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27.5.     
PERJANTAISARJA 15
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Violeta Urmana, sopraano

Ludwig van Beethoven: Leonore II, alkusoitto 13 min

Hector Berlioz: Kleopatran kuolema  25 min

C'en est donc fait! (resitatiivi)
Ah! qu'ils sont loin ces jours (cantabile)
Au comble des revers (resitatiivi)
Grands Pharaons, nobles Lagides 

VÄLIAIKA 20 min  
 

Richard Wagner: Siegfied-idylli  20 min

Richard Wagner: ”Starke Scheite”,  20 min
loppukohtaus oopperasta Götterdämmerung  

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso. 
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LINTUPERSPEKTIIVI

”WAGNERIN OOPPEROISSA 
MUSIIKKI OIKEUTTAA 
TAPAHTUMAT”

Olet tunnustanut olleesi Wagner-fani tei-
ni-ikäisestä asti. Mikä Wagnerin musiikis-
sa on sellaista, että se vaikuttaa ihmisiin 
niin järisyttävästi?

En pysty vieläkään tarkasti selittä-
mään, mikä Wagnerissa vetoaa mi-
nuun. Yksi selitys voi olla Wagnerin 
lumoavan orgaaninen tapa kehitellä 
teemoja. Ensikuulemaltakin voi havai-
ta, miten niitä ensin tuodaan esiin ja 
toistetaan, mutta miten ne sitten läh-
tevät kehittymään ja elämään omaa 
elämäänsä ennalta arvaamattomissa 
muodoissa ja näin avaavat aivan uusia 
maailmoja. Tämän hän lienee oppinut 
Beethovenilta. Wagner pilkkoo ja pii-
lottaa teemoja kudokseen ja kääntelee 
niistä syntyvää rakennelmaa kuin valta-
vaa kaleidoskooppia. Luulen, että kuuli-
ja aistii tämän loputtoman musiikillisen 
evoluution alitajuisesti ja juopuu sii-
tä (tai ahdistuu siitä). Wagnerissa täy-
tyy tietenkin olla myös jokin korkeam-
pi, henkinen taso, jonka selittäminen on 
mahdotonta, mutta näinhän on kaik-
kien hyvien säveltäjien kohdalla. Yhtä 
toivotonta olisi esimerkiksi yrittää selit-
tää, miksi Bachin musiikki on niin ainut-
laatuista.

Miten Wagner-suhteesi on ajan myötä 
muuttunut?

Suhteeni Wagnerin musiikkiin on muut-
tunut käytännön kontaktin myötä, ja ra-
tionaalisuus on korvannut nuoruuden 
mystisen asenteen siihen.

Vasta aivan viime aikoina olen saa-
nut tärkeän oivalluksen Wagnerin draa-
mojen musiikillisen logiikan ja niiden 
tapahtumien yhteydestä. Olen aina 
kokenut, että useimmista Wagnerin 
henkilöhahmoista puuttuu inhimillisyys. 
Ne ovat hieman luonnottomia ja per-
soonattomia jos esimekiksi verrataan 
niitä Beethovenin Leonoreen, joka on lä-
peensä jalo ja järkevä, puolustaa avioliit-
toaan, vapautta, oikeudenmukaisuutta 
ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Wagnerin 
hahmot eivät sellaisista trivialiteeteista 
piittaa tuon taivaallistakaan. Tunteet, 
kun niitä on, ovat usein seurausta yli-
luonnollisesta vaikutuksesta. Mitä 
Wagnerin oopperoissa tarinan tasolla 
oikeastaan tapahtuu: joku peräkamma-
rin tyttö ihastuu ensimmäiseen vastaan 
kävelevään, pulassa olevaan köntykseen. 
Kaikille Wagnerin sankarittarille käy sa-
malla tavalla: tämä nahjus pitää lunas-
taa vapaaksi jostakin. Senta heittäytyy 
kalliolta, Elsa vajoaa kuolleena maahan 
pelkästä järkytyksestä, Isolde kokee 
transfiguraation ja Brünnhilde syöksyy 
roviolle hevosineen päivineen. Kaikki 
tämä voi vaikuttaa vähän koomiselta, 
varsinkin jos pelkästään lukee synopsis-
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ta, jossa ei aina ole logiikan hiventäkään. 
Mutta Wagnerin musiikki oikeut-

taa nuo tapahtumat. Syynä on juuri se 
orgaaninen kehittely jonka aiemmin 
mainitsin. Roolihenkilön kuolema on 
musiikillisen kehityksen aiheuttama vält-
tämättömyys, ja hahmoista ajoittain 
puuttuva inhimillisyys ja ymmärrys ovat 
läsnä musiikissa. Tapahtuma onkin mitä 
loogisin, kun sitä tarkastelee musiikin si-
sältä käsin: yhtäkkiä ei voi ajatellakaan, 
että Isoldelle tai Brünnhildelle kävisi mil-
lään muulla tavalla kuin heille käy. Näin 
ei varmaan olisi, jos libretot olisi kirjoit-
tanut joku muu kuin Wagner itse. Ehkä 
hän jopa ajatteli, että tekstin on tarkoi-
tus elää vasta tietynlaisen musiikin yh-
teydessä.  

Miten vertaisit tämän konsertin naisia, 
Leonorea, Kleopatraa ja Brünnhildeä toi-
siinsa?

Leonore on tyypillinen ajankuva, ur-
hea pistoolia heilutteleva valistuksen 
ajan housuihin pukeutuva sankaritar. 
Hän tekee mitä tahansa pelastaakseen 
miehensä, onhan Fidelio-oopperan ala-
otsikkokin ”aviollisen rakkauden riemu-
voitto”. Kleopatra taas on laskelmoiva 
uranainen. Hän käyttää miehiä hyväk-
seen, pyörittää Julius Caesaria ja Marcus 
Antoniusta ja tekee näiden kanssa jäl-
keläisiä taatakseen oman valtansa ja 
laajentaakseen sitä. Lopulta Kleopatra 
tappaa itsensä, mutta sen hän tekee 
päästääkseen vangittuna olemisen hä-
peästä. Brünnhilde uhrautuu koko ih-
miskunnan puolesta palauttamalla sor-
muksen Reinityttärille ja seuraamalla 
sitten kuollutta Siegfriediä roviolle.

