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3.9.
KESKIVIIKKOSARJA 1  
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari 
Nina Stemme, sopraano 

Jean Sibelius: Sinfonia nro 5 Es-duuri op. 82 31 min

1. Tempo molto moderato – Allegro moderato 
2. Andante mosso, quasi allegretto 
3. Allegro molto – Un pochettino largamente

VÄLIAIKA 20 min

Matthew Whittall: The Architecture of Happiness,  20 min
kantaesitys (Ylen tilaus) 
 
Richard Strauss: Es ist kein Laut zu vernehmen,  20 min
loppukohtaus oopperasta Salome  

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 20.55.
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LINTU-PERSPEKTIIVI

”VIIDES SINFONIA AVAA 
MEILLE SIBELIUKSEN 
SÄVELLYSPROSESSIN” 

Olet sanonut, että haluat purkaa joi-
takin myyttejä Sibeliuksen ympäriltä. 
Minkälaiset myytit ympäröivät viidettä 
sinfoniaa?

Meillä Suomessa korostetaan joskus 
kohtuuttomasti eräitä Sibeliuksen sin-
fonioiden ulkomusiikillisia piirteitä. 
Esimerkiksi 4. sinfonia on aina koettava 
säveltäjän elämäntilanteen vuoksi hir-
vittävän traagiseksi ja seitsemäs sinfo-
nia on ylimaallisesti väritetty siksi, että 
se jäi hänen viimeisekseen. Viidennen 
sinfonian esitys taas on epäonnistunut 
jos esityskoneisto ei pysty loihtimaan 
mielikuvaa kuudestatoista joutsenes-
ta tai siitä kuuluisasta taivaallisesta or-
kesterista. Nämä ovat tietenkin seikkoja 
jotka tavalla tai toisella liittyvät mainit-
tujen teosten syntyhistoriaan mutta nii-
den ei saisi antaa liikaa ohjailla kuunte-
lukokemusta.

Sinfoniamusiikki on luonteeltaan 
abstraktia ja sitä on toki helpompi avata 
mielikuvilla. Silti 4. sinfonia oli mielestäni 
ennen kaikkea reaktio eurooppalaiseen 
modernismin aaltoon: Sibeliusta kiin-
nosti ekspressionismi. Seitsemännen 
sinfonian ei ollut tarkoitus jäädä jää-
hyväisteokseksi: kahdeksas sinfoniahan 
valmistui. Viidennen sinfonian kohdalla 
pitäisi assosiaatioden antaa lentää va-

paasti; kysehän on yhdestä Sibeliuksen 
tuotannon visionäärisimmistä teoksista.

Viides sinfonia avaa meille mestarin 
sävellysprosessia enemmän kuin mi-
kään muu Sibeliuksen teos. Meillä on 
käytössämme teoksen  alkuperäinen 
ver sio ja paljon luonnoksia. On mielen-
kiintoista seurata miten luonnoksista 
vähitellen alkoivat kristallisoitua ne yllät-
tävänkin pienet osatekijät joista lopulli-
nen sinfonia koostuu. Sibeliuksen tapa-
na oli tuottaa improvisoimalla runsaasti 
materiaalia ja sitten takoa siitä sopivia 
rakennuselementtejä: teemoja ja motii-
veja. Samalla hänen alitajuntansa alkoi 
löytää niiden välillä sellaisia musiikillisia 
yhteyksiä, joita hän ei kenties aina itse-
kään huomannut. Minusta viidennessä 
sinfoniassa kuuluu ainutlaatuisella ta-
valla se, että teos on kolmeen kertaan 
sävelletty. Sen huomaa poikkeuksellise-
na vertikaalisena paineena ja pinnan-
alaisena voimana. 

Neljännen sinfonian yhteydessä mai-
nitaan aina Sibeliuksen vaikea elämän-
vaihe mutta ei 5. sinfoniankaan sä-
vellysaika ollut helppo. Säveltäjä alkoi 
eristäytyä ja alkoholinkäyttö lisääntyi. 
Hän muuttui vainoharhaiseksi: jopa 
Gallénin syntymäpäivät tai Hannikaisen 
pianoilta tuntuivat hyökkäykseltä hänen 
persoonaansa vastaan. Sibelius kysyi 
päiväkirjaltaan onko hän ”misantrooppi 
vai mimoosa”. Tämä yliherkkyys näkyi 
sävellysprosessin hankaluuksina ja voit-
toina. 
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Neljäs sinfonia toki koettiin oudoksi 
mutta toisaalta sen valmistuttua alet-
tiin eräissä eurooppalaisissa musiikki-
piireissä höristellä korvia: olisiko poh-
joisesta tulossa jotakin uutta. Felix von 
Weingartner otti teoksen jopa Wienin 
Filharmonikkojen ohjelmiston mut-
ta orkesteri kieltäytyi sitä soittamasta. 
Viidettä sinfoniaa tervehdittiin sitten 
Helsingissä laakeriseppelein: Sibelius 
ei ollutkaan menettänyt järkeään. 
Toisaalta, jos säveltäjä olisi jatkanut 
4. sinfonian tiellä, hänestä olisi saatta-
nut tulla yksi eurooppalaisen modernis-
min tärkeimpiä edustajia. Triumfistaan 
huolimatta viides sinfonia sulki häneltä 
vuosikymmeniksi joitakin kansainvälisiä 
ovia.

