ja saksalaisen instru-
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mentaalimusiikin kuvioita (Williams 1984, 83). Melodialinjoja hän on saattanut muuttaa 

käytännönläheisesti, esimerkiksi käden ulottuvuuden säilyttämiseksi ilman legaton rikko-

mista. Nuottiesimerkissä 11 on neliöity Waltherin tekemä muutos Vivaldin oktaavihypyn 

pienentämiseksi kvinttihypyksi. Tarkasteltaessa näitä figuraatioon Waltherin tekemiä muu-

toksia huomio kiinnittyy urkusovituksen sormion määritykseen. Useimmissa kohdissa, 

jossa melodian kuvioita on muutettu, sormiona käytetään sivusormiota (esimerkiksi nuotti-

esimerkissä 10 RP, oma lisäys nuottiin). Soolokohdat ovat antaneet Waltherille mahdolli-

suuden tuoda esiin uruille ominaisia kuvioita vapaammin kuin alkuperäisyyttä vahvemmin 

noudattavissa ritornelloissa. 

 

NUOTTIESIMERKKI 11. Walther: h-mollikonsertto I osa, t. 41-42. 

 

 

Myös bassolinjaan on tehty muutoksia. Walther on muuttanut sointuja hieman. Yleisimmin 

ii6 asteen sointu on korvattu iv asteen soinnulla tai III asteen sointu on korvattu joko v as-

teen modaalisella soinnulla tai ensimmäisen asteen soinnulla. Esimerkkinä tästä I osan tahti 

41 (nuottiesimerkki 11). On kuitenkin huomattava, että barokin aikana edellä mainitut 

soinnut (ii6iv; III  vmod) voitiin käsittää funktioiltaan samoiksi. Samassa nuottiesi-
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merkissä 11 nähdään muutos, joka on tehty luultavasti jalkion käyttöä helpottamaan siirtä-

mällä 1 ja 3:lla tahtiosalla olleet basson äänet vierekkäisille 2 ja 3:lle tahtiosalle. Tällöin 

jalkiossa pystytään käyttämään kanta-varvastekniikkaa. 

 

Väliäänten voi sanoa matkivan joko melodiaa tai bassoa. Ritornelloissa näkyy selvästi, 

milloin väliäänten funktio vaihtuu. Kun siirrytään pitkälle viidennelle asteelle ennen ka-

denssia, väliäänet hakeutuvat melodian mukaan. Tämän avulla Walther on halunnut mitä 

ilmeisimmin korostaa melodista linjaa stabiilin sointupohjan alla ennen sointumaisesti kä-

siteltyä kadenssia.  

 

4.6 Preludit ja fuugat 

 

Johann Gottfried Waltherilta on säilynyt neljä preludi ja fuuga – muotoista sävellystä sekä 

yksi toccata ja fuuga. Teosten sävellysvuosia ei tiedetä lukuun ottamatta preludia ja fuugaa 

G-duuri, joka on vuodelta 1741 ja muodoltaan muista merkittävästi poikkeava. Esittelen 

sen yhdessä samana vuonna julkaistun G-duurikonserton kanssa näiden yhtenevien piirtei-

den takia. Waltherin preludit ja fuugat ovat osa 102-sivuista ns. Zegertin kokoelmaa 

(Beckmann 1998a, 154). 

 

Waltherin preludeiden tyyli on sekoitus pohjoissaksalaista ja keskisaksalaista 

urkukoulukuntaa. Pohjoissaksalainen preludityyli periytyy Heinrich Scheidemannilta (n. 

1595-1663), jonka teokset ovat moniosaisia (Archbold 1985, 20). Hänen jälkeensä mm. 

Franz Tunder (1614-1667) jatkoi kehittämistä. He molemmat edustivat pohjoissaksalaista 

ns. praeambulum-tyyliä, jossa vuorottelivat ns. tekstuuriltaan vapaat ja fuugamaiset osiot. 

Ne olivat usein muotoa preludium-fuuga-postludium (tai coda). Pohjoissaksalaisen preludi-

tyylin huipentaja oli Dietrich Buxtehude (1637-1707), joka kehitti preambulum-tyylin 

entistä moniosaisemmaksi preludium pedaliter73-tyyliksi. (Thistlewhite & Webber 1998, 

232.) Keski-Saksassa oli tapana yhdistää vaatimaton preludi fuugaan. Tämä tyyli oli 

käytössä esimerkiksi Johann Pachelbelilla, Johann Kuhnaulla ja Johann Kriegerillä. 

(Williams 1984, 110). 

 

                                                
73 Jos kyseessä on preludi, joka on tarkoitettu soitettavaksi sormioilla, käytetään luonnollisesti termiä prelu-
dium manualiter. Buxtehuden tuotannossa on molempia muotoja ja ne on selvästi erotettavissa toisistaan.  
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Walther määrittelee Praeceptassa termin Praeambulum näin: 

(it.): Preludium, alkusoitto, jonka urkuri soittaa uruillaan tai muu soittaja instrumentillaan ja hän 

tekee siitä fantasian luoden näin alkuun musiikillisen kappaleen. (Walther 1708, 144.) 

 

Lexiconissa hän käsittää preludin seuraavasti:  

Prelude (ransk.) Preludio (ital.) on alkusoitto, joka toimii johdatuksena tai valmistuksena seuraa-

vaan. Näitä ovat tyyliltään myös oopperoiden alkusoitot kuin myös ritornellot, joista tapahtumat 

etenevät. (Walther 1732, 495.) 

 

Walther ilmaisee näissä käsitteiden määrittelyissään pohjoissaksalaisen ja keskisaksalaisen 

koulukunnan eroja. Praeceptan kirjoittamisen aikoihin hän oli tutustunut Buxtehuden tuo-

tantoon Werckmeisterin kautta ja se näkyy myös hänen käsityksessään. Lexiconin määri-

telmä taas kuvaa enemmän keskisaksalaista preludia. Aikaa oli kulunut yli 20 vuotta ja 

Lexiconin käsitteessä Walther tulee tuoneeksi ilmi tämän ajan etenemisen.  

 

Pohjois- ja keskisaksalaisten preludium-käytäntöjen muuttuminen preludi ja fuuga-pariksi 

tapahtui pikkuhiljaa. Esimerkiksi 1700-luvun alussa teoksen lopussa ollut coda lyheni ja 

sittemmin katosi kokonaan. (Williams 1984, 110.) Waltherin preludeista ja fuugista neljä 

edustaa kaksiosaista preludi ja fuuga-muotoa ja viides, vuoden 1741 preludi, moniosai-

sempaa, kehittyneempää synteesiä. Säilyneiden preludien / toccatojen ja fuugien luettelo 

on mainittu liitteen 3 ryhmänä 3.   

 

Waltherin preludeita on tutkittu vain vähän. Otto Brodde mainitsee preludien C-duuri, d-

molli ja A-duuri olevan tyyliltään keskisaksalaisia ja seuraavan Pachelbelin tyyliä. Tocca-

tan C-duuri hän määrittää kuuluvan Buxtehuden ja Tunderin tyyliin. (Brodde 1937, 31-32.) 

Peter Williams määrittelee Waltherin preludeissa olevan vähän ritornello-rakenteeseen 

(ekspositio-sekvenssi-kadenssi) pohjaavia osia. Niitä esiintyy hänen mukaansa vain prelu-

dissa G-duuri. Williams pitää Waltherin preludeita melodialtaan ja harmonialtaan vaati-

mattomina. (Williams 1984, 110.) Hän on toki verrannut näitä teoksia Bachin lukuisiin ja 

laajempiin preludeihin, eikä sinänsä ole tutkinut Waltherin teosten tyylillisiä vaikuttimia.  

