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1 JOHDANTO 
 

Väinö Raitio (1891–1945) on yksi kolmesta 1900-luvun alkupuolella vaikuttaneesta 

suomalaisesta modernistisäveltäjästä Ernest Pingoud’n ja Aarre Merikannon ohella. 

Raition tuotanto koostuu orkesteriteoksista, oopperoista sekä pienimuotoisemmista 

piano- ja laulusävellyksistä. Nykyisin ollaan paljolti sitä mieltä, että Raition tuotannon 

musiikillisesti arvokkainta antia ovat suurelle sinfoniaorkesterille sävelletyt runoelmat, 

joista suurin osa valmistui 1920-luvulla. 

Raition orkesterisävellyksiä kuvaillaan usein sointiväriltään impressionistisiksi tai 

ranskalaistyylisiksi sekä toisaalta korostetaan myös teosten Skrjabin-vaikutteita. Soin-

tiväri onkin kieltämättä Raition 1920-luvun musiikissa erittäin keskeisellä sijalla, mistä 

syystä sinfoniaorkesteri oli hänelle kaikkein tyypillisin kokoonpano. Sointivärin kes-

keisen aseman lisäksi Raition musiikille ominaisia piirteitä ovat hitaat tempot ja runsaat 

temponvaihdokset, monikerroksinen paksu tekstuuri, varsinaisten melodioiden puute, 

rytmin hämärtäminen sekä monet massiiviset orkesterinousut. Myös sävelkielen synk-

kyys ja pateettisuus ovat leimaa-antavia Raition musiikille. Edellä luetellut piirteet ovat 

jossain määrin yhteisiä myös muille suomalaisille 1900-luvun alun modernistisille sä-

vellyksille. 

Raitio sai varhaisista teoksistaan varsin hyvää yleisö- ja kriitikkopalautetta, ja 

häntä pidettiin lahjakkaana ja uudenaikaisena säveltäjänä. Erityisesti hänen värikästä 

orkesterinkäsittelyään ihailtiin. Kritiikkien sävy muuttui 1920-luvulla kielteisemmäksi, 

mikä johtuu pääasiassa 16. 11. vuonna 1922 kantaesitetyn orkesteriteos Antigonen 

saamista murska-arvosteluista. Kantaesityksen jälkeisten kritiikkien ja muun kirjoitte-

lun seurauksena Raitio sai vaikeaselkoisen ja modernistisen säveltäjän maineen, joka 

vaikutti hänen myöhempienkin sävellystensä esityksiin ja arviointeihin. Raition kuole-

man jälkeen hänen teoksensa jäivät yhä enemmän unohduksiin, kunnes 1990-luvulla 

virisi uusi kiinnostus säveltäjää ja hänen musiikkiaan kohtaan.  

Suomen musiikin 1920-luvun modernismi ylipäänsäkin oli aikanaan suhteellisen 

marginaalinen ilmiö. Se kesti vain noin vuosikymmenen ajan, ja sen edustajiksi voi-

daan laskea ainoastaan neljä säveltäjää: Ernest Pingoud, Elmer Diktonius, Aarre Meri-

kanto ja Väinö Raitio. Kuitenkin kyseinen tyylisuuntaus osoittautui tärkeäksi kehitys-

vaiheeksi, koska silloin esiteltiin ensi kertaa suhteellisen yhtenäinen joukko sävellyksiä, 
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joissa sointivärin merkitys kohosi aiempaa tärkeämmäksi – joissain teoksissa voitaisi 

sanoa jopa tärkeimmäksi parametriksi. Modernistisen musiikin jakso vaikutti Suomessa 

kuitenkin 1930–40-lukujen perspektiivistä katsottuna tilapäiseltä ja kuriositeetinomai-

seltakin kaudelta, mutta nykyisin 1900-luvun alun modernismi on alkanut kiinnostaa 

tutkijoita yhä enemmän. Kasvava kiinnostus voidaan nähdä seurauksena sille, että mo-

net arvostetut ja tunnetut nykysäveltäjät kirjoittavat paljolti sointiväriin perustuvaa mu-

siikkia. Sointiväri-parametri toimii näin ollen yhtymäkohtana nykyisen ja 1920-luvun 

orkesterimusiikin välillä. Lisääntyneestä kiinnostuksesta kertoo myös se, että vaikka 

Merikanto, Raitio ja Pingoud olivat pitkään unohdettuja säveltäjiä, viime vuosikymme-

nien aikana on julkaistu muutamia heidän musiikkiaan sisältäviä levyjä sekä Raitiota ja 

Merikantoa käsitteleviä tutkimuksia.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Väinö Raition Antigonea op. 23 (1921–22), jo-

ka on edustava esimerkki 1920-luvulla sävelletystä ja esitetystä modernistiseksi luoki-

tellusta orkesterisävellyksestä. Tutkimuksessa selvitetään musiikkianalyysin keinoin 

tämän kolmiosaisen teoksen tematiikan, muodon, soitinnuksen ja harmonian erityispiir-

teitä. Myös Antigonen reseptiohistoriaan tutustutaan, koska teos sai kantaesityksestään 

varsin negatiivisen arvion, mikä puolestaan aiheutti sen, että Väinö Raitioon lyötiin 

vaikeaselkoisen säveltäjän leima. Lisäksi tutkimuksessa on lyhyt katsaus Raition elä-

mään ja säveltäjäkuvaan sekä hänen muiden 1920-luvulla valmistuneiden ja esitettyjen 

teostensa vastaanottoon.  

Jotta Antigone ja sen vastaanotto voidaan asettaa kontekstiinsa, tässä tutkimuk-

sessa tarkastellaan myös yleisemmin suomalaista 1920-luvun musiikin modernismia, 

modernisteiksi luokiteltuja säveltäjiä sekä heidän teostensa vastaanottoa. Myös moder-

nismi-termiin ja sen sisältöön nimenomaan suomalaisen taiteen kontekstissa luodaan 

katsaus. Sen sijaan kansainväliseen (keskieurooppalaiseen) 1900-luvun alun taiteen 

modernismiin ei tässä työssä perehdytä. Myös suomalainen muu kuin modernistinen 

1920-luvun musiikki sekä kaikki kamarimusiikki jätetään tämän tutkimuksen ulkopuo-

lelle. 

Tämän tutkimuksen analyysiosuus on teoslähtöinen. Sävellyksen tematiikkaa tar-

kastellaan motiiveita ja teemoja määrittelemällä, jolloin pääasiallisena analyysimallina 

on Kalevi Ahon (1977) Musiikki-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan ”Motiivit ja 

motiivien muuntuminen” esittelemä motiivianalyysimenetelmä. Antigonen osien jakau-
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tuminen taitteisiin puolestaan perustellaan ennen kaikkea temaattisen materiaalin ja 

sointivärinmuutosten avulla, sillä harmonia ei tässä teoksessa ole funktionaalinen, eikä 

sillä näin ollen ole taiterajoja korostavaa merkitystä. Muoto-osion määrittelyjen apuna 

on jälleen Kalevi Ahon (1982) Musiikki-lehteen kirjoittama artikkeli ”Musiikin muoto-

analyysista”. Orkestraatiota käsittelevä luku on pääasiassa kuvaileva, mutta soitinnuk-

sen myöhäisromanttisia ja impressionistisia piirteitä tarkastellaan kuitenkin Gardner 

Readin (1979) tutkimuksen avulla. Harmonia-luku on niin ikään kuvaileva. Siinä keski-

tytään teoksen harmonialle tyypillisten sointujen ja sointurakennelmien esittelyyn. 

Analyysiluvun tarkoituksena on valottaa Antigonen sävelkielen ominaisluonnetta sekä 

osoittaa siitä niin kutsuttuja modernistisia piirteitä. Koska Antigonen partituuria ei ole 

kustannettu, olen käyttänyt analyysissani Suomen Kansalliskirjaston Väinö Raitio -

arkistossa (COLL. 592) olevaa Raition itsensä tekemää sävellyksen puhtaaksikirjoitusta. 

Alkuperäinen käsikirjoitus, joka sijaitsee Helsingin kaupunginarkistossa kaupunginor-

kesterin nuottiarkistossa, oli tätä tutkimusta tehtäessä käyttämättömissä tulevan kustan-

teen editointityön vuoksi. 

Väinö Raitiosta on tehty ainoastaan yksi laaja tutkimus: Ismo Lähdetien vuonna 

1993 valmistunut lisensiaattitutkielma, joka käsittelee Raition säveltäjäkuvaa. Siinä ei 

kuitenkaan ole teosanalyyseja, vaan pääasiassa pohdintaa sävellysten saamien vastaan-

ottojen vaikutuksesta Raition säveltäjäkuvaan. Toistaiseksi laajin teosanalyysi Raition 

Antigonesta on Kai Maasalon (1969) Suomalaisia sävellyksiä II -kirjan Raitiota käsitte-

levässä osiossa. Analyysi on kuitenkin varsin ylimalkainen, ja esimerkiksi muodon 

rakentumisen kohdalla kyseenalainenkin. Lisäksi Sari Helkala (1981) on tutkinut Anti-

gonessa ilmeneviä ekspressionistisia elementtejä proseminaarityössään. Helkalan ana-

lyysi nojautuu kuitenkin vahvasti Maasalon aikaisempaan kirjoitukseen. Myös Erkki 

Salmenhaaran (1996) kattavassa Suomen musiikin historiaa käsittelevässä kirjassa on 

Raitiota – ja Antigonea – käsittelevä osio, joka on osiltaan ollut vertailumateriaalina 

omalle analyysilleni. Antigonen reseptiohistoriaa olen tutkinut sanoma- ja aikakausleh-

dissä julkaistujen aikalais- ja myöhempien arvioiden pohjalta. 

Väinö Raition elämää käsittelevä luku perustuu paljolti sekä yllämainittuihin 

Lähdetien ja Salmenhaaran kirjoituksiin, mutta myös Raition itsensä kirjoittama suppea 

autobiografia ja Sulho Rannan siitä laajentama kirjoitus Suomen säveltäjiä II -kirjassa 

(1966) ovat olleet biografia-luvun tärkeinä lähteinä. Suurin osa Raition opintoja ja 
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opintomatkoja koskevasta tiedosta on kuitenkin peräisin Kansalliskirjaston arkistoista. 

Muun muassa Väinö Raition (COLL. 592), Toivo Kuulan (COLL. 310) ja Sibelius-

Akatemian (SIBA) arkistojen tiedot sekä Kansallisarkistossa sijaitseva Yrjö Kilpisen 

arkiston kirjemateriaali ovat olleet lähteinä tätä lukua kirjoitettaessa. Suomalaista mu-

siikin modernismia käsittelevä luku perustuu paljolti Salmenhaaran (1996) kirjoituk-

seen, mutta sen lisäksi tärkeinä lähteinä on käytetty Matti Vainion (1976) tutkimusta 

suomalaisen musiikin modernismin synnystä ja varhaisvaiheista, Päivi Huuhtasen 

(1979) väitöskirjatutkimusta suomalaisesta estetiikasta 1900-luvun alkupuolella, sekä 

Mikko Heiniön (1984) väitöskirjaa Innovaation ja tradition idea.  

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä taustaluvussa luodaan katsaus suomalaiseen 

musiikin modernismiin 1920-luvulla esittämällä ensin tulkintoja modernismi-käsitteen 

sisällöstä ja sen käytöstä suomalaisessa tuon ajan taidekeskustelussa. Tämän jälkeen 

tarkastellaan modernismin vastaanottoa yleensä, esitellään sen kannattajia sekä musiik-

kikritiikissä esiintynyttä terminologiaa, joka omalta osaltaan myös selventää moder-

nismia kohtaan koettuja asenteita ja jopa väärinkäsityksiäkin. Luvun viimeisessä osios-

sa tarkastellaan modernismin ilmenemistä suomalaisessa orkesterimusiikissa yksittäis-

ten säveltäjien ja heidän teostensa valossa. Kolmannessa luvussa taustoitetaan Väinö 

Raition elämää, säveltäjäkuvaa sekä hänen musiikistaan löydettyjä muiden säveltäjien 

tai tyylikausien vaikutteita. Luku neljä puolestaan keskittyy Antigone-teoksen synty- ja 

reseptiohistorian tarkasteluun. Synty- ja reseptiohistorialuvussa on otettu huomioon 

Antigonen suomalaiset esitykset sekä niiden konserttiarviot sekä myös 1990-luvulla 

ilmestyneen Raition orkesteriteosten levytyksen Antigonea koskevat arviot. Näiden 

lisäksi mukaan on otettu teosta koskevia arvioita muista kirjoituksista (ei konsertti- tai 

levyarviot). Viides luku on teosanalyysi, jossa tarkastellaan sävellyksen tematiikkaa, 

muotoa, soitinnusta ja harmoniaa. Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen johto-

päätökset. 

Tässä tutkimuksessa kaikki artikkeleista peräisin olevien suorien lainausten kään-

nökset, jos toisin ei mainita, ovat tekijän.  
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2 SUOMALAINEN MUSIIKIN MODERNISMI 1920-

LUVULLA 
 
1900-luvun alun eurooppalaisen estetiikan murroksen vaikutukset alkoivat näkyä Suo-

men musiikkielämässä 1920-luvulla. Maa oli hiljattain itsenäistynyt, josta syystä kan-

sallista identiteettiä tukeva kulttuuri oli voimissaan. Suomen musiikkielämän keskeisin 

nimi oli Jean Sibelius, jonka sävellystyyli oli alettu nähdä eräänlaisena suomalaisen 

taidemusiikin mittana, jota vasten muidenkin säveltäjien musiikkia peilattiin. Sibeliuk-

sen tapaan myös monet muut maassa vaikuttaneet säveltäjät suosivat kansallisia aiheita 

ja romanttista sävelkieltä. Kansallisromanttiseen tyyliin kirjoittavien säveltaiteilijoiden 

rinnalle alkoi heti itsenäistymisen jälkeen ilmestyä myös pääasiassa nuoria säveltäjiä, 

joiden tyyli oli saanut vaikutteita venäläisestä ja keskieurooppalaisesta modernismista. 

Vaikutteita oli toki haettu ulkomailta aikaisemminkin; Suomen syrjäisestä sijainnista ja 

musiikkielämän kehittymättömyydestä johtuen säveltäjät ja sävellysopiskelijat olivat 

matkustaneet ulkomaille –  lähinnä Saksaan, mutta myös Kuulan ja Madetojan jäljissä 

Ranskaan – tutustumaan uusimpiin musiikillisiin virtauksiin.  

Ensimmäisen maailmansodan syttymisen vuoksi Suomesta oli kuitenkin vaikeaa 

päästä enää vuoden 1914 jälkeen Keski-Eurooppaan, ja muun muassa tästä syystä Ve-

näjästä tuli uusi opintomatkojen kohde – tosin vain vähäksi aikaa, sillä vuoden 1917 

vallankumouksen aiheuttamat levottomuudet tekivät opiskelusta hankalaa, ja monet 

palasivatkin Suomeen vain joutuakseen keskelle kotimaisia levottomuuksia. 1920-

luvulla debytoineiden nuorten säveltäjien musiikissa alkoi kuitenkin opintomatkojen 

seurauksena kuulua toisaalta Ranskan ja Venäjän värikkäiden orkestrointiperinteiden, 

toisaalta saksalaisen, myöhäisromantiikan perustalle rakentuneen atonaalisuuden vai-

kutteita. Moderneihin ihanteisiin perustuvaa tyylisuuntaa edustavat teokset saivat osak-

seen pääosin negatiivista kritiikkiä ja ymmärtämättömyyttä, mutta 20-luvulla näitä te-

oksia kuitenkin esitettiin jonkin verran.  

