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Suomenkielisen virsimusii-

kin historia on lyhyt: ensimmäinen

suomenkielinen virsikirja ilmestyi

Tukholmassa 1580-luvulla. Se si-

sälsi kuitenkin pelkästään virsien

sanoja, eikä sen seuraajissakaan

ollut nuotteja. Sen sijaan käsinkir-

joitetut nuottikokoelmat olivat ta-

vallisia. Sellaisia on säilynyt muun

muassa Kangasalan, Ilmajoen,

Loimaan ja Vöyrin kirkonarkis-

toissa. Suomalaisen koraalikirjan

puutteessa tyydyttiin käyttämään

ruotsalaisia nuottikokoelmia. Van-

himmat tunnetut suomenkieliset

painetut virret sävelmineen sisäl-

tyivät Carolus Pictoriuksen Riias-

sa 1622 julkaisemaan vihkoseen

”IV. Suloista ja lohdullista kijtos ja

rucous weisu”. Halvemmista pai-

notuotteista kuten arkkiveisuista

vain harvat sisälsivät kalliita ja

hankalasti painettavia nuotteja.

Myös kirkkokäsikirjoissa nuotit oli-

vat harvinaisia. Niissä oli yleensä

ainoastaan tyhjä nuottiviivasto,

jolle papin piti itse kopioida nuotit

seurakunnan käytännön mukaan.

Ruotsissa käynnistyi Kaarle

XI:n hallitusajalla määrätietoinen

yhtenäistämispolitiikka, joka ulot-

tui myös kirkollisiin kirjoihin.

Yksittäisten kirkonmiesten vuosi-

sadan mittaan julkaisemat lukuisat

katekismukset ja toisistaan poik-

keavat virsikokoelmat muodostui-

vat riesaksi yhdenmukaisuutta ta-

voitelleelle papistolle. Yhtenäistä-

mistyö kantoi kuitenkin hedelmää.

Lyhyessä ajassa ilmestyivät Karo-

liininen kirkkolaki 1686 (ruots.

1687 suom. 1688), arkkipiispa

Olaus Svebiliuksen katekismus

(ruots. 1689 suom. 1746), kirkko-

käsikirja (ruots. 1693 suom.

1694), virsikirja (ruots. 1695

suom. 1701) ja koraalikirja (ruots.

1697 suom. 1702). Myös viralli-

sen raamatunkäännöksen kieli tar-

kistettiin (suom. 1685 ruots.

1703).

Työ uuden virsikirjan val-

mistelemiseksi käynnistettiin

vuonna 1691. Kuninkaallinen

Majesteetti antoi uudistustehtävän

Skaran piispalle Jesper Swedber-

gille, joka oli tunnetun mystikon,

Emanuel Swedenborgin isä. Puh-

dasoppisuutta varjellut papisto ha-

vaitsi Swedbergin virsikirjaehdo-

tuksessa useita opillisesti arvelut-

tavia piirteitä. Painos määrättiin

takavarikoitavaksi. Swedbergin

virsikirjaa muistuttava Then

Swenska PsalmBooken painettiin

vuonna 1695. Se myös vakiintui

myöhemmin Ruotsin kirkon viral-

liseksi virsikirjaksi. Samaan aikaan

alettiin kaavailla myös uutta suo-

menkielistä virsikirjaa. Työ aloitet-

tiin vuonna 1692 Turun ja Viipu-

rin tuomiokapitulien sekä Narvan

konsistorin

1)

valvonnassa. Geze-

lius sai kirjapainolleen yksinoikeu-

den virsikirjan painamiseen 1700.