Mikä sinun käsityksesi mukaan motivoi 
sitä, että Sibelius ei enää neljännen jäl-
keen mennyt modernismin suuntaan?

Neljännen sinfonian jälkeen Sibelius 
pohti syvällisesti sinfonian käsitettä. 
Voisiko nimi ”sinfonia” aiheuttaa lii-
kaa rajoitteita muotoon ja sisältöön? 
Pitäisikö seuraavan suuren orkesterite-
oksen olla nimeltään pikemminkin ”fan-
tasia”? Lopulta hän tekee musiikillisen 
tulevaisuutensa kannalta tärkeän loppu-
päätelmän: ” Mutta- kun ne kerran ovat- 
tosiaankin ovat sinfonioita. Käsitettä pi-
tää laajentaa”. Neljännessä sinfoniassa 
hän kenties koki edenneensä liian etääl-
le sinfonisista raameista. Voimakas sub-
jektiivisuus esti häntä olemasta enää 
sinfonikko: hänestä oli tulossa fantasti. 
Oli siis palattava tiukempaan rakennel-
maan ja kohdistettava tarmo motiivi-
teknisiin ja harmonisiin haasteisiin.

Teosten luonne-ero johtuu myös mu-
siikillisesta materiaalista: neljäs sinfonia 
alkaa ylinousevilla kvarteilla,  tritonuksil-
la, kun taas viides alkaa puhtailla kvar-
teilla. Pelkästään jo tästä kvarttiluon-
teesta seuraa se, että viides mielletään 
heti valoisammaksi kuin neljäs. Puhtaat 
kvartit assosioidaan myös tiukempaan 
struktuuriin. Näin siksi, että nämä inter-
vallit vaikuttavat omalla ominaisella ta-
vallaan harmoniaan ja harmonia puoles-
taan luo perustan muodolle.

Matthew Whittall on kertonut saaneensa 
sinulta idean teokseensa The Architecture 
of Happiness. Tuliko siitä sellainen kappale 
kuin odotit?

Rakastan suuria adagioja ja olen use-
ammallekin säveltäjälle sellaista ehdot-
tanut. Mutta tässä kävi minusta nyt 
kuitenkin niin päin, että Matt itse alkoi 
puhua kappaleesta joka olisi niin hidas, 
että pulssin tuntu katoaisi. Tästähän 
minä tietenkin innostuin. Kappale ei 
kuitenkaan ole kauttaaltaan hidas; se al-
kaa hyvin rauhallisesti mutta vähitellen 
löytyy rytmistäkin elämää. Läsnä on kui-
tenkin aina se suuri graniittipaasi jonka 
päällä kaikki lepää. 

Ajatusmaailmamme synkkaavat 
Mattin kanssa hyvin. Sibelius on myös 
Mattille tärkeä.  Johdin keväällä Toronton 
Sinfoniaorkesterin kanssa konsertin, 
jonka ohjelmassa olivat Mattin teos 
Solen ja sen tärkeä inspiraation lähde, 
Sibeliuksen viides. Nyt ovat jälleen oh-
jelmassa viides sinfonia ja tämä kanta-
esitys, aivan kuin nämä säveltäjät aina 
jotenkin alitajuisesti ajautuisivat yh-
teen. Tietenkin minä jouduin suunnit-
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telemaan tämän ohjelman paljon ennen 
kuin olin nähnyt tästä uudesta teokses-
ta tahtiakaan. 

Richard Strauss on melkein samanikäinen 
kuin Sibelius. Miten nämä kaksi säveltäjää 
suhtautuvat toinen toisiinsa?

Olisi kiinnostavaa tietää millaisia esi-
tyksiä Sibelius onnistui Salomesta kuu-
lemaan vai kuuliko mitään. Aino Achté 
tosin oli aikansa kysytyimpiä ja hie-
noimpia roolin esittäjiä joten uskoisin 
Sibeliuksen tutustuneen ainakin par-
tituuriin. Tämän konsertin ohjelmassa 
Whittallin teosta kehystää kaksi erilaista 
jugend-tyylin musiikillista ilmentymää: 
eurooppalainen dekadentti ja selkeälin-
jaisempi pohjoismainen. Kiintoisaa on 
myös se, miten molemmat säveltäjät 
kävivät musiikillisilla äärirajoilla: Strauss 

Salomessa vuonna 1905 ja Sibelius 4. 
sinfoniassa v. 1911. Kummankin tyyli 
muuttui sitten näiden käännekohtien 
jälkeen vähemmän moderniksi.