1930-luvulle tultaessa Suomen musiikillinen ilmapiiri muuttui konservatiivisem-

maksi, mikä kenties johtui Euroopan epävakaasta poliittisesta tilanteesta; toista maail-

mansotaa ennakoivat levottomuudet koettiin uhkaksi nuorelle kansalliselle identiteetille, 

jota pyrittiin jälleen tukemaan myös musiikin avulla. Heiniö (1984, 6) puhuu tässä yh-

teydessä ”ikkunoiden sulkemisesta Eurooppaan”, mutta Sarjalan (1986, 77) mukaan 
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kyseessä saattaa olla perspektiiviharha, sillä kansalliset aatteet ja estetiikat nousivat 

suosituiksi länsimaissa yleisesti 1930-luvulla, eikä Suomi ollut näin ollen mikään eri-

koistapaus. Ilmapiirin muutoksesta kuitenkin seurasi, että suomalaisten modernis-

tisäveltäjien oli yhä vaikeampi saada teoksiaan esitetyiksi. Moni heistä muuttikin tyyli-

ään joko tästä tai muista syistä sovinnaisempaan ja kansallisempaan suuntaan, jolloin 

1920-luvulla vallinnut modernistinen estetiikka jäi suhteellisen yksinäiseksi ilmiöksi 

suomalaisen musiikin kehityksessä. (Lopatnikoff 1934, 237; Kuusisto 1966, 7–10; Sar-

jala 1986, 75–77; Salmenhaara 1996, 15–16.) 

 

 

2.1 Modernismi-termin merkitys suomalaisessa taiteessa 

 

Modernismi on monimerkityksinen ja ongelmallinen käsite siinä mielessä, että sen si-

sällön voidaan katsoa olevan aina kulloisestakin ajasta riippuvainen; modernia on kaik-

ki, mikä on uutta. Tämän lisäksi käsitteen määrittelyä hankaloittaa se, että sen merkitys 

on erilainen eri tieteenalojen diskursseissa (Virtanen 2006, 23). Päivi Huuhtanen (1979, 

77–78) esittää, että modernismi-termiä käytetään taiteentutkimuksessa vakiintuneessa 

merkityksessä: ”[v]iitataan tämän vuosisadan [1900-luvun] ’taiteelliseen vallankumo-

ukseen’, ohjelmallisten ’ismien’ kirjavaan ja lyhytikäiseen kudokseen”. Useimmiten 

taiteentutkimuksen piirissä käytetäänkin pelkän modernismi-käsitteen sijaan termiä 

esteettinen modernismi (Virtanen 2006, 24).  

Huuhtanen (1979, 79–84) katsoo avoimen ohjelmallisuuden, käsityksen taiteesta 

ajan peilinä, taideteoksen henkisen sisällön korostamisen sekä (mystis-uskonnollisen) 

elämänpalvonnan olevan modernistisille suuntauksille yhteisiä piirteitä ja avainkäsittei-

tä. Myös Tomi Mäkelä (1990, 13–15) pitää moninaisuutta ja taiteellista uuden etsintää 

1920-luvun ominaisena piirteenä, minkä lisäksi hän nostaa yhdeksi keskeisimmistä 

kehittelyn kentistä taideteoksen materiaalin ja siihen liittyvän muotokielen. Mäkelä 

katsoo, että muun muassa esityskokoonpanot, jotka 1900-luvun alkupuolella pienenivät 

vastareaktiona romantiikan ajan suurikokoisille orkestereille, sekä aiemmasta poikkea-

vat muotoratkaisut edustavat musiikissa taideteoksen materiaalia. Sanna Virtasen (2006, 

24–25) kokoaman esteettistä modernismia kartoittavan katsauksen mukaan ”yksi kes-

keisimmistä aspekteista [modernismin ideologiassa] on tietoinen modernistinen asen-
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ne”, jonka mukaisesti taiteilijat pyrkivät aktiivisesti irti menneisyydestä ja kohti tule-

vaisuutta. Ylläolevien määritelmien mukaisesti modernismia voitaisiin kutsua jonkin-

laiseksi kokoavaksi käsitteeksi, jonka alle mahtuu monenlaisia vanhoista traditioista 

aktiivisesti pois pyrkiviä ja uutta etsiviä suuntauksia.  

Suomessa modernismin tärkeimmäksi suuntaukseksi ja joissain tapauksissa jopa 

synonyymiksi nousee Huuhtasen (1979, 95; 160) mukaan ekspressionismi, joka mainit-

tiin ensi kerran kuvataiteiden – erityisesti Vassily Kandinskyn ja Der Blaue Reiter -

ryhmän vuonna 1914 Helsingissä järjestämän näyttelyn – yhteydessä. Kandinskyn 

(1981) ekspressionistinen ”ohjelmanjulistus”, vuonna 1913 ilmestynyt kirja Über das 

Geistige in der Kunst, oli huomattu Suomessa jo ilmestymisvuonnaan, joten ekspres-

sionismin voidaan sanoa tulleen noteeratuksi maassamme suhteellisen ajankohtaisena 

ilmiönä.  

Matti Vainio (1976a, 15) osoittaa, että vain kaksi vuotta aikaisemmin Suomessa 

oltiin tutustuttu (jälleen kuvataiteiden kautta) tyylisuuntana paljon vanhempaan impres-

sionismiin, joskin musiikissa kyseiset suuntaukset huomattiin muutamaa vuotta kuva-

taiteita jäljessä. Vainio (emp.) toteaakin: ”[h]uomionarvoista on, että kaksi suurtyyliksi 

ja vuosisadan valtavirraksi kasvavaa aatesuuntaa, impressionismi ja ekspressionismi, 

saapuvat Suomeen säveltaiteen alalla lähes yhtäaikaisesti”. Tästä syystä myös impres-

sionismi, jota ei luokitella varsinaisesti modernistiseen suuntaukseen kuuluvaksi ilmi-

öksi, miellettiin Suomessa 1920-luvulla moderniksi tyyliksi. Suomen musiikin impres-

sionismi ja ekspressionismi eivät kuitenkaan ole täysin rinnastettavissa ranskalaisiin ja 

saksalaisiin esikuviinsa. Musiikin impressionismilla yleensä viitataan ainoastaan yhden 

tai kahden säveltäjän (Debussy ja joskus Ravel) tyyliin, ja lisäksi suomalaisten säveltä-

jien impressionistisiksi luokitellut teokset ovat sävelkieleltään tummempia ja  pak-

summin orkestroituja kuin ranskalaisten. Tästä syystä joskus puhutaan niin sanotusta 

pohjoismaisesta romantiikan ja impressionismin sekoituksesta (Maasalo 1969, 189), tai 

pelkästään kolorismista (Lähdetie 1993, 26).  

Myöskään puhtaasti saksalaisten ekspressionistien esikuvien mukaisia teoksia ei 

Suomessa juuri sävelletty.1 Yleistäen voidaan sanoa, että suomalaiset modernistit kes-

kittyivät ohjelmallisten orkesteriteosten säveltämiseen, kun saksalaiset ekspressionistit 

puolestaan käyttivät usein pieniä kokoonpanoja ja absoluuttiseen musiikkiin viittaavia 

                                                
1 Lukuun ottamatta Sulho Rannan ja Aarre Merikannon eräitä kamarimusiikkiteoksia. 
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teosotsikoita. Salmenhaara (1996, 216–217) jaotteleekin ekspressionistiset suuntaukset 

saksalaiseen ja ranskalais-venäläiseen, joiden suurimmat erot esityskoneistojen koon 

lisäksi ilmenevät teosten aihepiireissä; saksalaiset ekspressionistit käyttivät useimmiten 

ei-ohjelmallisia teosotsikoita ja olivat kiinnostuneita ihmisen psykologiaan ja piilota-

juisiin mielen ongelmiin liittyvistä aiheista, kun taas ranskalais-venäläisen ekspressio-

nismin piirissä teosten otsikot otettiin pikemminkin runoudesta, antiikin mytologiasta 

tai muista ulkoisista aiheista. Puhuttaessa ekspressionismista suomalaisen 1920-luvun 

musiikin modernismin yhteydessä viitataan useimmissa tapauksissa ranskalais-

venäläiseen ekspressionismiin ja eritoten Aleksandr Skrjabinin musiikin vaikutteisiin. 

 

 

2.2 Musiikillinen modernismi ja sen vastaanotto Suomessa 
 

Suomalaisesta suhtautumisesta musiikin modernismiin sen aktiivisimman kauden ai-

kaan on vaikea saada tarkkaa kuvaa, mikä johtuu siitä, että nimenomaan musiikin uu-

sista suuntauksista ei syntynyt yleistä ja jatkuvaa keskustelua 20-luvulla. Salmenhaaran 

(1996, 205) mukaan kirjallisuudessa ja kuvataiteissa keskustelua uusista virtauksista 

kyllä virisi, mutta musiikin kohdalla 20-luvun aikalaissuhtautumisesta voidaan saada 

selvää lähestulkoon pelkästään musiikkiarvosteluja lukemalla. 1900-luvun alussa ei 

kuitenkaan ollut vielä erillisten musiikkikriitikoiden ammattikuntaa, mistä puolestaan 

johtuu, että arvosteluja kirjoittivat useimmiten muut säveltäjät tai kapellimestarit. Kos-

ka vanhemman polven säveltäjät eivät pääsääntöisesti omaksuneet modernia sävelkieltä, 

ja koska nuoret säveltäjät, joihin modernistinen estetiikka enemmän vetosi, eivät vielä 

olleet vakiinnuttaneet asemaansa niin, että olisivat toimineet musiikkikriitikoina, arvos-

telijoiden oma musiikillinen maku oli (yleistäen) konservatiivisempi kuin arvosteltavi-

en. Oletettavasti ainakin osittain tästä syystä tiettyjen teosten kritiikit olivat yleissävyl-

tään negatiivisia. Muun muassa Ralf Parland (1946b, 3) arvelee kirjoituksessaan ”Mik-

si modernia säveltaidettamme niin vähän ymmärretään?” syyn modernistisäveltäjien 

unohdukseen johtuvan ”aikaansa seuraavien” taidearvostelijoiden puutteesta. 1920-

luvulla kriitikoina toimivat muun muassa Heikki Klemetti, joka kirjoittamiensa kritiik-

kien valossa profiloituu kaikkein teräväsanaisimmaksi modernismin vastustajaksi, 

Evert Katila, Leevi Madetoja, Ilmari Krohn, joka vanhoillisuudestaan huolimatta pyrki 
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olemaan nuoria kohtaan kannustava, älyllisesti musiikkiin suhtautuva Lauri Ikonen, 

humoristi Martti Paavola sekä Toivo Haapanen, joka Krohnin lailla pyrki suhtautumaan 

kaikkeen musiikkiin puolueettomasti ja ammattitaitoisesti (Kivimaa 1983, 112–116).  

1930-luvulla ilmapiirin muututtua konservatiivisemmaksi 1920-luvun moderniin 

säveltaiteeseen suhtauduttiin jo ohi menneenä ilmiönä. Esimerkiksi Taneli Kuusisto 

(1965, 255) kirjoitti jo vuonna 1932: ”[n]äin 30-luvun perspektiivistä asioita tarkastel-

len näyttää selvältä, että Raitio, Merikanto ja Pingoud esiintyessään vuosikymmenen, 

puolitoista sitten edustivat päättyvää, loppuunsa kehittyvää tyylikautta”. Toivo Haapa-

nen (1940, 145) oli kymmenisen vuotta myöhemmin samaa mieltä: ”1920-luvun val-

lankumouksellisin modernismi kutistuikin itse asiassa jo varsin ahtaitten artististen pii-

rien taiteeksi löytämättä paljonkaan vastakaikua laajoissa kerroksissa, joiden sävelelli-

senä ravintona on ollut pääasiallisesti jazz- ja ’schlager’-musiikki”. Salmenhaaran 

(1996, 409) mukaan 1920-luvun modernismi oli ”kansan syvien rivien kannalta [- -] 

syrjäinen, etäinen ja huonosti tunnettu ilmiö”.  

 

 

2.2.1. Modernismin puolestapuhujia 

 
Modernistisella, tyyliltään usein kansainväliseksi luokitellulla musiikilla oli omana 

aikanaan myös uskolliset puolestapuhujansa. Suomenruotsalaisten taidepiirien Ultra-

aikakauslehdessä ja sitä 20-luvun lopulla seuranneessa Quosegossa sekä suomenkieli-

sessä Tulenkantajat-lehdessä kirjoitettiin paljon modernin taiteen puolesta – olkoonkin, 

että kirjoittajat olivat itse useasti uusia suuntauksia edustavia taiteilijoita.  

Modernistista estetiikkaa puolusti muun muassa säveltäjä Ernest Pingoud, jonka 

voidaan sanoa olleen yksi ahkerimmista musiikkikirjoittajista 1900-luvun alkupuolen 

Suomessa. Pingoud’n kirjoitusten aiheet ulottuvat runoilija-, kirjailija-, taiteilija- ja 

säveltäjähenkilökuvista konserttiarvosteluihin, musiikin estetiikkaan ja jopa musiikki-

koulutuksen uudistamiseen. Teräväsanaisena ja verbaalisesti lahjakkaana kirjoittajana 

Pingoud otti kantaa myös oman aikansa suomalaisen musiikkielämän tapahtumiin. Eri-

toten aikakauslehti Ultran vuoden 1922 kolmannessa numerossa ilmestyneessä artikke-

lissaan ”Kansallinen musiikki” hän arvostelee Suomessa vallalla ollutta taiteellista pat-

riotismia: ”Kansallinen taide on kaiken taiteen lapsuusaste, kotiseututaidetta [Heimats-
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kunst] laajemman mittapuun mukaan”. Vasta kansakunnan kehittyessä ja sen kulttuurin 

edistyessä taidekin alkaa Pingoud’n mielestä päästä eroon kansallisista piirteistään ja 

sen myötä saavuttaa todellista arvoa. Pingoud’n estetiikassa kansalliset aiheet tai niin 

sanottu kansallinen sävelkieli eivät ole näin ollen järin arvokkaita. Sen lisäksi, että mu-

siikin, kuten muunkin taiteen, tulee hänen mukaansa olla kansainvälistä, sen pitäisi 

myös olla idealistista ja sisällökästä: ”Jos kulttuuri suuntautuu käytännöllisiin päämää-

riin ja saavutuksiin – silloin ei taiteella ole suuriakaan mahdollisuuksia”. Suomalaisen 

musiikkielämän ainoaksi kansainvälistä tyyliä noudattavaksi säveltäjäksi Pingoud mai-

nitsee Väinö Raition. (Pingoud 1995, 246–247.) 

Pingoud käsittelee myös useissa kirjoituksissaan uuden musiikin estetiikkaa ja 

modernin taiteen vastaanoton vaikeutta. Esimerkiksi Hufvudstadsbladetissa julkaistiin 

vuosina 1922–23 hänen kolmiosainen artikkelinsa ”Uusi musiikki. Sen halveksijoiden 

sivistyneelle osalle”, jonka kriitikoita käsittelevässä ensimmäisessä osassa hän hyökkää 

voimakkaasti ennakkoluuloisia ja suvaitsemattomia musiikkiarvostelijoita vastaan. 

