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5.2. 
TORSTAISARJA 7   
Musiikkitalo klo 19.00

Paul Agnew, kapellimestari ja tenorisolisti 
Katherine Watson, sopraano

ARMIDA ABBANDONATA  

Jean-Baptiste Lully: Armide  
Alkusoitto
Gavotte & Ganerie
Menuet & Gavotte
Renaud’n aaria: Les plus aimables fleurs (Ihanat kukat)
Armiden aaria: Enfin il est dans ma puisance 
(Vihdoin hän on vallassani)
Air I
Passacaglia
Preludi La Haine
Resitatiivi: “Renaud! Ciel!” (Rinaldo! Taivas!”
Armidan aaria: Le perfide Rinaud (Petollinen Rinaldo)
Preludi

Carl Heinrich Graun: Armida  
Scena Ottava
Armidan aaria
 
Georg Friedrich Händel: Rinaldo 
Alkusoitto
Gigue
Resitatiivi: Dunque i lacci d’un volto (Eikö hetken siteillä)
Aaria: Ah Crudel (Julmuri)
Sinfonia
Aaria: Vo’ far guerra (Lähden sotaan)
 

VÄLIAIKA 20 min
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Joseph Haydn: Sinfonia nro 85 ”La Reine”  
(Kuningatar) B-duuri Hob.I:85 
I Adagio – Vivace 
II Romanssi (Allegretto) 
III Menuetti (Allegretto)
IV Finaali (Presto)
 
Joseph Haydn: Armida (Dramma eroico in tre atti) 
Sinfonia
Resitatiivi: Parti Rinaldo (Rinaldo lähti)
Armidan aaria: Se pietade avete (Jumalat jos säälitte minua)
Rinaldon aaria
Armidan resitatiivi
Armidan aaria

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.20. 
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä ja verkossa (yle.fi/rso).
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ARMIDA ABBANDONATA – HYLÄTTY ARMIDA

Armida, kauneudessaan ylpeässä
kun lahjoihinsa luottaa, nuoruuteen,
jo myöntyykin ja iltahämärässä
kiirehtii salateitä retkelleen.
Naishahmoss’ aikoo voittaa hintelässä
hän miehet rautapaidat peitsineen.
Huhua monta hänen matkastansa
kuninkaan toimesta saa kuulla kansa.

Vain jälkeen jonkin päivän vaelluksen
hän frankkileirin luo jo ennättää.
Kun saapuu hän, 
soi kuiske kummastuksen,
jokainen silmä häntä tähyää:
niin on kuin kautta päivätaivaan uksen
lois uusi tähti tultaan säihkyvää.
Jokainen kilvan kysymistä jatkaa:
ken on tuo kaunotar ja mistä matkaa?

(Vapautettu Jerusalem: 
4. laulu, säkeistöt 27–28; 
suom. Elina Vaara)

Tosiaan, ken on tuo salaperäinen 
Armida, joka seikkailee keskushenkilö-
nä kymmenissä oopperoissa, baleteissa 
ja maalauksissa?

Armida ilmestyi maailmankirjallisuu-
teen 1581 italialaisen renessanssirunoili-
jan Torquato Tasson (1544–1595) monu-
mentaalisessa eeppisessä runoelmassa 
La Gerusalemme liberata (Vapautettu 
Jerusalem). Hän on magiikan keinot 
hallitseva noita, joka käy saraseenien 
rintamassa taisteluun Jerusalemia val-
loittavia kristittyjä frankkeja vastaan.

Tasso pohjasi suuren runoelmansa to-
delliseen historialliseen tapahtumaan, 
ensimmäiseen ristiretkeen vuosina 

1095–99. Sen muodostamien kehysten 
sisälle hän toi joukon fiktiivisiä hahmo-
ja ja myyttistä merkitystä saavia, joskus 
yliluonnollisiakin elementtejä sisältäviä 
käänteitä. Kristittyjen päällikkö on ritari 
Goffredo, mutta häntä kiinnostavampia 
ovat muutamat teoksen moniaalle haa-
rautuvien sivuepisodien hahmot, ennen 
muuta Armida ja hänen ristiriitaisten 
tunteidensa kohde ritari Rinaldo.

Armida hyökkää Jerusalemiin pääs-
seitä kristittyjä vastaan. Yksi heistä on 
uljas ja sankarillinen Rinaldo. Juuri kun 
Armida on tappamaisillaan tämän, hän 
huomaa lumoutuneensa tämän kau-
neudesta ja rakastuu tähän. Hän vie 
Rinaldon mukanaan panttivangiksi sa-
laiseen puutarhaansa. Tunteet ovat 
molemminpuolisia, vaikka kumpaakin 
raastaa rakkauden ja velvollisuuksien 
ristiriita. Lopulta Rinaldon soturitoverit 
Ubaldo ja Carlo löytävät hänet ja pitä-
mällä heijastavaa kilpeä hänen edes-
sään, saavat hänet näkemään itsen-
sä. Rinaldo muistaa velvollisuutensa ja 
hylkää Armidan tämän vastusteluista 
huolimatta. Armida pyytää paholaisia 
tuhoamaan maagisen palatsinsa ja len-
tää takaisin Gazaan saraseenien leiriin. 
Viha-rakkaus-suhteessa tempoilevien 
sankarien tarinalla on kuitenkin onnelli-
nen loppu, kun runoelman lopussa, tais-
telujen jo ratkettua kristittyjen voitok-
si, he kohtaavat vielä kerran ja löytävät 
kyynelten virratessa sovinnon.