 

Jokainen Waltherin säilyneistä preludeista edustaa koulukuntansa sisällä tiettyä muotoa, 

eikä kahta samaa tyyliä edustavaa preludia ole mukana. Herääkin kysymys, onko Walther 

tarkoittanut säilyneet preludit eräänlaiseksi kokoelmaksi niistä tyyleistä, jotka vaikuttivat 
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preludien sävellystapaan. Konserttosovitusten tapauksessahan Beckmann (1998a, 6) epäi-

lee Waltherin muodostaneen kokoelman parhaista sovituksistaan. On mielenkiintoista aja-

tella Waltherin toimineen preludien kohdalla samalla tavoin.  

 

Waltherin preludit edustavat kehittyneitä muotoja thüringeniläisten säveltäjien preludeista. 

Ne ovat formaalisesti keskisaksalaisen urkukoulun vaatimattomia preludi ja fuuga-

muotoisia sävellyksiä, mutta sisältävät myös vahvoja pohjoissaksalaisen koulun vaikuttei-

ta. Tämä osoittaa Waltherin olleen selvästi perillä sekä pohjois- että keskisaksalaisen urku-

koulun tyyleistä. Seuraavaksi käydään läpi näiden sävellysten keskeiset muoto- ja tyylipiir-

teet.  

 

Preludio con Fuga C-duuri LV 121  

Preludi ja fuuga on molemmat kirjoitettu kahdelle nuottiviivastolle. Preludissa käytetään 

kolminkertaista kontrapunktia. Preludi on selvästi fuugaa lyhyempi. Kaikkiaan 115 tahdis-

ta muodostuvasta kokonaisuudessa preludi käsittää 27 tahdista ja fuugan pituus on 88 tah-

tia. Tahtilaji on breve (C). Preludi on ns. läpisävelletty eli teoksen aikana ei tule mitään 

äkillisiä tahtilajin tai tekstuurin ilmiselviä vaihdoksia. Preludio con Fuga C-duuri on tyylil-

tään keskisaksalainen. 

 

Preludio con Fuga d-molli LV 123  

D-mollipreludissa ja –fuugassa on vaikutteita Dietrich Buxtehudelta. Teos on kirjoitettu 

kolmelle nuottiviivastolle eli jalkiolla on oma, itsenäinen viivastonsa. Preludi on pituudel-

taan 42 tahtia ja fuuga 39 tahtia. Osien pituuksien suhde on siis melko tasapainossa. Prelu-

di on tyyliltään sektionaalinen ja se voidaan jakaa viiteen, toisistaan selvästi poikkeavaan 

jaksoon.. Lukuun ottamatta  preludin neljättä jaksoa koko teoksen tahtilajina on breve. Pre-

ludin alussa Walther käyttää Buxtehudelle tyypillistä figuratiivista aloitusta (ks. nuottiesi-

merkki 12). Myös preludin sisäinen sektionaalisuus viittaa vahvasti Buxtehudeen. Esimer-

kiksi keskellä preludia ilmenevä 24/16-osissa tahdiltaan etenevä jakso on hyvin tyypillinen 

Buxtehudelle (Archbold 1985, 56). Tässä preludissa Walther yhdistää muodollisesti keski-

saksalaiseen preludi ja fuuga-pariin vahvasti Buxtehudelta peräisin olevia pohjoissaksalai-

seen urkukouluun kuuluvia vaikutteita. Brodden käsitys tämän preludin Pachelbelilta saa-

duista vaikutteista ei siis pidä täysin paikkansa, vaan oikeampi suunta on Dietrich Buxte-

hude.  
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Nuottiesimerkissä 12 on nähtävissä figuratiivinen aloitus, joka on samankaltainen molem-

milla säveltäjillä. Buxtehudella ensimmäisen tahdin kuviointi (neliöity) suuntautuu ylös-

päin, kun taas Waltherin figuraatioryhmän liike on alaspäinen. Yhteistä näille on myös se, 

että kuviointi imitoidaan seuraavassa tahdissa vasemmalla kädellä.  

 
NUOTTIESIMERKKI 12.  Buxtehuden preludin e-molli ja Waltherin preludin d-molli 
avaus  

 

 

Preludio con Fuga A-duuri LV 125 

Waltherin preludi ja fuuga A-duuri (LV 125) pohjautuu pohjois-saksalaisen urkupreludin 

malliin, joka pohjautuu saksalaisten teoreetikkojen, kuten Friedrich Erhardt Niedtin (1674-

1708), Johann Matthesonin (1681-1764) ja Johann Kriegerin (1652-1735) käsitykseen ur-

kupreludin muodosta. Se voidaan tiivistää seuraavien piirteiden avulla. Preludi alkaa pe-

daalisoololla. Tämän jälkeen on sointujen käyttöä, jonka perään näitä sointuja kuvioidaan. 

Fuuga jatkuu ilman taukoa preludista. (Williams 1984, 106.)  

 



 73  

Teos on kirjoitettu kolmelle nuottiviivastolle. Preludin pituus on 22 tahtia ja fuugan 63. 

Tahtilajina on breve. Preludin avaa neljä tahtia käsittävä pedaalisoolo, joka muodostaa 

tonaalisesti suljetun pienoismuodon käsittäen esittelyn, sekvenssin ja kadenssin (ks. nuotti-

esimerkki 13).  

 

Tämän jälkeen seuraa sointujen käsittelyä, jonka jälkeen tehdään kaksi sekvenssikiertoa. 

Teos päättyy kadenssiin, josta jatkuu suoraan fuuga. Fuuga on huomattavan pitkä verrattu-

na preludiin. Tämän teoksen tyyli on puhtaasti pohjoissaksalainen. Brodde sen sijaan lukee 

myös tämän Waltherin preludin ja fuugan keskisaksalaiseen tyyliin kuuluvaksi (Brodde 

1937, 31-32). 

 

NUOTTIESIMERKKI 13. Waltherin preludin A-duuri jalkiosoolon tonaalisesti suljettu 

muoto 

 

Toccata con Fuga C-duuri LV 122 

Waltherin preludien joukossa on yksi teos, jonka nimenä on Toccata con Fuga. Walther on 

itse käsittänyt toccatan merkityksen eri aikoina eri tavoilla. 1700-luvun alussa Praeceptas-

sa toccata merkitsi hänelle seuraavaa:  

Toccata: tarkoittaa myös preludia. Tulee sanasta toccare. Erityinen tapa, jossa niin oikea kuin va-
senkin käsi varioivat ja mitä diskantissa tapahtuu, basson tulee samalla tavoin imitoida sitä. Ei so-
vellu muille instrumenteille kuin klaveerille. (Walther 1708, 156.) 

  

Lexiconissa Walther kuvailee hieman eri tavalla toccatan:  

Toccata pl. Toccate (ital.) verbistä toccare, koskettaa. On uruille tai clavicymbelille74 sävelletty 
pitkähkö kappale, jossa molempien käsien kanssa vaihtelevat muunnokset tai sitten oikealla ja va-
semmalla kädellä tehdään sama. Tai pedaalissa on pitkiä jatkuvia ääniä, joiden yläpuolella ääniä 
kuljetetaan. (Walther 1732, 610.) 

 

                                                
74 Walther viittaa sanalla clavicymbel pienempään, pystymalliseen cembaloon, joka voitiin helposti ottaa 
mukaan matkoille pienen kokonsa takia. Klavicembalo taas on hänen määritelmänsä mukaan sama kuin cem-
balo tai clavessin (Walther 1732, 169-170). 
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Huomionarvoista vertailtaessa näitä kahta käsitetteen määrittelyä on Praeceptan (1708) 

maininta toccatan soveltumisesta ainoastaan klaveerille. Klaveerilla on kuitenkin barokin 

aikana tarkoitettu usein kosketinsoitinta yleensä, joten Walther lienee tarkoittanut tällaista 

laveaa tulkintaa soittimesta. Uruille kirjoittamassaan toccatassa LV 122 Walther on lähem-

pänä Lexiconin määritelmää kuin Praeceptan tyypittelyä.  