Pingoud’n käsitys on, että niin sanottu suuri yleisö kykenee kyllä vastaanottamaan ja 

ymmärtämään moderniakin taidetta mainiosti, kunhan ennakkoluuloiset ja omien käsi-

tystensä vangeiksi jääneet kriitikot eivät arvottaisi sitä valmiiksi. Hänen mukaansa hy-

vän kriitikon tulisikin pidättäytyä analysoimasta ja arvostelemasta teoksia omista läh-

tökohdistaan käsin (paitsi musiikin ammattilaisille tarkoitetuissa lehdissä), vaan sen 

sijaan tutkia yleisön reaktioita. Pingoud perustelee väitteensä uuden musiikin vastaan-

ottoa käsittelevän kirjoitussarjansa yleisöä koskevassa toisessa osassa: ”Suuri yleisö-

joukko ei milloinkaan erehdy uuden taideilmiön suuruudesta ja vahvuudesta (nero 

ymmärretään väärin aina vain kritiikin ja järjestäytyneen klikin takia)”. Hän väittää 

myös, ettei väärin ymmärrettyä taidetta ole olemassakaan yleisön kannalta katsottuna, 

sillä ainoastaan kriitikot kykenevät väärinymmärtämään taidetta. Yleisössä säveltäjä 

löytääkin Pingoud’n käsityksen mukaan ”oikeudenmukaisimman ja etevimmän” liitto-

laisensa. Lyhyen elämäkerran Pingoud’sta Suomen säveltäjiä -kirjaan kirjoittanut And-

rej Rudnev (1966, 76) on samaa mieltä ainakin mitä tulee Pingoud’n omaan musiik-

kiin: ”yleisö vastaanotti hänen uudet teoksensa ihastuneemmin kuin virallinen arvoste-

lu”. Pingoud ei kuitenkaan tyytynyt vain kommentoimaan Suomen musiikkielämää, 

vaan laajasti sivistyneenä ja Keski-Euroopassa paljon matkustelleena hän pyrki tuo-

maan esille Suomessa suhteellisen tuntemattomia uuden musiikin ilmiöitä. Esimerkiksi 
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vuonna 1923 Åbo Underrättelser -lehdessä julkaistiin artikkeli ”Musiikillinen vasem-

misto”, jossa Pingoud arvioi Arnold Schönbergin ja Igor Stravinskyn merkitystä uuden 

musiikin kehitykselle. (Pingoud 1995, 164–176; 177–180; 246–247.)  

Pingoud’n lisäksi Sulho Ranta – modernistisäveltäjä hänkin – kirjoitti useita mo-

dernismia puolustavia kirjoituksia enimmäkseen Tulenkantajat-lehteen. Ranta puolusti 

monissa kirjoituksissaan erityisesti Väinö Raition ja Aarre Merikannon musiikkia. Ar-

tikkelissaan ”Quo usque tandem?”, Ranta (1929c, 351) kirjoittaa että ”Raition ja Meri-

kannon [- -] tuotanto on saatava esille. [- -] On köyhäintodistus maamme musiikille 

aina vain näyttää ulkomaalaisille samaa ’kansallista romantiikkaa’ uudestaan ja uudes-

taan vuosikymmenestä vuosikymmeneen”.2 Myös aikaisemmin samana vuonna Tulen-

kantajissa ilmestynyt lyhyt artikkeli ”Muutama miete musiikista” toistaa osittain samaa 

aihepiiriä, mutta tässä kirjoituksessa Ranta myös pyrkii selittämään modernismia luki-

joilleen vetoamalla siihen, että ”[j]onkun sävelteoksen ’uudenaikaisuus’ riippuu mel-

kein yksinomaan niistä (ajallisista ja paikallisista) olosuhteista, missä se esitetään ja 

miten se esitetään”, ja että kolmisointukin oli ”kaikki kaatava keksintö silloin kun ters-

siä pidettiin ’epäpuhtaana intervallina’” (Ranta 1929a, 125).  

Niin ikään Tulenkantajissa samana vuonna julkaistussa kirjoituksessaan ”Atonaa-

lisuus on kuollut – eläköön atonaalisuus!” Ranta (1929b, 259–260) pyrkii selittämään 

atonaalisuuden luonnetta: ”[- -] lopullista atonaalisuutta ei ole olemassa. On vain 

enemmän tai vähemmän selvää [- -] tonaalisuutta”, ja että ”atonaalisuus on vain tekota-

pa”. Kirjoituksessaan Ranta myös korostaa tekotavan ja teoksen sisällön yhteyden tär-

keyttä, jolloin atonaalisuus tekotapana tulee hyväksyä, jos musiikin sisältö sitä vaatii. 

Kaikenkaikkiaan Rannan kirjoitusten sävy on selittelevä tai jopa anteeksipyytävä, ikään 

kuin hän ei itsekään oikein uskoisi modernistisen musiikin estetiikkaan per se, vaan 

haluaisi vakuuttaa sekä lukijat että myös itsensä kyseisen tyylisuunnan oikeutuksesta 

osoittamalla sen olevan itse asiassa perinteisemmän estetiikan muunnos tai laajennus 

tai vetoamalla taideteoksen sisällölliseen aihepiiriin, joka oikeuttaa estetiikan käytön.  

Tulenkantajat-artikkeleiden lisäksi Ranta toi suomalaisia modernistisäveltäjiä tu-

tuksi myös Suomen Musiikkilehdessä 20-luvun lopulla julkaistussa 

saan ”Muutamia uusinten suuntain suomalaisia säveltäjiä” sekä samassa lehdessä 30-

luvun alkupuolella ilmestyneessä artikkelissa ”Piirteitä sodanjälkeisestä nuoremmasta 

                                                
2 Kaikki tämän luvun sitaattien kursivoinnit ovat alkuperäisiä. 
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suomalaisesta säveltaiteesta”. (Ranta 1927, 187–188; 1932, 118–122, 127.) Nuorem-

paan säveltäjäpolveen kuuluva Nils-Eric Ringbom (1932, 6; 8) puolestaan koetti Tulen-

kantajien vuoden 1932 näytenumerossa ilmestyneessä ”Musiikin tonaalisuusprobleema 

II. Tonaalisuus – Atonaalisuus – Ulkotonaalisuus” selittää lukijoilleen tonaalisuuden ja 

atonaalisuuden käsitteitä, sekä osoittaa, että erilaiset taideteosta kuvailevat ”ismit” ja 

teoriat seuraavat vasta varsinaisen taideteoksen syntymän jälkeen.  

1920-luvun modernismi sai kuitenkin odottaa yleistä hyväksyntäänsä aina 50- ja 

60-luvuille asti, jolloin Suomeen rantautui jo toinen modernismin aalto happeningei-

neen ja lastenkamarikonsertteineen. Muun muassa Ralf Parland (1946b, 3) ja Olavi 

Ingman (1947, 39–40) joutuivat puolustamaan 1920-luvun modernistista musiikkia 

vielä 1940-luvun loppupuolella; Parland tivasi vuoden 1946 Kuva-lehden numerossa 11 

syitä siihen, miksi Rannan, Merikannon, Raition ja Pingoudin sävellyksiä ei vieläkään 

esitetä. Hän kirjoittaa kiihkeään sävyyn siitä, kuinka historia toistaa itseään modernien 

säveltäjien kohtaloissa ja nostaa esimerkiksi nykyisin suuresti arvostetun, mutta köy-

hyydessä kuolleen Beethovenin.3 Vuoteen 1946 mennessä sekä Raitio että Pingoud 

olivat myös jo kuolleet, mutta Parlandin huolena on, etteivät Aarre Merikanto ja Sulho 

Ranta joutuisi kokemaan samaa kohtaloa. Hän lopettaa kirjoituksensa haasteenomai-

seen kysymykseen: ”täytyykö modernin säveltäjän ensin tulla valituksi manalle men-

neiden akatemiaan ennen kuin hänet huomataan ja esitetään?”.  

Olavi Ingman (1947, 39–40) reagoi Parlandin artikkeliin Musiikki-lehdessä. 

Vuonna 1947 ilmestyneessä kirjoituksessaan Ingman sanoo yhtyvänsä Parlandin mieli-

piteisiin, mutta jatkaa vertaamalla Suomen konservatiivista musiikkielämää muihin 

maihin: ”[t]osiasia on, että modernistinen suuntaus jatkuu edelleenkin ja täysin elin-

voimaisena – muualla, ei meillä.” Ingmanin mielipide on, että Suomen musiikkielämän 

kehitys on vaarassa, jos 20-luvun modernismia ei tunneta eikä tunnusteta, sillä onhan 

kehityksen kannalta välttämätöntä tuntea myös taiteen lähihistoriaa. Lisäksi hän arvelee, 

että nopeasti tapahtuneen taiteen estetiikan murroksen ”lopullinen kypsyminen ja sees-

tyminen” tulee viemään runsaasti aikaa.  

 

 

                                                
3 Luultavasti Parland tarkoittaa tässä Mozartia eikä Beethovenia, joka kuitenkin oli kuollessaan varsin 
arvostettu. 
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2.2.2 Musiikkikritiikissä käytetystä terminologiasta 
 

1920-luvulla modernistiset suuntaukset olivat siinä määrin uusia ilmiöitä Suomessa, 

että niitä kuvaamaan syntynyt terminologia oli vielä vakiintumatonta ja nykyperspek-

tiivistä katsottuna osittain virheellistäkin. Tästä syystä on paikallaan selventää muuta-

mia seuraavan luvun teosarvostelujen yhteydessä ilmeneviä käsitteitä ja niiden 1920-

luvun merkityksiä.  

Atonaalisuus-termi oli hyvin suosittu modernia musiikkia kuvaava käsite 1920-

luvulla. Sitä kuitenkin käytettiin sekä nykyisessä merkityksessään että kuvaamaan esi-

merkiksi poly- ja vapaatonaalista tai toisaalta runsaasti kromatiikkaa sisältävää musiik-

kia. Erkki Salmenhaaran (1996, 185) mukaan Ernest Pingoud oli ensimmäinen, joka 

käytti termiä sen vakiintuneessa merkityksessä vuosina 1922 ja 1923 ilmestyneissä 

artikkeleissaan, ja muut kirjoittajat omaksuivat termin nykyisen käyttöyhteyden vasta 

paljon myöhemmin. Käsitteiden sekaannuksesta kertoo sekin, että Sulho Ranta vielä 

vuonna 1932 kirjoitti Aarre Merikannon säveltävän 12-säveljärjestelmällä – ”jolla ly-

hyesti sanottuna tarkoitetaan kaikkien kromaattisen asteikon sävelten muodosta-

maa ’sävellajia’, tavallaan siis sävellajittomuutta” (Ranta 1932, 119). Vuoden 1929 

kirjoituksessaan Ranta (1929b, 259–260) sen sijaan määritteli atonaalisuuden ”peite-

tyksi” (lainausmerkeissä myös Rannan tekstissä) tonaalisuudeksi, jossa tonaalisuutta 

on ”järkytetty” ja dissonanssien purkautumissäännöt ”jätetty oheen” sekä musiikin te-

kotavaksi, ”jonka oikea sovelluttaminen, ’oikea käyttäminen’ antaa sille elämisen oi-

keuden”.  

Atonaalisuus-termin lisäksi kritiikeissä usein törmää käsitteeseen ”ultramoderni” 

(tai joskus ”ultra-uudenaikainen”), jolla tarkoitettiin kaikkein uusinta ja moderneinta 

sävelkieltä. Tämä termi on mahdollisesti peräisin aikakauslehti Ultrasta, joka toimi 

vuonna 1922 modernin taiteen äänenkannattajana. Ruotsinkielisen Ultran aktiivisim-

piin kirjoittajiin kuuluivat muun muassa Hagar Olsson, Edith Södergran, Rabbe 

Enckell, Henry Parland sekä Elmer Diktonius, ja yhtenä tärkeimmistä Ultrassa keskus-

telluista teemoista oli ekspressionismi, josta Matti Vainion (1976a, 35) mukaan ei 

Suomessa oltu aikaisemmin yhtä perusteellisesti keskusteltu. Tästä syystä on myös 

mahdollista, että ”ultramodernilla” viitattiin ekspressionistisia piirteitä sisältäviin teok-

siin. Ultra ilmestyi vain neljän kuukauden ajan, mutta siitä huolimatta sen voidaan kat-
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soa olleen erittäin merkityksellinen modernististen taiteilijoiden keskustelufoorumi – 

etenkin kun se myöhemmistä seuraajistaan Quosegosta ja Tulenkantajista poiketen 

sekä ruotsinkielisyydestään huolimatta kattoi sekä suomen- että ruotsinkieliset moder-

nistipiirit. (Emt., 39.)  

Vasemmistomusiikki ja bolshevikkimusiikki olivat myös usein moderneista teok-

sista käytettyjä määreitä. 1920-luvun alkupuolella nuoressa Neuvostoliitossa kukoisti-

vat monet edistykselliset taidesuuntaukset, mistä saattaa johtua, että vasemmistomu-

siikki-termiä käytettiin yleensä synonyyminä uudenaikaiselle musiikille. Useimmiten 

termin käyttöön ei liittynyt poliittista vivahdetta, mutta myös muutamia poikkeuksia oli; 

esimerkiksi Elmer Diktonius, joka oli poliittiselta vakaumukseltaan kommunisti, näki 

Matti Vainion (1976b, 31; 48) mukaan tietyissä edistyksellisissä säveltäjissä myös tai-

pumuksia kommunistiseen ideologiaan. Diktonius yhdistikin mieluusti kannattamansa 

taiteen modernismin ja poliittisen vasemmistolaisuuden yleiseksi vallankumousta ihan-

noivaksi idealismiksi. Myös Salmenhaara (1996, 193) osoittaa, että vasemmistomu-

siikki-termiä käytettiin joskus poliittisessakin merkityksessä – tosin Salmenhaaran kir-

joittamassa tapauksessa, jossa Heikki Klemetti sisällytti poliittisen vivahteen Ernest 

Pingoud’n musiikkia koskevaan arvosteluunsa, tulkinta oli selkeästi virheellinen, sillä 

bolshevikkivallankumousta Venäjältä pakoon lähtenyt Pingoud tuskin oli kommunisti.  

Usein kritiikeissä käytettiin myös muista taiteenlajeista – erityisesti kuvataiteista 

– peräisin olevia käsitteitä. Tällainen määre oli muun muassa Diktoniuksen ja Pin-

goud’n teoskritiikeissä muutaman kerran esiintynyt termi kubismi. Toisin kuin eräät 

muut kuvataiteista alkaneet suuntaukset ja niitä määrittelevät ”-ismit” (esimerkiksi im-

pressionismi), kubismi ei kuitenkaan vakiintunut musiikkiterminä. Sillä ei myöskään 

viitattu mihinkään tiettyyn uuden musiikin ilmiöön, vaan termiä käytettiin vain osoit-

tamaan teosten käsittämättömyyttä ja uudenaikaisuutta. Sävellyksiä, joita kuvailtiin 

kubistisiksi, kutsuttiin usein samassa yhteydessä myös futuristisiksi. Futurismi-käsitettä 

käytettiin sittemmin jonkin verran myös musiikista, joskin se tarkentui määrittelemään 

lähinnä urbaania koneromantiikkaa edustavia teoksia, joita puolestaan eivät Suomen 

1920-luvun modernistisäveltäjät olleet kirjoittaneet. Salmenhaara (1996, 201) esittää, 

että ensimmäinen suomalainen koneromantiikkaa edustava teos olisi Pingoud’n orkes-

terirunoelma4 Suurkaupungin kasvot, joka valmistui vasta 1930-luvun loppupuolella. 