Straussin musiikki on visionääristä ja 
loistavasti orkestroitua mutta minuun 
Straussissa vetoaa myös tietty älyllinen 
ja inhimillinen vikkelyys, Hän oli riittä-
vän porvarillinen voidakseen säveltää 
psykologisesti tarkkanäköistä musiikkia. 
Ajatellaan vaikkapa Salomen loppumo-
nologin kahta ensimmäistä minuuttia: 
Strauss loihtii hetkessä eteemme osu-
van ja hyytävän kuvan älykkäästä mutta 
mieleltään sairaasta ja hemmotellusta 
nuoresta naisesta. Oscar Wilden tekstillä 
on varmasti tässä omat ansionsa mutta 
Straussin syvä ymmärrys nostaa sen ai-
van uudelle tasolle

Haastattelijana Lotta Emanuelsson

JEAN SIBELIUS (1865–1957): SINFONIA NRO 5 
Jean Sibeliuksen musiikin yhteys luon-
toon on enemmän arkkitehtoninen 
kuin maisemallinen. Kolmannessa 
sinfoniassa (1907) alkanut perinteis-
ten muotokaavioiden murtaminen 
ja laajentaminen löysi vuonna 1915 
syntyneessä viidennessä sinfoniassa 
tasapainoisen, monumentaalisen ja op-
timistisen muodon.

Rakennusprosessi vaati Sibeliukselta 
paljon työtä. Vasta teoksen kolmas 
versio vuonna 1919 kelpasi lopullisek-
si. Kevään 1915 päiväkirjamerkintöjen 
raikas inspiraatio on silti mukana vii-
dennen sinfonian lopullisessa versios-
sa: ”9.4. Olin kävelyllä ja join kevään mal-

jan täynnä ilmaa, auerta ja usvaa. 10.4. 
Ulkona lämmintä ja talvi henkihieverissä. 
tuoksuu jälleen suojasäältä, nuoruudelta 
ja rikokselta. 18.4. Kävelyllä kylmässä ke-
vätauringossa. Vanhat loukkaukset ärsyt-
tävät minua - Saanut valtavan impressi-
on sinfonia V:stä. Siitä uudesta!”

Luonnosta kumpuava innoitus ei tule 
sinfoniassa esiin ohjelmallisina viittei-
nä, vaan osana sitä syvää logiikkaa, jota 
säveltäjä piti musiikkinsa koossapitävä-
nä voimana. Sielullisen ja ulkoisen to-
dellisuuden törmäyskohtia tutkineen 
neljännen sinfonian jälkeen viidennen 
sinfonian näkökulma on objektiivisem-
pi. Musiikin tuntuu valtaavan luonnon 
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kiertokulku ja yksityinen tragedia saa 
väistyä valoisan ja diatonisen kokonais-
näkemyksen tieltä.

Sinfonian varhaisimmassa versiossa 
ensimmäinen osa oli vielä kahtena kap-
paleena. Lopullisessa versiossa sonaat-
timuotoinen avaus ja scherzo (Tempo 
molto moderato – Allegro moderato) 
on liitetty toisiinsa yhdeksi kumulatii-
viseksi nousuksi. Taustalla ovat pienistä 
motiiveista syntyvät suuret kasvupro-
sessit, jotka käynnistyvät patarumpu-
jen ja käyrätorvien aloituseleestä ja sen 
inspiroimista puupuhallinaiheista. 

Varsinaisen kasvu alkaa jousista ja 
kahdesti toistuva nousu purkautuu kei-
nuvaan liikkeeseen, joka toimii myö-
hemmin myös finaalin gravitaatiopis-
teenä. Avausosa hiljenee ja tihentyy 
salaperäiseen Largamente-taitteeseen, 
joka kulminoituu fagotin valittavaan 
sooloon. Pateettinen sivuteema raivaa 
jousistossa tiensä puhaltimien riita-
sointujen halki alun puupuhallinaiheen 
läpimurtoon. Siitä muodostuva scher-
zo-teema kiihtyy Allegro moderatoon, 
joka pianissimon kautta kerää voiman-
sa voitonriemuiseen loppukiihdytyk-
seen.

Toinen osa (Andante mosso, quasi al-
legretto) on kehystäviin osiin verrattu-
na yksinkertainen teema muunnelmi-
neen. Esittelyssä idyllinen sävelmä saa 
tukea vain matalilta jousilta ja taustal-
la keinuvilta käyrätorvilta. Viidennessä 
muunnelmassa jousien pizzicatot joh-
tavat yllättävästi vaskien raivokohtauk-
seen, jonka jälkeen oboevariaatio kuu-
lostaa lepyttävältä ja päätöskohtaus 
romanttisen nostalgiselta.

