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LINTUPERSPEKTIIVI

Sibeliuksen teosten joukossa Satu edus-
taa yhtä käännekohtaa, jonka jälkeen 
hän vaihtoi tyyliä. Mikä Sibeliuksen tälle 
vaiheelle on mielestäsi tyypillistä? 

Sibelius todellakin muutti Sadun jälkeen 
musiikkinsa suuntaa tietoisesti. Sadussa 
samoin kuin melkein saman ikäisessä 
Kullervo-sinfoniassa on folkloristisia ele-
menttejä, jotka olisivat pitemmälle ke-
hiteltyinä vieneet Sibeliuksen Bartókin 

SATU ON YKSI 
SIBELIUKSEN 
MODERNEIMMISTA 
TEOKSISTA

ja Stravinskin suuntaan. Sibelius sävelsi 
Satua Lieksassa runonkeruumatkojen-
sa lomassa, ja tuo vaihe hänen elämäs-
tään kyllä kuuluu teoksessa. Minusta on 
kiinnostavaa – ja samalla tietenkin täy-
sin hyödytöntä – pohtia, millainen mo-
dernisti Sibeliuksesta olisi kehittynyt, jos 
hän olisi jatkanut tätä värikkään kansa-
nomaisuuden linjaa. Hän kuitenkin tie-
toisesti päätti alkaa sinfonikoksi ja sitä 
silmällä pitäen eliminoi musiikistaan 
monia rytmisiä ja koloristisia elementte-
jä. Hänen musiikkinsa suomalaisuus sai 
siten toisenlaisen, henkistyneemmän 
muodon.

Niin Kullervon kuin Sadunkin or-
kestraatiossa on valtavasti yksityis-
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kohtia, jotka huomaa ainoastaan lu-
kemalla partituuria – tämä on sitä 
kuuluisaa soosia johon yksityiskohtien 
pitää säveltäjän mukaan hukkua. Satu 
on sikäli erikoisesti orkestroitu, että sii-
nä ei ole lainkaan patarumpuja. Yleensä 
Sibeliuksella teos kuin teos lepää pata-
rumpujen, kontrabassojen ja käyrätor-
vien muodostaman perusrakenteen 
varassa. Sadusta osa tätä kehikkoa siis 
puuttuu ja patarummut on korvattu 
bassorummulla. Koska bassorummussa 
ei ole määriteltyä sävelkorkeutta, teok-
sen huipentumissa on aivan omalla ta-
vallaan kumiseva värinsä. Toisekseen, 
syntyy helposti vaikutelma, että koko 
tämä sinfoninen runo perustuu vain 
kahdelle teemalle. Itse asiassa tekstuu-
riin on kätketty useitakin kiinnostavia 
teemoja, niitä ei vaan voi millään kuul-
la sillä säveltäjä tekee kaikkensa piilot-
taakseen ne kuulijalta. 

 
Miten tulkitset Sibeliuksen arvoitukselli-
sen väitteen, että Satu on ”erään sielun-
tilan ilmaus”?

No, Sibeliuksen sanomisiin ei kannata 
aina luottaa. Hän tosiaan vihjasi, että 
Satu liittyy johonkin järkyttävään, syväl-
liseen kokemukseen. Mutta kuka tietää, 
ehkä Sibelius sepitti tuon jälkikäteen 
kääntääkseen huomion pois Sadun ra-
kenteellisista puutteista. Tätä nykyään 
niin rakastettua teosta oli nimittäin 
haukuttu ankeaksi, muodottomaksi ja 
päämäärättömäksi. Oskar Merikannon 
mielestä se oli ”raskasmielinen ja sai-
raalloinen”.  Kun ensimmäisen version 
kantaesitystä valmisteltiin helmikuussa 
1893, orkesterin muusikot jopa rohke-
nivat ilmoittaa, ettei teosta voi esittää. 

Nykyään tällaista käytöstä on vaikea 
kuvitella, mutta aikanaan Sibelius jou-
tui kokemaan lähes yhtä suurta vasta-
rintaa kuin 20-luvun modernistit myö-
hemmin.  Jokaisen uuden kappaleen 
kohdalla musiikkiväen asenne oli yhtä 
epäileväinen. Ei ole ihme, että Sibelius 
jännitti johtamiskeikkojaan Suomessa 
niin hirveästi. Ulkomailla hän johti aina 
paremmin, ja vasta kansainvälinen mai-
ne ja kansallinen asema toivat hänelle 
hyväksyntää myös Helsingin kotikutoi-
sissa musiikkipiireissä.

Sadun nimi on oikeastaan aika nero-
kas – sehän ei kerro yhtään mitään. Yhtä 
ärsyttävä ja välttelevä nimi kuin vaik-
kapa Erik Satien Päärynänmuotoinen 
kappale. Kukaan ei ymmärrä, mistä on 
kysymys. Ajatuksessa on minusta ai-
kakauteen nähden jotakin todella uut-
ta ja epäkäsitteellistä. Luulen, että osa 
Sadun suosiosta selittyy sillä, että se 
jättää kuulijoille niin paljon omaa tul-
kinnan varaa. Jollain tapaa Satu on yksi 
Sibeliuksen moderneimmista teoksista.

Puhutaan sitten Magnus Lindbergin lau-
lusarjasta Accused. Sehän sopii mainiosti 
itsenäisyyspäivään, kun kerran tekstistä-
kin löytyy isänmaallisuuden tematiikkaa. 
Mutta minkälainen siinä on tekstin ja 
musiikin suhde?

Tekstissä on kolme kuulustelukohtaus-
ta kolmella eri kielellä. Kiinnostavaa on 
se, miten paljon kieli värittää musiikkia. 
Jokaisessa kolmesta jaksossa on kyllä 
omat musiikilliset tunnusmerkkinsä, 
mutta kaiken kaikkiaan musiikki py-
syy kautta teoksen samana ja allevii-
vaa sitä, että ideologisiin periaatteisiin 
nojautuvat kuulustelut voivat olla aika-
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kaudesta ja tavoista riippumatta aivan 
yhtä kammottavia.

Accused on erittäin vaativa laulajalle, 
jonka on esitettävä sekä kuulustelijaa 
että kuulusteltavaa. Joku muu olisi rat-
kaissut asian käyttämällä kahta laula-
jaa mutta Lindberg luottaa siihen, että 
yksi solisti riittää. Kolmeen kohtauk-
seen jaettu teksti ei sinänsä edellyttä-
si suurta draaman kaarta mutta sellai-
nen tuntuu kuitenkin lopulta syntyvän. 
Ensimmäinen osa on lyhin ja kolmas pi-
sin; se muodostaa lähes puolet teoksen 
kestosta. Viimeisen osan loppua voi pi-
tää myös kokonaisuuden ajatuksia he-
rättävänä epilogina.

Magnuksen varhaisemmassa musii-
kissa temposuhteet olivat hyvin tark-
koja ja niitä oli helpompi noudattaa. 
Hänen nykyisessä tyylissään nuo tem-
pomodulaatiot ovat edelleen olemas-
sa, mutta musiikista on tullut soin-
nikkaampaa ja – no, sanotaan vaikka 
romanttisempaa, ja samalla materiaa-
li on tullut vaikeammaksi hallita ma-
temaattisesti. Toisaalta uusi Magnus 
hengittää vapaammin: sitä voi ja uskal-
taa tehdä myös oman fiiliksen mukaan. 

Tähän uuteen tyyliin liittynee sekin, että 
Lindberg kirjoittaa nyt vokaalimusiikkia?

Onkin kiinnostavaa johtaa Lindbergin 
kappaletta, jossa joku laulaa – sellais-
ta ei juuri ole aikaisemmin tullut vas-
taan. Accused -sarjan musiikissa on toki 
paljon samaa kuin Magnuksen viimeai-
kaisissa teoksissa, mutta ehkä solistin 
myötä tuo musiikki avautuu uudella 
tavalla laulajan hengityksen, tekstin ja 
fraseerauksen seurauksena. Sopraanon 
tehtävä on jokseenkin infernaalinen. 

Tämä ei johdu siitä, että säveltäjä olisi 
kokematon vokaalimusiikin säveltäjänä 
vaan päinvastoin siitä, että hän tuntee 
läpikotaisin kaikki 1900-luvun laulumu-
siikin ilmaisumahdollisuudet.