                                                
4 Teos oli alun perin orkesterirunoelma, mutta sitä esitettiin – kuten muutamia muitakin Pingoud’n teok-



 17 

Vuonna 1918 Pingoud (1995, 162) kuitenkin kirjoitti estetiikkaansa valottavassa artik-

kelissa ”Ei hyökkäys – ei puolustus”, että futurismi-termin käyttö ei kuulunut esteetti-

seen diskurssiin. 

 

 

2.3 Modernismi 1920-luvun suomalaisessa orkesterimusiikissa 

 
Suomalaisista modernistisäveltäjistä useimmin mainitaan kolmikko Ernest Pingoud, 

Aarre Merikanto ja Väinö Raitio. Nämä säveltäjät loivat tämän tutkimuksen kannalta 

mielenkiintoisimmat teoksensa juuri 1920-luvulla. Lisäksi suurin osa mainitun kolmi-

kon teoksista edustaa orkesterimusiikkia5, joka sai aikanaan – muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta – nihkeän vastaanoton. Edellämainittujen lisäksi olen ottanut tämän 

luvun säveltäjäesittelyihin mukaan myös Elmer Diktoniuksen siitäkin huolimatta, että 

hänen lyhyen säveltäjänuransa aikana kirjoittamansa suppea tuotanto ei käsitä ollen-

kaan orkesterimusiikkia. Diktonius puolustaa kuitenkin paikkaansa modernistien jou-

kossa, sillä hän oli ensimmäinen syntyperäisesti suomalainen säveltäjä, joka toi esille 

1920-luvun modernistisia ihanteita edustavia sävellyksiä.  

On toki muistettava, että kansallisromanttisesta sävelkielestä poikkeavia teoksia 

sävelsivät muutkin kuin Raitio, Merikanto, Pingoud ja Diktonius; impressionistisia 

piirteitä oli ollut jo aikaisemmin 1910-luvulla ainakin Jean Sibeliuksen (muun muassa 

Aallottaret ja Dryadi), Erkki Melartinin (Marjatta-legenda, useat pianoteokset), Toivo 

Kuulan (Metsässä sataa, Hiidet virvoja viritti, useat pianoteokset), Ilmari Hannikaisen 

(pianoteokset) sekä Selim Palmgrenin (pianokonsertot) musiikissa. Ekspressionismin 

henkeä on puolestaan Sibeliuksen vuonna 1911 säveltämässä neljännessä sinfoniassa, 

joka sai myöhempien ekspressionististen sävellysten lailla osakseen varautuneen vas-

tanoton. Kansallisromantikko Leevi Madetoja puolestaan sävelsi 1920-luvun lopulla 

Raition tyyliä lähenevän balettipantomiimin Okon Fuoko. Lisäksi liedsäveltäjä Yrjö 

Kilpisen teoksissa on havaittavissa modernistisia piirteitä. (Haapanen 1940, 149–151; 

Salmenhaara 1996, 38; 63–102; 297–300.) Raition, Pingoud’n ja Merikannon jälkeen 

                                                                                                                                         
sia – balettina. Suurkaupungin kasvot on Pingoud’n tunnetuin teos.  
5 Aarre Merikanto sävelsi kyllä jonkin verran kamarimusiikkiakin, mutta voidaan olettaa, että kiinnostus 
kamarimusiikkia kohtaan syntyi hänellä Schott-kilpailun menestyksen myötä, ja ilman kilpailua hän olisi 
kenties pitäytynyt orkesterimusiikin säveltämisessä.  
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modernistista sävelkieltä puolestaan jatkoivat Sulho Ranta, jonka teosten reseptiohisto-

ria on kuin kärjistys kaikkien modernistiemme kohtalosta; hän sai tuskin koskaan luet-

tavakseen positiivisia arvioita, sillä jos teoksia ei kritisoitu negatiivisesti, niistä ei kir-

joitettu lainkaan (Salmenhaara 1996, 342–349), sekä huomattavasti myönteisemmän 

säveltäjänkohtalon kokenut Uuno Klami.  

Tässä luvussa olevat säveltäjät esitellään siinä järjestyksessä, jossa he toivat esille 

modernistisia teoksiaan Suomen musiikkielämässä. Väinö Raition 1920-luvun musii-

kista kerrotaan luvussa 3.  

 

 

2.3.1 Ernest Pingoud 
 

Pietarilaissyntyinen Ernest Pingoud (1887–1942) emigroitui Suomeen Venäjän vallan-

kumouksen ja Suomen sisällissodan jälkimainingeissa vuonna 1918. Sekä Matti Vaini-

on (1976a, 131), Kai Maasalon (1969, 166) että Erkki Salmenhaaran (1996, 165) mu-

kaan juuri Pingoud tutustutti suomalaisen yleisön uudentyyppiseen musiikkiin. Tästä 

syystä edellä mainitut kirjoittajat katsovat suomalaisen musiikin modernismin kauden 

alkaneen Pingoud’n ensikonsertista Helsingissä. Pingoud’n tiedetään opiskelleen kou-

lunkäyntinsä ohessa Pietarin konservatoriossa Anton Rubinsteinin, Nikolai Rimski-

Korsakovin sekä Boris Glazunovin oppilaana, sekä myöhemmin ylioppilaaksitulonsa 

jälkeen Saksassa Hugo Riemannin ja Max Regerin johdolla. Musiikkiopintojen ohessa 

Pingoud ehti opiskella Saksassa myös teologiaa, vuoritiedettä, filosofiaa, kielitiedettä, 

fonetiikkaa ja Saksan kirjallisuutta sekä kirjoittaa muutamaan venäjän- ja saksankieli-

seen lehteen musiikkiaiheisia artikkeleita. Pingoud’lla oli näin ollen paitsi kansainväli-

nen ja perusteellinen säveltäjänkoulutus, myös laaja yleissivistys. (Rudnev 1966, 72; 

Kerttula 1971, 12; Salmenhaara 1996, 167.) 

Pingoud’n ensimmäisessä sävellyskonsertissa Helsingissä 16. marraskuuta vuon-

na 1918 esitettiin orkesteriteokset Prologue symphonique op. 4 (1915) La dernière 

aventure de Pierrot op. 6 (Pierrot’n viimeinen seikkailu 1916)6, Confessions op. 5 

(Tunnustuksia 1915–16) ja Danse macabre op. 10 (1918, uusittu versio 1933) sekä 

                                                
6 Teos tunnetaan myös nimellä La Mort de Pierrot – Pierrot’n kuolema. Osasta Pingoud’n sävellyksiä on 
käytössä sekä teoksen alkuperäiskielinen (useimmiten ranskan- tai saksankielinen) nimi että suomennos.  
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ensimmäinen pianokonsertto op. 8 (1917). Säveltäjä itse johti Helsingin kaupunginor-

kesteria Ernst Lingon toimiessa pianosolistina. (Vainio 1976a, 131; Salmenhaara 1996, 

169–170.) Suomen oloihin konsertissa esitettyjen teosten sävelkieli oli ennen kuule-

mattoman modernia, eikä kritiikki suhtautunut konserttiin kovinkaan suopeasti. Pin-

goud’n musiikkia luonnehdittiin muun muassa ultramoderniksi, ”ekstreemiksi”, kubis-

tiseksi ja futuristiseksi, ja lisäksi hänen sanottiin ”heittävän harmonian vanhat opit me-

nemään” (Salmenhaara 1996, 170–171). Vanhoillisimmat kriitikot puhuivat jopa kaoot-

tisuudesta ja luotaantyöntävästä estetiikasta. Ainoastaan Toivo Haapanen osasi suhteut-

taa kriitikoiden ja yleisön ymmärtämättömyyden Suomen eristyneisiin ja konservatiivi-

siin musiikkioloihin. Salmenhaaran (emp.) mukaan niin kriitikoiden syytökset Pin-

goud’n modernismista ja ”äärimmäisyyksien tavoittelusta” kuin heidän kiitoksensa 

säveltäjän taidokkaasta orkesterinkäsittelystäkin toistuivat samantyyppisinä myös 

myöhempien konserttien arvosteluissa. Pingoud itse lienee ollut tyrmistynyt musiikkin-

sa saamasta huonosta vastaanotosta, sillä hän kirjoitti Svenska Tidningeniin artikke-

lin ”Ei hyökkäys – ei puolustus”, jossa hän selittää musiikkiestetiikkaansa suomalaisel-

le yleisölle ja pyytää, ettei hänen musiikkiaan ”verrattaisi ’kauniiseen, harmoniseen, 

hyvään ja hyvin soivaan’ musiikkiin” (Pingoud 1995, 162–163).  

Ensimmäistä sävellyskonserttia seurasi toinen jo seuraavan vuoden alkupuolella 

(12. helmikuuta 1919). Tässä konsertissa esitettiin orkesterifantasiat Un Chevalier sans 

peur et sans reproche op. 12 (Ritari peloton ja nuhteeton 1918) sekä Mysterium op. 13 

(1919), joka perustuu Pingoud’n veljen Nikolain uskonnolliseen runoon. Toisen kon-

sertin arvostelut eivät olleet aivan yhtä ärhäköitä kuin ensimmäisen, ja tällä kertaa radi-

kaalia sävelkieltä kiitettiin jopa mielenkiintoiseksi. Vanhoillisesta musiikkimaustaan 

tunnettu Heikki Klemetti tosin syytti Pingoudia musiikillisesta vasemmistolaisuudesta 

ja materialistisuudesta. 

1920-luvun alussa Pingoud järjesti vielä neljä muuta toisiaan nopeassa tahdissa 

seuraavaa sävellyskonserttia Helsingissä. Näistä ensimmäisessä, 13. päivänä maalis-

kuuta vuonna 1920 pidetyssä konsertissa kantaesitettiin Pingoud’n yksiosainen ensim-

mäinen sinfonia op. 18 (1920) sekä runoelma Flambeaux éteints op. 14 (Sammuneet 

soihdut 1919)7. Sinfonia sai kriitikoilta osakseen suorastaan murskaavan vastaanoton, 

mikä saattoi johtua osittain myös siitä, että vain lyhyen aikaa aikaisemmin oli kantaesi-

                                                
7 Teos tunnetaan myös nimellä Les aveugles – Sokeat.  
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tyksensä saanut Sibeliuksen viides sinfonia. Sibeliuksen menestyksen myötä Suomeen 

muodostuneesta sinfonia-lajityypin korkeasta arvoasemasta luultavasti johtuu, että krii-

tikot suhtautuivat erittäin nuivasti Pingoud’n lajityypin perinteestä poikkeavaan teok-

seen. Yksiosainen sinfonia etääntyy muotonsa ja teemankäsittelynsä puolesta sinfonia-

traditiosta niin paljon, että muutamien kriitikoiden mielestä teosta ei pitäisi edes kutsua 

sinfoniaksi vaan pikemminkin sinfoniseksi runoelmaksi tai luonnokseksi. (Salmenhaara 

1996, 193–194; Vainio 1976a, 135–136.) 

Seuraavassa sävellyskonsertissa (23. helmikuuta 1922) kantaesityksensä saivat 

uudet teokset toinen pianokonsertto op. 22 vuodelta 1921 sekä sinfoninen runo Profeet-

ta op. 21 (1921). Kritiikit toistuivat aikaisemmista sävellyskonserteista tutuilla tavoilla; 

Pingoud’n mielikuvitusta ja orkesterinkäsittelyä kiiteltiin, mutta edelleenkin sävelkieltä 

luonnehdittiin ”ultramoderniksi” ja äärimmäisen uudenaikaiseksi. Myös teosten muo-

don epäyhtenäisyyttä ja episodimaisuutta moitittiin. Heikki Klemetti jopa kehoitti sä-

veltäjää olemaan vastedes kirjoittamatta uusia pianokonserttoja. (Salmenhaara 1996, 

194–195; Vainio 1976a, 137.) Pingoud ei kuitenkaan noudattanut Klemetin neuvoja, 

vaan sävelsi vielä samana vuonna yhden pianokonserton lisää. Teos esitettiin hänen 

sävellyskonsertissaan Berliinissä 22. maaliskuuta vuonna 1923. (Salmenhaara 1996, 

195–197.) 

Berliinissä kantaesityksensä saanut kolmas pianokonsertto op. 23 esitettiin yhdes-

sä toisen sinfonian op. 20 (1921) kanssa Pingoud’n seuraavassa sävellyskonsertissa 

kolmantena huhtikuuta vuonna 1924 Helsingissä. Vaikka toinen sinfonia on neliosai-

nen, saavat yhteen soitettavat osat ja lukuisat temponvaihdokset Salmenhaaran (emt., 

197) mielestä aikaan vaikutelman vapaasta assosiaatiosta. Aikalaisarvostelijoista Toivo 

Haapanen on sitä mieltä, että uusi sinfonia on atonaalinen ja vasemmistolainen, kun 

taas konsertto edustaa ”tavallista musiikkia”. Tämän kaksijakoisuuden Haapanen kat-

soo olevan osoitus taiteellisen keskittymisen puutteesta. 1920-luvun viimeisessä Pin-

goud’n teoksille omistetussa sävellyskonsertissa huhtikuun 28. päivänä 1925 sen sijaan 

esitettiin kaksi jo 1910-luvulla Pietarissa valmistunutta, mutta Suomessa vielä esittämä-

töntä teosta. Vuonna 1917 sävelletty kolmiosainen orkesteriteos Hymnen an die Nacht 

op. 9 (Hymnejä yölle) edustaa Salmenhaaran (emt., 197–198) mukaan ”varhaisteosten 

runollista, haaveellista ajattomuuden kaipuuta” ja dramaattista myöhäisromantiikkaa, 

kun taas vuonna 1918 sävelletty Viisi sonettia kamariorkesterille op. 11 lähenee pelkis-
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tyneisyydessään toisen Wienin koulun säveltäjien varhaiskauden teoksia. Viisi sonettia 

kamariorkesterille on Pingoud’n tuotannossa kuriositeetti siinä mielessä, että hän 

yleensä kirjoitti sävellyksensä suurelle sinfoniaorkesterille.  

Näiden kuuden sävellyskonsertin lisäksi muutama Pingoud’n teos esitettiin kau-

punginorkesterin toimesta muissa yhteyksissä 1920-luvulla. Orkesteriteos Le Sacrifice8 

op. 17 (1919) esitettiin kaupunginorkesterin konsertissa 16. marraskuuta vuonna 1924. 

Sittemmin teosta on esitetty muun muassa balettina. Vuosien 1923–27 välillä valmistu-

neen kolmannen sinfonian op. 27 esitti niin ikään kaupunginorkesteri joulukuun en-

simmäisenä päivänä vuonna 1927. Pingoud itse kuvailee Leo Funtekille omistetun 

kolmannen sinfoniansa edustavan keskitettyä tyyliä ja mainitsee finaalin olevan sen 

tärkein osa. Ilman opusnumeroa on sen sijaan jäänyt sävelrunoelma Cor ardens (Pala-

va sydän) vuodelta 1927, joka Salmenhaaran (1996, 199) mukaan on tyyliltään pelkis-

tetympi kuin Pingoud’n aikaisemmat teokset. Palava sydän esitettiin 18. päivänä huh-

tikuuta vuonna 1929, ja kriitikkona toiminut Leevi Madetoja totesi teoksen pohjalta 

uskovansa säveltäjän olevan jonkinlaisessa tyylillisen kehityksen taitekohdassa. Pin-

goud ei kuitenkaan muuttanut tyyliään oleellisesti sovinnaisempaan suuntaan, vaan 

jatkoi 30-luvulla ja 40-luvun alkupuolella uskollisena modernistisille ihanteilleen. 