Finaali (Allegro molto) käynnistyy 
energisellä tremoloaiheella: kevään 

kohinaan liittyvät patarummun ku-
mahdukset ja puupuhallinten stacca-
to-aiheet sekä pian myös käyrätorvien 
keinuva teema. Osan liike ja lataus eivät 
taltu pitsimäisessä misterioso-taittees-
sa tai loppunousua valmistavassa traa-
gissävyisessä hidastuksessa. Lopussa 
musiikki tuntuu kuin kohoavan ilmaan 
mitaten jättiaskelilla etäisyyttä maalli-
seen kurjuuteen ja viskautuen kuudella 
forteakordilla kauas avaruuteen.

Antti Häyrynen
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MATTHEW WHITTALL (1975–): 
THE ARCHITECTURE OF HAPPINESS 
(ONNELLISUUDEN ARKKITEHTUURIA) 
ORKESTERILLE

Teokseni The Architecture of Happiness 
nimi juontaa sveitsiläis-brittiläisen kir-
jailijan Alain de Bottonin samannimi-
sestä kirjasta. Se osui käsiini samoihin 
aikoihin kun Hannu Lintu pyysi minua 
säveltämään uuden teoksen Radion 
sinfoniaorkesterin kauden 2014–2015 
avajaiskonserttiin. Jostain oudosta syys-
tä tulin ehdottaneeksi sille lähes staat-
tista rakennetta vailla mitään erityistä 
huippukohtaa. Tyypilliseen tapaansa 
virnistäen Hannu vastasi: ”No, sävel-
lä nyt jotakin...”, levittäen käsivartensa 
kuin ehdottaakseen jotakin monumen-
taalista neronleimausta.”Tietysti suuri 
adagio jossakin kohdin voisi olla hyvä 
juttu, jos niin haluat.”

Yleensä suuntaudun säveltäessäni ul-
komaailmaan. Nyt de Bottonin kirjoi-
tukset saivat minut pohtimaan, kuinka 
muovaamme asuinympäristöämme ja 
mitä se meistä kertoo. Minua alkoivat 
kiinnostaa pikemminkin varta vasten 
luodut, suunnitellut ja yhdistellyt ma-
teriaalit ja muodot kuin ”luonnolliselta” 
kuulostava muutos ja kehitys, joka vain 
ikään kuin löytyy tai johon törmää sat-
tumalta. (Vaikka vertaan usein tapaa-
ni säveltää luonnon omiin prosesseihin, 
pidän usein uutta teosta ikään kuin ta-
lona, jossa minun on vietettävä jonkin 
aikaa. Keinoni saada aika silloin suju-
maan miellyttävästi ovat tavallaan yhtä 
keinotekoisia ja suunniteltuja kuin vaik-
kapa kävelyretki metsässä.)

De Bottonin kirja on esseekokoel-
ma arkkitehtuurin esteettisistä arvois-
ta. Kirjoittajan pääteema on kuitenkin 
kauneus: miten havaitsemme kauneut-
ta, luomme sitä, miksi jokin on kaunista 
ja mitä sen kauneus meille merkitsee. 
De Button toteaa eräässä esitelmäs-
sään: ”Herkistyminen kauneudelle mer-
kitsee samalla antautumista myös pet-
tymyksen ja tuskan tunteille.” Lukija 
ymmärtää lopulta kauneuden konteks-
tuaalisen luonteen. Käsityksemme kau-
neudesta vaihtelee ajan myötä, vaikka 
sen sisin olemus pysyy muuttumatto-
mana. Kirjan muita aiheita ovat perin-
teiden ja innovaatioiden yhteensovitta-
minen sekä kulttuurissamme tärkeät, 
yhteiset esteettiset arvot, joiden mu-
kaan julkinen taideteos – esimerkiksi 
orkesterisävellys – ymmärretään ja se 
saa vastakaikua.

Kirja antoi kuitenkin oikeastaan vain 
sysäyksen sävellystyöhön – muu yhte-
ys on paljolti kuulijan korvissa. Musiikki 
alkaa tyynellä jousikoraalilla. Sen diato-
ninen materiaali on peräisin tuorees-
ta, melko sirpaleisesta soitinyhtyeelle 
säveltämästäni teoksesta, jota halu-
sin muovata edelleen arkkitehtoni-
sempaan suuntaan. Soinnuista huuh-
toutuu esiin yksinkertainen, toistuvan 
sävelen syke, ja nämä kaksi rakennusai-
netta – harmonia ja rytmi yksinkertai-
simmillaan – ovat sävellykseni perusta. 
Teoksen jännite syntyy suurelta osin 
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liikkeen ja staattisen tilan kontrastista 
ja siitä joustavuudesta, jolla nämä kaksi 
tilaa muodostavat itselleen tyypillisistä 
piirteistä toiselle tunnusomaisia hah-
moja. Nopeasta sykkeestä tulee staatti-
nen kenttä, vauhdikas liike kaareutuu ja 
hidastuu laajemmiksi pinnoiksi, ja hil-
jaisten, rauhallisten sointujen maisema 
saa muutaman tahdin aikana enem-
män tilaa kuin paljon pitemmät rytmi-
set jaksot. Halusin luoda musiikin vuon, 
joka ajoittaisesta vilkkaudestaan huoli-
matta pysyttelee melko rauhallisena. 
(Tämä kuvastaa ehkä myös omaa up-
piniskaista tarvettani saada pitää pää-
ni silloinkin kun tyytyväisenä toteutan 
tilaajan toiveita.)