 

Toccata C-duuri on tyyliltään keskisaksalainen ja siinä on nähtävillä myös Johann Pachel-

belin urkuteosten vaikutus. Tästä kertovat vahvat urkupisteet jalkiolla (sointuasteet I-V) 

läpi koko toccatan, mikä on tyypillistä monille Pachelbelin toccatoille. Vertaileva esimerk-

ki jalkion urkupistemäisestä käytöstä on esitetty nuottiesimerkissä 14. Toccatan pituus on 

37 tahtia ja fuugan 73. Fuuga on siis huomattavan pitkä verrattuna toccataan. Koko teoksen 

aikana käytetään tahtilajia breve. 

 

NUOTTIESIMERKKI 14. Pedaalikaavio Waltherin toccatasta C-duuri LV 122 ja Pachel-

belin toccatasta C-duuri. 

 

 

Fuuga F-duuri LV 124  

Waltherin fuuga F-duuri on kirjoitettu kahdelle viivastolle ja sen on epäilty olevan nuoruu-

denteos. Fuugan teeman piirteet, repercussio-aihe ja tietyt maneerit antavat aiheen olettaa, 

että se olisi kirjoitettu Waltherin toimiessa Erfurtissa Tuomaksen kirkon urkurina (1702-

1707) ja Buttstettin oppilaana. (Beckmann 1998a, 6.)  

 

4.7 Vuoden 1741 teokset 

 

J. G. Walther julkaisi vuonna 1741 kaksi teosta, jotka oli tilattu häneltä. Preludin ja fuugan 

G-duuri oli tilannut Preussin kuninkaallinen hovi ja konserton G-duuri Augsburgin por-
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mestari Morellius. Nämä teokset ovat monelta osin yhteneviä. Molemmat ovat G-duurissa 

ja  kummankin muoto on moniosainen. Walther on säveltänyt molempiin keskelle aarian. 

Molemmat poikkeavat myös edustamastaan genrestä Waltherin muihin näihin luokkiin 

kuuluviin teoksiin verrattuna. Molemmissa on nähtävissä vaikutuksia galantista tyylistä. 

Toisaalta niissä on vahvasti barokkiin kuuluvia piirteitä.  

 

Marshallin mukaan maallisiin tilaisuuksiin kirjoitetut teokset tehtiin yleensä kevyemmiksi 

ja moderneimmiksi, mikä tarkoitti 1730-1740-luvuilla galantteja vaikutteita. Näitä piirteitä 

alkoi esiintyä yhä enemmän myös kirkollisissa teoksissa. Galantin tyylin piirteitä otettiin 

italialaisesta 1720-luvun oopperasta, ja tämä tyyli levisi 1730-1740 luvuilla ympäri Euroo-

pan. Niitä on alkanut tosin esiintyä musiikissa jo 1690-luvulta lähtien. 1700-luvun alku-

vuosikymmeninä lisääntyneen rationalismin vaikutukset näkyivät musiikissakin. Melodioi-

ta otettiin usein eri tanssin lajeista ja harmoniasta tuli soinnullisempaa keventyen samalla. 

Lisääntyvä homofonisuus painotti melodiaa. Fraasirakenteesta tuli artikuloidumpaa ja fraa-

sirakenne hakeutui balansoidumpaan suuntaan. (Marshall 1989, 32-34.) 

 

Brodde määrittelee vuoden 1741 teoksia seuraavasti. Preludi ja fuuga edustaa hänen mie-

lestään kirkkosonaattimuotoa, jossa on konsertoivia vaikutteita. Konsertto G-duuri on 

Brodden käsityksen mukaan klaveeriteos. Koska siinä tarvitaan myös pedaalia, hän arvelee 

soittimena olleen ns. Pedalcembalon – soittimen, jossa on myös jalkio. Hän määrittelee 

myös tämän teoksen kokonaisuuden kirkkosonaatiksi (sonata da chiesa) tai concerto gros-

soksi. (Brodde 1937, 33, 39.) Seuraavassa esitetään hieman tästä poikkeava näkökulma. 

 

Preludio con Fuga G-duuri LV 119 

Preludissa ja fuugassa G-duuri on erotettavissa neljä osaa ja se on kirjoitettu kahdelle 

nuottiviivastolle. Se palautuu osin muodoltaan vanhempiin malleihin, esimerkiksi Dietrich 

Buxtehuden moniosaisiin preludeihin. Teoksen avaa ranskalaisen alkusoiton mallia edus-

tava preludio (adagio-allegro-adagio), joka käsittää 56 tahtia. Tahtilajeiltaan se jakaantuu 

kolmeen. Ensimmäinen adagio on merkitty alla breve, keskellä oleva allegro 3/4 ja prelu-

din päättävä adagio on tahtilajiltaan breve. Tekstuurin käsittely on kevyttä ja soinnullista. 

Walther käyttää galantille tyylille ominaisesti runsaasti erilaisia korukuvioita. Teosta lei-

maa myös jännittävä toistuva kadenssien käyttö. Se jäsentää fraasirakennetta jopa neljän 

tahdin mittaisiin osiin. Kahdessa ensimmäisessä tahdissa esiintyy galantille tyylille omi-
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nainen avausskeema Romanesca (ks. nuottiesimerkki 15). Tietyt opitut skeemat ovat Gjer-

dingenin mukaan ominaisia tietylle ajanjaksolle75. Monet musiikilliset elementit ovat 

yleensä historiallisesti ja kulttuurisesti sidonnaisia. Musiikillisen kaavan avulla säveltäjä 

pystyi kielen tavoin jakamaan yhteisiä ajatuksia yleisönsä kanssa. Tällainen on esimerkiksi 

aloitusskeema nimeltään Romanesca, jonka 1700-luvun muoto on bassokaava 1-7-6-3. 

(Gjerdingen 1996, 366-368.)  

 

NUOTTIESIMERKKI 15. Walther: Preludi G-duuri LV 119, Romanesca t. 1-2. 

 

Teoksen fuugaosa on merkki perinteisestä urkukirjallisuudesta  Pituudeltaan 48 tahtia kä-

sittävä fuuga on saanut tempomerkinnäkseen Un poco vivace. Fuugaa seuraa suoraan Gra-

ve-osa, jolle on ominaista vahva soinnullisuus. Se toimii ikään kuin välikkeenä viimeiseen 

osaan eli Ariaan, jossa on merkintä a 2 Tastature, mikä viittaa kahden sormion käyttöön.  

Aria koostuu pienoismuodosta. Melodiateema esiintyy diskantissa, mitä säestetään melko 

homofonisella sointupohjalla. Ariassa on muistumia myös uruille ominaisesta bicinium-

tyylistä. Tosin tässä se esiintyy kolmiäänisenä. 

 

Konsertto G-duuri LV 120 

Toinen samanlaista mallia edustava teos on konsertto G-duuri. Se tunnetaan myös nimellä 

Monumentum musicum. Teos edustaa Waltherin konserttokäsitystä. Hän käsitti konserton 

musiikillisena muotona joko vokaali- tai kamarimusiikkina tai viuluteoksena, jossa äänet 

vuorottelevat. (Walther 1732, 179.) Konsertto G-duuri on lähempänä kamarimusiikkivaih-

toehtoa. Konserton muotorakenteesta tulee mieleen Archangelo Corellin moniosainen kon-

                                                
75 Robert O. Gjerdingen on tutkinut skeemoja mm. galantissa musiikissa kognitiivisessa musiikintutkimuk-
sessa Meyerin skeemateoriaan pohjautuen.  
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serttorakenne, joka koostuu monista tempomerkinnöiltään eri osia sisältävistä osista. Toi-

saalta Waltherin aikalainen G. Ph. Telemann hakeutui konsertoissaan moniosaiseen muo-

toon. Teoksen moniosaisuuden kanssa yhteneviä piirteitä on löydettävissä myös muutamis-

ta konserttosovituksista76. 