Tasso pyrki luomaan runoelman, jon-
ka voisi asettaa antiikin suurten ee-
posten, Homeroksen ja Vergiliuksen 
teosten rinnalle. Esimerkiksi Armidan 
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hahmossa on sukulaisuutta Odysseian 
velhotar Kirkeen ja Aeneiksen hylättyyn 
kuningatar Didoon. Toisaalta Tasso löy-
si haastavan esikuvan myös renessans-
sin Italiassa, häntä hiukan varhaisem-
man Ludovico Arioston runoelmasta 
Orlando furioso (1561, Raivoisa Roland), 
johon sisältyy kaiken muun ohella tais-
teluja saraseeneja vastaan ja Alcina -ni-
minen noita.

Kun Tasso kirjoitti teostaan, kris-
tittyjen ja muslimien välinen jänni-
te oli yhä ajankohtainen, itse asias-
sa vielä enemmän kuin ristiretkien 
aikaan. Ottomaanien mahtava val-
takunta oli 1500-luvulla levittäytynyt 
kohti länttä aina Budapestiin saakka. 
Aikalaislukijoiden oli tietenkin helppo 
nähdä runoelman uskonnollisten taiste-
lujen yhteydet omaan aikaansa. Tämän 
pintatason ilmeisen yhteyden lisäk-
si teoksen saattoi lukea myös toisessa 
merkityksessä. Vuosina 1545–1563 oli 
pidetty Trentossa kirkolliskokous, joka 
oli järjestetty reaktiona pohjoisessa le-
viävälle uskonpuhdistukselle. Syntyi 

vastauskonpuhdistukseksi kutsuttu 
suuntaus, ja Vapautetun Jerusalemin 
asetelmassa voi nähdä myös siihen 
kohdistuneen kommentin.

Vapautettu Jerusalem muodostui il-
mestyessään kansainväliseksi menes-
tykseksi, eikä ollut yllätys, että siitä tuli 
inspiraationlähde niin monille säveltäjil-
le ja taiteilijoille. Teoksesta ilmestyi en-
simmäinen kuvitettu laitos jo 1590, ja 
varsinkin Armidan ja Rinaldon tarinas-
ta tuli suosittu, mm. Annibale Carracci, 
Nicolas Poussin, François Boucher ja 
Giovanni Battista Tiepolo loivat sen 
pohjalta maalauksia. Säveltäjät ovat 
olleet Armidan houkutuksille vielä alt-
tiimpia, ja jo yksin oopperoita hänes-
tä on syntynyt kymmeniä, tekijöinä 
mm. Lullyn, Händelin, Vivaldin, Gluckin, 
Haydnin, Rossinin ja Dvořakin kaltaisia 
mestareita. Monissa teoksissa Tasson 
alkuperäisteoksen käänteitä on muo-
kattu tavalla tai toisella, mutta keskei-
senä on yleensä rakkauden ja velvolli-
suudentunnon ristiriita.

JEAN-BAPTISTE LULLY (1632–1687): 
KOHTAUKSIA OOPPERASTA ARMIDE

Armide (1686) jäi viimeiseksi Jean-
Baptiste Lullyn ja hänen merkittä-
vimmän yhteistyökumppaninsa libre-
tisti Philippe Quinault’n oopperoista. 
Lajiltaan se on ranskalaisen barokin 
keskeisiin muotoihin kuulunut musii-
killinen tragedia (tragédie en musique). 
Se oli teoslajina Lullyn oma luomus, ja 
Armide merkitsee sen huipentumaa 
hänen tuotannossaan.

Tragédie en musique ammensi ai-
heensa yleensä antiikin mytologias-
ta tai renessanssin epiikasta, ja tässä 
suhteessa Tasson runoelma oli lajin-
mukainen valinta. Lajityypin mukaista 
on myös sen viisinäytöksinen, prologil-
la alkava muoto. Epätyypillisempää sen 
sijaan oli teoksen ristiriitainen loppu, 
jossa Renaud (Rinaldo) jättää Armidan 
yksin tuhoamaan palatsiaan. Toisin kuin 
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teoslajin nimi tuntuisi vihjaavan, tragé-
die en musique pyrki antamaan perus-
konfliktilleen positiivisen ratkaisun.

Paitsi tragédie en musique teoslajina 
myös sen avaava ns. ranskalainen alku-
soitto oli Lullyn luomus; sen elementte-
jä ovat hidas ja juhlava alkujakso ja sille 
kontrastia luova nopeampi taite, jotka 
tavallisesti toistetaan. Lullyn oopperoi-
den ja myös Armiden monilla soitinnu-
meroilla on yleensä tanssillinen motiivi, 
ei vähiten siksi että Aurinkokuningas 
Ludvig XIV oli paitsi innokas myös tai-
tava tanssija. Armiden soitinkappaleista 
kuuluisin on Passacaille, jolla viihdyte-
tään Renaud’ta Armiden lumotussa pa-
latsissa.