Tavallaan tässä konsertissa on vielä 
neljäskin nainen, Cosima Wagner, jolle 
Siegfried-idylli on sävelletty. Wagnerin 
edellä mainittu pakkomielle siitä, että 
naisen on jollakin tavoin aina lunastet-
tava joku tai jotakin, on omalla tavallaan 
kiinnostava.  Cosima kertoo päiväkirjas-
saan, miten ”R luki tänään Shakespearen 
Myrskyä”: Wagner ihaili ja rakasti suun-
nattomasti Shakespearea, mutta ei 
voinut ymmärtää, miksi Ariel ei auta 
Prosperoa, vaan tämän pitää pyytää va-
pautusta saaren taiasta yleisön suosion-
osoitusten kautta. Tämä oli Wagnerille 
täysin kestämätön ja nöyryyttävä asetel-
ma. Arielin olisi pitänyt jollakin teatraali-
sella eleellä, todennäköisesti omalla kuo-
lemallaan, lunastaa Prospero vapaaksi. 
Jos Wagner olisi säveltänyt Myrskyn, 
Ariel olisi ensin töräyttänyt aarian ja hy-
pännyt sitten rotkoon.  Tämän ajatuk-
sen täytyy edustaa Wagnerin naisku-
vaa yleisemminkin.  Ilmeisesti hän löysi 
Cosimassa hahmon, joka oli kaikkein lä-
hinnä hänen ideaaliaan.

Mitä mielestäsi pitäisi ajatella Wagnerin 
pahamaineisesta poliittisesta ajattelusta? 

Olen kyllä ihan tosissani yrittänyt lu-
kea joitakin hänen kirjoituksiaan. Se, 
mikä liittyy oopperan ja teatterin ole-
mukseen, on kiinnostavaa, mutta kaik-
ki muu on sanalla sanoen käsittämätön-
tä. Wagner näki itsensä myös filosofina, 
mutta ei osannut tuottaa kovin loogi-
sia ajatuksia. Hänen näkemyksensä ei-
vät ole ikinä häirinneet minua, koska en 
ymmärä niitä ja siitä mitä ymmärrän, 
en osaa ottaa juuri mitään vakavasti. 
Mitä yhteiskunnalliseen ajatteluun tu-
lee, pidän häntä ainoastaan sekavana. 
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Tietenkin tämä ajatusten epäselvyys 
johtaa siihen, että niitä voi tulkita mi-
ten vain. Wagnerille suuren saksalaisen 
tradition ylistäminen, sen voittamatto-
muuden ja ylivertaisuuden korostami-
nen oli itsestään selvää. Hän ei tieten-
kään ollut ainoa 1800-luvun saksalainen, 
joka ajatteli näin, mutta hänen kirjoituk-
siaan on voitu hyödyntää milloin mihin-
kin tarkoitukseen ja nostaa hänet myös 
poliittisena ajattelijana asemaan, johon 
hän ei kuulu – siksi, että hänen musiik-
kiinsa on niin ylittämätöntä.

Entä mitä Fidelio kertoo Beethovenin ide-
ologisista näkemyksistä? 

Tiedämme toki, että Beethoven oli ak-
tiivisesti kiinnostunut päivänpolitiikas-
ta. Sehän on tavallaan ymmärrettävää, 
sillä hänen kotikaupunkinsa Wien oli 
useiden aikakauden mullistusten kes-
kipisteessä. Hän taisi aidosti uskoa Alle 
Menschen werden Brüder -sanomaan, 
mutta se miten siihen päästäisiin, tun-
tui olevan hänelle vähintäänkin epäsel-
vää: Beethovenin Napoleonin jumalointi 
muuttui ensin tämän halveksunnaksi ja 
myöhemmin Wienin kongressin ihailuk-
si. 

Alun perin hän ei edes halunnut sä-
veltää Fidelion librettoa. Emanuel 
Schikaneder päättäväisesti tyrkytti sitä 
hänelle ja istutti Theater an der Wienin 
ullakolle säveltämään, ja Beethoven oli 
onneton. Beethovenilla oli todennäköi-
sesti oma, ehkä jollakin tavalla esi-wag-
neriaaninen ajatuksensa siitä, mitä 
oopperan pitäisi olla, mutta sen toteut-
taminen ei ollut mahdollista aikakauden 
oopperataiteen rajallisen ilmaisun vuok-
si. Hänellä ei ollut kokemusta oopperan 
säveltämisestä, mutta hänellä oli oma 

vahva mielikuvansa. Ja sitten hänelle 
annettiin tämä aavistuksen epäloogi-
nen ja tahattomasti koominenkin teksti. 
Fideliossa säveltäjän visio ja hänelle an-
netut mahdollisuudet eivät aina kohtaa.

Oopperan alkusoittojen lukumää rä 
kertoo sekin, että Fidelio oli Beethovenille 
vaikea pala.  Yleensä kun säveltäjä kir-
joittaa saman musiikin moneen kertaan, 
se pelkistyy ja kirkastuu. Beethovenille 
kävi päinvastoin. Hän kirjoitti ensin 
sen alkusoiton, joka tunnetaan nimellä 
Leonore II, sitten syntyi siitä laajennettu 
Leonore III, joka on suurenmoinen mutta 
aivan mahdoton oopperan alkusoitoksi 
– se on massiivinen kuin sinfonian osa. 
Epätoivoisena Beethoven yritti supistaa 
pursoilevaa materiaaliaan lyhyempään 
Leonore I -alkusoittoon, mutta eihän sel-
lainen lähestyminen hänen kaltaiselleen 
sielulle sopinut.  Hän joutui hylkäämään 
kaikki Leonorensa ja aloittamaan alusta, 
kunnes lopulta syntyi temaattisesti täy-
sin erillinen Fidelio-alkusoitto. Pidän pal-
jon erityisesti Leonore II:sta, se on mui-
ta modernimpi ja se keskustelee hyvin 
Berliozin rosoisuuden kanssa.  