  

Waltherin konsertto on kirjoitettu kolmelle nuottiviivastolle. Konserton avaa preludio-

niminen osa, joka on muodoltaan ranskalainen alkusoitto (adagio-allegro). Adagion tahtila-

ji on breve ja allegron alla breve. Allegrossa on fuugamainen alku, joka on hyvin tyypilli-

nen ranskalaisen alkusoiton piirre. Verrattuna edellisen teoksen preludin alkusoittomuo-

toon, viimeinen hidas osa on jätetty pois. Waltherin Lexiconin mukaan tämä on mahdollista 

tai sitten loppuun voidaan liittää toinen hidas, vakavahenkinen osa77 (Walther 1732, 455).  

Tällaisena voisi tietenkin pitää myös preludiota seuraavaa largoa, joka on välikkeenomai-

nen ja melko vahvasti soinnullinen kokonaisuus. Tahtilajina on 3/4. Se johdattaa tämän 

teoksen erikoisimpaan osaan, joka on kahden ritornellon kehystämä aria. Tämä osa on C-

duurissa. Kehysritornelloissa tarvitaan jalkiota. Ritornellojen väliin jäävä aaria on tehty 

aitoon bicinium-tyyliin, jota Walther käytti myös urkukoraaleissaan yhtenä mallina. Walt-

herin oman biciniumin määritelmän mukaan kyse on laulusta, joten tätä kautta on ymmär-

rettävissä osan nimi Aria. Se on kirjoitettu soitettavaksi ilman jalkiota.  

 

Konserton kaksi viimeistä osaa ovat toinen Aria ja teoksen päättävä Vivace. Toinen Aria 

on tempossa largo ja sävellajina on e-molli. Ariassa huomio kiinnittyy kauniiseen ja suru-

mieliseen melodiaan. Viimeisessä Vivace-osassa on piirteitä, jotka ovat hyvin samankaltai-

sia Waltherin uruille sovittaman Telemannin konserton c-molli (LV 136) viimeisen osan 

kanssa. Molemmissa on tahtilajina 6/8 ja motiivinen ja rytminen idea on sama.  

 

Viimeinen osa on teoksen italialaisinta ja konsertoivinta tyyliä edustava osa. Siinä on sel-

vimmin nähtävillä Telemannin vaikutteita. Telemannilla on Waltherin tapainen tyyli kon-

sertoissaan käyttää moniosaisia, venetsialaisiin vanhempiin malleihin ja uudempiin galant-

teihin piirteitä yhdistäviä malleja (Drummond 1980, 211). Konsertto G-duuri on erikoinen 

yhdistelmä erilaisia musiikin muotoja vaihdellen ranskalaisesta alkusoitosta aariaan, bi-

                                                
76 Esimerkiksi urkukosertot B-duuri Gregorin mukaan LV 131, B-duuri Tagliettin mukaan LV 135, c-molli 
Telemannin mukaan LV 136, G-duuri Telemannin mukaan LV137.   
77 ”Die meisten Frantzösischen Ouverturen schließen nach dem Allegro, oder andern Theile der Ouverture, 
wiederum mit einem kurtzem Lentement, oder ernstschafften Satze.” 
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cinium-muotoon ja konserttotyyliin. Kuitenkin se tavallaan katsoo menneeseen moniosai-

sessa muodossaan. Aavistuksia kulttuurissa tapahtuneista muutoksista ja tyylin muuttumi-

sesta antavat teoksen galantit piirteet. Vielä konserttoakin selvemmin nämä näkyvät prelu-

dissa ja fuugassa G-duuri. Siksi on ymmärrettävää, että galantille tyylille ominaiset piirteet 

esiintyvät tuossa teoksessa voimakkaammin – olihan teos tilattu Preussin kuninkaalliseen 

hoviin. Walther on luultavasti tajunnut ajan uudet virtaukset säveltäessään niin paljon 

muusta tuotannostaan poikkeavat teokset. Ne edustavat eräänlaista julkista synteesiä Walt-

herin tuotannossa.  

 

4.8 Variaatiot Corellin teemasta E-duuri 

 

Viimeinen käsiteltävistä teoksista on variaatiosarja E-duuri Corellin mukaan LV 129. 

Teema on otettu viulusonaatista op. 5 nro 11. Teoksen virallinen nimi on Alcuni variationi 

sopr’ un Basso Continuo del Signor Corelli. Teos sisältää 4 variaatiota. Waltherin mukaan 

tämä teos on hyvä tapa muodostaa fantasian keinoin variaatiosarja tietystä teemasta imi-

toimalla obbligato-basson ylle78 (Walther Bokemeyerille 6.2.1730 / Beckmann & Schulze 

1987, 108). Corellin teemat olivat melko yleisiä kopioinnin ja lainauksen aiheita 1700-

luvun ensimmäisellä puoliskolla. Esimerkiksi Britanniassa on säilynyt Tenburyn kokoel-

massa kosketinsoitinsovituksia Corellin viulusonaateista (Seletzky 1996, 98-99). Viuluso-

naattien tyylikäs melodialinja ja selkeä basso continuo -soinnutus ovat varsin helppoja siir-

tää kosketinsoittimille. 

 

Tämä viehättävällä tavalla muodostettu ja kirjeiden perusteella luultavasti 1720-luvun lo-

pulla sävelletty variaatiosarja tuo mieleen Waltherin jo vuonna 1712 julkaiseman koraali-

variaatiosarjan Meinem Jesum laß ich nicht (LV 1). Nuottiesimerkissä 18 on esitelty mo-

lempien teosten ensimmäisten osien ensimmäiset fraasit. Tästä nähdään, että sointupohjissa 

(I-IV) ja melodian nousevassa linjassa (5-6) on yhtäläisyyksiä. Molemmat on myös kirjoi-

tettu kolmiäänisiksi ja esitettäviksi sormioilla, johon viittaa kahden nuottiviivaston käyttö. 

Molempien teosten tekstuurikäsittelyssä on samankaltaisuuksia.  

 

                                                
78 ”[...]wie über einen obligaten Baß verschiedene Imitationes formirt werden könten…Sonsten werden auch 
beygelegte 4 Variationes über ein Corellisches Solo zeigen; wie auf solche Art zum phantasieren gelangen 
könne.” 
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NUOTTIESIMERKKI 18. Vertaileva esimerkki Waltherin variaatioista, ensimmäiset fraa-

sit 

 

 

Molemmat teokset edustavat Waltherin käsitystä variaatioista, olipa teema lainattu koraa-

lista tai sonaatista. Waltherin maininta Corelli-variaatioiden esimerkillisyydestä variaatio-

sarjan muodostamisessa voidaan yhdistää myös Meinem Jesum-variaatioihin. Koraalivari-

aatiot julkaistiin vuonna 1712, eikä Walther varmaankaan olisi painattanut niitä, ellei olisi 

kokenut jo niissä olevan jotain julkaisemisen arvoista.  
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5 DISKUSSIO 

 

 

Tässä tutkimuksessa on esitelty Johann Gottfried Waltherin elämää ja teoksia sekä näiden 

vaikutuksia toisiinsa. Tutkimuksessa on painotettu myös ajalle tyypillisiä ilmiöitä osana 

kokonaisuutta. Waltherin säilyneet kirjeet tuovat esiin hyvin ajan tapoja ja tapahtumia ta-

valla, joka porautuu henkilökohtaiselle tasolle. Seuraavassa esitetään tiivistetysti tärkeim-

piä tutkimustuloksia.    