Olet valinnut tämän konsertin ohjelmaan 
myös Helvi Leiviskän kolmannen sinfo-
nian.  Mikä sinua hänen musiikissaan 
kiinnostaa? 

Minä olen aina ollut vaikuttunut tästä 
sinfoniasta. Tämän kaltainen uusklas-
sismi on meillä aika harvinaista. 
Soinnillisesti Leiviskän sinfonia on sel-
keäpiirteinen, kaikki äänet ovat kuul-
tavissa. Kontrapunkti on kristallinkir-
kasta ja äänenkuljetus loppuun asti 
mietittyä. Leiviskä kertoi ihailevansa 
Fauréta ja Brahmsia – hänen musiik-
kinsa ei tietenkään kuulosta kummalta-
kaan, mutta sattumoisin näitä säveltä-
jiä yhdistää juuri tuo tekstuurin selkeys. 
Ulkomaisista verrokeista Leiviskän mu-
siikki muistuttaa eniten Martinuta ja 
Honeggeria.

Ensimmäisen osan pääteema on 
tanssillinen, mutta kannattaa kiinnit-
tää huomiota siihen, miten huomaa-
mattoman taidokkaasti Leiviskä siir-
tyilee sen ja intensiivisesti laulavan 
sivuteeman välillä. Toinen osa on mie-
tiskelevä fuuga, jonka keskijakso yrit-
tää muuttua scherzoksi siinä onnis-
tumatta. Viimeinen, kolmas osa on 
suuri synteesi jossa Brucknerin tapaan 
vilahtelevat kaikki edellisten osien tee-
mat. Minulle tulee tästä mieleen eri-
tyisesti Honeggerin kolmas sinfonia 
”Liturginen”, jossa on hiukan saman-
lainen ideakin: teos tuntuu etenevän 
ahdistuksesta toiseen, minkä jälkeen  
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lopuksi aukeaa koskettava taivasnäky-
mä huilusooloineen. 

Niitä harvoja asioita, joita Helvi 
Leiviskän elämästä tiedetään, on se, 
että hän oli teosofi. Se ei kuitenkaan 
tarkoittanut, että hän olisi säveltä-
nyt erityisen hengellistä musiikkia. 
Taidekäsitystään hän kuvaili seuraa-
vasti: ”Taide lähtee Jumalasta. Tämä 
merkitsee sitä, että se on jotakin suu-
rempaa kuin se minkä me pelkästään 
aisteillamme tajuamme. Taiteilijan on 
ikään kuin kaivettava syvältä. Taide ei 
saa jäädä käsityöksi, vaan se on sisälly-
tettävä elämään ja elämä on sisällytet-
tävä siihen”.

Leiviskän kolmatta sinfoniaa ei ole edes 
painettu, eli johdat sen tässä konsertissa 
käsin kirjoitetusta partituurista.

Kyllä, mutta Leiviskän käsiala on äärim-
mäisen selkeää, eikä partituurissa juu-
rikaan ole virheitä, toisin kuin vaikka 
Pingoud’n tai Aarre Merikannon toinen 
toistaan sekavammissa käsikirjoituksis-
sa. Kun näin partituurin ensimmäisen 
kerran, ihmettelin, miksi hänen käsi-
alansa näytti niin tutulta. Myöhemmin 
tajusin, että olin nähnyt saman käsi-
alan lukemattomia kertoja Sibelius-
Akatemian orkesterinuotiston kan-
sioissa – hänhän toimi vuosikymmeniä 
Sibelius-Akatemian kirjaston hoitajana.

Paljon muuta Leiviskän elämästä ei 
sitten tiedetäkään, eikä hänestä juu-
ri ole henkilökohtaisia anekdootteja. 
Viimeinen sävellyskonserttikin oli jo 
joskus 40-luvulla, joskin myöhemmin 
ylipäätään koko sävellyskonserttien tra-
ditiokin taisi hiipua. Leiviskä sai yleen-
sä aikalaiskriitikoilta positiiviset arviot. 

Tietysti niiden sävy oli usein alentuva, 
koska naissäveltäjään ei osattu oikein 
suhtautua, mutta 20-luvun modernis-
teja kohdannutta täydellistä teilaamis-
ta hän ei ikinä kokenut. 

Hänen musiikkinsa kaipaisi lisää esi-
tyksiä, mutta ennen kaikkea tutkimista 
vaatisi hänen henkilönsä. Tällä hetkel-
lä hän tuntuu pikemminkin haamulta 
kuin suomalaisen sinfonisen tradition 
merkittävältä edustajalta.

haastattelu Lotta Emanuelsson
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Suomen musiikkielämässä ei vuonna 
1892 ollut vielä paljon mainitsemisen 
arvoista. Helsinkiin oli kyllä perustettu 
10 vuotta aiemmin sekä musiikkiopisto 
että sinfoniaorkesteri, mutta toiminta 
oli kovin pientä ja etenkin orkesterin 
työn jatkuminen koko ajan veitsen te-
rällä. Kun edellisenä vuonna Berliinin- 
ja Wienin-opintoretkiltään palannut 
Jean Sibelius johti huhtikuussa 1892 
Kullervo-sinfonian kantaesityksen, vai-
kutus Suomen pieniin musiikkiympy-
röihin oli järisyttävä. Että Suomestakin 
saattoi tulla tällainen oikea säveltäjä!

Niinpä kapellimestari Robert Kajanus 
ehdotti Sibeliukselle, että tämä sävel-
täisi pienimuotoisen orkesterikappa-
leen "suurelle yleisölle". "Moni säveltäjä 
on rikastunut sellaisella da capo -kap-
paleella", Kajanus vihjasi säveltäjäys-
tävälleen. ”Sibba” ryhtyikin työhön ja 
uusi orkesteriteos valmistui jouluaatto-
na 1892, mutta tulos oli totta vieköön 
jotakin aivan muuta kuin Kajanus lie-
nee odottanut. Jonkinlaisen pienen ja 
kepeän ”da capo” -kappaleen asemes-
ta kapellimestarin pöydälle ilmestyi tai-
teellisesti täysipainoisen sinfonisen ru-
non partituuri.

Satu op. 9 esittelee 27-vuotiaan 
Sibeliuksen sillä kynnyksellä, jonka yli 
astuttuaan hän hallitsi ilmaisukeinon-
sa suvereenisti. Kantaesitys vuonna 
1893 oli säveltäjälle kohtalainen me-
nestys, sillä yleisö piti kovasti kuule-
mastaan, mutta kriitikot olivat hieman 
hämmentyneitä. Kun teoksella ker-
ran oli noin alleviivaava nimi, niin kai 
sillä oli myös ohjelma, tarina. "Mutta 
mistä satu kertoo?" oli kysymys mo-
nien huulilla. Oliko taustalla Danten 

SATU NUORESTA SÄVELTÄJÄSTÄ
Helvettiä, josta Sibelius oli ystävilleen 
usein puhellut, vaiko Ossianin lau-
luja, tai kenties viikinkidraamaa? 
Sibelius ei tapansa mukaan pukah-
tanut mitään, mutta mainitsi myö-
hemmin Sadun tunnelman olevan lä-
hempänä muinais-skandinaavisia 
Edda-runoja kuin Kalevalaa, jonka pa-
rissa hän muutoin askarteli läpi 90-lu-
vun. Vuonna 1903 säveltäjä-pianisti  
Ferruccio Busoni halusi Sibeliuksen 
johtavan Sadun Berliinissä. Säveltäjä 
muokkasi teosta kovalla kädellä ja näin 
Satukin liittyy niiden Sibeliuksen teos-
ten sarjaan, joista tunnetaan nykyisin 
uusittu versio.

Sibelius kertoi myöhemmin Sadun ol-
leen eräänlainen "Taiteilijan omakuva 
nuoruuden vuosilta", 

James Joycea lainataksemme. "Voi-
sinpa melkein sanoa, että siihen sisäl-
tyy koko nuoruuteni (...) Niihin aikoi-
hin, jolloin kirjoitin Sadun, sain kokea 
paljon järkyttävää. Missään muussa 
teoksessani en ole paljastanut itseäni 
niin täysin kuin Sadussa", Sibelius ker-
toi sihteerilleen ja biografilleen Santeri 
Levakselle. Tuohon voisi huomauttaa, 
että dramatiikkaan ja luulosairauteen 
taipuvainen Sibelius suurenteli usein 
vaivojaan, ja eiköhän esimerkiksi 4. 
sinfonia ole vielä Satua monin verroin 
avoimempi ”paljastuskirja”.