Mainitsemasi Berliozin rosoisuus on var-
maankin paljolti sitä, että hän oli sävel-
täjänä aika lailla itseoppinut – niin kuin 
muuten Wagnerkin?

Berliozin musiikissa on harmoniakul-
kuja, joiden yli vedettäisiin nykyäänkin 
henkselit missä tahansa itseään kun-
nioittavassa konservatoriossa. Tuo tek-
ninen vallattomuus ja rohkeus ei kadon-
nut hänestä koskaan. Samalla hänen 
musiikissaan on ainutlaatuisia ja kau-
niita hetkiä. Berliozilla on jäljittelemä-
tön tapa kirjoittaa, ikään kuin mottona, 
lyhyitä vain parin tahdin mittaisia me-
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lodianpätkiä joihin ei koskaan palata. 
Niitä on muutamia jo tässä varhaisessa 
Kleopatran kuolemassa. Ymmärrän silti 
tavallaan, miksi hän ei saanut teoksel-
laan toivomaansa Rooman palkintoa. 

Berliozilla oli kuitenkin, aivan niin kuin 
Sibeliuksella, taito jalostaa omat kömpe-
lyytensä. Niistä kasvoivat aikaa myöten 
juuri hänen rakastettavimmat piirteen-
sä. Wagnerin kehitys oli dramaattisempi, 
mutta toki hänelläkin tietyt tyylikeinot 
kulkevat läpi koko tuotannon Rienzistä 
aina Parsifaliin asti. Hän pyrki koko elä-
mänsä ajan musiikilliseen jatkumoon. 

Itseoppineisuudesta huolimatta hänen 
orkestraationsa on hämmästyttävää. 
Berlioz, joka sentään kirjoitti orkestraa-
tion oppikirjan, ei pääse samaan. Hänen 
tapansa orkestroida on ehkä mielikuvi-
tuksellisempaa ja efektiivisempää (aja-
teltakoon vaikka kohtausta, jossa hän 
kuvaa käärmeen myrkyn vaikutusta 
Kleoptaraan), mutta Wagnerin taito si-
joittaa laulaja osaksi orkestraatiota on 
suoritus johon ei pysty kukaan muu. 

Haastattelu Lotta Emanuelsson

Ludwig van Beethoven tiesi, ettei hän 
ollut oopperasäveltäjä. Vanhan vitsin 
mukaan hänen täytyi todistaa tämä 
säveltämällä ooppera. Beethovenin ai-
noaksi oopperaksi jäänyt Fidelio val-
mistui alun perin vuonna 1805, joskin 
nykyisin tunnettu kolmas versio on yh-
deksän vuotta uudempi. Fidelio perus-
tuu ranskalaisen lakimies-kirjailija Jean-
Nicolas Bouillyn tuolloin tuoreeseen 
librettoon. Bouilly kuului Ranskan val-
lankumouksen poliitikkoihin, ja tämä 
yksilön- ja ajatuksen vapautta korosta-
va teksti teki aiheesta ymmärrettävästi 
poliittisesti sangen tulenaran keisarilli-
sessa Itävallassa, joka ei halunnut omaa 
värivallankumoustaan (trikolori vakiin-
tui Ranskan vallankumouksen myötä). 
Niinpä Beethoven siirsi oopperan ta-
pahtumat pois vallankumouksen ter-

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
LEONORE II, ALKUSOITTO

roriteoista kuvitteellisiin olosuhteisiin 
1600-luvun Espanjassa. Oopperan kes-
keiset henkilöt ovat poliittinen vanki 
Florestan sekä tämän vaimo Leonore, 
joka Fidelion peitenimellä pelastaa 
miehensä vankilanjohtaja Pizarron 
mielivallalta ja varmalta kuolemalta.

Tämä ooppera on luonteeltaan var-
sin sinfoninen eikä sitä yleisesti pidetä 
järisyttävän suurena musiikkidraama-
na. Beethoven sanoikin ajattelevansa 
melodiat instrumenttien eikä laulajien 
kautta, mikä ei ole kovin suuri yllätys, 
sillä Beethovenia ei muutenkaan tun-
neta erityisenä vokaalisäveltäjänä.

Oopperan sävellystyö ei ollut helppo, 
ja erityisen tuskallista oli kirjoittaa tyy-
dyttävä alkusoitto. Robert Schumann 
lohkaisi Beethoven säveltäneen nel-
jä alkusoittoa yhteen oopperaan sii-
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Jos Hector Berlioz olisi elänyt mei-
dän aikanamme, hän olisi lööppijulk-
kis. ”Säveltäjä avoimena: yritin mones-
ti itsemurhaa”; ”Säveltäjää epäillään 
naisystävänsä murhasuunnitelmas-
ta – poliisi vaitonainen”; ”Säveltäjä ja 
näyttelijä eroavat! Berlioz: ”Harriet on 
alkoholisti””; ”Säveltäjä haaksirikossa 
Välimerellä – katso kuvat!”; ”Säveltäjä 
tunnustaa huumekokeilunsa: ”Oopium 
sai minut hourimaan fantastisesti”” – 
ja niin edelleen. ”Elämäni on kuin ro-
maani, joka kiinnostaa minua kovasti”, 
totesi Berlioz itsekin. Muhkea on myös 
säveltäjän hautakivi Montmartren hau-
tausmaalla, käykäähän katsomassa jos 
Pariisissa päin liikutte – lähistöllä ma-
kaa monta muutakin sävelniekkaa.