 

J. G. Walther syntyi yhteiskuntaan, jossa musiikki oli enemmän tai vähemmän läsnä joka-

päiväisessä elämässä. Hänen sukulaisuutensa Lämmerhirteihin äitinsä kautta on mitä ilmei-

simmin tuonut mukanaan musikaalisia taipumuksia, joita koulun musiikkitoiminta vahvisti. 

Vaikka opetus Buttstettin luona olikin vaikeuksien täyttämää, Walther suuntasi musiik-

kiuralle ja jätti alkamansa lakiopinnot. Toimittuaan Erfurtissa viisi vuotta urkurina hän 

siirtyi Weimariin, missä hän suoritti elämäntyönsä kaupunginkirkon urkurina. Weimarin 

ajan alkua leimaa läheinen suhde Johann Sebastian Bachiin. Näiden kahden sukulaisen 

välinen vuorovaikutussuhde loi hedelmällisen pohjan viedä huippuunsa urkureille tärkeän 

sävellysmuodon – urkukoraalin. Toinen yhteistyötä kuvaava piirre ovat konserttosovituk-

set, joiden katalysaattorina toimi Weimarin prinssi Johann Ernst. Walther tuli Bachin kans-

sa jättäneeksi näiden sovitusten kautta musiikin historiaan erikoisen ilmenemän. Prinssille 

Walther kirjoitti myös sävellysoppinsa Praeceptan. Tämä käytäntöön suuntautunut ohjeis-

to on esimerkki, siitä miten 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa säveltäminen käsitettiin.  

 

Walther sai toiminnastaan ja opetuksestaan hovissa hovimuusikon arvon. Hovissa opetta-

jana toimiminen oli tuonut myös lisää oppilaita. 1720-luvun puolen välin jälkeen nousujoh-

teisena jatkunut ura koki monia vaikeuksia. Hänet ohitettiin kanttorinviran täytössä. Myös 

kirkko, jossa hän toimi urkurina meni remonttiin liki vuosikymmeneksi, mikä on jättänyt 

jälkiä myös Waltherin tuotantoon. Se mahdollisti kuitenkin ensimmäisen saksankielisen 

musiikkitietosanakirjan Musicalisches Lexiconin syntymisen. Kirjan kirjoittaminen saksan 

kielellä lienee yksi niistä siemenistä, joita Saksassa kylvettiin nationalismin kasvualustaksi 

1800-luvulle. Lexiconissa Walther ajanmukaisti barokin retoriikkaoppia, joka pohjasi vah-

vasti menneeseen. Yhdistämällä 1500- ja 1600-luvun lähteitä hän loi rikkaan ja monipuoli-

sen sanakirjan. Vaikka Waltherin kirja pohjaa paljolti menneeseen, se on silti synteesin 
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tavoin ottanut huomioon Saksassa 1730-luvulla tapahtuneen ajatusmaailman muutoksen 

rationalistisempaan suuntaan. Vaikka ajassa liikkui yhä mytologiaan pohjaavia ajatusra-

kenteita, Walther etäännytti julkisessa profiilissaan itsensä tästä. Teoksen henkilökohtaista 

merkityksestä hänelle kertovat myös kirjan alussa olevat kirjaimet I(n) N(omine) J(esu), 

joita ei tavata missään muussa Waltherin teoksessa.  

 

Yksityiselämässään Walther oli kiinnostunut alkemiasta. Kirjeissä on olemassa viitteitä, 

joiden mukaan hän olisi jo isänsä kautta tuntenut alkemiaa. Lexiconin tiimoilta hän tutustui 

Heinrich Bokemeyeriin, jonka kanssa hän löysi pian yhteisen sävelen myös alkemian tasol-

la. Walther käytti käytännön alkemiaa lähimmäistensä parhaaksi, mutta se ei liiemmin 

tuottanut tuloksia. Alkemistisia viittauksia esiintyy myös musiikkia kohtaan. Kaanon ja 

kaksinkertainen kontrapunkti edustivat säveltämisen korkeinta muotoa tietyissä piireissä. 

Waltherin koraaleissa on paljon kaanonmuotoisia teoksia, joten voidaan olettaa hänen ha-

keneen alkemialle ominaista ykseyttä ja eheyttä kaanonin kautta sävellyksiinsä. Alkemiaan 

liittyvät myös numerologiset viittaukset, joita Walther pohti kirjeissään.  

 

Elämänsä ehtoopuolella Walther suunnitteli toisen painoksen tekemistä Lexiconista. Tähän 

häntä rohkaisivat erityisesti Matthesonilta ja Mizleriltä saadut palautteet. Kirjan toisen pai-

noksen julkaisu ei kuitenkaan toteutunut jostain syystä. 1730- ja 1740-luvuilla Waltherin 

elämää leimasi tietty seesteisyys, vaikka rahahuolet vaivasivatkin. Tämän takia hän joutui 

myymään arvokkaan kirjastonsa. Kuitenkin hän pystyi julkaisemaan tuona aikana neljä 

viidestä elinaikanaan painetusta sävellyksestään. Walther ei luultavasti toiminut viimeisinä 

vuosinaan enää virassaan ja hänen kuoltuaan myös hänen saavutuksensa unohdettiin melko 

pian.  

 

Tutkimuksen toisessa osassa paneuduttiin Waltherin säilyneiden urkuteosten tyylipiirteiden 

tutkimiseen yleisellä tasolla. Tätä kautta voitiin nähdä muutamia perusperiaatteita siitä, 

mistä hän sai vaikutteita teoksiinsa.  

 

Urkukoraalien säveltäminen kuului oleellisesti Waltherin työhön. Ahkeran kopiointityön 

ansiosta niitä on säilynyt nykypäivään asti todella paljon. Ne kertovat Waltherin olleen 

erittäin taitava koraalien säveltäjä. Tästä ovat merkkinä genren sisällä tavattavat monet 

muodot. Tyyliltään monet Waltherin koraaleista ovat lähellä Johann Pachelbelin ja Diet-
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rich Buxtehuden koraaleja. Hän kohoaa eittämättä koraaleissaan Johann Sebastian Bachin 

rinnalle, vaikkei tyyli olekaan niin innovatiivinen.  

 

Waltherin urkukonserttosovitukset ovat poikkeuksellinen ilmiö ajassaan. Hänen konsert-

tomuotonsa on muotoutunut venetsialaisilta mestareilta saadun mallin avulla. Waltherin 

sanotaankin ottaneen mallia mm. Corellin monista konserttotekniikoista (Williams 1980b, 

290). Konserttomuodon opiskelu ei siis näytä olleen Waltherilla päämäärä. Sovittaminen 

sinänsä on ollut Waltherille luultavasti antoisaa, mutta ei niin ammattiin sidottua toimintaa. 

Sen sijaan mallien pintapuolinen hakeminen ja niiden soveltaminen suoraan käytäntöön on 

luultavasti ollut tämän takana. Tämä näkyy ennen kaikkea suljetun ritornello-rakenteen 

siirtymisessä bicinium-muotoisiin koraaleihin ja osittain preludien muotorakenteisiin. Ba-

rokin musiikillisten mallien syvempi soveltaminen ilmenee yleisesti parhaiten juuri ritor-

nello-rakenteen omaksumisessa (Swack 1999, 33). 

 

Waltherin preludit edustavat kehittyneitä muotoja thüringeniläisten säveltäjien preludeista. 