Vokaalinumeroista Les plus aimab-
les fleurs ilmentää Renaud’ta Armiden 

puutarhassa, jonka kauneudesta hän lu-
moutuu. Armiden monologi Enfin il est 
en ma puissance kuvaa hänen ristiriitai-
sia tuntojaan: Rinaldo on hänen vallas-
saan, mutta hän ei kykenekään surmaa-
maan tätä. Jo aikalaiset ja myöhemmin 
mm. Rameau pitivät tätä tunnelmis-
saan vaihtelevaa ja intensiivistä kohta-
usta malliesimerkkinä ranskalaisen re-
sitatiivin ilmaisuvoimasta. Oopperan 
loppu saa tuskaisesti värittyvän ilmeen, 
kun ensin Renaud aikoo Armiden vas-
tusteluista huolimatta lähteä (Renaud! 
Ciel!) ja sitten Armide yksin jäätyään 
purkaa ylväin, vakavin ja riipaisevin sä-
vyin tuntojaan (Le perfide Renaud).

RENAUD’N AARIA 
Plus j’observe ces lieux 
Et plus je les admire.
Ce fleuve coule lentement
Et s’éloigne à regret d’un séjour si 
charmant.
Les plus aimables fleurs, et le plus doux 
Zéphire
Parfument l’air qu’on y respire.
Non, je ne puis quitter des rivages si 
beaux.
Un son harmonieux se mêle au bruit des 
eaux.
Les oiseaux enchantés se taisent pour 
l’entendre,
Des charmes du sommeil j’ai peine à me 
défendre,
Ce gazon, cet ombrage frais,
Tout m’invite au repos sous ce feuillage 
épais.

RENAUD’N AARIA
Mitä enemmän katselen näitä maisemia,
sitä enemmän ne minua viehättävät.
Joki soljuu hitaasti eteenpäin.
vastahakoisena jättämään kauniit 
seudut.
Ihanat kukat ja lempeä tuuli
saavat ilman tuoksumaan.

En halua jättää näitä ihania rantoja.

Miellyttävä ääni sekoittuu veden 
kohinaan.
Linnutkin hiljenevät kuuntelemaan

Voin vaivoin puolustautua unen 
houkutuksilta,
tämä niitty, viileä varjo,
kutsuvat lepoon tiheän lehvästön 
suojaan.
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ARMIDAN AARIA 
Enfin, il est en ma puissance,
Ce fatal ennemi, ce superbe vainqueur.  

Le charme du sommeil le livre à ma 
vengeance.
Je vais percer son invincible cœur.
Par lui, tous mes captifs sont sortis 
d’esclavage,
Qu’il éprouve toute ma rage…

Quel trouble me saisit? Qui me fait 
hésiter?
Qu’est-ce qu’en sa faveur la pitié me 
veut dire?
Frappons… Ciel! Qui peut m’arrêter?
Achevons… je frémis! Vengeons-nous… 
je soupire!

Est-ce ainsi que je dois me venger 
aujourd’hui?
Ma colère s’éteint quand j’approche de 
lui.
Plus je le vois, plus ma vengeance est 
vaine; 
Mon bras tremblant se refuse à ma 
haine.

Ah ! Quelle cruauté de lui ravir le jour! 

A ce jeune héros tout cède sur la terre. 
Qui croirait qu’il fût né seulement pour 
la guerre? 
Il semble être fait pour l’amour.
Ne puis-je me venger à moins qu’il ne 
périsse?
Hé ne suffit-il pas que l’Amour le 
punisse?
Puisqu’il n’a pu trouver mes yeux assez 
charmants, 
Qu’il m’aime au moins par mes 
enchantements,
Que, s’il se peut, je le haïsse.

ARMIDAN AARIA
Vihdoin hän on vallassani,
tuo kohtalokas vihollinen, ylpeä voittaja.

Nukkuessaan hän on kostoni armoilla:
lävistän hänen voittamattoman 
sydämensä.
Hän vuokseen kaikki vankini pääsivät 
vapaiksi,
kärsiköön nyt raivoni seuraukset…

Mikä minua vaivaa? Miksi epäröin?

Alanko tuntea sääliä hänen vuokseen?

Nyt lyön! .. Taivaan vallat, mikä minua 
estää?
Päätän tämän… vapisen! Nyt kostan… 
huokaan!
Näinkö minun täytyy häntä rangaista?

Raivoni sammuu lähestyessäni häntä.

Mitä enemmän häntä näen, sitä 
turhempi on kostoni:
vapiseva käsivarteni ei suostu vihaan.

Miten julmaa olisi riistää hänen 
elämänsä!
Koko maailma on avoinna tälle nuorelle 
sankarille.
Miksi hän olisi syntynyt vain soturiksi?
Hänhän on syntynyt rakastamaan.
Voinko kostaa ainoastaan surmaamalla 
hänet?
Eikö riitä, että rakkaus rankaisee häntä?

Kun katseeni ei häntä lumonnut,

rakastakoon hän minua taikakeinojeni 
vuoksi,
niin, jos mahdollista, alan vihata häntä.
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Venez, secondez mes désirs,
Démons, transformez-vous en d’aimables 
Zéphyrs!
Je cède à ce vainqueur, la pitié me 
surmonte, 
Cachez ma faiblesse et ma honte.
Dans les plus reculés déserts,
Volez, conduisez-nous au bout de 
l’Univers.