HECTOR BERLIOZ (1803–1869): 
KLEOPATRAN KUOLEMA

Kuva romanttisen taiteilijan arkki-
tyyppinä hämärtää olennaista: Berlioz 
oli säveltäjänä vallankumouksellinen, 
hän mullisti 1800-luvun orkesterinkäy-
tön ihanteen ja toimi elintärkeänä tyy-
lillisenä linkkinä Beethovenista ja von 
Weberistä Lisztiin, Wagneriin ja aina 
Mahleriin saakka. Itse hän ihastelikin 
eniten juuri saksalaista musiikkia ja 
kenties enemmän kuin mistään muus-
ta hän riemuitsi siitä, että sai niin vah-
vaa vastakaikua juuri saksalaiselta mu-
siikkielämältä.

Berliozin suurin uudistus oli epäile-
mättä hänen liki uhkarohkeuteen saak-
ka kokeileva orkestrointinsa. Hänen 
vuonna 1843 julkaisemansa orkestroin-

nä missä Gioacchino Rossini kirjoitti 
yhden alkusoiton neljään oopperaan. 
Beethoven todellakin teki Fidelioon nel-
jä eri alkusoittoa ja niistä toinen on ni-
meltään Leonore nro 2, sillä sen kirjoit-
tamisen aikaan oopperan työnimi oli 
vielä Leonore. Alkusoitoista toinen, siis 
Leonore nro 2, nykyään opus 72a, kuul-
tiin vuoden 1805 ensiesityksessä.

Leonore 2:n aloittava Adagio on rau-
hoittava ja suorastaan vieraannuttava 
jakso, jossa siteerataan Florestanin aa-
riaa In des Lebens Frühlingstagen. Allegro 
käynnistyy kuin varkain selloissa ja ete-
nee reippaana ja vauhdikkaana julista-
vaan ja riemukkaaseen pauhuun, mutta 
kohta musiikki kääntyy pieneksi suvan-

noksi. Kun sävellyksen luulisi lähes-
tyvän jo loppuaan, Beethoven tuokin 
esiin Un poco sostenuto -taitteen, jossa 
soolonsa soittaa ensin Es-trumpetti ja 
sitten viulu; oopperassahan trumpetin 
signaali ilmoittaa Florestanin vapaut-
tamisesta. Presto johdattaa alkusoiton 
kuitenkin vauhdikkaaseen ja triumfaa-
liseen päätökseen, jonka tehoa mas-
siiviset C-duurisointujen iskut korosta-
vat. Nämä rakenteelliset erikoisuudet 
muistuttavat siitä, että Leonore 2 ei ol-
lut irrallinen konserttialkusoitto, vaan 
nimenomaan oopperan avaukseksi tar-
koitettu.

Osmo Tapio Räihälä
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tiopas on kulunut monien sukupolvien 
käsissä, ja sitä ahmivat myös Wagner 
ja Liszt. Siksi onkin paikallaan muistut-
taa, että Berliozin maanmies Georges 
Kastner julkaisi vastaavan, vähälle huo-
miolle jääneen oppaan jo kuusi vuotta 
aiemmin, ja ainakin osa Berliozin rik-
kaasta ja eksperimentaalisesta soitin-
nuksesta lienee siitä peräisin.

Nuori Berlioz yritti usean vuoden 
ajan turhaan voittaa Pariisin konserva-
torion nk. Rooman-palkintoa. Hänen 
yrityksensä, kantaatti Orpheus (1827) 
ja Herminie (1828) olivat arvostelulau-
takunnalle liian moderneja, ja samoin 
kävi myös Kleopatran kuolemalle (La 
mort de Cléopâtre, 1829) – joskin 1830 
sävelletty Fantastinen sinfonia sitten rä-
jäytti pankin.

Kleopatran kuolema osoittaa hy-
vin Berliozin draamallisen vaiston. 
Kaksiosaisen teoksen alkujakso se-
koittaa mehukkaasti klassisen oop-
peran ja romanttisen retoriikan, kun 
Kleopatra tuskailee elämänsä vir-
heitä. Toisen osan meditaatio on jo 
toista maata: laulajalta edellytetään 
suuria äänellisiä ulottuvuuksia allevii-
vaamaan Kleopatran epäilyä siitä, kel-
paako hän maanpetturina nukkumaan 
ikuista untaan faaraoiden viereen. 
Kuolinkouristukset lienevät dramaatti-
sia lähinnä vain Hollywood-elokuvissa, 
ja kiihkeän nousun jälkeen Kleopatrakin 
hiipuu Caesarinsa luon kaikessa hiljai-
suudessa.

Osmo Tapio Räihälä
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La Mort de Cléopâtre

C'en est donc fait! ma honte est assurée.
Veuve d'Antoine et veuve de César,
Au pouvoir d'Octave livrée,
Je n'ai pu captiver son farouche regard.

J'étais vaincue, et suis déshonorée.
En vain, pour ranimer l'éclat de mes 
attraits,
J'ai profané le deuil d'un funeste veuvage;
En vain, en vain, de l'art épuisant les 
secrets,
J'ai caché sous des fleurs les fers de 
l'esclavage;
Rien n'a pu du vainqueur désarmer les 
décrets.
A ses pieds j'ai traîné mes grandeurs 
opprimées.
Mes pleurs même ont coulé sur ses 
mains répandus,
Et la fille des Ptolémées
A subi l'affront des refus!
Ah! qu'ils sont loin ces jours, tourment de 
ma mémoire,
Où sur le sein des mers, comparable à 
Vénus,
D'Antoine et de César réfléchissant la 
gloire,
J'apparus triomphante aux rives du 
Cydnus!

Actium m'a livrée au vainqueur qui me 
brave;
Mon sceptre, mes trésors ont passé dans 
ses mains;
Ma beauté me restait, et les mépris 
d'Octave
Pour me vaincre ont fait plus que le fer 
des Romains.
Ah! qu'ils sont loin ces jours, etc.