Ne ovat formaalisesti keskisaksalaisen urkukoulun vaatimattomia preludi ja fuuga-

muotoisia sävellyksiä, mutta myös vahvoja pohjoissaksalaisen koulun vaikutteita on ole-

massa. Tämä osoittaa Waltherin olleen selvästi perillä sekä pohjois- että keskisaksalaisen 

urkukoulun tyyleistä. Vaikutteita hän on saanut sekä Johann Pachelbelilta että Dietrich 

Buxtehudelta, kuten koraaleissakin. Brodden tutkimukseen verrattuna tulokset ovat erilai-

sia. Beckmann sen sijaan on havainnut samankaltaisuuksia kuin nyt saavutetut tulokset, 

joiden mukaan preludit d-molli ja A-duuri ovat vaikutteiltaan pohjoissaksalaisia ja preludi 

sekä toccata C-duuri ovat keskisaksalaisia.   

 

Erikoisuuden Waltherin teoksissa muodostavat vuonna 1741 julkaistut teokset preludi ja 

fuuga G-duuri ja konsertto G-duuri, joissa on nähtävissä ilmiselviä galantteja piirteitä. 

Nämä teokset ovat monelta osin yhteneviä. Molemmat ovat G-duurissa ja  kummankin 

muoto on moniosainen. Ne ovat tekstuuriltaan kevyitä, homofonisia ja melodiapainotteisia. 

Walther on säveltänyt molempiin keskelle aarian.  

 

Konsertto G-duuri on erikoinen yhdistelmä erilaisia musiikin muotoja vaihdellen ranska-

laisesta alkusoitosta aariaan, bicinium-muotoon ja konserttotyyliin. Kuitenkin se tavallaan 

katsoo menneeseen moniosaisessa muodossaan. Aavistuksia kulttuurissa tapahtuneista 
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muutoksista ja tyylin muuttumisesta antavat teoksen galantit piirteet. Konsertossa näkyvät 

myös Telemannilta saadut vaikutteet. Häntä pidetään säveltäjänä, joka selvimmin yhdisti 

vanhat kontrapunktikäytännöt uuden galantin tyylin piirteisiin (Anderson 1996, 263). Vielä 

konserttoakin selvemmin nämä vaikutteet näkyvät preludissa ja fuugassa G-duuri. On ym-

märrettävää, että galantille tyylille ominaiset piirteet esiintyvät tuossa teoksessa voimak-

kaammin – olihan teos tilattu Preussin kuninkaalliseen hoviin. Walther on luultavasti ta-

junnut ajan uudet virtaukset säveltäessään niin paljon muusta tuotannosta poikkeavan ajan 

kuvaa peilaavan teosparin. Ne edustavat eräänlaista julkista synteesiä Waltherin tuotannos-

sa.  

 

Walther eli aikana, jolloin myöhäisbarokki alkoi muuttua esiklassismiksi. 1700-luvun alus-

sa myös maailmankuva alkoi muuttua matemaattis-luonnontieteellisestä kohti rationalis-

mia. Tällä oli vaikutuksia monella tasolla Waltherin elämässä ja teoksissa. Waltherin elä-

mää leimaa jonkinasteinen konservatiivisuus. Hän oli vahvasti perinteisiin sitoutuva mies. 

Tätä osoittavat hänen konservatiiviset koraalinsa, jotka pohjaavat vahvasti vanhoihin muo-

toihin. Näitä muotoja Walther ei pahemmin kehittele tai edistä, vaikka niiden sanotaankin 

olevan kehittyneitä muotoja Pachelbelin tyylistä.  

 

Waltherin elämässä on havaittavissa myös jako yksityiseen ja julkiseen. Yksityisestä puo-

lesta hänen elämässään kertoo hänen kiinnostuksensa alkemiaan ja siihen musiikillisesti 

yhdistettäviin kaanoniin ja kaksinkertaiseen kontrapunktiin, jotka olivat hänelle tärkeitä. 

Walther esiintyi julkisesti rationalismiin suuntautuneena teoreetikkona. Selkeästi tämä nä-

kyy Lexiconissa, jossa Walther irrottautui antiikista asti vaikuttaneista taruista. Musiikilli-

sesti julkinen kuva ja ajan virtauksissa pysyminen näkyvät vuoden 1741 galanteissa teok-

sissa. Walther oli luultavasti saksalaisesta musiikkielämästä tietoisena kiinnittänyt huomio-

ta J. A. Scheiben 1737 Critische Musikus -aikakausijulkaisussa ilmestyneeseen poleemi-

seen tekstiin, jossa hän kovin sanoin kritisoi Bachin tyyliä ja puhuu yksinkertaisuuden ja 

melodian tärkeyden puolesta (Fubini 1994, 270). Nämä kaksi adjektiivia kuvaavat hyvin 

myös vuoden 1741 teoksia.  

 

Walther oli luterilaisen kirkon palveluksessa. Ahkeruus ja luterilainen työn etiikka tulevat  

esiin kirjeistä. Ei voi olla ihmettelemättä sitä työmäärää, minkä hän pystyi tekemään varsi-

naisen työnsä ja perheensä ohella. Säveltäjänä ja teoreetikkona toimiminen vei kyllä voi-



 84  

mia. Huolimatta Lexiconin tärkeydestä hän viittaa kuitenkin kirjeissä toistuvasti heikkoon 

tehtävään. Asennoituminen viestii luterilaisesta syyllisyydestä. Ahkeruutta seurasi kiire. 

Walther päättää usein Bokemeyerille osoittamansa kirjeet huomautukseen ”suurimmassa 

kiireessä”. Waltherin kirjeet antavat tällaisilla viittauksilla elävän kuvan hänen elämästään 

ja saksalaisesta musiikkielämästä 1700-luvun ensimmäisen puoliskolla. Kiire selittänee 

myös muutamat kirjeissä olevat ajatusvirheet ja epätarkkuudet nimissä. 

 

J. G. Waltherista lienee oikeutettua puhua musiikkitieteilijänä. Hän myös itse viittaa tähän 

määritellessään musiikkia. Se oli Waltherin mukaan tiedettä, joka sisälsi teorian, sävellyk-

sen ja soiton (Walther 1732, 430; Braun 1994, 40). Hän eli elämässään totena käsitystään 

musiikin luonteesta toimimalla jokaisella edellä mainituista osa-alueista.  

 

Yhden ihmisen elämä kaikkinaisuudessaan on hyvin laaja tutkimuskenttä. Tässäkään tut-

kimuksessa ei ole voitu ottaa esille kaikkea Waltherin elämään kuulunutta. Tutkimusperin-

ne Waltheria koskien on heikkoa ja jo yksistään hänen elämänsä vielä seikkaperäisempi 

tutkimus olisi aiheellista. Ajankuvan laajempi esitteleminen toisi tietenkin syvyyttä. Olen 

tuonut esiin niitä pääpiirteitä barokin ajasta, joilla katson olleen tässä kontekstissa eniten 

painoarvoa. Ajankuvan laajentaminen voi myös aiheuttaa ongelman, johon viitattiin teo-

riapohjassa. Paavolaisen (1983, 29) määritelmä tietosanakirjan ja elämäkerran yhdistämi-

sestä, sekä tutkimuksen kannalta tärkeiden kysymysten hautautumisesta on riski, joka suu-

renee ajankuvan liiallisen esittelyn myötä. Kirjeet pääasiallisena lähteenä tarjoavat kyllä 

aikalaislähteen, mutta täytynee muistaa, että ne ovat yhden ihmisen subjektiivisia tulkintoja 

tapahtumista. 

 

Myös Waltherin teoksissa on vielä paljon tutkimisen arvoista. Erityisesti koraalit vaatisivat 

kunnollisen tutkimuksen, jossa porauduttaisiin syvemmälle kuin nyt on ollut mahdollista. 