Vaikka pyrin sävellystyössäni keskitty-
mään pelkästään abstraktien muotojen 

kauneuteen, teokseeni liittyy henkilö-
kohtainen juonne. Hannun ehdottama 
”suuri adagio”, lähes ambient-musiikkia 
muistuttava, vailla melodiaa soiva, hi-
taasti muuttuva sointimassa teoksen 
puolivälin paikkeilla sai elegisiä sävyjä 
kuultuani ensimmäisen, kehitykseeni 
keskeisesti vaikuttaneen sävellyksen- ja 
musiikinopettajani kuolemasta. Hän oli 
nykyisen onnellisuuteni tärkeimpiä ark-
kitehtejä. Tämä teos soikoon kunnian-
osoituksena hänen elämäntyölleen. 

The Architecture of Happiness on 
Yleisradion tilaus. Sävellys on omistettu 
Hannu Linnulle sekä Robert Frederick 
Jonesin (1947–2012) muistolle.

Matthew Whittall
Suom. Sirpa Hietanen

RICHARD STRAUSS (1864–1949): ES IST KEIN 
LAUT ZU VERNEHMEN, LOPPUKOHTAUS 
OOPPERASTA SALOME

“Sitten Herodes vietti syntymäpäiviään 
ja Herodiaan tytär tanssi vieraille. Tyttö 
miellytti Herodesta niin, että tämä va-
lalla vannoen lupasi antaa hänelle mitä 
hän vain pyytäisi. Äitinsä yllytyksestä 
tyttö sanoi: ‘Anna minulle nyt heti va-
dilla Johannes Kastajan pää.’ Kuningas 
tuli pahoille mielin, mutta koska hän 
oli vieraittensa kuullen vannonut va-
lan, hän käski täyttää pyynnön. Hän lä-
hetti vankilaan sanan ja käski mestata 
Johanneksen. Tämän pää tuotiin vadilla 
ja annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äi-
dilleen.”

Matteuksen evankeliumin (14:1-11) 
kuvaus Johannes Kastajan kuolemas-
ta ei mainitse prinsessa Salomea edes 
nimeltä ja vierittää syyn Herodeksen 
veljeltään perimän vaimon niskoille. 
Tämä oli näkökulma myös mm. Jules 
Massenet’n oopperassa Hérodiade 
(1877) Gustave Flaubertin kertomuk-
sen pohjalta. Englantilaiskirjailija Oscar 
Wilde näki asetelman toisin ja nosti 
Salomen otsikkoa myöten pääosaan 
vuonna 1892 kirjoittamassaan rans-
kankielisessä näytelmässä. ”Hänen hi-
monsa on oltava mittaamatonta ja per-



8

verssiytensä rajatonta. Helmien täytyy 
muuttua höyryksi hänen liekehtivällä 
ihollaan”, Wilde luonnehti Juudean prin-
sessaa.

Richard Strauss näki Wilden näytel-
män Hedwig Lachmannin saksanta-
mana ja Max Reinhardtin ohjaama-
na Berliinissä 1902. Yksinäytöksinen 
ooppera säveltäjän laatimaan lyhen-
nelmään Lachmannin käännökses-
tä valmistui vuonna 1905. Monet ovat 
Ernest Newmanista alkaen arvailleet 
oopperan sävellystyön alkaneen lop-
pukohtauksesta, joka on mielletty bru-
taaliksi versioksi Wagnerin Isolden 
Lemmenkuolosta. 

Brutalismi oli yksi Salomen vaikutti-
mista. Italialaisen ns. veristisen ooppe-
ran menestykset perustuivat osaltaan 
näyttämöllä lisääntyneeseen verenvuo-
datukseen. Straussilta ei jäänyt huo-
maamatta Puccinin Toscan (1900) 
saavuttama suosio. Hän otti huomi-
oon myös orientalistiset muotivirta-
ukset – jotka Salomessa saavat wieni-
läisdekadentin sävyn – sekä kitschin 
pintakiillon maallisen hyvän tunnuk-
sena. Oopperan päätöksessä sulautu-
vat toisiinsa elämän ja kuoleman vietti, 
Eros ja Thanatos, ennakoiden vanhan 
Euroopan kuolinkamppailua I maail-
mansodan juoksuhaudoissa.

Loppukohtaus alkaa, kun näyttämö-
ohjeen mukaan ”pyövelin jättimäinen 
musta käsivarsi kohoaa vankityrmäs-
tä ojentaen hopeisella tarjottimella 
Johannes Kastajan pään.” Prinsessan 
ensimmäisessä repliikissä kaikuu voi-
tonriemu: ”Et halunnut suudella minun 
suutani, Jochaanan.” Finaalin Salome 
on pelottavan tuttu pilalle hemmotel-
lun, kaiken itselleen heti vaativan ja so-

siaalisen median keinotodellisuudessa 
kasvaneen nykynuorison kuvauksista. 