Kleopatran kuolema

Tämä on loppu!  Häpeäni on varma.
Antoniuksen ja Caesarin leski on
Octavianuksen armoilla.
En onnistunut lumoamaan hänen 
raivoisaa katsettaan.
Minut kukistettiin, kunniani on häväisty.
Turhaan tahrasin leskeyteni

korostaakseni lumovoimaani.
Turhaan, turhaan yritin kaikin keinoin,

piilotin orjan kahleet kukkien peittoon.

Mikään ei peruuttanut voittajan 
ratkaisua.
Heitin hänen jalkoihinsa häväistyn 
suuruuteni.
Kastelin hänen kätensä kyynelilläni.

Silti Ptolemaioksen jälkeläinen
kärsi nöyryytyksen: minut torjuttiin!
Kaukaisten päivien muisto piinaa:

miten meren äärellä, Venuksen lailla,

heijastaen Caesarin ja Antoniuksen 
kunniaa 
ilmestyin voitokkaana Kydnos-joen 
rannoille!

Aktionin taistelu jätti minut voittajalle, 
joka uhmaa minua.
Valtikkani, aarteeni ovat nyt hänellä.

Vain kauneuteni jäi, mutta Octavianuksen 

ylenkatse haavoittaa enemmän kuin 
kaikki roomalaisten aseet.
Kaukaisten päivien muisto…
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Mes pleurs même ont coulé sur ses 
mains répandus,
J'ai subi l'affront des refus.
Moi !... qui du sein des mers, comparable 
à Vénus,
M'élançai triomphante aux rives du 
Cydnus!

Au comble des revers, qu'aurais-je encore 
à craindre?
Reine coupable, que dis-tu?
Du destin qui m'accable est-ce à moi de 
me plaindre?
Ai-je pour l'accuser les droits de la vertu?

J'ai d'un époux déshonoré la vie.
C'est par moi qu'aux Romains l'Égypte est 
asservie,
Et que d'lsis l'ancien culte est détruit.

Quel asile chercher? Sans parents! sans 
patrie!
Il n'en est plus pour moi que l'éternelle 
nuit!

Grands Pharaons, nobles Lagides,
Verrez-vous entrer sans courroux,
Pour dormir dans vos pyramides,
Une reine indigne de vous?
Non!.. non,  de vos demeures funèbres
Je profanerais la splendeur!
Rois, encor au sein des ténèbres,
Vous me fuiriez avec horreur.
Du destin qui m'accable est-ce à moi de 
me plaindre?
Ai-je pour l'accuser le droit de la vertu?
Par moi nos dieux ont fui d'Alexandrie,

Et d'lsis le culte est détruit.

Grands Pharaons, nobles Lagides,

Kastelin hänen kätensä kyynelilläni

kärsin nöyryytyksen: minut torjuttiin.
Minä! – joka meren sylistä, Venuksen lailla

nousin voitokkaana Kydnos-joen rannoille!

Mitä pelättävää on enää koettelemusten 
alhossa?
Mitä sanot, syyllinen kuningatar? 
Voinko valittaa surkeasta kohtalostani?

Onko minulla hyveen oikeutta tuomita 
sitä?

Olen häpäissyt puolisoni elämän.
Minun vuokseni Egypti on roomalaisten 
orjuudessa
ja Isiksen muinainen temppeli on 
tuhoutunut.
Mistä löytäisin turvapaikan? Vailla 
perhettä ja isänmaata
osakseni jää vain ikuinen yö!

Mahtavat faaraot, jalot Ptolemaiokset,
voitteko vihastumatta ottaa vastaan 
ikuiseen lepoon pyramideissanne
kuningattaren, joka ei ole arvoisenne?
Ei! … Ei, häpäisisin 
hautojenne loiston!
Varjojen valtakunnassakin, kuninkaat, 
pakenisitte minua kauhistuen.
Voinko valittaa surkeasta kohtalostani?

Onko minulle hyveen oikeus moittia sitä?
Minun vuokseni jumalamme ovat 
hyljänneet 
Aleksandrianja Isiksen temppeli on 
tuhottu.
Mahtavat faaraot, jalot Ptolemaiokset,
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Vous me fuiriez avec horreur!
Du destin qui m'accable est-ce à moi de 
me plaindre?
Ai-je pour l'accuser le droit de la vertu?

Grands Pharaons, nobles Lagides,
Verrez-vous entrer sans courroux,
Pour dormir dans vos pyramides,
Une reine indigne de vous?
Non, j'ai d'un époux déshonoré la vie.

Sa cendre est sous mes yeux, son ombre 
me poursuit.
C'est par moi qu'aux Romains l'Égypte 
est asservie.
Par moi nos dieux ont fui les murs 
d'Alexandrie,
Et d'Isis le culte est détruit.
Osiris proscrit ma couronne.
A Typhon je livre mes jours!
Contre l'horreur qui m'environne
Un vil reptile est mon recours.
Dieux du Nil... vous m'avez... trahie!
Octave... m'attend... a son char.

Cléopâtre en... quittant... la vie,
Redevient digne de... César !

pakenisitte minua kauhistuen!
Voinko valittaa surkeasta kohtalostani?

Onko minulle hyveen oikeus moittia 
sitä?
Mahtavat faaraot, jalot Ptolemaiokset, 
voitteko vihastumatta ottaa vastaan 
ikuiseen lepoon pyramideissanne
kuningattaren, joka ei ole arvoisenne?
Ei, olen saattanut häpeään puolisoni 
elämän.
Hänen tuhkansa on silmieni edessä,
hänen varjonsa vainoaa minua.
Minun vuokseni Egypti on roomalaisten 
orjuudessa, 
Minun vuokseni jumalamme ovat 
hyljänneet Aleksandrian
ja Isiksen temppeli on tuhottu.
Osiris on kieltänyt kruununi.
Annan elämäni Tyfonille!
Sieluani jäytävään kauhuun 
on vain yksi lääke, inha matelija.
Niilin jumalat… petitte… minut!
Octavianus… odottaa minua… 
vaunuissaan.
Luopumalla… elämästään… Kleopatra
on jälleen… Caesarin arvoinen!