Mitä Sadussa sitten paljastuu, sitä 
on mahdoton sanoa. Sävellystyöstä 
ja Sibeliuksen ”järkyttävistä koke-
muksista” sen aikaan ei paljoa tiede-
tä. Hän oli tuore aviomies ja perhee-
seen odotettiin ensimmäistä lasta. 
Rahatilannekaan ei ollut kaikkein pa-
himmillaan, kun sitä vertaa tulevien 



7

vuosien pöyristyttävään vekselikiertee-
seen.

Satu ankkuroituu 1800-luvun lo-
pun sinfonisten runojen perinteeseen. 
Sinfonisesta yleisvaikutelmastaan huo-
limatta sen muoto on suhteellisen va-
paa. Satu on lähinnä orkesterin ilmaisu-
välineekseen saanut sonaattifantasia, 
sillä se rakentuu sonaattimuodolle.

Sibeliuksen sävellystyössä teemat ja 
niiden hiominen olivat keskeinen pul-
ma. Säveltäjällä oli tapana testata tee-
mojensa kantavuutta loputtomiin ja 
kenties siitä syystä ne sitten yleensä 
esittäytyvätkin niin tasapainoisina ja 
niiden keskinäinen suhde on perustel-
tu.

Satu muodostuu kolmesta toisilleen 
sukua olevasta teemasta. Ensimmäinen 
ja toinen ovat vähäeleisempiä kuin hie-
man leikkisyyttäkin sisältävä loppu-
teema, joka kuitenkin vaipuu välillä 
hieman utuiseen alakuloon. Teoksen 
loppuvaiheet keskittyvät luomaan hil-
jaisuuteen hiipuvan, salaperäisen tun-
nelman, jossa eri teemojen laukka on 
laantunut. Niin, mistä Satu kertoo? 
Tarinaa ei kai tarvita, sillä tämä musiik-
ki kykenee luomaan mytologisen ilma-
piirin ilman sanojakin.

MAGNUS LINDBERG  
(S. 1958): ACCUSED 

Niin muuttuvat ajat: vielä 90-luvun 
alussa Magnus Lindberg saattoi let-
kauttaa ehkä hieman ylpeänäkin, ettei 
ole koskaan säveltänyt yhtään melo-
diaa. Se voi kuulostaa dramaattiselta 
ja ekstremismiltä, mutta ei oikeastaan 
ole sitä. Lindberg kuuluu nimittäin su-
kupolveen, jonka nuoruuden leluja oli-
vat niin György Ligetin ja Krszysztof 
Pendereckin klusterit, sävelkimput, 
kuin Iannis Xenakisin stokastinen 
”kaareutuva” musiikki tai Luigi Nonon 
ja Pierre Boulezin sarjallisuus ja Brian 
Ferneyhough'n kompleksisuus – ja 
olihan läsnä myös Steve Reichin ja 
Philip Glassin minimalismi, vaikka sitä 
Suomessa hieman vieroksuttiinkin. 
Noista kukaan ei kirjoittanut melo-
dioita, ja silti etenkin edellisiä pidettiin 
avantgarden huippuna.

Nykyään tilanne on toinen: Lindberg 
voi aivan hyvin säveltää melodian, 
eikä se ole musiikkipoliittinen tai es-
teettinen manifesti. Melodia on tullut 
sekä soittimien että ihmisäänen väli-
neeksi suurelle osalle niistä säveltäjis-
tä, jotka aloittivat ilman sitä. Kyse ei 
siis ole tuhlaajanuorten kotiinpaluusta, 
vaan jopa uudesta tyylistä – jos asian 
haluaa nähdä siten. Lindbergin suku-
polvi on poiminut 50- ja 60-lukujen 
Darmstadt-avantgardesta käyttökel-
poisen osan ja yhdistänyt sen sellais-
ten aiempien mestareiden kuten Igor 
Stravinskyn ja Maurice Ravelin puh-
taasti musiikilliseen, jopa hedonisti-
seen sointi-iloitteluun. Kaikki voitta-
vat.
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Mutta se on todettava, että Magnus 
Lindbergiä ei totta vieköön tunne-
ta vokaalimusiikin säveltäjänä. 70-lu-
vun opiskeluvuosina syntyi yksi ainoa 
laulu ja muutama pieni kuorokappale, 
ja 90-luvun alussa hän sävelsi yhden a 
cappella -kuoroteoksen. Koska Lindberg 
kuitenkin hallitsee keinovaransa suve-
reenisti, kenellekään ei ollut yllätys, että 
orkesterille ja kamarikuorolle sävelletty 
Graffiti (2009) oli täysosuma, yksi sävel-
täjän viime vuosien pääteoksista, joka 
myös voitti jaetun Teosto-palkinnon 
vuonna 2010. Jaettu Teosto-palkintohan 
on taidemusiikkisävellykselle sama asia 
kuin oli Tshaikovski-kilpailussa aikoi-
naan 2. palkinto ei-neuvostoliittolaiselle 
muusikolle …

Kallistuminen likipitäen koko pai-
nollaan soitinmusiikin puolelle ei ole 
kuitenkaan sekään esteettinen julis-
tus. Lindberg on todennut, että me-
lodia sinänsä ei varsinaisesti kiinnosta 
häntä, harmonia ja rytmi ovat hänelle 
tärkeämmät. Eikä hän ajattele laulet-
tua kieltä musiikillisena ilmiönä. Toki 
monet säveltäjät ovat kiertäneet tuo-
ta probleemaa säveltämällä vokaliiseja, 
sanattomia lauluja. Lindberg ei ole tun-
tenut tarvetta siihen.

Accused koloratuurisopraanolle ja or-
kesterille on päivätty valmistuneeksi 
6.12.2014. Lindbergin asemaa taide-
musiikkimaailman huipulla korostaa se, 
että teoksen tilasivat sopraano Barbara 
Hanniganille yhdessä Lontoon filhar-
monikot, Ranskan radio, Göteborgin 
ja Toronton sinfonikot, Cleveland 
Orchestra ja Carnegie Hall. Kysynnästä 
ei ole pulaa!

On myös jotenkin hyvin Lindbergiä 
kuvaavaa, ettei hän etsinyt sävellettä-

väkseen runotekstejä – olivathan jo 
Graffitin tekstit Pompeijin rauniois-
ta löytyneitä seinäkirjoituksia. Accused 
(”Syytetty”) sisältää kolme kuuluste-
lua: lyhyehkön ensimmäisen taitteen 
piinapenkissä on neiti Anne-Josèphe 
Théroigne de Méricourt, kiihkeä ta-
savaltalainen, jota Ranskan vallanku-
mouksen pyörteissä syytettiin mm. 
salaliitosta kuninkaanvaltaa vastaan. 
Sopraano esittää sekä kuulustelijaa 
että epäiltyä, ja tämä jatkuva puolen-
vaihto tekee roolista laajan ja hyvin 
vaativan.

Keskeytyksettä alkavaa toista osaa 
on kuvattu hengeltään kafkamaisek-
si: DDR:ssä vuonna 1970 dokumentoi-
dussa kuulustelussa turvallisuuspalve-
lu Stasin virkailija haluaa tietää, mistä, 
miten ja miksi kuulusteltava on saanut 
haltuunsa kaksi länsisaksalaista Der 
Spiegel -lehden numeroa. No, ne on 
lainattu Frau Irmgard Meyerilta, joka 
lienee tuonut ne Länsi-Berliinistä tai 
Prahasta. Ei, en ole etsinyt niistä an-
tikommunistista propagandaa, halu-
sin vain lukea jutun Länsi-Saksan huu-
meongelmasta ja Brasilian intiaanien 
vainosta. Ei, en lukenut muita juttuja. 
Kuulustelija jankuttaa kysymyksiään 
kuin kone – ja hirvittävä, tehokas ko-
neistohan Stasi oli.