(Emt., 199–203.) 

 
Modernistisia suuntauksia kuvaavista termeistä Pingoud’n musiikkiin on useimmin 

liitetty määre ekspressionismi, ja muun muassa Matti Vainio (1976a, 138) esittää Pin-

goud’n olleen Suomessa ensimmäinen säveltäjä, jonka musiikki liittyy uuden Wienin 

koulun ekspressionismiin. Kai Maasalon (1969, 166) käsitys puolestaan on, että vaikka 

Pingoud’n sävellyksissä onkin havaittavissa selkeitä ekspressionistisia piirteitä, hänen 

tyyliään ei kuitenkaan voi yksiselitteisesti määritellä ekspressionismiksi, vaan siinä 

esiintyy merkkejä monista muistakin vuosisadan alun suuntauksista. Maasalo (emt., 

170–173) määrittelee Pingoud’n musiikin tyylipiirteiksi muun muassa edistyksellisen, 

monipuolisen ja dissonansseja suosivan soinnunkäytön, moninaiset melodiatyypit, ryt-

min vähäisen merkityksen, teosten kokonaismuodon rapsodisuuden, suhteellisen sup-

peakestoiset, mutta suurelle orkesterille sävelletyt teokset sekä taidokkaan instrumen-

toinnin.  Pingoud’n runsaan tuotannon pääpaino on sinfonisissa runoissa, minkä lisäksi 

                                                
8 Teos tunnetaan myös nimillä Idoli ja Epäjumala.  
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siihen sisältyy niin absoluuttista orkesterimusiikkia kuin yksinlauluja ja pianoteoksia-

kin.  

Pingoud’n ensimmäisten konserttien arvostelut olivat aikanaan varsin kärkeviä, 

koska niissä esitetyt teokset edustivat Suomessa vielä tuntematonta keskieurooppalaista 

modernia suuntausta. Kuitenkin hän sai myös puolelleen joukon kriitikoita, jotka olivat 

vakuuttuneita Pingoud’n lahjakkuudesta. 1930-luvun konservatiivisessa ilmapiirissä 

Pingoud’n teokset jäivät kuitenkin lähes täysin unohduksiin, eikä hänen musiikkinsa 

vielä nykyäänkään ole järin tunnettua tai soitettua. (Maasalo 1969, 169.) Rudnevin 

(1966, 75; 78) mukaan puolestaan Pingoud’n musiikin suosio kasvoi vähitellen, kunnes 

1940-lukua lähestyttäessä arvostelut olivat jo ”kauttaaltaan myönteiset”. Vaikka Pin-

goud oli suomalaisista modernistisäveltäjistä se, jonka voidaan sanoa tuoneen suunta-

uksen Suomeen, hän on jäänyt Raitiota ja Merikantoa tuntemattomammaksi. Osaksi 

tämä saattaa johtua myös siitä, että monet kirjoittajat eivät miellä Pingoudia suomalai-

seksi säveltäjäksi. 

 

 

2.3.2 Elmer Diktonius 
 

Termi ekspressionismi mainitaan Pingoud’n lisäksi useimmiten myös puhuttaessa El-

mer Diktoniuksen (1896–1961) musiikista. Alun perin säveltäjänä debytoinut mutta 

sittemmin runoilijaksi siirtynyt Diktonius aloitti musiikkiopinnot Helsingin musiik-

kiopistossa vuoden 1915 syyskuussa. Musiikkiopistossa Diktonius opiskeli pianon- ja 

viulunsoittoa, säveltapailua, teoreettisia aineita, musiikin historiaa sekä vuodesta 1916 

lähtien sävellystä. Diktoniuksen sävellyksenopettajana toimi Vainion (1976b, 26) tut-

kimien Sibelius-Akatemian matrikkelitietojen mukaan koko opiskeluajan Erik Furuh-

jelm, mutta myös Erkki Melartinin kanssa käytyjen taideteoreettisten ja säveltämistä 

koskevien keskustelujen voidaan sanoa vaikuttaneen hänen musiikkiinsa. (Emt., 21–26; 

Salmenhaara 1996, 207.) 

Diktoniuksen ensiesiintyminen säveltäjänä tapahtui musiikkiopiston oppilaskon-

sertissa toukokuun 30. päivänä vuonna 1918. Tuolloin esitettiin hänen jo ennen mu-

siikkiopintojen aloittamista säveltämänsä pianosarja E-duuri. Sarja otettiin vastaan suh-

teellisen myönteisesti, joskin teosta moitittiin uhkarohkeaksi yritykseksi, joka johtaa 



 23 

säveltäjän ”ennennäkemättömän” modernistisen sävelkielen pariin. Matti Vainion 

(1976b, 237) mukaan teos on kuitenkin kypsymätön ja epäyhtenäinen oppilastyö, jota 

ei voi kutsua rohkeaksi tai modernistiseksi. Diktoniuksen toinen julkinen esiintyminen 

säveltäjänä sen sijaan on syynä siihen, että hänet ylipäätään muistetaan suomalaisessa 

kulttuurihistoriassa myös säveltäjänä, sillä konsertin saaman murskaavan arvostelun 

jälkeen Diktonius siirtyi katkeroituneena runouden pariin jättäen säveltämisen koko-

naan. Tästä puolestaan johtuu, että hänen musiikilliset aikaansaannoksensa ovat jääneet 

suhteellisen vähäisiksi. Sulho Ranta (1927, 187) harmittelee Diktoniuksen sävellysuran 

loppumista: ”Nuorelle musiikillemme olisi hänen älyperäinen temperamenttinsa var-

maan ollut ainoalaatuinen lisä”.  

Diktoniuksen toinen sävellyskonsertti pidettiin vuoden 1920 toukokuun neljänte-

nä päivänä Helsingin musiikkiopiston oppilaskonsertissa. Tuolloin esitettiin hänen 

kuusi yksinlauluaan: Kring valnötsträdets tomma grenar (W. Ekelund), ’S ist stille (G. 

Gezelle), Ögon blå (J. Wecksell), Det första vårregnet (W. Ekelund), Ich höre Hörner 

blasen (G. Gezelle) sekä Väntan (G. Fröding). Laulut esitti tenori Alexis af Enehjelm 

Leo Funtekin toimiessa säestäjänä. (Vainio 1976b, 258; 260.) Yksinlaulut saivat osak-

seen tyrmäävän arvostelun. Niitä kutsuttiin muun muassa ”äärimmäisen vasemmistolai-

siksi”, värittömiksi, ”erinomaisen poikkeuksellista tyyliä edustaviksi”, alkeellisiksi, 

futuristisiksi, kubistisiksi sekä ultramoderneiksi. Diktoniuksen sointuyhdistelmiä puo-

lestaan luonnehdittiin spekulatiivisiksi ja sävelkieltä yleensä ottaen niin hurjaksi eks-

pressionismiksi, että Pingoud’n musiikki sen rinnalla vaikuttaa suorastaan klassiselta. 

Jotkut arvostelijat sentään myönsivät Diktoniuksella olevan säveltäjänlahjoja, mutta 

hänen opettajaansa sen sijaan moitittiin siitä, että hän oli antanut oppilaansa omaksua 

tällaisen ”luonnottoman tyylikokeilun”. Sen sijaan sekä af Enehjelm että Funtek saivat 

osakseen varsin positiiviset arviot. (Vainio 1976b, 260–268; Salmenhaara 1996, 209–

210.)  

Matti Vainion (1976b, 329–336) mukaan Diktoniuksen yksinlauluille tyypillisiä 

piirteitä ovat muun muassa modaalisuus tai bitonaalisuus tonaalisuuden sijaan, lauluää-

nen asteittainen kulku ja harvat hypyt, runotekstin ja musiikin tunnelman kiinteä yhteys, 

yksinkertainen rytmiikka, syllabinen äänenkuljetus, terssittömät septimi- tai noonisoin-

nut, kadensaalisten sointukulkujen puuttuminen, muodon kolmitaitteisuus, tiuhaan tois-

tuvat tahtilajin vaihdokset, jotka eivät ole kuitenkaan rytmin hahmottamisen kannalta 
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järin tärkeitä sekä ”epäitsenäiset lied-klisheet”. Sulho Rannan (1927, 187) mukaan Dik-

toniuksen tyyliä on vaikea luokitella mihinkään tyylikategoriaan: ”se on vain yleisesti 

uutta ja rohkeaa”. Erkki Salmenhaara (1996, 210) puolestaan on sitä mieltä, että Dik-

toniuksen laulut ovat kiinnostavampia todisteina uudenlaisen musiikillisen sanonnan 

etsinnästä Suomessa kuin varsinaiselta musiikilliselta arvoltaan.  

Diktoniuksen tiedetään ihailleen Arnold Schönbergin ja Aleksandr Skrjabinin 

musiikkia, ja vaikka 1900-luvun alun suomalaisessa musiikkikeskustelussa termi va-

semmistomusiikki tarkoitti yleensä kaikkea modernia musiikkia, Diktonius liitti sekä 

Schönbergin että Skrjabinin musiikkiin poliittisen vasemmistolaisen aspektin. Vainio 

(1976b, 48) esittääkin, että Diktoniuksen aate oli vallankumous sinänsä – sekä taiteelli-

nen että poliittinen vallankumous olivat näin ollen Diktoniukselle ainakin jossain mää-

rin yhteneviä. Samaa todistaa Sulho Ranta (1927, 187), jonka mukaan Diktonius olisi 

joskus todennut: ”Jag älskar en enda -ism: revolutionism”. Modernistisista suuntauksis-

ta ekspressionismi kuitenkin kiinnosti Diktoniusta eniten. Hänen vallankumousihan-

teensa mukaan ekspressionistisen taiteen lähtökohta ja sisältö on aina taistelu ja kaaos, 

joiden avulla vanhat tyylit hajotetaan ja vasta sitten kyetään luomaan uutta ja edisty-

mään.  

Matti Vainio (1976b, 52–53) on kuitenkin sitä mieltä, että nimenomaan säveltäjä-

nä Diktonius oli kuin olikin perinteisiin sidottu, ja vasta siirryttyään runouden piiriin 

hän kykeni luomaan poliittiseen suuntautumiseensa rinnastettavissa olevaa radikaalia 

taidetta. Myös Taneli Kuusisto (1965, 256) kirjoittaa, että Diktoniuksen edustama mo-

dernismi olisi romantiikan jatketta, joskin ”äärimmäistä”. Joka tapauksessa Diktoniuk-

sen sävellyskonserttinsa johdosta saamansa tyrmäävät arvostelut ja kritiikeissä esiinty-

neet musiikin luonnehdinnat ovat saaneet aikaan sen, että hänet mainitaan suomalaisis-

ta 1900-luvun alun modernistisista säveltäjistä puhuttaessa. Ilman niitä säveltäjä Dikto-

nius olisi mitä luultavimmin unohdettu ja jätetty vielä selkeämmin runoilija Diktoniuk-

sen varjoon. (Vainio 1976b, 88; 186–190.) 
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2.3.3 Aarre Merikanto 
 

Opiskeltuaan ensin omin päin ja isänsä johdolla musiikin teoriaa Aarre Merikanto 

(1893–1958) aloitti opinnot Helsingin musiikkiopistossa vuonna 1912. Heti puolen 

vuoden opintojen jälkeen hän kuitenkin lähti opiskelemaan musiikin teoriaa ja sävellys-

tä Pingoud’nkin opettajana toimineen Max Regerin johdolla Leipzigin kuninkaalliseen 

konservatorioon. Regerin sävellysopetuksen lisäksi Stephan Krehlin perusteellisten 

kontrapunktioppien ansiona voidaankin pitää Aarre Merikannon myöhempää sävellys-

teknistä taituruutta. (Merikanto & Rautio 1966, 173.) 

Ennen varsinaisia musiikkiopintoja Merikanto kuitenkin jo debytoi säveltäjänä. 

Vuoden 1912 maaliskuussa esitettiin hänen ensimmäinen oopperansa Helena, jonka 

libreton oli kirjoittanut Jalmari Finne. Tämä yksinäytöksinen ooppera sai huomattavasti 

julkisuutta etukäteen osittain siksi, että samassa tilaisuudessa kantaesitettiin Sibeliuk-

sen Rakastava-sarja ja osittain siksi, että Suomen musiikkiväki oli kiinnostunut kuule-

maan, minkälaista musiikkia sai aikaan kuuluisan ja rakastetun Oskar Merikannon poi-

ka. Vaikka Merikannon Helena ei kuulukaan tämän kirjoituksen aihepiiriin, se on syytä 

mainita siksi, että kritiikeissä mainittiin jo Merikannon 1920-luvun musiikille tyypilli-

siä piirteitä. Pienoisoopperassa oli kriitikoiden mukaan omaperäisyyttä, rohkeita inter-

valleja, tavallisuudesta poikkeavaa soinnutusta sekä ”huomattavaa keksinnän kukkeut-

ta”. Merikanto itse kuvailee teoksensa tyyliä:  

 
”Oopperani musiikki oli tyyliltään atonalismia lähentelevää. Mistä olin tuon radikaalin suunnan 

itseeni imenyt, en taida selittää. En ainakaan ollut koskaan sitä kuullut, en edes kuullut kerrotta-

van, että sellaista muuallakin olisi ollut. Se oli veressäni, ja siten on selitettävissä myöhemmätkin 

poikkeamiseni ’radikalismiin’.”  

 

Myöhemmin Merikannon tyyli muuttui Regerin oppien seurauksena perinteisempään 

suuntaan, mutta palautui jälleen 20-luvun teoksissa modernistiseen sävelkieleen. (Me-

rikanto & Rautio 1966: 173; Salmenhaara 1996, 233–236; Heikinheimo 1985, 53–55; 

118.) 

Palattuaan Leipzigistä vuonna 1915 Merikanto lähti jatkamaan sävellysopintojaan 

Venäjälle Heikinheimon (1985, 124) arvion mukaan siksi, että ensimmäinen maailman-

sota esti jatko-opiskelut Pariisissa. Yksityisesti suoritetut opinnot Sergei Vasilenkon 
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johdolla Moskovassa painottuivat instrumentaatioon. Heikinheimon (emt., 164–170) 

biografiassa olevien kirjesitaattien valossa voidaan päätellä, että Moskovassa säännölli-

sesti esillä ollut Skrjabinin musiikki oli herättänyt Merikannossa hieman kaksijakoisia 

tunnelmia; hän kirjoitti Skrjabinista paljon ja osittain kiittävästikin, mutta toisaalta 

myönsi, ettei ”niistä kappaleista juuri hullua hurskaammaksi tule…” Lisäksi Merikanto 

kirjoitti kuulemastaan Rimski-Korsakovin ja Rahmaninovin musiikista. Sekä Heikin-

heimo (emp.) että Salmenhaara (1996, 244) ovat sitä mieltä, että huolimatta ilmeisestä 

kiinnostuksestaan Skrjabinia kohtaan Merikanto ei saanut hänen musiikistaan juurikaan 

vaikutteita. Merikannon (Merikanto & Rautio 1966, 173) oman luonnehdinnan mukaan 

opinnot Venäjällä aiheuttivat vanhan kontrapunktia painottaneen tyylin osittaisen väis-

tymisen harmonian ja sointivärin tieltä.  