Musiikillisesti loppukohtaus on laa-
jakaarisine melodioineen Straussin 
oopperan perinteisintä ilmaisua, jota 
maustavat asetelman patologisuuteen 
viittaavat riitasoinnut ja intervallit. 
Salomen rooli on kirjoitettu dramaatti-
selle sopraanolle, jonka olisi yhdistettä-
vä tyttömäinen keveys alttorekisteriin 
putoaviin kalman ääniin – ”Rakkauden 
salaisuus on suurempi kuin kuole-
man salaisuus”. Tässä monologin kes-
keyttävät Herodeksen kauhistuneet 
ja Herodiaan hyväksyvät kommentit. 
Salomen viimeiset sanat kohoavat pa-
haenteisestä hiljaisuudesta haltioitu-
neeseen täyttymykseen, jonka jälkeen 
orkesterin loppusoinnut seivästävät hä-
net.

Antti Häyrynen
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Es ist kein Laut zu vernehmen

Es ist kein Laut zu vernehmen. Ich höre nichts.
Warum schreit er nicht, der Mann?
Ah! Wenn einer mich zu töten käme, 
ich würde schreien, ich würde mich wehren,
ich würde es nicht dulden!...
Schlag zu, schlag zu, Naaman, schlag zu,
sag‘ ich dir…
Nein, ich höre nichts.

Es ist eine schreckliche Stille!
Ach! Es ist etwas zu Boden gefallen.
Ich hörte etwas fallen.
Es war das Schwert des Henkers. 
Er hat Angst, dieser Sklave.
Er hat das Schwert fallen lassen!
Er traut sich nicht, ihn zu töten.
Er ist eine Memme, dieser Sklave.
Schickt Soldaten hin!

Komm hierher,
du warst der Freund dieses Toten, nicht?
Wohlan, ich sage dir:
Es sind noch nicht genug Tote.
Geh zu den Soldaten und befiehl ihnen,
hinabzusteigen und mir zu holen, 
was ich verlange,
was der Tetrach mir versprochen hat, 
was mein ist!
Hierher, ihr Soldaten, geht ihr in die Zisterne
hinunter und holt mir den Kopf des Mannes!

Tetrarch, Tetrach, befiehl deinen Soldaten,
dass sie mir den Kopf des Jochanaan holen!

Ääntäkään ei kuulu. En kuule mitään.
Miksi se mies ei huuda?
Ah, jos joku tulisi minua tappamaan,
Minä huutaisin, minä panisin vastaan,
Minä en alistuisi siihen!
Lyö jo, lyö, Naaman, lyö jo,
Minä sanon…
Ei, en kuule mitään.

Mikä kammottava hiljaisuus!
Ah, nyt jokin putosi maahan.
Kuulin jonkin putoavan.
Se oli teloittajan miekka.
Se orja pelkää.
Hän pudotti miekkansa!
Hän ei uskalla tappaa sitä miestä.
Pelkkä nahjus, se orja.
Lähettäkää sinne sotilaita!

Tule tänne,
Sinähän olit vainajan ystävä, etkö ollutkin?
Hyvä, minä sanon sinulle:
Vainajia ei vielä ole tarpeeksi.
Mene sotilaiden luokse ja käske heitä
Menemään alas ja hakemaan minulle sen, 
mitä vaadin,
Minkä ruhtinas minulle lupasi, 
mikä on minun!
Tänne, sotilaat, menkää alas vesisäiliöön
Ja hakekaa minulle se miehen pää!

Ruhtinas, ruhtinas, käske sotilaitasi
Hakemaan minulle Jokanaanin pään!

Ääntäkään ei kuulu
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Ah! Du wolltest mich nicht deinen 
Mund küssen lassen, Jochanaan!
Wohl, ich werde ihn jetzt küssen.
Ich will mit meinen Zähnen hineinbeissen,
wie man in eine reife Frucht beissen mag.
Ja, ich will ihn jetzt küssen, deinen Mund, 
Jochanaan. Ich hab’ es gesagt. 
Hab’ ich’s nicht gesagt?  Ja, ich hab’ es gesagt.
Ah! Ah! Ich will ihn jetzt küssen...
Aber warum siehst du mich nicht an, 
Jochanaan?
Deine Augen, die so schrecklich waren,
so voller Wut und Verachtung,
sind jetzt geschlossen.
Warum sind sie geschlossen?
Öffne doch die Augen, so hebe deine Lider,
Jochanaan! Warum siehst du mich nicht an?
Hast du Angst vor mir, Jochanaan,
dass du mich nicht ansehen willst?
Und deine Zunge, 
sie spricht kein Wort, Jochanaan,
diese Scharlachnatter,
die ihren Geifer gegen mich spie.
Es ist seltsam, nicht? Wie kommt es,
dass diese rote Natter sich nicht mehr rührt?
Du sprachst böse Worte gegen mich, Salome,
die Tochter der Herodias, 
Prinzessin von Judäa.
Nun wohl! Ich lebe noch, aber du bist tot,
und dein Kopf, dein Kopf gehört mir!
Ich kann mit ihm tun, was ich will.
Ich kann ihn den Hunden vorwerfen
und den Vögeln der Luft.
Was die Hunde übrig lassen,
sollen die Vögel der Luft verzehren…
Ah! Ah! Jochanaan, Jochanaan, du warst schön.
Dein Leib war eine Elfenbeinsäule
auf silbernen Füssen.
Er war ein Garten
voller Tauben in der Silberlilien Glanz.
Nichts in der Welt war so weiss
wie dein Leib.
Nichts in der Welt war so schwarz 
wie dein Haar.