Vastaavaa ruotsalaista virsikirjaa

huomattavasti muistuttava suo-

malainen virsikirja painettiin

Turussa vuonna 1701. Nimen

”Vanha virsikirja” saanut kirja oli

virallisesti käytössä aina vuoteen

1886 asti. ”Vanhaa virsikirjaa”

käytettiin vielä tämänkin jälkeen

yleisesti varsinkin herätysliikkei-

den keskuudessa. Kuvaavaa on,

että herännäisyyden oman laulu-

1) Tuomiokapitulia vastaava kirkon hallin-

nollinen elin saksalaistyyppisessä kirkon-

hallintajärjestelmässä.
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kokoelman uudistamisen tärkeyttä

korostanut körttijohtaja Wilhelmi

Malmivaara asettui 1880-luvulla

puolustamaan ”Vanhan virsikir-

jan” säilyttämistä. Siitä veisataan

yhä vanhimpien suomalaisten he-

rätysliikkeiden piirissä.

Yxi Tarpelinen

Nuotti-Kirja

Uusi Suomenkielinen Wir-

si-Kirja sai melko pian, jo vuonna

1702, seurakseen virsisävelmis-

tön. Molemmat julkaisi piispa

Johannes Gezelius nuorempi. Yxi

Tarpelinen Nuotti-Kirja painettiin

Tukholmassa Henrik Keyserin kir-

japainossa 1702, koska turkulai-

selta Johan Winterin kirjapainolta

puuttuivat painotyöhön tarvittavat

nuottikirjakkeet. Keyser oli itse

painanut vuotta aikaisemmin uu-

den painoksen ruotsalaisesta ko-

raalikirjasta. Suomalainen ja ruot-

salainen koraalikirja muistuttivat

huomattavasti toisiaan. T. I. Haa-

palainen on laskenut, että vuoden

1701 virsikirjan 413 virren 248

melodiasta suurin osa vastaa ruot-

salaisen koraalikirjan sävelmiä.

Samoin kuin ruotsalaisessa myös

suomalaisessa nuottikirjassa oli

liitteenä liturginen sävelmistö.

Ulkoasu oli kuitenkin paljon ruot-

salaista esikuvaa vaatimattomam-

pi. Oktaavokokoinen kirja on pai-

nettu puoliarkkimenetelmällä. Pai-

nojälki on karua ja koristeet puut-

tuvat lähes kokonaan. Nuottirivit

ovat tiheät ja epäselvät. Lisäksi

ruotsalaisessa koraalikirjassa ole-

va numeroitu bassoääni (kenraali-

bassosäestys) puuttuu.

Yhden Tarpelisen Nuotti-

Kirjan levikki on hämärän peitos-

sa. Tutkija Erkki Tuppurainen to-

teaa nähneensä kymmenkunta

kappaletta, mutta kirkonarkistois-

sa sitä ei ole juurikaan säilynyt.

Suomen kaupunkien perukirjoissa

Ruotsin vallan ajalla kirja on mah-

dollisesti esiintynyt joidenkin suur-

kaupunkien kanttoreiden kuolin-

pesissä. Turun hiippakunnan pap-

peinkokouksissa vuosina 1702 ja

1703 kehotettiin papistoa hankki-

maan teos seurakunnilleen. Jo

vuonna 1726 papisto valitti kunin-

kaalle suomenkielisten seurakun-

tien tarvitsevan uutta koraalikir-

jaa. Kirja oli tarkoitus painaa Tuk-

holmassa Jacob Wilden kirjapai-

nossa, jossa 1730-luvulla ilmestyi

virsikirja ja Uusi Testamentti sekä

erilaista suomenkielistä hartaus-

kirjallisuutta. Kirja haluttiin kuiten-

kin painaa Suomessa Turun tuo-

miokapitulin valvonnassa. Kapitu-

li vetosi perusteluissaan aikaisem-

man koraalikirjapainoksen vir-

heellisyyteen ja kömpelöön paino-

asuun. Wilde puolustautui, ettei

edes aikonut painaa nuotillista vir-

sikirjaa.