ARMIDAN JA RENAUD’N
RESITATIIVI 

ARMIDA
Renaud? Ciel ! Ô mortelle peine!
Vous partez? Renaud ! Vous partez?
Démons, suivez ses pas, volez, et 
l’arrêtez!
Hélas! Tout me trahit, et ma puissance
est vaine.
Renaud! Ciel! O mortelle peine!
Mes cris ne sont pas écoutés!
Vous partez, Renaud! Vous partez?

Si je ne vous vois plus, croyez-vous que
je vive?
Ai-je pu mériter avoir un si cruel 
tourment?
Du moins, comme ennemi, 
si ce n’est comme amant,
Emmenez Armide captive.
J’irai dans les combats, j’irai m’offrir aux
coups
Qui seront destinés pour vous :
Renaud, pourvu que je vous suive
Le sort le plus affreux me paraîtra trop 
doux.

Tulkaa, demonit, avukseni,
muuttukaa lempeiksi tuuliksi!

Nöyrryn voittajan edessä, säälin häntä.

Kätkekää heikkouteni ja häpeäni
autiomaan kaukaisimpaan kolkkaan! 
Kiiruhtakaa, viekää meidät maailman 
ääriin. 

ARMIDAN JA RENAUD’N
RESITATIIVI

ARMIDA
Renaud! Mitä kärsimystä!
Lähdetkö? Renaud!
Demonit, kiiruhtakaa pysäyttämään 
hänet!
Kaikki on turhaa, taikavoimistani ei ole 
apua.
Renaud! Mitä kärsimystä!
Hän ei kuule huutoani!
Lähdet  pois, Renaud! Lähdetkö?

Kuinka voin elää, jos en enää näe 
sinua?
Ansaitsenko tällaisen tuskan?

Jos et huoli minua rakastettuna,
ota minut mukaasi vihollisen vankina.
Lähden taisteluihin, tarjoudun 
lyötäväksi 
sinun sijastasi.

Renaud, jos pääsen mukaasi,
kauheinkin kohtalo tuntuu suloiselta. 
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ARMIDAN AARIA 
Le perfide Renaud me fuit :
Tout perfide qu’il est, mon lâche cœur 
le suit.
Il me laisse mourante, 
Il veut que je périsse.
A regret je revois 
la clarté qui me luit;
L’horreur de l’éternelle nuit
Cède à l’horreur de mon supplice.

Quand le barbare était en ma puissance,
Que n’ai-je cru la Haine et la Vengeance!
Que n’ai-je suivi leurs transports!
Il m’échappe, il s’éloigne, il va quitter ces 
bords,
Il brave l’Enfer et ma rage;
Il est déjà prés du rivage,
Je fais pour m’y traîner d’inutiles efforts.

Traître, attends, je le tiens, je tiens son 
cœur perfide.
Ah! Je l’immole à ma fureur…
Que dis-je? Où suis-je? hélas! Infortunée 
Armide! 
Où t’emporte une aveugle erreur?
L’espoir de la vengeance est le seul qui 
me reste.
Fuyez, Plaisirs, fuyez, perdez tous vos 
attraits.
Démons, détruisez ce palais. 
Partons, et s’il se peut, que mon amour 
funeste 
Demeure enseveli dans ces lieux pour 
jamais.

ARMIDEN AARIA 
Petollinen Renaud hylkäsi minut.
Silti heikko sydämeni seuraa häntä.

Hän jättää minut kuolemaan, 
haluaa minun tuhoutuvan.
Vasten tahtoani huomaan
jälleen eläväni.
Ikuisen yön kauhuja hirveämpiä
ovat kärsimykseni.

Kun tuo julmuri oli vallassani,
miksi en uskonut vihan ja koston 
ääntä?
Miksi en luottanut niihin?
Hän pakenee, lähtee näiltä seuduilta
uhmaten helvettiä ja raivoani.
Hän on jo lähellä jokea,
jonne minun on turha yrittää 
raahautua.

Petturi, odota, minulla on kavala 
sydämesi,
raivoissani uhraan sen…
Mitä puhun? Missä olen? Voi minua 
onnetonta!
Mitkä ovat sokeuteni seuraukset?
Minulle jää vain toivo koston 
mahdollisuudesta.
Katoa, ilo, katoa, kiellä houkutuksesi.

Demonit, tuhotkaa tämä palatsi!
Lähtekäämme, hautautukoon 
kohtalokas rakkauteni
tänne ikiajoiksi.
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CARL HEINRICH GRAUN (1704–1759): 
KOHTAUKSIA OOPPERASTA ARMIDA

Philippe Quinalt’n libretto tarjosi lähtö-
kohdan myös saksalaisen Carl Heinrich 
Graunin Armide-oopperaan; tosin lib-
reton muotoili uudelleen italiankie-
liseksi Leopoldo de Villati. Graun oli 
Johann Adolf Hassen rinnalla toinen 
merkittävä barokin kauden italialaisen 
oopperan edustaja Saksassa. Fredrik 
Suuri palkkasi hänet palvelukseensa 
1735 ja tultuaan Preussin kuninkaaksi 
1740 nosti hänet hovikapellimestarik-
si. Lähes ensi töikseen Graun sai luoda 
Berliiniin italialaisen oopperan ja tehdä 
pitkän matkan Italiaan kiinnittämään 
laulajia. Samalla hän saattoi tutustua 
syvemmin italialaiseen tyyliin, jonka 
melodiset ja ilmaisulliset ihanteet hän 
omaksui.