Tässä työssä tehdyssä koraalien luokittelussa saatettaisiin päätyä jonkun toisen tekemänä 

toisenlaisiin johtopäätöksiin. Luokat sinänsä eivät varmasti paljon muuttuisi, mutta joku 

toinen saattaisi tulkita tietyn koraalin kuuluvan toiseen luokkaan kuin mitä tässä on tehty. 

Olen kuitenkin luokittelussani pyrkinyt systemaattisuuteen.  

 

Konserttosovitusten vertaileva kokonaistutkimus on hankalaa niin kauan, kun originaali-

partituureja on kadoksissa. Tällainen tutkimus paljastaisi tässä työssä esimerkin omaisesti 
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esitettyä kokonaisvaltaisemman kuvan Waltherista sovittajana. Aina silloin tällöin paljas-

tuu uusia nuottikätköjä, joissa saattaa olla tunnettujen säveltäjien joukossa myös tuntemat-

tomammiksi jääneiden tekijöiden teoksia. Esimerkkinä tällaisesta on Kiovasta 2000-luvun 

alussa löydetty Sing-Akademien nuottikokoelma, joka sisälsi pääasiassa Bachin nuotteja. 

Mukana on myös hänen aikalaistensa teoksia, mutta Waltherin teoksia ei luultavasti ole 

tässä kokoelmassa79. Urkukonsertto G-duuri Telemannin mukaan löytyi vasta 1950-

luvulla, joten Waltherin sävellyksiä saattaa yhä ilmestyä jostain arkistojen kätköistä.  

 

Tämän tutkimuksen pyrkimys oli esitellä kokonaisvaltaisesti Johann Gottfried Waltherin 

elämää ja teoksia. Palaan lopuksi Heiniön ajatuksiin säveltäjästä ja henkilökuvasta. Hänen 

huomautuksensa kuolleesta säveltäjästä, joka elää yhä sävellystensä kautta, on aina vah-

vempi kuin kuvattavansa. Sävellyksethän jäävät elämään. Henkilökuva muodostuu konk-

reettisesta henkilöstä tai tämän kuoltua kuvasta. Waltherista ei ole säilynyt minkäänlaista 

konkreettista kuvaa – maalausta tai kaiverrusta. Jossain vaiheessa hänestä esitettiin kuvaa, 

joka myöhemmin osoittautui tanskalaiseksi säveltäjäksi nimeltään Thomas Christian Walt-

her (Lohmann 1977, xvi). Käydessäni läpi Waltherin kirjeitä löysin maininnan, jossa hän 

kuvaa olevansa pienikokoinen ja kärsineensä tarkemmin määrittelemättömästä ”luonnon-

virheestä80” kuten hän asian ilmaisee. Tärkeintä kuitenkin lienee, että Waltherista on mu-

siikin ja säilyneiden tietojen avulla muodostettavissa varsinainen säveltäjäkuva irrallaan 

fyysisistä piirteistä. Hän oli aikanaan arvostettu ja tärkeä, 1800-luvun musiikillisen kaano-

nin ulkopuolelle jäänyt tärkeä säveltäjä ja teoreetikko, joka halusi omistaa koko elämänsä 

musiikille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Henkilökohtainen tiedonanto cembalisti-urkuri Anssi Mattilalta 16.01.2004.  
80 Natur-Fehler 
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LIITE 1 
 
Johann Gottfried Waltherin sukutaulu (Brodde 1937, 3 - mukaeltu ja lisätty1) 
 
 

Valentin Lämmerhirt, vanh.k.19.11.1665 
Raatiherra Erfurtissa vuodesta 1648 

 &                                               & 
I puoliso: tuntematon                                                     II puoliso: Eva Barbara 

|                                                                                        | 
                                  ____________________________________                                                                 ______________________________________ 
                                  |                                                                        |                                                               |                                                                          | 
Hedwig Lämmerhirt & Johann Bach    Valentin Lämmerhirt, nuor. & Elisabeth Dummert    Elisabeth Lämmerhirt & Johann Ambrosius Bach         Tobias Lämmerhirt 
                                  |                                                                        |                                                              | 
 Johann Aegidius Bach                                                                      |                                               Johann Sebastian Bach 
                                                                                                           |______________________ 

                                        | 
Johann Stephan Walther  & Martha Dorothea o.s. Lämmerhirt 

                                                                                                                 (18.12.1650 - 18.12.1731)            (27.6.1655 - 23.1.1727) 

                                                                                                              |           
                                       _____________________________________________________________________ 
                                       |                                                                      |                                                                    | 
            Johann Gottfried  & Anna Maria o.s. Dressler                             Magdalena Dorothea                                        Anna Sibylla & Johann Caspar Schnell 
        (18.9.1684-23.3.1748)        (8.11.1688 - 23.6.1757)                            (27.9.1687 - ?)                                     (9.8.1694 - 28.7.1770)   (13.10.1695 - 16.8.1741) 
                                      | 
            _________________________________________________________________________________________________________ 
            |                    |                           |                         |                    |                                 |                                               |                               | 
Johann Ludwig     Anna Dorothea         Johann Gottfried      Johann Christoph             Poika            Johanna Eleonora & A.H. Gehra              Wilhelmina Maria & C.G.Martini          Tytär 
  (3.5.1709 - ?)                   (22.6.1710-?)                     (26.9.1712- 14.9.1777)      (8.7.1715- 25.8.1771)                (?.8.1717)           (7.8.1719- 13.4.1770)    (6.8.1710-20.9.1785)           (25.12.1723-3.8.1785)     (18.1.1744-28.9.1792)     (17.3.1728) 

 
 

                                                
1 Tietoja koottu teoksen Johann Gottfried Walther: Briefe henkilöluettelosta (Beckmann & Schulze 1987) 



 94 

LIITE 2  
 
Waltherin urkujen dispositio (Brodde 1937, 47; Beckmann 1998b, 6). 
 

 

 

 

 

Oberwerk  (I)  Rückpositiv (II) Jalkio 

Principal 8 (etureunassa, 

sinkkiä) 

Principal 4 (sinkkiä) Subbass 16 (puuta) 

Quintaden 16 (metallia) Gedacht 8 (metallia) Posaunen-Bass 16 (puuta) 

Gemshorn 8 (metallia) Kleingedacht 4 (metallia) Trompetenbass 8 (läkkipeltiä) 

Gedacht 8 (metallia) Octava 2 (metallia) Cornet-Bass 2 (läkkipeltiä) 

Octava 4 (metallia) Sesquialtera II (metallia)  

Viola da gamba 8 (metallia) Quintaden 8 (metallia)  

Octava 2 (metallia) Spielflöte 4 (metallia)  

Quinta 3 (metallia) Sifflöte 2 (metallia)  

Mixtur IV (metallia) Cymbel II  

Cymbel III (metallia) Cymbel-stern   

Trompete 8 (valkoista 

läkkipeltiä) 

  

Kaksi yhdistintä: I/jalkio; II/jalkio. Uruissa kuusi paljetta ja tremulant molemmissa sormioissa  
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LIITE 3  

 

Johann Gottfried Waltherin säilyneet urkuteokset 

 

RYHMÄ 1: URKUKORAALIT (KLAUS BECKMANNIN EDITION 
NUMEROINNIN MUKAAN)   

 