Merikannon 1920-luvulla säveltämistä teoksista moni esitettiin vasta vuosia tai 

vuosikymmeniä myöhemmin. Esimerkiksi ooppera Juha op. 25 (1920–22), jota usein 

pidetään Merikannon kiinnostavimpana teoksena, esitettiin vasta vuonna 1958 radiossa 

ja 1963 näyttämöllä. Oopperan jälkeen valmistuivat V. A. Koskenniemen runoihin sä-

velletyt orkesterisäestykselliset laulut Ekho (1922) ja Syyssonetti (1922), joita Heikin-

heimo (1985, 255) luonnehtii ”kahdeksi upeimmaksi suomalaiseksi sävellykseksi lajis-

saan”. Ne esitettiin vuonna 1922 samassa konsertissa kuin Väinö Raition Antigone. 

Vaikka Merikannon laulut eivät herättäneet niin suurta keskustelua jälkikäteen kuin 

Raition teos, niidenkään arvosteluja ei voida sanoa järin kannustaviksi, sillä lauluja 

luonnehdittiin vaikeasti esitettäviksi, koulukuntamusiikiksi sekä liian konstaileviksi. 

Säveltäjän orkesterinkäyttöä kuitenkin kiiteltiin värikkääksi. Salmenhaara (1996, 257) 

vertaa Merikannon perinteisestä tonaalisuudesta irtautuneita lauluja Schönbergin 1910-

luvun tuotantoon, kun taas Maasalo (1969, 239) nimeää Ekhon Merikannon ”vallan-

kumoussävellykseksi”. (Salmenhaara 1996, 255–257; Heikinheimo 1985, 255; 259.) 

Vuonna 1923 valmistui Merikannon alun perin kolmanneksi sinfoniaksi aikoma 

mutta sittemmin nimeltään Fantasiaksi muuttunut teos. Se jäi Juha-oopperan lailla esit-

tämättömäksi pitkäksi aikaa, kunnes viimein vuonna 1952 Tauno Hannikainen esitti 

sen Helsingissä. Maasalo (1969, 222–223) kuvailee teosta vaikuttavaksi orkesteri-

runoelmaksi, jossa soitinnus on paksua ja kokoonpano jättiläismäinen. Salmenhaara 

(1996, 287) puolestaan rinnastaa Fantasian soitinnusratkaisuja Juha-oopperaan ja 

luonnehtii teosta: ”[- -] intohimoisen ekspressionistisen ilmaisupaineen toteutuksena 
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Fantasia on vaikuttava teos, joka ilmaisukeinojensa lähes raa’assa voimassa ja karheu-

dessa ylittää Raition samanaikaisten orkesterifantasioiden reviirin”.  

Fantasiaa seuraavana vuonna (1924) Merikanto kirjoitti jo kolmannen version 

orkesteriteoksestaan Pan op. 28. Se esitettiin vuonna 1925 marraskuussa Helsingin 

Kaupunginorkesterin sinfoniakonsertissa, jonka johti Robert Kajanus. Aikalaisarvoste-

lut olivat jälleen Toivo Haapasen kritiikkiä lukuun ottamatta varsin negatiivisia. Seppo 

Heikinheimon (1985, 269–270) mukaan impressionistisia piirteitä sisältävä Pan on 

edustava näyte Merikannon 1920-luvun tyylistä, kun taas Kai Maasalo (1969, 224) 

liittää teoksen motiivikäsittelyltään ja rakenteeltaan Ekhon ja Fantasian yhteyteen. Pan 

on kuitenkin hänen mukaansa atonaalisuutta hipovan harmonisen rakenteensa puolesta 

näitä muita teoksia modernimpi. Erkki Salmenhaara (1996, 288) luonnehtii Panin sä-

velkieltä vapaaksi atonaalisuudeksi, mutta on eri mieltä Heikinheimon kanssa teoksen 

impressionistisuudesta; Salmenhaaran mukaan Pan on ”kudosteknisesti” jo jotain muu-

ta kuin impressionismia. Teos esitettiin myös vuonna 1927 Pohjoismaisilla musiikki-

päivillä Tukholmassa, jossa se sai osakseen sapekkaat arvioinnit. Pania luonnehdittiin 

kritiikeissä irvokkaaksi ja ”kansainvälisen kakofonismin ja puhtaan ja sekoitetun atona-

lismin edustajaksi”. Lähes kaikki muutkin Suomea edustaneet säveltäjät ja heidän työn-

sä teilattiin. (Emt., 288–289; Heikinheimo 1985, 280–281; 308–313.) Merikanto on itse 

ilmoittanut pitävänsä Pania yhtenä onnistuneimmista teoksistaan (Merikanto & Rautio 

1966, 174). 

Merikannon 1920-luvun orkesterituotanto jatkui vuonna 1927 valmistuneella 

kolmiosaisella Sarjalla I orkesterille9, jonka soitinnuksen hän uudisti vuonna 1931. 

Teos sisältää Salmenhaaran (1996, 267) mukaan piirteitä sekä Merikannon 1920- että 

30-lukujen tyyleistä. Seuraavana vuonna puolestaan valmistui teos, jota Heikinheimo 

(1985, 316) luonnehtii Fantasian ja Panin ohessa yhdeksi Merikannon merkittävim-

mistä orkesteriteoksista. Kyseessä on Sinfoninen harjoitelma, jota Merikanto on haas-

tattelussa kutsunut kaikkein radikaaleimmaksi teoksekseen, ja josta hän kommentoi 

teosluetteloonsa seuraavaa: ”[e]sittämätön ja niin jääköönkin. Ja jää ikuisiksi ajoiksi! Ei 

sitä kumminkaan kukaan ymmärrä”. Varmistaakseen, että teos tosiaankin jäisi esittä-

mättä Merikanto leikkeli partituurista sieltä täältä sivuja pois. Merikannon entinen op-

pilas Paavo Heininen kuitenkin rekonstruoi Sinfonisen harjoitelman vuonna 1981, ja se 

                                                
9 Teos tunnetaan vaihtoehtoisesti myös nimellä Partita per orchestra.  
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kantaesitettiin seuraavana vuonna. (Salmenhaara 1996, 267; Heikinheimo 1985, 316–

317.)  

Heikinheimon (emp.) siteeraama Heininen kuvailee Sinfonista harjoitelmaa Me-

rikannon rohkeimmaksi teokseksi, joka on ”olennaisesti atemaattinen”, kun taas Hei-

kinheimo itse on sitä mieltä, että atemaattisuudesta ei ole tämän teoksen kyseessä olles-

sa syytä puhua. Hänen mielestään kyse on pikemminkin teemojen ”yleisen karakteris-

tiikan” samankaltaisuudesta sekä yhtenäisestä tunnelmasta. Salmenhaara (1996, 289–

290) puolestaan luonnehtii teosta Merikannon vakavimmaksi teokseksi, joka tyylinsä 

puolesta lähenee Schönbergin vapaata atonaalisuutta huolimatta siitä, ettei Merikanto 

tiettävästi koskaan omaksunut suoranaisia vaikutteita Schönbergiltä.  

Merikannon viimeinen 1920-luvun orkesteriteos, Notturno vuodelta 1929, esitet-

tiin vuonna 1930. Heikinheimo (1985, 334) kuvailee teoksen tunnelman olevan ”kuin 

suoraan hautausmaalta”, kun taas Kai Maasalo (1969, 226) kiinnittää huomiota sävel-

lyksen raskaaseen ”kompakteja, lineaarisesti liikkuvia soitinryhmiä” sisältävään soitin-

nukseen. Eräänlaiseksi epilogiksi Merikannon 20-luvun tuotannossa Notturnoa kutsuva 

Salmenhaara (1996, 291) puolestaan kuvailee teosta vaikuttavaksi, tempoltaan rauhalli-

seksi, kudokseltaan pelkistetyksi sekä sointikuvaltaan pehmeäksi ja matalaksi, mutta 

harmonialtaan erityisen rikkaaksi sävellykseksi.   

 

Merikanto ei liiemmin ollut kiinnostunut impressionismin tai ekspressionismin kaltai-

sista määreistä, joilla säveltäjien tyylejä kuvailtiin. Hän piti ainakin vielä 1920-luvulla 

päämääränään säveltää vain omille esteettisille prinsiipeilleen uskollisia teoksia. (Hei-

kinheimo 1985, 277–278; Merikanto & Rautio 1966, 176) Esikuvia ja ihailun kohteita 

Merikannolla toki oli:  

 
”Onhan ollut muitakin musiikin suurmiehiä, joita olen jumaloinut: Beethoven, Brahms, Reger, 

Verdi, Puccini, Bartók, Ravel ja useat venäläiset säveltäjät, mutta heille en ole ollut palvonnassani 

yhtä uskollinen kuin ihailemalleni omalle mestarillemme [Sibeliukselle].” (emt., 172) 

 

Merikannon itsensä mainisemien säveltäjien lisäksi hänen tyylillisiksi esikuvikseen 

ovat muut kirjoittajat maininneet ennen kaikkea Skrjabinin, mutta myös Wagnerin, 

Schönbergin, Bergin, Hindemithin ja ooppera Juhan ollessa kyseessä myös Janáčekin. 

(Maasalo 1969, 212–213; Vainio 1976, 128–129; Salmenhaara 1996, 281–296.)  
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Yllämainituilta säveltäjiltä saatujen tyylivaikutteiden lisäksi Merikannon musiik-

kia on luonnehdittu varsin moninaisin määrein. Sulho Ranta (1927, 187) kuvailee Me-

rikantoa rohkeaksi ja voimakkaaksi säveltäjäksi, jonka teoksissa esiintyy saksalaisen 

ekspressionismin tapaan atonaalista kontrapunktia. Pari vuotta myöhemmin Ranta 

(1932, 119) väittää Merikannon jopa käyttäneen teoksissaan 12-säveljärjestelmää, jolla 

hän kuitenkin tarkoittaa sävellajittomuutta, ei suinkaan Schönbergin dodekafoniaa. 

Nikolai Lopatnikoff (1934, 238) puolestaan kuvailee Merikannon sävellystyyliä ”kes-

kieurooppalaiseksi suuntaukseksi” ja niiden tunnelmaa askeettiseksi ja puhtaaksi. Lo-

patnikoff myös toivoo Merikannon mielenkiintoisen musiikin saavuttavan tunnustusta 

Suomen ulkopuolella. Toivo Haapasen (1940, 148) mukaan Merikannon 20-luvun tyyli 

on lähellä atonaalisuutta, kun taas Taneli Kuusisto (1966, 10) kutsuu Merikannon sä-

velkieltä saksalaissävyiseksi. Bo Wallner (1968, 69–70) kuvailee Merikantoa ”sointivä-

ristä humaltuneeksi10 sensualistiksi”, joka olisi noussut Suomessa hyvinkin merkittä-

väksi musiikkihenkilöksi, jos hänen teoksiaan olisi esitetty enemmän. Myös Maasalo 

(1969, 212) kiinnittää huomiota sointiväriin ja teosten impressionismi-vaikutteisiin. 

Muita Merikannon 20-luvun teosten yhteydessä mainittuja tyylipiirteitä ja sävellyskei-

noja ovat muun muassa polytonaalisuus, rikas tematiikka, monipuolinen orkesterin-

käyttö, tanhuaiheet, sävellajittomuus, tritonus-motiivit sekä atemaattisuus (Vainio 1976, 

129–130; Maasalo 1969, 212–213). 

1930-luvulle tultaessa Merikannon, kuten niin monen muunkin suomalaisen sä-

veltäjän tyyli kuitenkin muuttui konventionaalisemmaksi ja enemmän kansallisia aihei-

ta sisältäväksi. Tällöin katsottiin hänen 20-luvun tyylinsä olleen jonkinlainen kehityk-

sen kannalta välttämätön välivaihe. Sulho Ranta (1946, 92) puolustelee vielä 1940-

luvun puolivälissä Merikannon ”atonaalista kautta” näin:  

 
”[- -] säveltäjän kehityksen kannalta tuo kausi voi ehkä tuntua vähän liiankin pitkältä ja pitkälle 

vieneeltä, mutta samalla se kaikessa kaaoksenomaisuudessaan selvensi ja syvensi säveltäjän käsi-

tystapaa ja lisäsi tietenkin vielä hänen teknillisten keinojensa määrää.” 

 

Merikannon 1920-luvun teokset jäivät suurimmaksi osaksi aikanaan esittämättä ja nii-

hin suhtauduttiin Rannan tavoin varauksella, mutta nykyisin juuri tuon kauden teoksia 

                                                
10 ”klangberusad” 
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pidetään hänen arvokkaimpina ja vahvimpina sävellyksinään. (Heikinheimo 1985, 14; 

Salmenhaara 1996, 276; Virtanen 2006, 93–94.) 
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3 VÄINÖ RAITIO 

 

3.1 Raition elämästä  
 

Väinö Eerikki Raitio syntyi Sortavalassa 15. 4. 1891 seminaarinjohtaja Kosti Raition ja 

Elin os. Eriksonin 11-lapsiseen perheeseen. Sortavalasta perhe muutti ensin Raaheen ja 

sen jälkeen Jyväskylään, jossa Väinö Raitio aloitti koulunkäyntinsä. Musiikki oli koko 

perheen tärkeä harrastus, ja Raition ollessa kahdeksanvuotias hänen äitinsä alkoi opet-

taa hänellekin pianonsoittoa. (Lähdetie 1993, 60.)  

Raition ollessa vielä koulussa, hänen vanhempi veljensä Eino opiskeli viulunsoit-

toa Helsingin musiikkiopistossa. Loma-aikoina veljen ollessa kotona, Raitio kertoo 

saaneensa kuulla ”melkein kaikki klassillisen viulukirjallisuuden parhaat teokset”. Hän 

myös säesti veljeään vuorotellen äitinsä kanssa sekä konserteissa että kotona. (Raitio & 

Ranta 1966, 104.) Eino Raitio (s.a.) mainitsikin ystävälleen Toivo Kuulalle kirjoitta-

massaan kirjeessä, että ”Väinö veljeni aikoo käydä tänä talvena muutamia kertoja täällä 

[Helsingissä] ottamassa ohjausta Ekmanin edessä pianon soitossa. Hän säestää minua 

jo aikalailla, taitaa tulla pianisti siitä pojasta.”  

Lyseoaikana Raitio (Raitio & Ranta 1966, 104–105) haaveilikin pianistin urasta 

ja kävi kerran kuussa Karl Ekmanin luona Helsingissä pianotunneilla. Hän myös soitti 

pianoa triossa veljiensä Einon (viulu) ja Volmarin (sello) kanssa. Myöhempien sävel-

lysopintojen kannalta varsin hyödyllistä lienee ollut klassiseen sinfoniaohjelmistoon 

tutustuminen soittamalla niitä nelikätisinä pianosovituksina luokkatoveri Ilmari Hanni-

kaisen kanssa. Lyseossa ollessaan Raitiota alkoi kiinnostaa pianonsoiton lisäksi yhä 

enemmän myös säveltäminen, ja hän opiskelikin kenraalibassoa Ludvig Kesäniemen 

johdolla sekä kirjoitti lauluja isänsä runoihin.  