Kolmas taite tuo eteemme lähihisto-
rian: kuulusteltavana on nuori hakkeri 
Adrian Lamo, joka todistaa aukotto-
masti alokas Bradley Manningin (ny-
kyään Chelsea Manning) tietovuodot 
Yhdysvaltain armeijalta WikiLeaksille. 
Kuulijalle teon motiivit jäävät arvelujen 
varaan – sekä vuosikymmenien van-
keustuomion saaneen Manningin että 
häntä vastaan todistaneen Lamon.
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Musiikkinsa puolesta Accused on vah-
vaa 2000-luvun Lindbergiä: orkesteri-
värit ovat runsaat ja harmoniat usein 
avoimia ja vahvasointisia, musiikki ryt-
mikästä, tempovaihdoksia on paljon. 
Teos alkaa fanfaarin tapaan musiikil-
la, joka muistuttaa hieman Manuel de 
Fallan Noiduttu rakkaus -baletin avaus-
ta. Laulumelodiat eivät alleviivaa karak-
tereja, vaikka toki toisen taitteen hui-
pennuksessa on kohtalokkuutta, kun 
sopraano nousee matalimmasta rekis-

teristään kaksi oktaavia ja kvintin 3-vii-
vaiseen Es-säveleen. Tuon kohdan jäl-
keen alun fanfaariaihe myös toistuu. 
Kolmannen taitteen musiikki muuttuu 
“metallisemmaksi”, kun Adrian Lamo 
myöntää kuulustelijan väitteet todeksi 
yhden toisensa jälkeen. Niinpä teoksen 
neljänteen ja viimeiseen taitteeseen ei 
jää enää kysymyksiä eikä vastauksia, 
vaan vain lyhyt, hiljenevä vokaliisi.

Osmo Tapio Räihälä
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I Teksti

Ferdinand de Strobl- Ravelsberg: 
Théroigne de Méricourtin tunnustuk-
set. Julkaisematon ote kuulustelupöy-
täkirjasta, joka laadittiin Kufsteinissa, 
Tirolissa, vuonna 1791 hänen tultuaan 
pidätetyksi Liègen alueella.” Louis 
Westhausser, éditeur, Paris 1892

1. kysymys: Kuinka voitte, neiti 
Théroigne de Méricourt?

Vastaus: Kiitos, en kovin hyvin. Siitä 
lähtien kun olen riutunut näiden muu-
rien sisällä, kärsin.

Minulla on omat ajatukseni. Niiden 
pyörtämiseen oli turhaa käyttää suuria 
sanoja ja elkeitä.

On tosiasia, että olen vain kansalai-
nen, kiihkeä isänmaanystävä. Te tuo-
mitsette tasavallan. Se on velvollisuu-
tenne. Minä taas tuomitsen yksinvallan 
ja uskon olevani oikeassa. En myös-
kään voi toivoa kuin yhtä seikkaa: että 
vuoden 1789 periaatteet leviäisivät 
Euroopassa ja kaikissa maissa ja ihmis-
oikeudet tunnustettaisiin.

Niin olen tehnyt! Rikoksiin en ole 
syyllistynyt, eikä kukaan voi esittää to-
disteita päinvastaisesta.

TEXT I

Ferdinand de Strobl-Ravelsberg
Les Confessions de Théroigne de 
Méricourt

Extrait du procés-verbal – inédit de 
son arrestation au pays de Liége – qui 
fut dressé a Koufstein (Tyrol) en 1791
Louis Westhausser, éditeur, Paris 1892

QUESTION: 
– Comment vous portez-vous, 
Mademoiselle Théroigne de 
Méricourt?
RÉPONSE:
– Je vous remercie, Monsieur, pas trop 
bien. Depuis que je languis derriére 
ces murs, je suis désolée.
Mes idées sont ce qu'elles sont, et 
pour les contredire, il était inutile 
d'employer de si grands mots et de si 
grands gestes.
La vérite est que je ne suis qu'une ci-
toyenne, qu'une fervente patriote.
Vous condamnez la république. C'est 
votre dévoir. Moi je condamne la 
monarchie et je crois avoir raison.
Aussi ne puis-je souhaiter qu'une 
chose. C'est la diffusion en Europe et 
dans tous les pays des principes de 
89 et la reconnaisance de Droits de 
l'Homme.

MAGNUS LINDBERG: ACCUSED 



11

TEXT II

Dietrich Koch: Das Verhör  
– Zerstörung und Widerstand

VERNEHMUNGSPROTOKOLL

Frage I: Sie sagten in Ihrer Vernehmung 
am 21.9.1970 aus, von Irmgard Meyer 
2–3 Exemplare der Zeitschrift "Der 
Spiegel" erhalten zu haben. Warum ha-
ben Sie diese Exemplare entliehen?
Antwort: Ich habe sie entliehen, weil sie 
mir von Frau Meyer angeboten wurden. 
Dazu erinnere ich mich, daß ich beim 
Durchblättern der Exemplare in Meyers 
Wohnung Artikel entdeckt hatte, die 
sich mit der Verbreitung von Rauschgift 
– das war aus dem Titelblatt bereits 
ersichtlich – und mit der Verfolgung 
und Ausrottung von brasilianischen 
Indianern befaßten. Diese Artikel woll-
te ich zu Hause weiterlesen.

Frage II: Welche Artikel der genannten 
Exemplare haben Sie noch gelesen?
Antwort: Weitere Artikel sind mir nicht 
mehr erinnerlich.

Frage III: Charakterisieren Sie Inhalt 
und Ziel der westdeutschen Zeitschrift 
"Der Spiegel"!
Antwort: Ich sagte dazu bereits in mei-
ner Vernehmung am 2.10.1970 aus. 
Ich hatte Gelegenheit, mich davon zu 
überzeugen, daß sich diese Zeitschrift 
kritisch mit innenpolitischen Fragen in 
Westdeutschland und mit politischen 
Fragen zahlreicher Staaten befeßt. 
Wie ich in der genannten Vernehmung 
schon aussagte, war ich auch davon 
überzeugt, daß es sich beim "Spiegel" 

II Teksti
Dietrich Koch: Kuulustelu  
– tuho ja vastarinta

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

1. kysymys: Myönsitte kuulustelussa 
21.9.1970 saaneenne Irmgard Meyerilta 
2–3 Der Spiegel -lehden numeroa. 
Miksi lainasitte nämä lehdet?
Vastaus: Lainasin ne rouva Meyerin 
tarjottua niitä minulle. Lisäksi muis-
tan, että selaillessani lehtiä Meyerin 
asunnossa huomasin niissä artikkelei-
ta, jotka käsittelivät huumausaineiden 
lisääntynyttä käyttöä – se kävi ilmi jo 
lehden kannesta – sekä Brasilian intiaa-
nien vainoa ja joukkotuhoa. Näihin ar-
tikkeleihin halusin syventyä kotona.

2. kysymys: Mitä muita mainittujen nu-
meroiden artikkeleita luitte?
Vastaus: Muita artikkeleita en muista.

3. kysymys: Luonnehtikaa länsisaksalai-
sen Der Spiegel -lehden sisältöä ja pää-
määriä.
Vastaus: Tästä puhuin jo kuulustelussa 
2.10.1970. Minulla oli tilaisuus vakuut-
tua siitä, että mainittu julkaisu käsitte-
lee kriittisesti Länsi-Saksan sisäpolitiik-
kaa sekä monien valtioiden poliittisia 
kysymyksiä. Kuten mainitussa kuu-
lustelussa jo totesin, olin vakuuttunut 
myös siitä, ettei Der Spiegel käy julkai-
suna ideologista kamppailua Saksan 
demokraattista tasavaltaa vastaan.
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um keine Zeitschrift handelt, die einem 
ideologischen Kampf gegen die DDR 
führt.

Frage IV: Welche Artikel haben Sie in 
der Zeitschrift "Der Spiegel" gelesen, 
die sich mit politischen Fragen in sozi-
alistischen Ländern befaßten?
Antwort: An derartige Artikel erinnere 
ich mich nicht.

Frage V: In Ihrer Vernehmung am 
2.10.1970 sagten Sie aus, daß in 
der Zeitschrift "Der Spiegel" auch 
Veröffentlichungen erschienen, die 
sich kritisch mit verschiedenen gesell-
schaftlichen Verhältnissen in der DDR 
auseinandersetzten. Welche Artikel ha-
ben Sie dazu gelesen?
Antwort: An solche Artikel erinnere ich 
mich nicht.

Frage VI: Wo befinden sich die von 
Ihnen entliehenen Zeitschriften "Der 
Spiegel"?
Antwort: Ich habe diese an Frau Meyer 
zurückgegeben. Etwas anderes ist mir 
nicht erinnerlich. 

Frage VII: Wie gelangten Meyers in 
Besitz der Zeitschriften "Der Spiegel"?
Antwort: Ich habe Meyers nicht danach 
gefragt.