Virsikirjasta otettiin 1700-

luvulla runsaasti uusia painoksia,

mutta Yhden Tarpelisen Nuotti-

Kirjan painos jäi ainoaksi. Koraali-

kirja ei palvellut ainoastaan seura-

kunnan tarpeita, vaan sekä hen-

gellinen että maallinen lauletta-

vaksi tarkoitettu kirjallisuus raken-

tui Vanhan Virsikirjan melodioille.

Rahvaan suosimissa edullisissa

arkkiveisuissa viitataan lähes poik-

keuksetta virsikirjassa esiintyviin

melodioihin (”Weisatan Cuin:

Sun tygös turwan etc.”).

Lukutaidon yleistyessä vir-

sikirjasta tuli kansankirja, jota käy-

tettiin kirkkoveisuun lisäksi koti-

hartaudessa. Se sisälsi yleensä vir-

sikirjan lisäksi kalenterin, kansan-

sivistykseen tarkoitetun Ajan-Tie-

to-osion, evankeliumi- ja epistola-

kirjan, messun, käsikirjan, Luthe-

rin Vähän katekismuksen, Atha-

nasiuksen uskontunnustuksen,

Kristuksen kärsimisen historian,

juutalaishistorioitsija Josefus Fla-

viuksen kertomukseen perustuvan

summaarion Jerusalemin hävityk-

sestä sekä rukouskirjan.

Myös seurakunnan laulu-

taitoon ja -tapaan alettiin kiinnit-

tää huomiota 1700-luvulla. Kor-

vakuulolta veisanneille kanttoreil-

le alettiin asettaa vaatimuksia,

vaikkakin äänen kantavuus säilyi

edelleen tärkeimpänä valintakri-

teerinä. Seurakunnan laulutaidon

kohentamiseksi palkattiin paikoin

lukkareille apulaisia. Seurakunta

saattoi veisata niin antaumuksella,

Kuva 1: Yhden Tarpellisen Nuotti-Kirjan virsi 320.
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että saarnavirren lisäksi se lauloi

spontaanisti kaksi tai kolmekin

virttä, ennen kuin pappi pääsi

aloittamaan saarnansa. Käsikirja

rohkaisi seurakuntaa tähän, sillä

virsissä kutsuttiin Pyhää Henkeä

valaisemaan julistettavaa sanaa.

Vanhassa luterilaisuudessa saar-

naa edelsi tavallisestikin Pyhän

Hengen avuksi huutaminen eli

epikleesi. Vauhtiin päästyään seu-

rakunta saattoi joskus jopa hyräillä

penkeistään myös papin liturgiset

osuudet.

Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja

ei koskaan vakiintunut sellaise-

naan suomalaisten seurakuntien

käyttöön. Se oli ohjeellinen sävel-

mäkokoelma, jollaiseksi se myös

jäi. Virsiteksti ei käynyt yleensä yk-

siin painetun sävelmän kanssa,

mikä pakotti kanttorin muutenkin

sovittamaan virsisävelmät. Sama

virsi voitiin veisata jopa naapu-

riseurakunnissa täysin eri tavoilla.

Melodian väljyys antoi myös seu-

rakuntalaisille mahdollisuuden va-

paaseen rytmitykseen ja varsinkin

herätysliikkeille tyypilliseen ”nie-

kutteluun”. Veisuusta kehittyi seu-

rakunnan taitolaji. Kirkkorahvas

saattoi kilpailla veisuunjohtajan

kanssa siitä, kumpi saa venytettyä

virren säkeen loppusäveltä pisim-

pään. Koska rahvaalla ei ollut

muita kanavia toteuttaa luomis-

vimmaansa, se purkaantui vei-

suun koristelussa. Useat kansan-

koraalit jäivät elämään seurakun-

nan virsiperinteenä. Tästä todista-

vat Suomen evankelis-luterilaisen

tuoreimman virsikirjan viittaukset

kuten ”toisinto Nivalasta”. Van-

han Virsikirjan veisuuta on kutsut-

tu ”kansan luomisvoiman mesta-

rinäytteeksi”.

Jesse Kosunen
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