Vuodesta 1742 lähtien Graun sävelsi 
Berliinin hoviteatteria varten 26 oop-
peraa, joista tunnetuimpia ovat ho-
viteatterin vihkiäisteos Cleopatra e 
Cesare (1742), Artaserse (1743) sekä 
Montezuma (1754). Fredrik Suuri oli 
tunnetusti taitava muusikko, ei vain 
huilisti vaan myös pätevä säveltäjä, ja 
osallistui aktiivisesti Graunin työhön. 
Useamman kerran tämä sai kultai-
sessa häkissään kirjoittaa aarioita uu-
siksi, kun ensimmäiset versiot eivät 
miellyttäneet musikaalista monarkkia. 
Graunin oopperat hallitsivat Berliinin 
ohjelmistoa aina seitsenvuotisen sodan 
syttymiseen 1756 saakka.

Graunin kolminäytöksinen dramma 
per musica Armida sai menestyksek-
kään ensi-iltansa Berliinin hoviteatte-
rissa maaliskuussa 1751.
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ARMIDAN AARIA
Vo’ vendicarmi, voglio piagare,
Ma il pie’ s’arresta, ma il cor sospira. 

Ah! ch’io lo deggio amar, già spenta è 
l’ira.
Ei mi ami ancor, sia questa la mia dolce 
vendetta. 
O la, spiriti miei fidi, trasportate me 
coll’ idolo mio 
dell’ Oceano immenso a un’isola 
remota, 
ove alcun legno rado, 
o non mai va dalle nostre sponde. 
Gelosa io son d’un così caro pegno, 
e vergognoso il core
il suo fatale amor a tutti asconde.

Qual sento mai, qual sento dolcissimo 
tormento? 
Oh come di nemico amante è fatto il 
cor.

ARMIDAN AARIA
Haluan kostaa, haluan haavoittaa,
Mutta askeleeni pysähtyy, sydän 
huokaa.
Minun täytyy rakastaa häntä, vihani on 
sammunut.
Hänen rakkautensa olkoon suloinen 
kostoni.
Uskolliset demonini, viekää meidät
äärettömältä mereltä kaukaiselle 
saarelle,

jonne ei yksikään laiva
koskaan suuntaa rannoiltamme.
Mustasukkaisena autuudestaan
arka sydän kätkee kaikilta
kohtalokkaan rakkautensa.

Mitä on tämä suloinen kärsimys? 
Miten vihollisesta tulee sydämessä 
rakastettu?

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759): 
KOHTAUKSIA OOPPERASTA RINALDO

Hassen ja Graunin tavoin myös Georg 
Friedrich Händel suuntautui saksalai-
sesta syntyperästään huolimatta ita-
lialaiseen oopperaan, mutta erotuk-
seksi heistä hän teki elämäntyönsä 
Englannissa. Hän saapui ensimmäisen 
kerran Lontooseen 1710, ja ensimmäi-
senä hänen siellä säveltämistään oop-
peroistaan valmistui Rinaldo, jonka 
ensi-ilta oli helmikuussa 1711. Teos saa-
vutti valtaisan menestyksen, jota siivit-
ti visuaalisesti loistokas, ajan uusinta 

näyttämötekniikkaa tehokkaasti hyö-
dyntänyt toteutus.

Händel teki Rinaldoon myöhemmin 
joitakin korjauksia, merkittävimmin 
1731, ja tässä konsertissa sekä alkusoit-
to että kolmannen näytöksen Sinfonia 
ovat vuoden 1731 versiosta, muut osuu-
det vuodelta 1711. Alkusoitto alkaa 
ranskalaiseen tyyliin hitaalla, pisteellis-
ten nuottiarvojen värittämällä jaksolla 
(Largo), jota seuraa kontrapunktisesti 
käynnistyvä nopea jakso. Alkusoitossa 
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sisäistyneen intensiivinen mutta het-
keksi myös nopeisiin taiturikuvioihin 
puhkeava aaria Ah, crudel, johon oboe 
ja fagotti tuovat omaa väriään. Toisen 
näytöksen päättävässä aariassa Vo’ far 
guerra Armida julistaa sotaa, ja siinä 
myös cembalisti pääsee näyttämään 
taitojaan improvisoitavissa cembalo-
välikkeissä, jotka Händel aikanaan itse 
esitti.

ARMIDAN  RESITATIIVI 
Dunque i lacci d’un volto, 
tante gioie promesse, 
li spaventi d’inferno, 
forza n’avran per arrestar quel crudo?

E tu il segui, o mio core,
fatto trofeo d’un infelice amore! 
No! si svegli ‘l furore, 
si raggiunga l’ingrato, 
cada a’ miei piè svenato.

Ohimè! Che fia! 
Uccider l’alma mia? 
Ah! debole mio petto, 
a un traditor anco puoi dar ricetto? 
Su, furie, ritrovate 
nova sorte di pena e di flagello! 
s’uccida, sì... Eh no, ch’è troppo bello!