Suomennos Sirpa Hietanen
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Musiikinhistoria on opettanut näke-
mään Richard Wagnerin arkkiegoisti-
na, jonka narsistinen tehtävä elämässä 
oli vain kiipiä kohti suurempaa sosiaa-
lista statusta. No, siinä rytäkässä uu-
distui koko länsimainen taidemusiik-
ki: mikään ei ollut entisensä Wagnerin 
saatua oopperatuotantonsa valmiiksi. 
Oli tietysti säveltäjän tyylille sopivaa, 
että hänen musiikkinsa jakoi sekä mu-
siikki-, kirjallisuus- että teatteri-ihmiset 
tarkasti puolesta-vastaan -leireihin.

Ne yltiöpäiset mittasuhteet, joi-
hin Wagner oopperoissaan tähtäsi ja 
myös ylsi, saavat uudenlaista valais-
tusta hänen Siegfried-idyllissään, joka 
on harvinaisuus jo siinäkin suhtees-
sa, että elämänsä jälkimmäisellä puo-
liskolla Wagner keskittyi lähes pelkäs-
tään oopperoidensa säveltämiseen ja 
niiden promootiotyöhön, rakennuttipa 
jopa itselleen pyhäkön, eli Bayreuthin 
Festspielhausin. Siegfried-idyllissä kun 
näyttäytyy aivan toisenlainen Wagner: 
tämä säveltäjä osoittaa pyyteetöntä 
rakkautta ja helliä tunteita suorastaan, 
pitäisikö sanoa, wagneriaanisissa mi-
toissa.

1860-luvulla Wagner työskenteli 
Baijerin kuninkaan Ludvig II:n suojis-
sa. Hän kutsututti maineikkaan pia-
nisti-kapellimestari Hans von Bülowin 
hovin pianistiksi, sillä tämän nuori 
Cosima-vaimo, Franz Lisztin tytär, oli 
saanut Wagnerin pään pahanpäiväises-
ti sekaisin. Wagnerin ja Cosiman kaksi 
tytärtä syntyivät 1865 ja 1867, mutta he 
avioituivat vasta Cosiman saatua avio-

SYNTYMÄN IDYLLISTÄ MAAILMANLOPUN 
MEININKIIN

eron vuonna 1870, jolloin heidän poi-
kansa Siegfriedkin oli jo vuoden ikäi-
nen. Tuohon aikaan Nibelungin sormus 
-tetralogian kaksi ensimmäistä oop-
peraa, Reininkulta ja Valkyyria olivat jo 
valmiina ja Wagner työskenteli kolman-
nen, Siegfriedin parissa.

Joulupäivän (sattumalta syntymä-
päivänsä) 1870 aamuna Cosima herä-
si makuuhuoneensa oven takaa kuu-
luvaan soittoon. Avattuaan oven hän 
näki huoneeseen johtavaan portaik-
koon sijoitetun pienen orkesterin, jota 
Wagner johti. Yhtye soitti Siegfried-
idylliä, säveltäjän lahjaa vaimolleen ja 
puolitoistavuotiaalle pojalleen. Teos oli 
syntynyt rouvalta salassa ja harjoiteltu 
läheisessä majatalossa.

Kuten nimikin kertoo, teoksen aiheet 
ovat Siegfriedistä, mutta myös vanhas-
ta kehtolaulusta Schlaf, mein Kind, schlaf 
ein. Utuisen onnentäyteisestä Siegfried-
idyllistä on sittemmin tullut suosittu 
konserttikappale, vaikka Wagner ei en-
sialkuun sallinnut sen julkaisemista, hä-
nestä kun se kuului intiimin luonteensa 
vuoksi vain perhepiiriin.

Tietenkään Wagner ei nimennyt poi-
kaansa Siegfriediksi sattumalta. Hän oli 
innostunut jo vuonna 1844 Nibelungien 
saagasta sen jälkeen kun oli lukenut 
Friedrich Theodor Vischerin artikkelin, 
jossa tämä suorastaan vaati jotakuta 
kirjoittamaan nuo skandinaaviset ja 
muinaisgermaaniset tarut libretoksi ja 
sitten oopperaksi. Wagner aloitti työn 
Euroopan hulluna vallankumousvuon-
na 1848 (ja joutui Dresdenin kapinan 
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myötä kohta yli kymmeneksi vuodeksi 
maanpakoon Sveitsiin). Hän luonnos-
teli tetralogian päättävän Jumalten tu-
hon alkuversion ensin, ja eteni sitten lo-
pusta alkuun, Siegfriedistä Valkyyriaan 
ja Reininkultaan. Säveltäminen alkoi 
1853, ja nyt oikeassa aikajärjestykses-
sä. Reininkulta kantaesitettiin 1869, 
Valkyyria 1870, ja lopulta Siegfried ja 
Jumalten tuho väärässä järjestykses-
sä elokuussa 1876, eli urakka vei hulp-
peat 28 vuotta. Toki siinä välissä val-
mistuivat myös yli viisituntiset Tristan 
ja Isolde (1865) sekä Nürnbergin mesta-
rilaulajat (1868), joten ei Wagner suin-
kaan toimettomana makoillut.

Nibelungin sormus, tuttavallisemmin 
Ring, on mytologinen, megalomaani-
nen, eskatologinen, symbolistinen, su-
kurutsainen kuvaus ahneudesta ja mo-
raalin rappiosta. Se on omalla tavallaan 
yhä ajankohtainen: kun Jumalten tuhon 
päätteeksi jumalten asuinsija Valhalla 
syttyy tuleen ja koetaan maailman-
loppu, voidaan se nähdä allegoriana 
läntisestä maailmastamme, jonka us-
kotaan rappeutuneen moraalin, kyyni-
syyden ja ahneuden myötä olevan tör-
määmässä tuota pikaa seinään. Tätä 
tuhoa ei voi mikään estää, kuten ei 
Wotan-jumalakaan kyennyt estämään 
Valhallan tuhoutumista Ringissä.