Tuohon aikaan musiikki kiinnosti Raitiota enemmän kuin koulu ja opiskelu, ja 

lopulta reputettuaan kaksi kertaa ylioppilaskirjoituksissa matematiikan tentin hän sai 

isältään luvan lähteä Helsingin musiikkiopistoon opiskelemaan musiikin teoriaa ja sä-

vellystä. Toivo Kuulan Raition varhaisista sävellyksistä lausumat rohkaisevat sanat 

vaikuttivat kenties myös osaltaan isän suostumukseen. (Raitio & Ranta 1966, 104–105.) 

Raitio aloitti opintonsa Helsingin musiikkiopistossa vuonna 1911. Hän opiskeli 

vuosien 1911–1915 aikana sävellystä ensin Erkki Melartinin, ja vuonna 1915 Erik Fu-
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ruhjelmin johdolla. Muita Melartinin tai Furuhjelmin johdolla opiskeltavia oppiaineita 

olivat musiikin teoria, soinnutus, kontrapunkti, soitinnus, partituurinanalyysi ja yleinen 

musiikkioppi. Lisäksi Raitio opiskeli säveltapailua Olga Tawaststjernan, musiikin his-

toriaa Heikki Klemetin, pianonsoittoa P. von Katwykin ja Eino Lindholmin, yhteissoit-

toa Viktor Novačekin ja Leo Funtekin sekä urkujensoittoa Olga Tawaststjernan johdol-

la. (SIBA.)  

Raition musiikkiopisto-opinnot päätti vuonna 1916 pidetty ensikonsertti, jossa 

esitettiin diplomityö pianokonsertto (solistina Ernst Linko), Runoelma sellolle ja orkes-

terille (solistina Bror Persfelt), viulusonaatti (Eino Raitio, viulu sekä Leo Funtek, pia-

no) sekä orkesteriteos Fantastinen tanssi. Robert Kajanus johti Helsingin kaupunginor-

kesteria. Konsertti sai Raition (Raitio & Ranta 1945, 105) mukaan ”yllättävän hyvän, 

suorastaan erinomaisen menestyksen”.  

Vuosien 1916 ja 1917 vaihteessa Raitio lähti Venäjälle jatkamaan opintojaan. 

Hän opiskeli puoli vuotta Moskovassa professori A. Iljinskin johdolla. Opinnot painot-

tuivat kontrapunktiin, mutta kontrapunktiopetuksen lisäksi Raitio pääsi erään musiik-

kimesenaatin ansiosta ilmaiseksi kuuntelemaan Sergei Koussevitzkyn johtamia orkeste-

rikonsertteja. Koussevitzkyn orkesterin ohjelmisto painottui  uuteen musiikkiin, ja 

etenkin Aleksandr Skrjabin oli tuolloin Moskovassa pinnalla säveltäjän hiljattain tapah-

tuneen kuoleman johdosta. Voidaankin olettaa, että Raitio sai paljon virikkeitä tulevalle 

tyylilleen juuri tältä opintomatkalta. Venäjän vallankumouksen aiheuttaman epävakaan 

tilanteen takia Raitio joutui kuitenkin lähtemään jo vuonna 1917 takaisin Suomeen. 

(Raitio & Ranta 1966, 105–106; Lähdetie 1993, 65.) 

Seuraavat opintomatkansa 11  Raitio teki vuonna 1920 12  Berliiniin ja vuosina 

1925–26 (Pesoniuksen rahaston myöntämän 10 000 markan apurahan turvin) Pariisiin. 

Tarkkoja dokumentteja siitä, mitä Raitio Berliinissä kuuli, ei ole säilynyt, mutta hän 

kirjoitti Yrjö Kilpiselle, että Berliinissä voi kuulla musiikkia ”niin paljon kuin ikänä 

haluttaa (vähemmän kuitenkin modernia)” (Raitio 4. 4. 1920). Pariisin matkansa jäl-

keen hän mainitsi haastattelussa kuulleensa muun muassa Florent Schmittin, Maurice 

Ravelin, Claude Debussyn, Vincent d’Indyn sekä Albert Rousselin musiikkia. Näistä 

                                                
11 Matti Vainio (1976a, 139) ja Sulho Ranta (1946, 85) mainitsevat Raition käyneen sodan jälkeen myös 
Pariisissa, mutta Raitio itse ei mainitse matkaa kirjoituksissaan, ja Lähdetie (1993, 69) pitääkin tietoa 
muiden lähteiden puutteen vuoksi epävarmana. 
12 Raitio (Raitio & Ranta 1966, 106) muistaa opintomatkansa olleen vuonna 1921, mutta hänen Yrjö 
Kilpiselle Berliinistä kirjoittamansa postikortit on päivätty maalis- ja huhtikuulle vuonna 1920. 
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säveltäjistä Florent Schmitt oli tehnyt Raitioon suurimman vaikutuksen. (”Fermaatti” 

1926, 79; Salmenhaara 1996, 230.)  

Salmenhaaran (2002, 5) mukaan ennen Pariisin matkaa Raitiolle oli kuitenkin jo 

kehittynyt vahva omanlaisensa sävellystyyli, joka ilmeni useissa 20-luvulla syntyneissä 

värikkäissä orkesteriteoksissa. Näin ollen Pariisin matkaa ei voida pitää Raition tyylin 

kehityksen kannalta niin oleellisina kuin Moskovan- ja Berliinin matkoja. Lähdetien 

(1993, 67) mukaan on kuitenkin mahdollista, että Raitio kuuli Skrjabinin ja Debussyn 

musiikkia jo ennen opintomatkaansa Moskovaan, sillä Helsingin kaupunginorkesterilla 

oli ohjemistossaan mainittujen säveltäjien teoksia jo syksyllä 1915. Berliinin- ja Parii-

sin matkojen välisen ajan Raitio asui Helsingissä ”vaatimattomassa ’boksissa’ säveltä-

en ja aina vain säveltäen” (Raitio & Ranta 1966, 106). Tuona aikana Raitio sävelsi suu-

ren osan merkittävimmistä 1920-luvun orkesteriteoksistaan; muun muassa Fantasia 

estatica (1921), Antigone (1922), Kuutamo Jupiterissa (1922) sekä Fantasia poetica 

(1923) syntyivät tuolloin. Lukuvuoden 1922–23 aikana Raitio lisäksi opiskeli Helsin-

gin lukkari- ja urkurikoulussa varmistaakseen itselleen toimeentulon. Lukkari- ja urku-

rikoulun päästötodistuksen Raitio sai keväällä 1923, mutta hän ei koskaan harjoittanut 

urkurin ammattia. Vuonna 1925 Raitio solmi avioliiton Enne os. Palménin kanssa, mut-

ta liitto päättyi pian avioeroon. (Salmenhaara 1996, 218–225.) 

Tultuaan Pariisista vuonna 1926 Raitio muutti Viipuriin ja toimi siellä musiik-

kiopistossa teoreettisten aineiden opettajana aina vuoteen 1932 asti. Silloin hän irtisa-

noi itsensä työstään musiikkiopistossa muuttaakseen takaisin Helsinkiin ja mennäkseen 

naimisiin hammaslääkäri Hildur Pourun kanssa. Avioliitto, joka jäi lapsettomaksi, sol-

mittiin vuonna 1933. Tästä lähtien Raitio toimi vapaana säveltäjänä Kordelinin rahas-

ton myöntämien apurahojen, valtion säveltäjäeläkkeen sekä vaimonsa tulojen turvin. 

Sivutyökseen Raitio kirjoitti Aika (1932–33) ja Naamio (1934–39) -lehtiin musiikkiar-

vosteluja. (Raitio & Ranta 1966, 106–107; Salmenhaara 1996, 111; 2002, 5–6.)  

Raitio oli lapsuudesta lähtien ollut varsin sairaalloinen, ja 1940-luvulla erilaiset 

sairaudet heikensivät häntä entisestään. Hän kuoli 10. syyskuuta vuonna 1945, vain 54-

vuotiaana, äkillisesti ilmenneen ja (Hildur Raition kertomuksen mukaan) väärin hoide-

tun luusyövän heikentämänä (Paasio 1980, 23).  
Lukuisista kirjoituksista käy ilmi, että Väinö Raitio oli luonteeltaan hyvin työteli-

äs, sulkeutunut ja syrjäänvetäytyvä. Jopa niinkin varhain kuin vuonna 1920-
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kirjoitetussa artikkelissa (Katila 1920, 173) häntä kuvataan perinpohjaiseksi, tutkivaksi, 

mietiskeleväksi ja kriittiseksi. Myös vuosina 1941 (Raition täyttäessä 50 vuotta) ja 

1945 (hänen kuoltuaan) lehdissä ilmestyneiden artikkeleiden perusteella saa hyvän ku-

van Raition luonteesta ja persoonallisuudesta. Kirjoitusten pohjalta piirtyy kuva henki-

löstä, joka oli hiljainen ja vaatimaton, mutta samalla myös itsepäisen ja ehdottoman 

uskollinen omille ihanteilleen ja mielipiteilleen. (SML 1941, 62; Ranta 1941, 55–57; 

1946, 89; Raitio & Ranta 1966, 108; Palola 1945; Karila 1945; Suomalainen 1945, 95; 

Merikanto 1945, 183–184; Parland 1946a.) Säveltäjän leski Hildur Raitio kertoo Paula 

Paasion (1980, 22) haastattelussa:  

 
Väinö ei osannut eikä tahtonut pyrkiä reklaamin avulla esiin. Itsensä esiintuominen oli hänelle 

vastenmielistä, jopa normaali ihmisten keskeinen kanssakäyminen ja seurustelu outoa. Jos uppoaa 

kaulaansa myöten luovaan työhön, unohtaa kaiken ympärillään, jää helposti syrjään ja yksinäisek-

si [- -] Väinöllä oli tapana sanoa, että vain musiikki puhukoon hänen puolestaan, ei siinä muuta 

puhumista ja selittämistä tarvita.  

 

Sulho Rannan (Raitio & Ranta 1966, 108) luonnehdinta Raitiosta on samoilla linjoilla:  

 
Raitiosta voisi sanoa, että hän oli ehdoton olemukseltaan, melkein itsepäisen ehdoton. Hän oli ta-

vallisissa oloissa hiljainen, jopa erakkomainen, ja kaihtoi usein toverienkin seuraa. [- -] Mutta jos-

kus, päästyään jutun alkuun, hän esitti käsityksensä kumoamattoman varmasti, melkein kategori-

sesti, sietämättä yleensä vastaväitteitä kenenkään puolelta. Tämä todisti hänen taistelleen itselleen 

mielipiteet taiteesta ja ennen muuta musiikista. Näitä mielipiteitä ei hänen käsityskantansa mukai-

sesti voinut muuttaa millään iskulauseella tai hetkessä keksityllä sanankäänteellä.  

 

Raition henkilökuvaa leimaa voimakkaasti myös hänen viehtymyksensä kissoihin 

– säveltäjä muun muassa omisti yhden hienoimmista orkesterirunoelmistaan (Kuutamo 

Jupiterissa op. 24) kuolleelle kissalleen partituurin loppuun kirjoitetuin sanoin: ”Tä-

män sävelrunoelman omistan kissalleni, joka oli Korsosta kotoisin. Lähetin hänet Jupi-

teriin lokakuussa 1922. V. R.” Raitio (Raitio & Ranta 1966, 108) itse kertoo, että sävel-

lyksen omistaminen kissalle ”herätti eräillä tahoilla närkästystä.”  Myös muutama muu 

Raition sävellys viittaa jollain tapaa kissoihin, esimerkiksi Felis domestica (suomeksi 

kotikissa, kulkee myös nimellä Scherzo) kamariorkesterille vuodelta 1935 tai piano-
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kappaleesta niin ikään kamariorkesterille laajennettu Kissan kehtolaulu vuodelta 1939. 

(Lähdetie 1993, 119; Salmenhaara 2002, 48, 51.)  

 

 

3.2 Raition säveltäjäkuvasta ja tyylillisistä esikuvista 

 

Esimerkisi Pingoud’n ja Diktoniuksen runsaaseen kirjalliseen tuotantoon verrattuna 

Raitio kirjoitti sangen vähän omista musiikkia koskevista näkemyksistään. Jopa hänen 

konsertti- ja ooppera-arvostelunsa ovat tyyliltään hyvin ylimalkaisia ja niukkasanaisia 

(Haapanen 1983, 4–5). Vuonna 1922 hän kuitenkin kirjoitti Nuori Voima -lehteen ar-

tikkelin ”Jos tahtoisin ruveta säveltäjäksi”, joka jonkin verran tuo ilmi hänen mielipitei-

tään säveltäjän koulutuksesta ja etiikasta. Artikkelin mukaan Raitio (1922c, 4) piti sä-

veltäjän uralle havittelevan henkilön tärkeimpinä ominaisuuksina ahkeruutta, lahjak-

kuutta ja ymmärrystä kehittää lahjojaan monipuolisesti: ”Se, jolla on säveltäjälahjat, 

oppikoon ennen kaikkea tekemään työtä!”.  

Artikkelista käy ilmi, että työinnon ja ahkeruuden lisäksi Raitio arvosti pianon-

soittotaitoa,13 teoreettisten oppiaineiden perusteellista ja huolellista hallintaa sekä mo-

nipuolista musiikin tuntemusta. Teoreettisiksi aineiksi Raitio listaa kirjoituksessaan 

yleisen musiikkiopin, kenraalibasson, musiikin historian, harmoniaopin, kontrapunktin, 

analyysin, muoto-opin sekä instrumentoinnin – eli suurin piirtein kaiken sen, mitä hän 

itsekin oli Helsingin musiikkiopistossa opiskellut. Lisäksi Raitio painotti, että opiske-

luaikana on tärkeää kuulla mahdollisimman paljon tasokasta musiikkia (mieluiten Pa-

riisissa tai Berliinissä), mutta kuulemansa musiikin ei silti pidä antaa vaikuttaa omaan 

tyyliin vaan on ”puhuttava vain omaa omintakeista kieltään”, vaikka joku toinen mu-

siikkityyli olisikin yleisön tai kriitikoiden keskuudessa suositumpaa. (Raitio 1922c, 4–

6.) Kirjoituksen loppuosasta voidaan päätellä, että Raitio piti ainakin 1920-luvun alussa 

vielä säveltäjälle eettisesti tärkeänä piirteenä rehellisyyttä omaa tyyliään kohtaan sekä 

peräänantamattomuutta taloudellistenkin vaikeuksien uhatessa.  

Suomalaisia säveltäjiä -kirjassa Raitio (Raitio & Ranta 1966, 105–106) itse ker-

too Moskovan-, Berliinin- ja Pariisin matkojen vaikuttaneen hänen sävelkielensä kehi-

tykseen mainitsematta kuitenkaan ketään tiettyä säveltäjää esikuvakseen. Samassa yh-
                                                
13 Arvi Kivimaan (1983, 108) mukaan Raitio ei kuitenkaan käyttänyt pianoa sävellyksen apuvälineenä.  
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teydessä Raitio luonnehtii itseään säveltäjänä: ”Olen noista vuosista [1925–26, Pariisin 

matkan jälkeen] saakka uudenaikaisen musiikin innokas ja – rohkenen sanoa – peloton 

aseenkantaja, vaikka olenkin kouraantuntuvasti saanut kokea tämän kannanottoni vai-

keuttaneen elämääni ja säveltäjänuraani.” Myöhemmin samassa kirjoituksessa hän 

(emt., 107) ilmoittaa muistavansa kiitollisuudella ”kahdelta säveltaiteemme suur-

mieheltä” Jean Sibeliukselta ja Robert Kajanukselta opiskeluaikana saamansa rohkai-

sun.  