ARMIDAN AARIA
Ah! crudel, il pianto mio
deh, ti mova per pietà! 

O infidel, al mio desio 
proverai la crudeltà!

ARMIDAN RESITATIIVI
Eikö hetken siteillä,
riemun lupauksilla
tai helvetin kauhuilla
ole tarpeeksi voimaa pysäyttämään 
tuota julmuria?
Ja sinä seuraat häntä, sydämeni,
onnettoman rakkauden saaliina!
Ei! Herätköön raivoni,
saavuttakoon tuon uskottoman,
vaipukoon hän jalkojeni juureen.

Voi minua! Mitä teen!
Surmaanko rakastettuni?
Voi heikkouttani, 
aionko suoda petturille turvapaikan?
Raivottaret, matkaan! Etsikää 
uusia kärsimyksiä ja rangaistuksia!
Surmatako hänet? Ei, hän on liian 
kaunis!
 
ARMIDAN AARIA
Julmuri, valitukseni
koskettakoon sydäntäsi,

tai muuten saat kokea
raivoni, sinä uskoton!

on kuitenkin myös solistisia aineksia, ja 
nopeaa jaksoa seuraa oboesoolon hal-
litsema Adagio-jakso ja sitä taas tans-
sillinen Allegro.

Toisen näytöksen lopulla oleva orkes-
terisäestyksellinen resitatiivi (ns. reci-
tativo accompagnato) Dunque i lacci 
d’un volto huokuu Armidan ristiriitai-
sia tunteita, kun hän ei pystykään sur-
maamaan Rinaldoa. Siihen kytkeytyy 
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ARMIDAN AARIA
Vo’ far guerra, e vincer voglio
collo sdegno chi m’offende
vendicar i torti miei.
Per abbatter quell’orgoglio,
Ch’il gran foco in sen m’accende,

Saran meco gli stessi dei.

ARMIDAN AARIA
Lähden sotaan, haluan voittaa,
loukattu sydämeni antakoon voimaa
kostaa kaikki kokemani vääryydet.
Haluan voittaa tuon ylpeän hahmon,
joka herätti rinnassani niin suuren 
palon.
Siinä jumalat olkoot apunani.

JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
SINFONIA NRO 85 B-DUURI, KUNINGATAR

Haydnin kuusi vuosina 1785–86 pa-
riisilaiselle konserttiyhdistykselle Le 
Concert de la Loge Olympiquelle sävel-
tämää «pariisilaista sinfoniaa» (nrot 
82–87) merkitsivät hänen siihenas-
tisen sinfonikonuransa huipennusta. 
Hän oli jo täydellisesti sinfonisen tyy-
linsä mestari, ja jokainen pariisilaisis-
ta sinfonioista on yksilöllinen mestari-
teos. Sinfonia nro 85 on niistä ainoa, 
jolle on annettu lisänimi. Nimi La rei-
ne (Kuningatar) juontuu siitä, että teos 
oli Marie Antoinetten erityinen suo-
sikki. Sinfoniaa kuunnellessaan hän eli 
jo valta-aikansa viimeisiä vuosia, sillä 
vain muutaman vuoden kuluttua hän 
menetti Ranskan vallankumouksessa 
asemansa ja 16. lokakuuta 1793 myös 
päänsä.

Haydnin sinfonia on vielä vapaa kai-
kista vallankumouksen aavisteluista. 
Ensiosan lyhyt johdanto ranskalaista 
alkusoittoa muistuttavine pisteellisine 
rytmeineen ja Romanssiksi otsikoidun 
hitaan osan muunnelmasarja ranska-

laisesta kansanlaulusta La gentille et 
jeune Lisette saattoivat olla Haydnin 
tietoisia kumarruksia tilaajamaata koh-
taan. Ensiosassa kiinnittää huomio-
ta kallistuminen kohti monotemaat-
tisuutta eli saman teema-aineksen 
käyttö sekä pää- että sivuteemassa. 
Kolmas osa on menuetti, jossa asettu-
vat vastakkain seremonialliset äärijak-
sot ja idyllinen trio-taite, ja finaali on 
Haydnille tyypillinen säihkyvä rondo.
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JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
KOHTAUKSIA OOPPERASTA ARMIDA

Vaikka Haydn tunnetaan parhaiten sin-
fonian ja jousikvarteton mestarina, hän 
loi pitkän uran myös oopperan parissa. 
Hän toimi vuodesta 1761 lähtien lähes 
30 vuotta ajan Esterházyn ruhtinassu-
vun palveluksessa, ja vuosina 1776–90 
ooppera muodosti hänen päätyönsä, 
kun hän harjoitti ja johti suvun yksityis-
teatterin oopperaesitykset. Kaikkiaan 
hän sävelsi parisenkymmentä ooppe-
raa, joista 13 on säilynyt. Vuonna 1783 
valmistunut Armida jäi hänen viimei-
seksi Esterházyjä varten säveltämäk-
seen oopperaksi. Se on kolminäytök-
sinen dramma eroico eli käytännössä 
vakavahenkinen opera seria.