Jumalten tuhon vaikuttavassa loppu-
kohtauksessa Brünnhilde, Wotanin ty-
tär ja miesvainaansa, sankari-Siegfrie-
din täti, pyytää rakentamaan itselleen 
suuren polttorovion. Starke Scheite 
schichtet mir dort, laulaa Brünnhilde ja 
valmistautuu sekä omaan loppuunsa 
että maailmanloppuun. Tämän mitta-
van aarian alku on hiuksia nostattava 
muistutus siitä, millaisia vaatimuksia 

Wagner laulajille asettaa! Kontrasti sitä 
seuraavaan lyyrisempään tuokioon on 
siksikin niin suuri.

Oopperan loppuhuipennuksessa 
Brünn hilde toivottaa kuolemaa sym-
boloivat korpit lentämään kotiin (Fliegt 
heim, ihr Raben), ja musiikissa ristei-
lee motiiveja aiemmista oopperois-
ta. Ohuemminkin Wagnerinsa tunte-
va tunnistaa muistuman Valkyyrioiden 
ratsastuksesta, mutta tetralogian sa-
noman kannalta on merkityksellisem-
pää, että Brünnhilde palaa Siegfriedin 
”pyhän ihmeen” melodiaan, ja tämän 
Sieglinde-äidin motiiviin, jonka kautta 
Wagner katsoi maailman ja ihmisyyden 
puhdistuvan. Ehkä Jumalten tuho on 
siis lopulta luova tuho.

Osmo Tapio Räihälä
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Starke Scheite 

Starke Scheite schichtet mir dort
am Rande des Rheins zuhauf!
Hoch und hell lodre die Glut,
die den edlen Leib des hehrsten Helden 
verzehrt.
Sein Ross führet daher,
dass mit mir dem Recken es folge:
denn des Helden heiligste Ehre zu teilen,
verlangt mein eigener Leib.
Vollbringt Brünnhildes Wort!

Wie Sonne lauter strahlt mir sein Licht:

der Reinste war er, der mich verriet!
Die Gattin trügend, – 
treu dem Freunde, –
von der eignen Trauten – 
einzig ihm teuer –
schied er sich durch sein Schwert.
Echter als er schwur keiner Eide;

treuer als er hielt keiner Verträge;

lautrer als er liebte kein andrer:

und doch, alle Eide, alle Verträge,
die treueste Liebe
– trog keiner wie er!

Wisst ihr, wie das ward?

O ihr, der Eide ewige Hüter!
Lenkt euren Blick auf mein blühendes 
Leid:
erschaut eure ewige Schuld!
Meine Klage hör', du hehrster Gott!
Durch seine tapferste Tat,
dir so tauglich erwünscht,
weihtest du den, der sie gewirkt,
dem Fluche, dem du verfielest:
mich musste der Reinste verraten,
dass wissend würde ein Weib!

Vahva rovio

Pinotkaa vankkoja halkoja
tuonne Reinin rannalle!
Korkeana ja kirkkaana loimutkoon liekki,
joka tuhoaa uljaimman sankarin jalon 
ruumiin.
Taluttakaa tänne hänen ratsunsa,
että se seuraisi sankaria kanssani:
minun oma ruumiini kaipaa jakaa sankarin
pyhimmän kunnian.
Täyttäkää Brünnhilden käsky!

Hänen valonsa säteilee heleänä kuin 
aurinko:
minut petti se, joka oli kaikkein puhtain!
Puolison pettäen, 
ystävälle uskollisena
omasta rakkaastaan – 
ainoastaan hänelle 
kalliista – hän erotti itsensä miekallaan.
Häntä rehellisemmin ei kukaan ole 
vannonut; 
häntä uskollisemmin ei kukaan ole pitänyt 
sopimuksia;
häntä puhtaammin ei kukaan ole 
rakastanut!
Ja kuitenkin: kaikki valat, kaikki sopimukset,
uskollisimman rakkauden – 
hän petti pahemmin kuin kukaan muu!

Tiedättekö, miksi niin kävi?

Oi, te valojen ikuiset vartijat!
Kääntäkää katseenne polttavaan tuskaani;

nähkää ikuinen syyllisyytenne!
Kuule valitukseni, jaloin jumalista!
Sen teoista urheimman kautta,
jota itse niin hartaasti toivoit,
sinä vihit sen tekijän
kiroukselle, joka oli osunut sinuun;
puhtaimman piti pettää minut,
että naisesta tulisi tietävä!
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Weiss ich nun, was dir frommt? -

Alles, alles, alles weiss ich, –
alles ward mir nun frei!
Auch deine Raben hör' ich rauschen;
mit bang ersehnter Botschaft
send' ich die beiden nun heim.

Ruhe, ruhe, du Gott! –
Mein Erbe nun nehm' ich zu eigen. –
Verfluchter Reif! Furchtbarer Ring!
Dein Gold fass' ich und geb' es nun fort.
Der Wassertiefe weise Schwestern,
des Rheines schwimmende Töchter,
euch dank' ich redlichen Rat.
Was ihr begehrt, ich geb' es euch:
aus meiner Asche nehmt es zu eigen!
Das Feuer, das mich verbrennt,
rein'ge vom Fluche den Ring!
Ihr in der Flut löset ihn auf,
und lauter bewahrt das lichte Gold,
das euch zum Unheil geraubt.

Fliegt heim, ihr Raben!
Raunt es eurem Herren,
was hier am Rhein ihr gehört!
An Brünnhildes Felsen fahrt vorbei! -
Der dort noch lodert,
weiset Loge nach Walhall!
Denn der Götter Ende dämmert nun 
auf.
So – werf' ich den Brand
in Walhalls prangende Burg.

Tiedätkö nyt, mitä sinä haluat?

Kaiken, kaiken, kaiken minä tiedän,
kaikki on minulle nyt selvää.
Kuulen myös sinun korppiesi havinan;
lähetän ne nyt kotiin
tuomaan pelolla odotettua viestiä.