Frage VIII: Warum haben Sie Meyers 
nicht gefragt, woher sie diese 
Zeitschriften hatten?
Antwort: Danauf weiß ich keine 
Antwort. 

4. kysymys: Mitä artikkeleita luitte Der 
Spiegel -aikakauslehdestä koskien so-
sialististen maiden poliittisia kysymyk-
siä?
Vastaus: Sellaisia kirjoituksia en muista.

5. kysymys: Kuulustelussanne 2.10.1970 
myönsitte, että Der Spiegel -lehti jul-
kaisi myös kirjoituksia, joissa käsiteltiin 
kriittiseen sävyyn erilaisia Saksan de-
mokraattisen tasavallan yhteiskunnalli-
sia olosuhteita. Mitä artikkeleita olette 
lukenut aiheesta?

Vastaus: Sellaisia artikkeleita en muis-
ta.

6. kysymys: Missä ovat lainaamanne 
Der Spiegel -julkaisun kappaleet?
Vastaus: Palautin ne rouva Meyerille. 
Muuta en muista.

7. kysymys: Miten Meyerin pariskunta 
sai omistukseensa Der Spiegel -lehden 
kappaleita?
Vastaus: En kysynyt sitä Meyereilta.

8. kysymys: Miksi ette kysynyt 
Meyereilta, mistä he olivat saaneet leh-
det?
Vastaus: Siihen en osaa vastata.
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Frage IX: In Ihrer Vernehmung am 
21.9.1970 sagten Sie über die Herkunft 
der Exemplare der Zeitschrift "Der 
Spiegel" aus. Äußern Sie sich dazu 
nochmals!
Antwort: Ich hatte vermutet, daß das 
Ehepaar Meyer durch ihre persönli-
chen Verbindungen zu Westberlinernin 
in den Besitz der Zeitschriften "Der 
Spiegel" gelangt sein könnten. Kurze 
Zeit nachdem Meyers in Berlin waren, 
habe ich Exemplare des "Spiegels" bei 
ihnen in der Wohnung gesehen. Das ist 
lediglich eine Vermutung, die ich nicht 
näher begründen kann. Frau Meyer er-
zählte mir zu einem nicht mehr erinner-
lichen Zeitpunkt des Jahres 1969, daß 
sie auf einer Durchreise in Prag im Jahre 
1968 mehrere Exemplare "Der Spiegel" 
erhalten und mit in die DDR gebracht 
habe. Soweit ich mich erinnern kann – 
sie reiste nach Budapest – fuhr sie ge-
meinsam mit ihrem Ehemann. Mir ist 
nicht bekannt, von wem und wie Frau 
Meyer diese Zeitschriften bekam und 
warum sie diese mit in die DDR brach-
te.

Frage X: Mit welchen Personen haben 
Sie Gespräche zu Veröffentlichungen 
des "Spiegels" geführt?
Antwort: Darüber habe ich gelegent-
lich mit Irmgard Meyer gesprochen. 
Ich erinnere mich dabei an Artikel 
über die Verbreitung und Wirkung 
von Rauschgift in den USA und in 
Westdeutschland sowie über die 
Verfolgung von Indianern in Brasilien. 
Andere Artikel, über welche wir gespro-
chen haben könnten, sind mir nicht 
mehr erinnerlich.

9. kysymys: Kuulustelussanne 21.9.1970 
mainitsitte Der Spiegel -lehden kappa-
leiden taustasta. Kertokaa siitä uudes-
taan!

Vastaus: Oletin, että Meyerin paris-
kunta oli ehkä saattanut saada Der 
Spiegel -lehtiä länsiberliiniläisiltä yhte-
yksiltään. Näin niitä heidän asunnos-
saan pian sen jälkeen, kun he olivat pa-
lanneet Berliinin-matkaltaan. Tämä on 
pelkkä olettamus, enkä pysty sitä tar-
kemmin perustelemaan. Rouva Meyer 
kertoi minulle joskus vuonna 1969, en 
muista tarkkaa ajankohtaa, että hän oli 
matkustaessaan Prahan kautta vuon-
na 1968 saanut useita kappaleita Der 
Spiegel -lehteä ja tuonut ne mukanaan 
Saksan demokraattiseen tasavaltaan. 
Mikäli oikein muistan – hän oli matkal-
la Budapestiin – hän matkusti yhdessä 
puolisonsa kanssa. En tiedä, keneltä ja 
millä tavoin rouva Meyer sai nämä leh-
det enkä sitä, miksi hän toi ne muka-
naan Saksan demokraattiseen tasaval-
taan.

10. kysymys: Keiden henkilöiden kanssa 
olette keskustellut Der Spiegelin julkai-
semista artikkeleista?
Vastaus: Mahdollisesti olen puhu-
nut niistä Irmgard Meyerin kans-
sa. Muistan artikkelin huumausainei-
den levinneisyydestä ja vaikutuksesta 
Yhdysvalloissa ja Länsi-Saksassa sekä 
Brasilian intiaanien vainosta. Muita ar-
tikkeleita, joista olemme mahdollisesti 
saattaneet keskustella, en enää muista.
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TEXT III 

Adrian Lamo Testimony  
– Bradley Manning Trial Day 2

   
QUESTION 1: Mr Lamo, in early 2000, 
you committed a string of attacks 
against several large companies, cor-
rect?
ANSWER: A string of offenses, yes.
QUESTION 2: In 2004, you pled guilty 
to computer fraud?
ANSWER: Yes, I did.
QUESTION 3: You were 22 years old at 
the time that you pled guilty?
ANSWER: I was.
QUESTION 4: Same age that PFC 
Manning was when he started the IM 
chat with you?

ANSWER: That is also correct
QUESTION 5: Now the day after your 
initial chat with PFC Manning you 
contacted law enforcement because 
you were concerned about the type 
of information that PFC Manning had 
shared with you?
ANSWER: Yes.

Unterzeichnet
Ich habe das Vernehmungsprotokoll 
selbst gelesen. Der Inhalt desselben 
entspricht in allen seinen Teilen den 
von mir gemachten Aussagen. Meine 
Worte sind darin richtig wiedergege-
ben. 

Allekirjoitettu
Olen lukenut itse kuulustelupöytäkir-
jan. Sen sisältö vastaa kaikilta osin lau-
sumaani. Sanomani on toistettu siinä 
oikein.

III Teksti

Adrian Lamon todistus Bradley 
Manningin oikeudenkäynnin toisena 
päivänä

1. kysymys: Herra Lamo, teittekö vuo-
den 2000 alkupuolella sarjan hyökkäyk-
siä useita suuryrityksiä vastaan?

Vastaus: Kyllä, tein sarjan hyökkäyksiä. 
2. kysymys: Syyllistyittekö vuonna 2004 
tietokonepetokseen?
Vastaus: Kyllä.
3. kysymys: Olitte syyllistyessänne 
22-vuotias?
Vastaus: Kyllä.
4. kysymys: Olitte siis saman ikäinen 
kuin PFC Manning hänen alkaessaan 
kommunikoida kanssanne internetin 
keskustelupalstalla? 
Vastaus: Aivan totta.
5. kysymys: Otitteko yhteyttä viran-
omaisiin seuraavana päivänä kun PFC 
Manning oli ensimmäisen kerran ollut 
teihin yhteydessä, koska hänen teille 
kertomansa tiedon luonne huolestutti 
teitä?
Vastaus: Kyllä.
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QUESTION 6: You were also concerned 
for PFC Manning's life?
ANSWER: Yes.
QUESTION 7: And based on your con-
versations you determined that PFC 
Manning was young?
ANSWER: Yes.
QUESTION 8: You believed he was ide-
ologically motivated?
ANSWER: That was my speculation, 
yes.
QUESTION 9: You also saw him as well 
intentioned?
ANSWER: From his point of view, yes.
QUESTION 10: You also saw him as ide-
alistic?
ANSWER: Yes, I did.
QUESTION 11: Now he told you dur-
ing your conversation that he wanted 
to disclose this information for public 
good?
ANSWER: That was an interpretation, 
yes.
QUESTION 12: Based on your conver-
sation you saw something very familiar 
about that?
ANSWER: Yes.
QUESTION 13: You saw a young 22 year 
old with good intentions, much like you 
were?
ANSWER: That was correct.
QUESTION 14: You did not know PFC 
Manning, correct?
ANSWER: Not personally, no.

QUESTION 15: The two of you never 
met in person?
ANSWER: No.