Armidan alkusoitto on monivaihei-
nen kokonaisuus, jossa Haydn hyödyn-
tää oopperan varsinaisten tapahtumien 
musiikkia. Ooppera alkaa suoraan kris-
tittyjen ja saraseenien taistelujen lop-
puvaiheista. Ensimmäisen näytöksen 
orkesterisäestyksellisessä resitatiivissa 
Parti Rinaldo Armida taistelee rakkau-
den ja velvollisuudentunnon välillä, ja 
aariassa Se pietade avete hän pyytää 
jumalia tuomaan Rinaldon hengissä ta-
kaisin taistelusta. Armidan ja Rinaldon 
suhteen ristiriidat repivät heidän yh-
teistä resitatiiviaan ja sitä seuraavaa 
ensimmäisen näytöksen päättävää 
duettoa Cara, sarò fedele.

Armidassa tulee esiin Haydnin pyrki-
mys yhdistää orkesterisäestyksisiä re-
sitatiiveja ja aarioita ketjuksi luomaan 
draamallista jatkuvuutta. Toisessa 
näytöksessä Rinaldon tunteissaan ai-
lahtelevaa aariaa Cara, è vero seuraa 

Armidan resitatiivi Barbaro! ja aaria 
Odio, furor, dispetto, jotka huokuvat 
hänen tyrmistystään Rinaldon lähdös-
tä.

Kimmo Korhonen
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ARMIDAN RESITATIIVI

Partì Rinaldo; ed ebbe core Armida, 
per dover, per sua gloria 
consigliarlo ella stessa 
al gran cimento?
Ahi barbaro, ahi barbaro dover! 
Morir mi sento. Misera!
Or che farò?
Se fossi io mai cagion di sue sventure,
della perdita sua, del fato estremo…
Solo in pensarlo inorridisco e tremo!
Vadasi a trattener: 
no, non si esponga ai perigli il mio 
bene; 
e nel poter de’ magici miei carmi 
si speri piú che nel poter dell’armi.

ARMIDAN AARIA
Se pietade avete, o Numi, 
del mio duol, delle mie pene, 
voi rendetemi il mio bene, 
voi serbate a me quel cor.

Io che tutti un dì sprezzai, 
quale affanno or sento, oh Dio!
La catena ho al piede anch’io, 
per trofeo del crudo amor.

RINALDON AARIA

Cara, è vero, io son tiranno,
nel doverti abbandonar.
Tanto amore e tanto affanno 
già mi fanno vacillar.

Ma il dover, la gloria, il fato, 
la mia fede…Oh Dio! Non so…
Se la lascio, io sono ingrato…
Se qui resto… ah, non si può.

ARMIDAN RESITATIIVI

Rinaldo lähti; 
miten saatoin lähettää hänet
raskaisiin koettelemuksiin
velvollisuuden ja kunnian vuoksi?
Voi julmaa velvollisuutta!
Minä raukka tunnen kuolevani.
Mitä teen?
Pelkkä ajatus siitä, että olen itse hänen
hänen häviönsä ja tuhonsa syy,
saa minut vapisemaan,
Minun täytyy hillitä itseni.
Rakkaani ei joudu alttiiksi vaaroille.

Luotan enemmän taikavoimiini kuin
aseiden valtaan.

ARMIDAN AARIA
Jumalat, jos säälitte minua,
tuskaani ja kärsimystäni,
tuokaa takaisin rakkaani,
varjelkaa hänen sydäntään.

Oli aika, jolloin väheksyin kaikkea,
mutta nyt tunnen suurta tuskaa.
Minunkin jaloissani on kahle
muistona julmasta rakkaudesta. 

RINALDON AARIA

Armaani, on totta että olen julmuri
jättäessäni sinut yksin.
Niin suuri rakkaus, niin suuri tuska
saavat minut epäröimään.

Vaan velvollisuus, kunnia, kohtalo, 
uskollisuus…! Luojani! En tiedä…
Jos lähden luotaan, olen petollinen, 
jos jään… vaan en voi. 
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Giusti Dei, che fiero istante 
il dovermi allontanar!

Chi mai vide un core amante 
tante pene a sopportar?

ARMIDAN RESITATIIVI

Barbaro! E ardisci ancor…
Vedi se t’amo, 
vieni, e placata io sono: 
ma non dirmi più mai…

Con chi ragiono? 
Infelice! Ei partì: 
Rinaldo, Rinaldo, oh dio!
Ah, del suo amore i fregi 
qui sparse e lacerò.
Qual altra io cerco 
prova del l’odio suo?
M’aborre e sfugge. 
Ah spergiuro! 
Ah tiranno! All’amor mio 
questa tu rendi, oh dio, 
crudel mercede?
Povera Armida, 
a chi darai più fede?

ARMIDAN AARIA

Odio, furor, dispetto, 
dolor, rimorso e sdegno 
vengon nel punto estremo 
tutti a squarciarmi il petto:
Ardo, deliro, e fremo, 
ho cento smanie al cor. 

Oikeudenmukaiset jumalat, miten 
kauheaa
on joutua lähtemään!
Kuka on nähnyt rakastavan sydämen
joutuvan kärsimään näin paljon? 

ARMIDAN RESITATIIVI

Kuinka uskallat, julmuri?
Katso, rakastan sinua,
tule, olen aivan rauhallinen
mutta älä enää koskaan sano…

Kenelle puhun?
Onneton! Hän lähti,
Rinaldo, voi taivas!
Hän levitti rakkautensa jäljet
ympärilleen ne tuhoten.
Tarvitsenko muuta todistusta 
hänen vihastaan?
Hän kammoaa minua ja pakenee. 
Valapatto!
Tyranni! Näinkö julmasti 
palkitset rakkauteni?
Armida raukka,
kehen voit enää luottaa?