Lepää, lepää, jumala!
Nyt otan perinnön haltuuni.
Kirottu rengas! Kauhea sormus!
Tartun kultaasi ja luovun siitä.
Syvän veden viisaat sisaret,
Reinin uivat tyttäret,
kiitän teitä hyvästä neuvosta:
mitä himoitsette, sen minä annan teille:
ottakaa se minun tuhkani keskeltä!
Tuli, joka minua polttaa,
puhdistakoon sormuksen kirouksesta!
Te virassa asuvat, peskää se pois
ja säilyttäkää puhtaana kirkas kulta,
joka teiltä onnettomuudeksi ryöstettiin.

Lentäkää kotiin, korpit!
Kertokaa herrallenne,
mitä täällä Reinillä kuulitte!
Lentäkää Brünnhilden vuoren ohi!
Ohjatkaa Valhallaan Loge,
joka vielä loimuaa siellä!
Sillä jumalten loppu on käsillä!

Näin minä heitän tulen 
Valhallan ylvääseen linnaan.
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Grane, mein Ross! Sei mir gegrüsst!
Weisst du auch, mein Freund,
wohin ich dich führe?
Im Feuer leuchtend, liegt dort dein Herr,
Siegfried, mein seliger Held.
Dem Freunde zu folgen, wieherst du 
freudig?
Lockt dich zu ihm die lachende Lohe?

Fühl' meine Brust auch, wie sie 
entbrennt;
helles Feuer das Herz mir erfasst,
ihn zu umschlingen, umschlossen von 
ihm,
in mächtigster Minne vermählt ihm zu 
sein!
Heiajoho! Grane!
Grüss' deinen Herren!
Siegfried! Siegfried! Sieh!
Selig grüsst dich dein Weib!

Richard Wagner

Grane, ratsuni! Tervehdin sinua!
Tiedätkö ystäväni,
mihin minä sinut vien?
Tuolla makaa tulessa loistaen sinun herrasi,
Siegfried, minun autuas sankarini.
Hirnutko halusta ystävää seuraamaan?

Houkuttaako leikkivä lieska sinua hänen 
luokseen?
Tunne, kuinka minunkin rintani syttyy,

kirkas tuli polttaa sydäntäni:
häntä syleilemään, hänen syleilyynsä,

väkevimmässä rakkaudessa häneen 
vihittynä!
Heiajaho! Grane!
Tervehdi herraasi!
Siegfried! Siegfried! Katso!
Vaimosi tervehtii sinua autuaana!

Suomennos Leena Vallisaari
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VIOLETA URMANA

Liettualainen sopraano Violeta Urmana 
on tunnettu dramaattisen saksalai-
sen ja italialaisen oopperaohjelmis-
ton tulkkina. Hän teki läpimurtonsa 
Wagnerin Parsifalin Kundryn ja Verdin 
Don Carloksen prinsessa Ebolin rooleil-
la. Viime vuosina Urmana on laulanut 
mm. Verdin Aidaa, Puccinin Toscaa ja 
Wagnerin Isoldea sekä Sieglindea.

Violeta Urmana esiintyy säännöllises-
ti New Yorkin Metropolitanissa, Pariisin 
kansallisoopperassa, Wienin valtionoop-
perassa, Milanon La Scalassa ja Lontoon 
Covent Gardenissa. Hänen lied-ohjel-
mistossaan on mm. Mahlerin, Berlioz’n 
ja Richard Straussin teoksia. Urmanan 
tulevia esiintymisiä ovat Stravinskyn 
Oedipus Rex Aix-en-Provence -festi-
vaalilla Esa-Pekka Salosen johdolla hei-

näkuussa sekä Verdin Aida syyskuussa 
Wienin valtionoopperassa.

Violeta Urmana on levyttänyt val-
tavan määrän oopperoita, kuten mm. 
Verdin Trubaduurin, Naamiohuvit, 
Aidan ja Don Carloksen sekä Wagnerin 
Parsifalin ja Mascagnin Calalleria 
Rusticanan. Lisäksi hän on taltioinut 
Mahlerin Das Lied von der Erden ja 
Rückert-laulut sekä tässä konsertissa 
kuultavan Berlioz’n Kleopatran kuole-
man.

Violeta Urmanalle on myönnetty 
Wienin valtionoopperan kamarilaula-
jattaren arvonimi ja Commendatore 
dell'Ordine della Stella d'Italia -arvoni-
mi Italiassa. Kotimaassaan Liettuassa 
hän on saanut Gediminaksen ritarikun-
nan korkeimman kunniamerkin. Lisäksi 
hänelle on myönnetty Lontoon Royal 
Philharmonic Societyn palkinto.

RADION SINFONIAORKESTERI 

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiikki-
kulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari 
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 
2015–2016 orkesteri kantaesittää kuu-
si Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi 
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ohjelmassa on mm. Beethovenin ja 
Prokofjevin pianokonserttoja, Šchu-
mannin ja Brahmsin sinfonioita sekä 
Mendelssohnin oratorio Elias. Vieraaksi 
saapuvat mm. pianistit Murray Perahia, 
Nelson Freire ja András Schiff, kapelli-
mestarit David Zinman, Tugan Sohijev 
ja Mandfred Honeck sekä sopraano 
Karita Mattila ja mezzosopraano Anne 
Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-
bergin, Saariahon, Sallisen, Kai paisen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyk-
sen. Orkesterin levytyksiä on palkittu 
mm. BBC Music Magazine -, Académie 
Charles Cros’n ja MIDEM Classical Award 
-palkinnoilla. Sibeliuksen Lemminkäisen 
ja Pohjolan tyttären levytys oli 
Gramophone-lehden Critic’s Choice jou-
lukuussa 2015. Lisäksi levytys toi RSO:lle 
ja Hannu Linnulle kotimaisen Emma-
palkinnon Vuoden klassinen albumi 
2015 -kategoriassa.

RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kaudella 2015–
2016 orkesteri esiintyy Hannu Linnun 
johdolla Japanissa sekä Itävallassa. 

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.