6. kysymys: Olitteko huolissanne myös 
PFC Manningin elämästä?
Vastaus: Kyllä. 
7. kysymys: Päättelittekö PFC Manningin 
kanssa käymienne keskustelujen pohjal-
ta hänen olevan nuori?
Vastaus: Kyllä.
8. kysymys: Arvelitteko hänen toimin-
nallaan olevan aatteellinen tausta?
Vastaus: Kyllä, näin arvelin.

9. kysymys: Uskoitteko hänen aikovan 
toimia vilpittömästi? 
Vastaus: Kyllä, omalta kannaltaan.
10. kysymys: Pidittekö häntä idealisti-
na?
Vastaus: Kyllä. 
11. kysymys: Kertoiko hän teille keskus-
telunne kuluessa haluavansa saattaa 
tämän tiedon julkisuuteen?

Vastaus: Näin sen tulkitsin.

12. kysymys: Tuntuiko se keskustelunne 
perustalta tutulta ajatukselta?

Vastaus: Kyllä.
13. kysymys: Piditte häntä hyvää tar-
koittavana 22-vuotiaana, hyvin itsenne 
kaltaisena?
Vastaus: Aivan niin. 
14. kysymys: Ette tuntenut PFC 
Manningiä, eikö niin?
Vastaus: En tuntenut häntä henkilö-
kohtaisesti.
15. kysymys: Ettekö te kaksi olleet kos-
kaan tavanneet henkilökohtaisesti?
Vastaus: Emme.
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16. kysymys: Kertoiko hän teille arvele-
vansa, että oli aiheuttanut varsinaisen 
sekasotkun? 
Vastaus: Näin hän sen ilmaisi.
17. kysymys: Myönsikö hän olevansa 
murtumispisteessä?
Vastaus: Kyllä.
18. kysymys: Mainitsiko hän puhuvansa 
teille, koska tarvitsi moraalista ja psyyk-
kistä tukea?
Vastaus: Kyllä.
19. kysymys: Sanoiko hän tässä vai-
heessa, että yrittäisi olla surmaamatta 
itseään?
Vastaus: Näin hän sanoi.
20. kysymys: Kuvasiko hän itseään 
murtuneeksi sieluksi?
Vastaus: Kyllä. 
21. kysymys: Sanoiko hän, että hänen 
elämänsä oli hajoamaisillaan eikä hä-
nellä ollut ketään jolle puhua?
Vastaus: Niin hän sanoi.
22. kysymys: Sanoiko hän olevansa re-
hellisesti peloissaan?
Vastaus: Senkin hän sanoi.
23. kysymys: Kertoiko hän, ettei hänellä 
ollut ketään johon luottaa?
Vastaus: Aivan niin.
24. kysymys: Päättikö hän keskustelun-
ne pyytämällä useaan kertaan anteek-
si, että oli vuodattanut sydäntään teille, 
vaikka olitte aivan vieras ihminen?
Vastaus: Kyllä. 
25. kysymys: Kysyikö hän tietyssä vai-
heessa, oliko teillä pääsyä salaisiin ver-
kostoihin ja niin edelleen, uskomat-
tomiin asioihin, kauheisiin asioihin, 
asioihin joiden pitäisi tulla julkiseen tie-
toon eikä jäädä pimentoon Washington 
DC:n palvelimille? Mitä silloin tekisitte? 
Muistatteko hänen kysyneen tätä teiltä?

QUESTION 16: He told you he believed 
he had made a huge mess?

ANSWER: Yes, he did.
QUESTION 17: And he confessed that 
he was emotionally fractured?
ANSWER: Yes.
QUESTION 18: He said he was talking 
to you as somebody that needed moral 
and emotional support?
ANSWER: Yes.
QUESTION 19: At this point he said he 
was trying not to end up killing him-
self?
ANSWER: That is also correct.
QUESTION 20: He described himself as 
a broken soul?
ANSWER: Yes, he did.
QUESTION 21: He said his life was fall-
ing apart and he didn't have anyone to 
talk to?
ANSWER: Yes, he did.
QUESTION 22: And he said he was 
honestly scared?
ANSWER: He also said that.
QUESTION 23: He told you that he had 
no one he could trust?
ANSWER: Correct.
QUESTION 24: He ended up apolo-
gizing to you on several occasions for 
pouring out his heart to you since you 
were total strangers?
ANSWER: Correct.
QUESTION 25: Now at one point he 
asked you if you had access to clas-
sified networks and so on, incredible 
things, awful things, things that be-
longed to the public domain, not on 
some servers dark room in Washington, 
D.C. What would you do? Do you recall 
him asking you that question?
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Vastaus: Kyllä muistan.
26.kysymys: Mainitsiko hän teille arve-
levansa, että hänen saamallaan tiedolla 
olisi merkitystä koko maailmalle?
Vastaus: Näin on.
27. kysymys: Kertoiko hän teille usko-
vansa, että oli tärkeää julkistaa tieto?

Vastaus: Kyllä.
28. kysymys: Sanoiko hän teille, ettei 
enää uskonut hyvien ja pahojen vastak-
kainasetteluun?
Vastaus: Kyllä.
29. kysymys: Mainitsiko hän teille arve-
levansa, että oli liian idealistinen?
Vastaus: Aivan niin.
30. kysymys: Kertoiko hän teille aina ol-
leensa ihminen, joka yrittää saada sel-
ville totuuden?
Vastaus: Kyllä, ja arvostin sitä.
 
31. kysymys: Eikä hän näkemänsä pe-
rusteella voinut jättää tietoa sikseen?

Vastaus: Kyllä.
32. kysymys: Kertoiko hän, että häntä 
huoletti, ettei kukaan tuntunut välittä-
vän asiasta?
Vastaus: Näin hän sanoi.
33. kysymys: Sanoiko hän arvostavansa 
totuutta? 
Vastaus: Kyllä. 
34. kysymys: Kertoiko hän teille myös, 
että oli mahdollisesti niin traumatisoi-
tunut, ettei jaksaisi välittää seurauksis-
ta omassa elämässään? 
Vastaus: Kyllä.
35. kysymys: Hän mainitsi teille, ettei 
ollut rohkea. Oliko hän heikko?
Vastaus: Kyllä.

ANSWER: Yes, I did.
QUESTION 26: He told you he thought 
that the information that he had would 
have impact on the entire world?
ANSWER: That is also correct.
QUESTION 27: He told you that he be-
lieved it was important that the infor-
mation got out?
ANSWER: Correct.
QUESTION 28: He told you he did not 
believe in good guys versus bad guys 
anymore?
ANSWER: Yes.
QUESTION 29: He told you he thought 
he was maybe too idealistic?
ANSWER: Correct.
QUESTION 30: He told you that he was 
always a type of person that tried to in-
vestigate to find out the truth?
ANSWER: Something I could appreci-
ate, yes.
QUESTION 31: And based upon what 
he saw, he told you he could not let in-
formation just stay inside?
ANSWER: Yes.
QUESTION 32: He told you that he was 
bothered that nobody seemed to care?

ANSWER: Yes, he did.
QUESTION 33: He told you that he pre-
ferred the truth?
ANSWER: Yes, he did.
QUESTION 34: He also told you that he 
was maybe too traumatized to really 
care about the consequences to him?

ANSWER: Yes.
QUESTION 35: He told you that he 
wasn't brave. He was weak?
ANSWER: Yes.
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36. kysymys: Mainitsiko hän teille myös 
toivovansa, että ihmiset muuttuisivat 
tiedon vaikutuksesta?
Vastaus: Kyllä.
37. kysymys: Kertoiko hän teille, että 
kyse oli yleiseen käyttöön tarkoitetus-
ta tiedosta?
Vastaus: Näin hän sanoi.
38. kysymys: Mainitsiko hän missään 
yhteydessä, ettei tuntenut uskollisuut-
ta Yhdysvaltoja kohtaan?
Vastaus: Ei noilla sanoin, ei.
39. kysymys: Mainitsiko hän missään 
yhteydessä haluavansa auttaa vihollis-
ta?
Vastaus: Ei noilla sanoin.
40. kysymys: Sanoiko hän missään yh-
teydessä, ettei Yhdysvaltain lippu mer-
kinnyt hänelle mitään?
Vastaus: Ei.