ARMIDAN AARIA

Viha, raivo, kauhu, 
tuska, katumus ja halveksunta 
alkavat kaikki tällä kauhealla hetkellä
repiä sieluani verille.
Palan, hourailen ja värisen,
sydämeni on täynnä ahdistusta.
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PAUL AGNEW

Tenori ja kapellimestari Paul Agnew on 
tehnyt näyttävän uran vanhan musii-
kin tulkitsijana. Häntä on kiitetty mm. 
Rameaun Hippolyte & Aricie -oopperan 
nimiroolista Pariisin Garnier -oopperas-
sa sekä rooleistaan Rameaun Platée-, 
Les Boréades - ja Les Indes galantes 
-oopperoissa Pariisin kansallisooppe-
rassa. Lisäksi Agnew on tullut tunne-
tuksi laulamalla Mozartin Idomeneossa 
Bordeaux’ssa ja Haydnin Filosofin sielu 
-oopperassa Wienissä. Händelin Acis 
ja Galateaa hän lauloi Lontoon Covent 
Gardenissa. 

Debytoituaan menestyksekkäästi 
Les Arts Florissants -orkesterin kapel-
limestarina Pariisissa 2007, orkesterin 
taiteellinen johtaja William Christie ni-
mitti Paul Agnewn orkesterin apulais-
kapellimestariksi ja myöhemmin mu-
siikilliseksi johtajaksi Christien ohelle. 
Nimitys on vienyt hänet johtamaan 
Les Arts Florissantsia niin Wienin 
Konzerthausiin, Lontoon Barbican 
Centreen, kuin kiertueille Ranskaan ja 
Kiinaankin. Lisäksi Agnew on johta-
nut Liverpoolin kuninkaallista filhar-
monista orkesteria ja toiminut nuor-
ten barokkimuusikoiden Orchestre 
Français des Jeunes Baroque -orkeste-
rin musiikillisena johtajana ja koulutta-
nut laulajia Le Jardin des Voix -akate-
miassa. Kaudella 2014–2015 Agnew ja 
Les Arts Florissants jatkavat projekti-
aan Monteverdin madrigaalien parissa. 
Tavoitteena on esittää lähivuosina kaik-
ki madrigaalit, joita on yhdeksän kirjan 
verran. 

Paul Agnew on levyttänyt mm. 
Scarlattin ja Caldaran musiikkia Les 
Florissants -kuoron kanssa, Purcellin 
lauluja sekä Rameaun Dardanuksen. 
DVD:lle hän on taltioinut Rameaun Les 
Boréades - ja Les Indes galantes -oop-
perat.   

KATHERINE WATSON 

Katherine Watson opiskeli muinai-
senglantia, muinaisnorjaa ja kelt-
tiä Cambridgen Trinity Collegessa. 
Kieliopinnot jäivät, kun hänet valit-
tiin Le Jardin des Voix -akatemiaan. 
Akatemian kautta Watson pääsi esiin-
tymään säännöllisesti William Christien 
johdolla Les Arts Florissants -orkesterin 
solistina. 

Watson debytoi Glyndebournen fes-
tivaalilla Cummingsin Fairy Queen 
-oopperassa. Hänen muita roole-
jaan ovat mm. Rameaun Hippolyte at 
Aricien Diana, Charpentier’n Médéen 
Phantome, Monteverdin Poppean 
kruunauksen Virtú ja La Didonen 
Cassandra. Lisäksi Watson on laulanut 
Händelin Jephtha - ja Messias -oratori-
oissa, Mozartin Exsultate Jubilatessa ja 
Bachin jouluoratoriossa. 

Barokkiohjelmiston lisäksi Katherine 
Watson on laulanut Mahlerin 4. sin-
foniassa, Lutoslawskin Chantesfleurs 
et Chantesfables -teoksessa sekä 
Brittenin Les Illuminations -teoksessa. 
Soolokonserteissaan hän on esittänyt 
mm. Schumannin, Poulencin, Mozartin, 
Schubertin ja Alma Mahlerin liedejä.

Watsonin tulevia esiintymisiä ovat 
Griegin ja Nielsenin teosten esitykset 
Hallé -orkesterin solistina ja Händelin 
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Thedora -oopperan nimirooli Pariisin 
Champs Elysées -teatterissa.  

Watson on levyttänyt mm. Bachin 
jouluoratorion, Monteverdin madri-

gaaleja ja taltioinut Cavallin La Didone 
-oopperan Cassandran roolissa DVD:lle.

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 

RADION SINFONIAORKESTERI

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 
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 konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kauden 
2013–2014 kohokohtia oli menestykse-
käs konsertti ylikapellimestari Hannu 
Linnun johdolla Wienin Musikvereinissa 
Keski-Euroopan kiertueella. Kaudella 
2014–2015 orkesteri ja Hannu Lintu 
esiintyvät Tukholmassa ja tekevät koti-
maan kiertueen. Kapellimestari Joshua 
Weilersteinin kanssa RSO vierailee 
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.