Aa, et tahtonut antaa minun suudella suutasi, 
Jokanaan!
Hyvä, minä suutelen sitä nyt.
Tahdon puraista sitä hampaillani
Niin kuin kypsää hedelmää puraistaan.
Niin, minä tahdon nyt suudella suutasi, 
Jokanaan. Minä sanon sen.
Enkö sanonut sitä? Sanon, minä sanoin sen. 
Ah, ah! Minä tahdon suudella sitä nyt…
Mutta mikset sinä katso minuun, 
Jokanaan?
Sinun silmasi, jotka olivat niin hirveät,
Niin täynnä raivoa ja halveksuntaan, 
Ovat nyt suljetut.
Miksi ne ovat suljetut?
Avaa toki silmäsi, kohottaisit luomiasi,
Jokanaan! Mikset katso minuun?
Pelkäätkö sinä minua, Jokanaan,
Kun et tahdo katsoa minuun?
Eikä kielesi sano sanaakaan, Jokanaan,

Tuo tulipunakyy,
Joka sylki myrkkyään minua vastaan.
Se on merkillistä, eikö totta? Mistä johtuu,
Ettei punainen kyy enää liiku?
Sinä puhuit rumia sanoja minua, Salomea,
Herodiaan tytärtä, Juudean prinsessaa vastaan.

No hyvä! Minä elän vielä, mutta sinä olet kuollut
Ja pääsi, sinun pääsi kuuluu minulle!
Voin tehdä sillä mitä tahdon.
Voin heittää sen ruoaksi koirille
ja ilman linnuille.
Mitä koirilta jää,
sen syökööt ilman linnut…
Ah, ah! Jokanaan, Jokanaan, sinä olit kaunis.
Ruumiisi oli norsunluinen pilari hopeajaloilla.

Se oli kyyhkyjen täyttämä puutarha
hopealiljojen loisteessa.
Mikään maailmassa ei ollut yhtä valkeaa 
kuin sinun ruumiisi.
Mikään maailmassa ei ollut yhtä mustaa
kuin sinun tukkasi.
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Nichts in der Welt war nichts so rot
wie dein Mund.
Deine Stimme war ein Weihrauchgefäss,
und wenn ich dich ansah,
hörte ich geheimnisvolle Musik…

Ah! Warum hast du mich nicht angesehn,
Jochanaan?
Du legtest über deine Augen die Binde eines,
der seinen Gott schauen wollte.
Wohl! Du hast deinen Gott gesehn, 
Jochanaan,
aber mich, mich, mich hast du nie gesehn.
Hättest du mich gesehn, du hättest mich 
geliebt!
Ich dürste nach deiner Schönheit.
Ich hungre nach deinem Leib.
Nicht Wein noch Äpfel
können mein Verlangen stillen…
Was soll ich jetzt tun, Jochanaan?
Nicht die Fluten, noch die grossen Wasser
können dieses brünstige Begehren löschen…
Oh! Warum sahst du mich nicht an?
Hättest du mich angesehn, 
du hättest mich geliebt.
Ich weiss es wohl, du hättest mich geliebt.
Und das Geheimnis der Liebe
ist grösser als das Geheimnis des Todes…

Koko maailmassa ei ollut mitään niin 
punaista kuin sinun suusi.
Sinun äänesi oli suitsutusastia,
ja kun minä katselin sinua,
kuulin salaperäistä musiikkia…