Suomennos Sirpa Hietanen

QUESTION 36: And he told you too, he 
was hoping that people would actual-
ly change if they saw the information?
ANSWER: Correct.
QUESTION 37: And he told you that 
the information belonged in the pub-
lic domain?
ANSWER: Yes, he did.
QUESTION 38: At anytime did he say 
he had no loyalty to America?

ANSWER: Not in those words, no.
QUESTION 39: At anytime did he say 
he wanted to help the enemy?

ANSWER: Not in those words, no.
QUESTION 40: At anytime did he say 
the American flag didn't mean any-
thing to him?
ANSWER: No.
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HELVI LEIVISKÄ (1902–1982): SINFONIA NRO 3 
  
Tiedän liikkuvani hetteiköllä kun kirjoi-
tan naisen asemasta säveltäjänä, sillä 
aina tulee olemaan niitä, joiden mieles-
tä mies ei voi tietää eikä lausua asiasta 
mitään. Ja pah! – tietenkin voi.

Syyskuu 2016: Reykjavíkissa järjestet-
tävien Pohjoismaisten musiikkipäivien 
ohjelmassa on tasan puolet naisten 
säveltämää musiikkia, millä järjestäjät 
erikseen ylpeilevät. Moni riemuitsee: 
Pohjoismaat ovat tasa-arvon edelläkä-
vijöitä, ja lopultakin tasa-arvo toteu-
tuu myös ohjelmistopolitiikassa. Paitsi 
että... pohjoismaisten säveltäjäyhdis-
tysten jäsenistä naisia on noin kahdek-
sasosa. Kyse on siis räikeästä positiivi-
sesta diskriminaatiosta. Jopa paikalla 
olevat naispuoliset säveltäjät punaste-
levat. Miten tähän on tultu?

Marraskuu 1935: ”Helvi Leiviskä yl-
lätti kuulijat pianokonsertollaan, laajan 
sinfonian mittaisella sävellyksellä, jossa 
feminiinisestä hentomielisyydestä tai 
jostakin naissäveltäjään niin helposti 
yhdistettävästä miniatyyrimäisyydestä 
ei ollut jälkeäkään. Päinvastoin: teos oli 
ihan miehen puhetta alusta loppuun.” 
Näin kirjoitti arvostelussaan Leiviskän 
ikä- ja opiskelutoveri Sulho Ranta.

Missä meni raja, jossa säveltäjän suku-
puoli lakkasi merkitsemästä? En tiedä. 
Vuonna 1952 syntynyt Kaija Saariaho 
on kertonut vielä 70-luvulla epäilleen-
sä syvästi, voiko hänenlaisensa nuori 
nainen valita säveltäjän uran. Vuonna 
1985 syntynyt Outi Tarkiainen taas on 
voinut omana aikanamme hehkuttaa 
Saariahoa esikuvana. Säveltäjäksikö? 
Totta kai! Nykyään sävellyksenopiskeli-

joista on karkeasti ottaen puolet naisia, 
myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Ja li-
säksi: soivalla musiikilla ei ole sukupuol-
ta. Joka muuta väittää, puhuu pötyä.

Sivistys- ja kulttuurisukuun vuon-
na 1902 syntynyt Helvi Leiviskä joutui 
kuitenkin raivaamaan tieltään todel-
lisen ennakkoluulojen ryteikön. Tämä 
outolintu ei asettunut hellan ja lapsi-
vuoteen väliin. Opintonsa Leiviskä suo-
ritti Helsingin konservatoriossa (nyk. 
Sibelius-Akatemia) 20-luvulla  yhtä jal-
kaa Uuno Klamin, Sulho Rannan, Martti 
Turusen, Taneli Kuusiston ja monen 
muun kanssa. Heidän opettajansa Erkki 
Melartin oli avarakatseinen niin estetii-
kan kuin säveltäjän henkilön suhteen. 
Silti Melartinkin hämmästeli, kuinka 
”hennosta naisesta lähtee noin kirpeitä 
ja voimakkaita dissonansseja”. Melartin 
kuitenkin kannusti Leiviskää siinä mis-
sä miehiäkin. Niin tämä hakeutui vielä 
lukuvuodeksi 1928–29 Wieniin kontra-
punktivirtuoosi Arthur Willnerin oppi-
laaksi. Sillä oli kauaskantoiset seurauk-
set Leiviskän musiikkiin.

Tärkein tyylillinen esikuva Leiviskälle 
oli kuitenkin Leevi Madetoja. Niinpä 
myös Leiviskän musiikki liittyi aluk-
si kansallisromantiikkaan, mutta il-
man varsinaisia kansallisia aiheita. 
Vakaumuksellisena teosofina Leiviskä 
oli hengellisesti suuntautunut, mutta 
se ei kuulu hänen sävellyksissään, ellei 
hengellisyyteen lasketa eräänlaista va-
kavamielisyyttä. Siitä nimittäin Sulho 
Rantakin häntä myöhemmin varovas-
ti kritisoi, silloin kun malttoi keskittyä 
musiikkiin eikä säveltäjän sukupuoleen.
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Ja tässä on sukupuolistamisen ydin: 
Leiviskän musiikkia ei sinänsä vastus-
tettu tai väheksytty. Einari Marvia ja 
Tauno Karila päinvastoin kehuivat ar-
vosteluissaan sitä vuolaasti, mutta sitä 
kiitettiin ”ihan kuin miehen tekemäksi”. 
Mies oli perusmitta; naisena Leiviskä 
oli ja pysyi ”vain” naissäveltäjänä, vaikka 
oli vakavasti otettava sinfonikko. Ehkä 
siksi hänen musiikkiaan ei hänen eläes-
sään soitettu kovin paljon, ja nykyään 
vielä harvemmin.

Leiviskän kaksi ensimmäistä sinfoni-
aa (1947 ja 1954) ankkuroituvat hänen 
romanttissävyiseen vaiheeseensa, kun 
taas kolmas sinfonia valmistui myö-
häiskaudella vuonna 1971, ja on selvä-
piirteistä uusklassismia. Kolmiosaisen 
sinfonian tärkein ominaisuus on taido-
kas ja ilmava kontrapunkti, joka nousee 
pääosaan varsinkin sinfonian keskiosas-
sa (Fuga pastoralis). Edellä mainittu va-
kavahenkisyys antaa toki tilaa valoisalle 
leikkisyydelle heti sinfonian avausosan 

(Allegretto scherzando) alussa. Kahdesta 
pääaiheesta sommiteltu kuultokudos 
nousee osan lopulla hetkeksi voimak-
kaampaan sointiin ennen päättymis-
tään painavaan unisonoon d-sävelellä. 
Leiviskä orkestroi taloudellisesti: kaiken 
kirjoitetun voi kuulla.

Finaali (Allegro) käynnistyy määrätie-
toisena marssina, joka taittuu rauhal-
liseen Andante cantabileen, jossa sin-
fonian leikkisä avausteema pulpahtaa 
hetkeksi esiin eri soittimissa. Erinäisten 
nousujen ja laskujen jälkeen musiikki 
lopuksi rauhoittuu.

Entä miksi tämä teos on juuri nyt 
ylittänyt esittämiskynnyksen – nais-
näkökulman vuoksiko? Tuskinpa: kun 
Hannu Lintu taannoin kertoi teoksen 
tulevan tähän ohjelmaan, hän tote-
si vain: ”Leiviskän kolmonen on vahva 
teos, eikö?!” Ja sitä se on, ei ”naismu-
siikkia”, vaan musiikkia.

Osmo Tapio Räihälä

JEAN SIBELIUS (1865–1957): FINLANDIA

Sibeliuksen uran alkuvaiheet sijoittuvat 
aikaan, jolloin maa tarvitsi sankareita, 
ja hänen harteilleen sankarin viitta las-
keutui kuin luonnostaan. Jo Kullervossa 
(1892) ja Lemminkäissarjassa (1896) 
hän asettui enemmän tai vähem-
män tietoisesti kansallisen projektin 
palvelukseen, ja teoksissa heijastu-
vat samantapaiset kansallisen herää-
misen tunnot kuin esimerkiksi Akseli 
Gallén-Kallelan 1890-luvun Kalevala-
maalauksissa. Sibeliuksen rooli korostui 

kuitenkin entisestään muutamien tie-
toiseksi protestiksi syntyneiden sävel-
lysten ansiosta. Näistä omassa sarjas-
saan on Finlandia. 