NRO NIMI LV-NRO 

1 Ach Gott, erhör mein Seufzen und Wehklagen  

2 Ach Gott, tu dich erbarmen  

3 Ach Gott und Herr  5 

4 Ach Gott, vom Himmel sieh darein 6 

5 Ach Gott, wie manches Herzeleid 68 

6 Ach, was soll Ich Sünder machen 8 

7 Allein Gott in der Höh' sei Ehr 3 

8 Allein Gott in der Höh' sei Ehr 69 

9 Allein zu dir, Herr Jesu Christ 9 

10 Allein zu dir, Herr Jesu Christ  

11 Alle Menschen müssen sterben  

12 Aus tiefer rufe ich  

13 Aus meines Herzens Grunde 71 

14 Aus tiefer Not schrei ich zu dir 72 

15 Christo, dem Osterlämmelein  

16 Christum wir sollen loben schon 11 

17 Christus der ist mein Leben 12 

18 Christus der ist mein Leben 74 

19 Christus, der uns selig macht 13 

20 Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich  

21 Das alte Jahr vergangen ist 76 

22 Der du bist drei in Eingkeit 14 

23 Dies sind die heilgen zehn Gebot 77 

24 Durch Adams Fall ist ganz verderbt 15 

25 Ein feste Burg ist unser Gott 16 
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26 Ein Lämmelein geht und trägt die Schuld 78 

27 Erbarm dich mein, o Herre Gott  

28 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 80 

29 Erschienen ist der herrliche Tag 17 

30 Erschienen ist der herrliche Tag 82 

31 Erstanden ist der heilige Christ 83 

32 Es ist das Heil uns kommen her 84 

33 Es spricht der unweisen Mund wohl 85 

34 Es stehn vor Gottes Throne  

35 Es woll uns Gott gegnädig sein 18 

36 Fahr nur hin, du schönde Welt  

37 Freu dich sehr, o meine Seele 19 

38 Frölich soll mein Herze springen  

39 Gelobet seist du, Jesu Christ 87 

40 Gott der Vater wohn uns bei 88 

41 Gott des Himmels un der Erden 89 

42 Gottes Sohn ist kommen 20 

43 Gott hat das Evangelium  

44 Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost  

45 Herr Christ, der einig Gottes Sohn 22 

46 Herr Gott, dich loben alle wir 91 

47 Herr Gott, wir loben dich (Te Deum laudamus) 23 

48 Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf 24 

49 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 25 

50 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut  

51 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut  

52 Herr Jesu Christ, ich weiss gar wohl 26 

53 Herr Jesu Christ, meins Lebens licht  

54 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott  

55 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott  

56 Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott  

57 Herzlich lieb hab ich dich, O Herre 94 

58 Herzlich lieb hab ich dich, O Herre 95 
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59 Hilf, Gott, dass mir's gelinge 96 

60 In allen meinem Taten 30 

61 In dich hab ich gehoffet, Herr 97 

62 In dulci jubilo 98 

63 Jesu Leiden, Pein und Tod 31 

64 Jesu, meine Freude (Partita) 2 

65 Jesu , meine Freude 99 

66 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand 32 

67 Jesus, meine Zuversicht 33 

68 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist 34 

69 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist  

70 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist  

71 Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 100 

72 Komm her zu mir, spricht Gottes Sohn 35 

73 Liebster Jesu, wir sind hier 36 

74 Lobe, den mächtigen König der Ehren 101 

75 Lobet den Herren, den er ist sehr freundlich  

76 Lob sei dem allmächtigen Gott  

77 Lobt Gott, Ihr Christen, allzugleich 38 

78 Lobt Gott in seinem Heiligtum  

79 Mache dich, mein Geist, bereit 39 

80 Mache dich, mein Geist, bereit 104 

81 Mach' s mit mir, Gott, nach deiner Güt 40 

82 Mach' s mit mir, Gott, nach deiner Güt  

83 Mach' s mit mir, Gott, nach deiner Güt  

84 Meinem Jesum lass ich nicht 1 

85 Meine Seele erhebt den Herren  

86 Meine Seele erhebt den Herren  

87 Meine Seele erhebt den Herren  

88 Mitten wir im Leben sind 106 

89 Nun bitten wir den heiligen Geist 42 

90 Nun bitten wir den heiligen Geist  

91 Nun freut euch, Gottes Kinder all  
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92 Nun komm, der Heiden Heiland 44 

93 Nun lob, mein Seel, den Herren 107 

94 O Ewigkeit, du Donnerwort 108 

95 O Gott, du frommer Gott 45 

96 O Grosser Gott von Macht  

97 O Herre Gott, dein göttlich Wort 46 

98 O Herre Gott, dein göttlich Wort 47 

99 O Jesu, meine Lust  

100 O Jesu, meine Lust  

101 O Jesu, meine Wonne 49 

102 Puer Natus in Betlehem 50 

103 Sag, was hilft alle Welt  

104 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz  

105 Schmücke dich, o liebe Seele 52 

106 Vom Himmel hoch, da komm ich her 53 

107 Von Gott will ich nicht lassen 54 

108 Wachet auf, ruft uns die Stimme 55 

109 Wachet auf, ruft uns die Stimme  

110 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit 112 

111 Warum betrübst du dich, meine Herz  

112 Warum sollt ich mich denn  grämen 56 

113 Was Gott tut, das ist wohlgetan  57 

114 Was mein Gott will, das gscheh allzeit 114 

115 Wend, ab deinen Zorn, lieber Gott, in Gnaden  

116 Wenn dich Unglück tut greifen an  

117 Wenn dich Unglück tut greifen an  

118 Wenn wir in höchsten Nöthen sein 116 

119 Werde munter mein Gemüte 59 

120 Wer Gott vertraut  

121 Wer ist der Herr   

122 Wer nur den lieben Gott lässt walten 60 

123 Wie soll ich dich empfangen 4 

124 Wir Christenleut haben jetztund freud 61 
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125 Wir glauben all einen Gott, Schöpfer 62 

126 Wir glauben all einen Gott, Schöpfer  

127 Wir glauben all einen Gott, Vater, Sohn 63 

128 Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst 64 

129 Wo soll ich fliehen hin  

130 Ach schönster Jesu, Mein Verlangen  

131 Ciacona sopra' l Canto Fermo " O Jesu du edle Gabe" 110 

132 Schmücke dich, o liebe Seele  

 

 

RYHMÄ 2: URKUKONSERTTOSOVITUKSET  
 

NRO NIMI LV-NRO 

1 Urkukonsertto F-duuri Tomaso Albinonin mukaan 126 

2 Urkukonsertto B-duuri Tomaso Albinonin mukaan 127 

3 Urkukonsertto A-duuri Blamrin mukaan 128 

4 Urkukonsertto A-duuri Gentilin mukaan 130 

5 Urkukonsertto B-duuri Gregorin mukaan 131 

6 Urkukonsertto g-molli Luigi Manzian mukaan 132 

7 Urkukonsertto C-duuri Megckin mukaan 134 

8 Urkukonsertto B-duuri Tagliettin mukaan 135 

9 Urkukonsertto c-molli Telemannin mukaan 136 

10 Urkukonsertto G-duuri Telemannin mukaan 137 

11 Urkukonsertto d-molli Giuseppe Torellin mukaan 138 

12 Urkukonsertto B-duuri Giuseppe Torellin mukaan 139 

13 Urkukonsertto a-molli Giuseppe Torellin mukaan 140 

14 Urkukonsertto h-molli Antonio Vivaldin mukaan 133 

 

 

 

RYHMÄ 3: PRELUDIT/TOCCATAT JA FUUGAT  
 

NRO NIMI LV-NRO 

1 Preludio con fuga C-duuri 121 



 100 

2 Preludio con fuga d-molli 123 

3 Preludio con fuga G-duuri 119 

4 Preludio con fuga A-duuri 125 

5 Toccata con fuga C-duuri 122 

6 Fuuga F-duuri 124 

 

 

RYHMÄ 4: MUUT URKUSÄVELLYKSET 

NRO NIMI LV-NRO 

1 Konsertto G-duuri 120 

2 
Alcuni Variationi sopr’ un Basso Continuo del Sgr 
Corelli E-duuri 

129 

 

 

Lisäksi Waltherilta on säilynyt vain yksi vokaalisävellys: Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

über Wo Gott zum Haus nicht giebt sein Gunst.   

 

 