Ah, mikset sinä katsonut minua, 
Jokanaan?
Peitit silmäsi niin kuin se,
joka tahtoo katsella Jumalaansa.
Hyvä! Olet nähnyt Jumalasi, 
Jokanaan,
mutta minua, minua et ole koskaan nähnyt.
Jos olisit nähnyt minut, olisit rakastanut 
minua!
Minulla on kauneutesi jano.
Minulla on ruumiisi nälkä.
Ei viini eivätkä omenat 
voi tyydyttää kaipuutani…
Mitä pitää minun nyt tehdä, Jokanaan?
Eivät virrat eivätkä suuret vedet 
voi tätä polttavaa himoa sammuttaa…
Oi! Mikset katsonut minuun?
Jos olisit katsonut, 
olisit minua rakastanut.
Tiedän kyllä, että olisit minua rakastanut.
Ja rakkauden salaisuus 
on suurempi kuin kuoleman salaisuus…
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Ah! Ich habe deinen Mund geküsst, 
Jochanaan.
Ah! Ich habe ihn geküsst, deinen Mund,
es war ein bitterer Geschmack auf deinen 
Lippen.
Hat es nach Blut geschmeckt?
Nein! Doch es schmeckte vielleicht nach 
Liebe…
Sie sagen, dass die Liebe bitter schmecke…
Allein, was tut’s? Was tut’s?
Ich habe deinen Mund geküsst, Jochanaan.
Ich habe ihn geküsst, deinen Mund.

Oscar Wilde / Hedwig Lachmann

NINA STEMME 
Ruotsalainen sopraano Nina Stemme 
teki kansainvälisen läpimurtonsa Mo-
zartin Figaron häiden Cherubinon roo-
lissa Italiassa, ja on sittemmin saanut 
säännöllisesti kutsuja merkittävimpiin 
oopperataloihin ympäri maailmaa. 

Stemmen lukuisien oopperarooli-
en joukossa ovat muun muassa La 
Bohemen Mimi, Figaron häiden krei-
vitär, Faustin Marguerite, Lohengrinin 
Elsa, Valkyyrian Sieglinde sekä Aidan 
nimirooli. Hän on esiintynyt niin 
Wienin valtionoopperassa, New Yorkin 
Metropolitanissa, Zürichissä, Genevessä, 
Barcelonan Liceu-teatterissa kuin San 
Franciscon oopperassakin. Stemme on 
myös kiertänyt merkittäviä ooppera-
festivaaleja Bayreuthissa, Salzburgissa, 
Savonlinnassa ja Glyndebournessa.

Ah, olen suudellut sinun suutasi, 
Jokanaan.
Ah, olen suudellut sitä, sinun suutasi,
sinun huulillasi oli karvas maku.

Maistuiko se vereltä?
Ei! Mutta ehkä se maistui rakkaudelta…

Sanotaan, että rakkaus maistuu karvaalta…
Mutta mitä siitä? Mitä siitä?
Olen suudellut sinun suutasi, Jokanaan.
Olen suudellut sitä, sinun suutasi.

Suom. Leena Vallisaari

Stemmen tulevia esiintymisiä ovat 
Salome ja Turandot Zürichin ooppe-
rassa, Tristan ja Isolde Berliinin sak-
salaisessa oopperassa ja Lontoon 
Covent Gardenissa sekä Lännen tyttö 
Wienin valtionoopperassa. Lisäksi hän 
konsertoi Lontoon Wigmore Hall’ssa, 
Barcelonassa, Göteborgissa ja Oslossa.

Nina Stemme on levyttänyt muun 
muassa Tristan ja Isolden Emille Placido 
Domingon kanssa, Fidelion Deccalle, 
Richard Straussin teoksia Emille ja lie-
dejä Phaedralle.

Stemme on saanut kamarilaulajan 
arvonimen Tukholmassa sekä Wienin 
valtionoopperassa. Opernwelt -leh-
ti valitsi hänet vuoden laulajaksi 2013. 
Lisäksi hänet on palkittu Lontoossa 
sekä Opera Award- että Laurence 
Olivier -palkinnoilla.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiik-
kikulttuuria. Orkesterin ylikapellimesta-
ri on Hannu Lintu, joka aloitti kautensa 
syksyllä 2013. RSO:n kunniakapellimes-
tarit ovat Jukka-Pekka Saraste ja Sakari 
Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2014–2015 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on mm. Straussin värikkäitä or-
kesterirunoelmia, Šostakovitšin sinfoni-
oita sekä Haydnin suurteos Luominen. 
Vieraaksi saapuvat mm. kapellimestarit 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Herbert 
Blomstedt ja Esa-Pekka Salonen, sop-
raano Karita Mattila, alttoviulisti Tabea 
Zimmermann ja pianisti Olli Mustonen. 

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin 

RADION SINFONIAORKESTERI

levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Ligetin viulukonserton ja orkesteriteok-
sia sisältävä levy oli Gramophone-lehden 
Editor´s Choice helmikuussa 2014. 

 RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kauden 2013–
2014 kohokohtia oli menestyksekäs kon-
sertti ylikapellimestari Hannu Linnun 
johdolla Wienin Musikvereinissa Keski-
Euroopan kiertueella. Kaudella 2014–
2015 orkesteri ja Hannu Lintu esiintyvät 
Tukholmassa ja Moskovassa sekä teke-
vät kotimaan kiertueen. Kapellimestari 
Joshua Weilersteinin kanssa RSO vierai-
lee Bukarestissa EBU-festivaalilla. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksinä 
Yle Teemalla.