Finlandia kuultiin alun perin osana 
Suomen historiaa esitellyttä kuvael-
masarjaa, joka järjestettiin 4. marras-
kuuta 1899 Helsingin Ruotsalaisessa 
teatterissa vastalauseeksi Suomen suu-
riruhtinaskunnan rautakouraisen ken-
raalikuvernöörin Nikolai Bobrikovin 
käynnistämälle lehdistösensuurille.
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Finlandia liittyi viimeiseen kuvael-
maan, nimeltään sytyttävästi ”Suomi 
herää”, jossa kuvattiin mm. kolmen 
suomalaisen suurmiehen, Runebergin, 
Snellmanin ja Lönnrotin, työtä ja jos-
sa uutta uljasta aikaa kuvasti rautatie-
veturi. Siihen nähden, miten tunnettu 
teos Finlandia nykyisin on – eräänlai-
nen suomalaisuuden soiva käyntikort-
ti – se herätti ensiesityksessään yllättä-
vän vähän huomiota. Yleisö tempautui 
kuvaelmien valtaan, ja musiikki meni 
siltä suureksi osaksi ohi korvien. 

Finlandian nykyinen, vain vähän alku-
teoksesta poikkeava versio on vuodelta 
1900, ja itsenäisenä konserttiteoksena 
se nousi nopeasti suomalaisten itsenäi-
syystaistelun musiikilliseksi symboliksi. 
Teoksen nimi löytyi vasta pienen etsin-
nän jälkeen, ja esimerkiksi Helsingin 
orkesterin Euroopan-kiertueella 1900 
sitä esiintyi nimellä ”Vaterland” ja ”La 
Patrie”. Vaikka jo vuoden 1900 aikana 
se löysi lopullisen otsakkeensa, teos 
koettiin niin tulenaraksi, että sitä esi-
tettiin Venäjän keisarikunnan alueella 
neutraalimmin ”Impromptuna”. 

Finlandian saavuttama maine on 
helppo ymmärtää. Omassa isänmaalli-
sen musiikin lajissaan se on sykähdyt-
tävä teos, vaikka se suosionsa vuoksi 
on joskus ollut vaarantaa Sibeliuksen 
kansainvälisen aseman vakavasti otet-
tavana sinfonikkona. Teoksen uhmak-
kaissa vaskisoinneissa ja voitokkaasti 
päättyvässä draamassa on peruskallion 
jykevyyttä, kun taas tasapainottavassa 
hymnimäisessä taitteessa soivat sees-
teisemmät tunnot. Hymnivaiheeseen 
on sittemmin sepitetty useampiakin 
sanoituksia, ja sellaisena siitä on tullut 
eräänlainen Suomen epävirallinen kan-

sallishymni. Sekin kertoo omalla taval-
laan teoksen kestävästä, ylihistorialli-
sesta merkityksestä. 

Kimmo Korhonen

ANU KOMSI
Anu Komsi on yksi maamme kansain-
välisesti tunnetuimpia koloratuurisop-
raanoja. Hän on saavuttanut mainetta 
monipuolisella muusikkoudellaan ja dy-
naamisella koloratuuriäänellään. Komsi 
esiintyy säännöllisesti merkittävissä 
konserttitaloissa ja oopperataloissa 
ympäri maailmaa. Solistina ja kamari-
muusikkona hänen ohjelmistonsa ulot-
tuu renessanssista proge-jazzin kautta 
aivan tuoreimpaan nykymusiikkiin.

Komsi on esiintynyt mm. New Yorkin, 
Berliinin ja Los Angelesin filharmonik-
kojen, Berliinin saksalaisen orkesterin, 
Wienin sinfonikkojen, Sao Paolon ja 
San Franciscon sinfoniaorkesterin sekä 
Birminghamin sinfoniaorkesterin solis-
tina. Hän on työskennellyt merkittävien 
kapellimestareiden, kuten mm. Esa-
Pekka Salosen, Sir Roger Norringtonin, 
Jukka-Pekka Sarasteen, Sakari Oramon, 
Oliver Knussenin, Mikko Franckin ja 
Alan Gilbertin johdolla.

Oopperarooleja Anu Komsi on lau-
lanut Suomen Kansallisoopperan li-
säksi mm. New York City -oopperas-
sa, Pariisin Bastille -oopperassa sekä 
Stuttgartin, Frankfurtin ja Bremenin 
oopperataloissa.

Anu Komsin oopperaohjelmisto sisäl-
tää yli 60 roolia. Niiden joukossa on mm. 
Alban Bergin Lulu, Richard Straussin 
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Ariadne auf Naxosin Zerbinetta, Verdin 
Rigoletton Gilda ja Verdin Falstaffin 
Nannetta. Englantilainen nykysäveltä-
jä George Benjamin kirjoitti oopperan-
sa Into the Little Hill sopraanoroolin 
erityisesti Komsille. Kriitikoiden ylistä-
miä ovat olleet myös Heinz Holligerin 
Lumikki-oopperan nimirooli ja Evan 
rooli Karl-Heinz Stockhausenin ooppe-
rassa Donnerstag aus Licht, joka valit-
tiin kauden parhaimmaksi produktiok-
si arvostetussa Opernwelt-lehdessä. 
Komsi esiintyi juuri marraskuussa 
Milanon La Scalan orkesterin solistina 
ja muita lähitulevaisuuden huippuvie-
railuja ovat esiintymiset Wienin ja New 
Yorkin filharmonikkojen ja Ranskan ra-
dion sinfoniaorkesterin kanssa.

Anu Komsin viimeisimpiä levytyk-
siä ovat mm. Gramophonella palkitut 
Nielsenin 3. sinfonian levytys ja Kaija 
Saariahon Leino-laulujen taltiointi, 
Brittenia ja Schönbergia sisältävä Being 
Beauteous (Alba), Coloratura (BIS) ja 
Merikannon sävellyksiä sisältävä Echo 
(Alba). Hofmanin Ahti Karjalainen -oop-
peran levytys oli Emma-ehdokkaana 
2016.

Anu Komsi on perustamansa 
Kokkolan Oopperan taiteellinen joh-
taja ja vastaa Kokkolan Oopperakesä 
-festivaalin ja ensemblen kiertueiden 
suunnittelusta. Suomi100 -juhlavuon-
na Kokkolassa esitetään Suomen ensi-
esitys Meyerbeerin oopperasta L´etoile 
du Nord eli Pohjantähti. Oopperan tari-
na sijoittuu Suomen Karjalaan ja teok-
sen sankari on suomalainen Katariina 
Viipurista. Kokkolan Oopperakesän li-
säksi Pohjantähti nähdään syksyllä 
2017 Musiikkitalossa.

RADION 
SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013. RSO:n kunniaka-
pellimestarit 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 tilaamia teoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalaisen 
orkesterimusiikin taltioiminen kanta-
nauhoille Yleisradion arkistoon. 

Kaudella 2016–2017 orkesteri kan-
taesittää viisi Yleisradion tilaamaa teos-
ta ja esittelee myös suomalaisen moder-
nismin pioneereja, kuten Väinö Raitiota 
ja Uuno Klamia. Lisäksi ohjelmassa on 
muun muassa Stravinskyn orkesteri-
teoksia, Mahlerin ja Brucknerin sinfo-
nioita, Haydnin Vuodenajat -oratorio ja 
nykysäveltäjien konserttoja. Vieraaksi 
saapuvat mm. sopraano Karita Mattila 
ja mezzosopraano Michelle DeYoung, 
kapellimestarit Esa-Pekka Salonen, 
Teodor Currentzis ja Gustavo Gimeno 
sekä pianisti Daniil Trifonov.
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RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hako-
lan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kai paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Orkesterin levytyksiä on 
palkittu mm. BBC Music Magazine -, 
Académie Charles Cros’n ja MIDEM 
Classical Award -palkinnoilla. Sibeliuksen 
Lemminkäisen ja Pohjolan tyttären le-
vytys oli Gramophone-lehden Critic’s 
Choice joulukuussa 2015. Lisäksi levytys 
toi RSO:lle ja Hannu Linnulle kotimaisen 
Emma-palkinnon Vuoden klassinen albu-
mi 2015 -kategoriassa. Kaudella 2016–
2017 orkesteri levyttää mm. Sibeliusta, 
Prokofjevia ja Fagerlundia.

RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2016–2017 orkesteri esiintyy Hannu 
Linnun johdolla Suomussalmella, 
Kajaanissa, Mikkelissä ja Kuopiossa. 

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.