Raition vielä eläessä Sulho Ranta (1927, 187; 1932, 118–119) luonnehtii hänen 

1920-luvun teoksiaan impressionistissävytteisiksi, vaikkakin paksummin orkestroi-

duiksi kuin ranskalaisten impressionistien teokset. Ranta otaksuu Raition saaneen vai-

kutteita Debussyn lisäksi ainakin Ravelilta ja Florent Schmittiltä. Raition musiikin tyy-

pillisimmiksi piirteiksi Ranta listaa sordinoidut instrumentit, dissonoivat soinnut14 sekä 

polyrytmiikan. Raition 50-vuotispäivän johdosta ilmestyneessä artikkelissa Ranta 

(1941, 55, 57) kertoo Sergei Rahmaninovin, Aleksandr Glazunovin sekä Nikolai Rims-

ki-Korsakovin olleen Raition opiskeluaikaisia esikuvia ja mainitsee impressionistien 

lisäksi Erik Satien ja Igor Stravinskyn mahdollisesti myös vaikuttaneen hänen myö-

hempään musiikkiinsa. Rannan (emp.) mukaan Raitio saavutti 1920-luvun alun teoksil-

laan ”sekä erinomaisen orkesterinkäyttäjän että vakavan, mutta samalla uudenaikaisen 

nimen.” Samassa kirjoituksessa Ranta kuvailee Raition sävelkieltä jopa ”atonaalisuu-

den poluille saakka” suuntautuneeksi.  

Myöhemmin Raition jo kuoltua Ranta (1946; 84–89) käyttää vuonna 1941 kirjoit-

tamaansa artikkelia kirjassaan Sävelten valoja ja varjoja olevassa Raitiota käsitteleväs-

sä luvussa. Kirjoituksen loppuun lisätyssä uudessa osiossa Ranta (emt., 89) kuvailee 

hänen olleen uutta tavoitteleva, rohkea ja kaikkea tavanomaisuutta välttelevä säveltäjä, 

sekä lisää, että ”vankkumattomimmin kuin ehkä kukaan toinen suomalainen säveltäjä 

Raitio pyrki palvelemaan musiikkia sen hänen mielestään ainoissa oikeissa ilmene-

mismuodoissa”. Niin ikään Raition kuoleman jälkeen ilmestyneessä Suomalaisia sävel-

täjiä -kirjassa Ranta (Raitio & Ranta 1966, 109) kertoo, että Raitio noudatti taloudelli-

sista vaikeuksista ja yleisön ymmärtämättömyydestä huolimatta omaa vaatimustaan 

säveltää vain ”omaan omintakeiseen” tyyliinsä: ”Taiteelleen ja periaatteilleen on vain 

harva suomalainen säveltäjä ollut loppuun saakka niin uskollinen kuin Väinö Raitio”.  
                                                
14 Ranta (1932, 118) toteaa kirjoituksessaan Raition joskus sanoneen ”en koskaan hyväksy kolmisointu-
ja!”. 
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”Nuoret suomalaiset säveltäjät” -artikkelissaan Nikolai Lopatnikoff (1934, 238) 

luonnehtii Raition tyyliä:  

 
[Raitio] on opiskellut Venäjällä ja luonut lukuisia orkesteriteoksia, joitten ranskalais-venäläinen 

tuntu on ominaista koko hänen taiteelliselle tuotannolleen. Hänen harrastuksensa erittäin suuren ja 

vaativan orkesteriaparaatin käyttöön sekä muut erityiset seikat tuntuvat viittaavan siihen, että ai-

neksia Scriabinin tendensseistä olisi hänen tuotannossaan siirretty suomalaiselle maaperälle. 

 

Toivo Haapanen (1940, 146–147) kirjoittaa Suomen säveltaide -kirjassaan Raition var-

haisten teosten olevan melodiikaltaan ”luontaiseen lahjaan perustuvaa tunnekylläistä” 

ja mollivoittoista ja orkestroinniltaan ”runsasväristä”. Haapanenkin mainitsee opinto-

matkan Ranskaan, ja olettaa sen hienostuttaneen ja rikastaneen Raition orkestrointiky-

kyä entisestään. Raition 1920-luvun orkesteriteoksista Haapanen kirjoittaa: ”orkesteri-

värityksen vapaa käyttö ja pyrkimys valtaviin, äärimmäisiin orkestraalisiin ilmaisukei-

noihin erottaa hänen tämän kauden tyylinsä täydelleen aikaisemmasta suomalaisesta 

musiikista [- -]”. Lopuksi Haapanen toteaa Raition palanneen jälleen yksinkertaisem-

paan ja kauniimpaan musiikkiin 1930-luvulla syntyneissä pienimuotoisissa teoksissaan.  

Ralf Parland (1946a, 6), joka oli tunnettu uuden musiikin kannattaja, puolestaan 

luonnehtii Raitiota Kuva-lehteen kirjoittamassa muistokirjoituksessaan suorastaan näin 

voimakkain sanoin: ”[- -] Raitio oli Sibeliuksen ohella ehkä meidän huomattavin uuden 

luoja [sic.], jonka katse ulottui pitemmälle musiikin tulevaisuuden maailmaan kuin 

kenenkään muun säveltaiteilijamme”. Parland myös kirjoittaa Raition kuolleen vää-

rinymmärrettynä säveltäjänä ja julistaa dramaattisesti: ”Mutta aika on hänen liittolai-

sensa: Vielä kerran tulee päivä, jolloin Väinö Raition nimi saa hyvityksen.” Yrjö Suo-

malainen (1945, 95) puolestaan kertoo Suomen Musiikkilehdessä julkaistussa muisto-

kirjoituksessa Raition olleen hiljainen lahjakas uurastaja, jonka sävellykset eivät ole 

”ohjelmistojen kannattaviin osiin lukeutuvia”. Hän kirjoittaa värikkään orkestroinnin 

jäävän päällimmäiseksi mieleen Raition musiikkia kuunnellessa ja lopettaa kirjoituk-

sensa näin: ”Koko uudemmassa säveltaiteessamme Raitio on ollut kaikkein eroittuvim-

pia [sic.] ja samalla luonnonlahjakkaimpia ilmiöitä.” 

Eino Palolan (1945) Helsingin Sanomiin kirjoittamasta muistokirjoituksesta käy 

ilmi, että Palola oli tuntenut Raition jo tämän lapsuudesta asti. Tunteellisessa kirjoituk-

sessaan Palola mainitsee Raition ihailleen poikavuosinaan Bachin ja Beethovenin mu-



 38 

siikkia, mutta opintojen ja musiikillisen tiedon kasvun myötä pyrkineen yhä kauemmas 

aikaisemmista esikuvistaan. Raition mahdollisia myöhempiä esikuvia Palola ei mainit-

se – hän ainoastaan luonnehtii Raition musiikkia persoonalliseksi ja mestarilliseksi. 

Saman päivän lehdessä on myös Tauno Karilan (1945) kirjoittama artikkeli Raitiosta. 

Hänen mukaansa opintomatka Moskovaan antoi selkeitä vaikutteita Raition romantti-

selle ja värikkäästi orkestroidulle varhaistuotannolle. Raition 1920-luvun tuotannosta 

Karila kirjoittaa:  

 
Yhä enemmän nimittäin Raitio alkoi kehittyä suuntaan, jolle väri merkitsi musiikin ensimmäistä 

elementtiä. Hän poikkeaa sinfonian linjalta sinfonisen runoelman maailmaan, sen vapaisiin sävel-

näkyihin ja värivaikutelmiin. Raitio on impressionistisen tyyliperiaatteen edustaja, jolle välitön 

vaikutelma muodostaa taiteen sisällön, sen varsinaisen ytimen. 

 

Karila myös toteaa Raition näissä impressionistisvaikutteisissa sävellyksissään ”peittä-

vän konstruktiivisen puolen näkymättömiin” erinomaisen orkesteritekniikkansa avulla. 

Pariisin matkan Karila olettaa vielä syventäneen tätä väri-parametrin valta-asemaa Rai-

tion musiikissa.  

Raition pitkäaikainen ystävä ja ”taistelutoveri”15 Aarre Merikanto (1945, 183–

184) luonnehtii Raitiota vaatimattomaksi henkilöksi, joka säveltäjänä oli aina uskolli-

nen omille ihanteilleen. Raition musiikin tyylipiirteistä Merikanto (emp.) toteaa: 

 
”Väinö Raition musiikkia tarkastellessaan jotkut ammattimiehet usein puhuvat impressionismistä 

ja ekspressionismistä. Se on mielestäni turhaa, sillä jokaisella säveltäjällä on aina jossakin työs-

sään tai jonakin luomiskautenaan viitteitä mainittuihin tyylisuuntiin. Mutta Raitio ei tunnustautu-

nut mihinkään tyylisuuntaan, vaan loi kuten alitajunta saneli”. 

 

Merikanto myös toteaa Raition työtavoista, että hänellä oli tapana suunnitella sävellyk-

siään pimeässä huoneessa istuen. 

Myöhemmistä kirjoittajista Taneli Kuusisto (1965, 56, 254–255; 1966, 10) mai-

nitsee Raition yhteydessä ranskalaisvaikutteet ja luonnehtii hänen teoksiaan suurta tah-

donlujuutta ja luomisvoimaa henkiviksi. Kuusiston mukaan Raition töissä ”kunnioite-

                                                
15 Ystävykset Väinö Raitio ja Aarre Merikanto olivat (Ernest Pingoudin ohella) usein vaikeatajuisiksi 
modernisteiksi kutsuttuja uusimman musiikin esitaistelijoita 1900-luvun alun suomalaisessa musiik-
kielämässä (Merikanto 1945, 183).   
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taan rohkeaa ja ennakkoluulotonta taiteellista pyrkimystä, johon on yhtynyt ankara 

edesvastuuntunne ja teknillinen mestaruus”. Ruotsalainen tutkija Bo Wallner (1968, 

73–75) mainitsee jälleen impressionismi-termin (Joutsenet) ja Skrjabin-vaikutteet (An-

tigone, Fantasia estatica) Raition 1920-luvun tuotannon yhteydessä. Samoilla linjoilla 

on Kai Maasalo (1969, 189–191), joka niin ikään mainitsee impressionismin, ekspres-

sionismin ja Skrjabinin musiikin vaikutuksen Raition eri sävellyksissä. Maasalon mu-

kaan Raition värikäs musiikki on ”tehoavaa” ja joskus Pingoud’nkin musiikkia ”fantas-

tisempaa”, mutta usein kuitenkin liian paksusti orkestroitua ja tästä syystä soinniltaan 

sameaa. Maasalo (emt., 193) kuvailee Raition parhaimmillaan olleen ”tulisieluinen 

uuden musiikin taistelija, voimakkaiden, rohkeiden värien freskomaalari”, mutta poh-

jimmiltaan kuitenkin ”herkkä uneksija ja lapsen mieltä ymmärtävä lyyrikko”.  

Matti Vainion (1976a, 139) mukaan Raition varhaistuotannossa voidaan kuulla 

Rahmaninovin, Glazunovin ja Rimski-Korsakovin vaikutteita, mutta opintomatkojen 

seurauksena Raitio saa vaikutteita myös Skrjabinilta, Debussyltä sekä mahdollisesti 

myös Satielta. Joutsenista alkaa Vainion (emt., 140–141) mielestä ”ilmeisesti puhtain 

suomalainen impressionismi, mitä siihen mennessä Suomessa yleensäkään on kuultu”, 

joskin selkeistä Debussy-vaikutteista huolimatta Vainio kutsuu sitä ”pohjoismaiseksi 

impressionismiksi”. Myöhemmin kirjoituksessaan Vainio (emt., 144) luonnehtii Anti-

gonen yhteydessä Raition sävelkieltä: ” Siinä ei ole enää havaittavissa leimallista venä-

läistä skrjabinismia, ei ranskalaista impressionismia eikä wieniläistä ekspressionismia 

sellaisenaan, vaan hän on mestarillisesti sulattanut kaikki kokemiensa kriisien välivai-

heet [- -]”. Einojuhani Rautavaara (1978, 665) toteaa myös ranskalaisten vaikutteiden 

ja impressionismin, mutta myös Les Six -ryhmän ideaalien kuuluvan Raition musiikis-

sa. Raition värimusiikki ei kuitenkaan Rautavaaran mukaan ole samankaltaista ranska-

laisen impressionismin kanssa, vaan siinä on impressionismille vieras draamallinen 

luonne.  

Kuten ylläolevasta huomataan, Raition musiikkiin liitetään usein impressionismi 

ja ranskalaiset vaikutteet sekä venäläisvaikutteinen ekspressionismi. Raitio oli Sulho 

Rannan (Raitio & Ranta 1966, 109) kertoman mukaan sanonut joskus: ”Musiikki on 

väriä”, ja luultavasti tämä suomalaisen säveltäjän sanomaksi melko omalaatuinen lau-

sunto on osaltaan vaikuttanut impressionismi-termin käyttöön Raition musiikin kohdal-

la. Sointiväri on kieltämättä Raition musiikissa erittäin keskeisellä sijalla, mistä syystä 
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monia sointivärikombinaatioita mahdollistava sinfoniaorkesteri on hänen teoksissaan 

yleisin kokoonpano. Vaikka Raitiota usein luonnehdittiinkin modernistiksi ja vaikea-

selkoiseksi säveltäjäksi, hänen musiikkinsa ei kuitenkaan ole atonaalista tai täysin kro-

maattista, vaan teoksissa on löydettävissä myös tonaalisuutta. Sointivärin keskeisen 

aseman lisäksi Raition musiikille tyypillisiä piirteitä ovat hitaat tempot ja runsaat tem-

ponvaihdokset, monikerroksinen paksu tekstuuri, varsinaisten melodioiden puute, ryt-

min hämärtäminen sekä monet massiiviset orkesterinousut. Myös sävelkielen tietynlai-

nen synkkyys ja pateettisuus ovat leimaa-antavia Raition musiikille. (Haanpää 1987, 6; 

8–11.) 

 
 

3.3 Raition 1920-luvun orkesteriteokset  

 
Väinö Raitio jakoi itse oman sävellystuotantonsa kolmeen osaan, ja tätä jakoa noudat-

taa myös muun muassa Lähdetie lisensiaattitutkimuksessaan (Heimovalta 1931, 139; 

Lähdetie 1993, 71). Ensimmäiseen sävellyskauteen, joka käsittää lähinnä 1910-luvulla 

syntyneitä teoksia, kuuluvat Raition opiskeluaikaiset, tyyliltään ja muodoltaan vielä 

perinteeseen ankkuroituvat sävellykset. Näistä teoksista tärkeimpinä mainittakoon viu-

lusonaatti op. 2 (1914), pianokonsertto op. 6 (1914), jousikvartetto op. 10 (1917) sekä 

sinfonia op. 13 (1918–19). Suurin osa ensimmäisen kauden teoksista esitettiin Helsin-

gin musiikkiopiston oppilasnäytteissä ja Raition ensimmäisessä varsinaisessa sävellys-

konsertissa vuonna 1916, ja niitä arvioitiin persoonallisiksi mutta ei erityisen uudis-

tusmielisiksi. Jo tuolloin kriitikot kiinnittivät huomiota nuoren säveltäjän taitavaan or-

kesterinkäsittelyyn ja sointivärien käyttöön. (Lähdetie 1993, 71–74; Salmenhaara 2002, 

43–45.) 

Raition toinen sävellyskausi koostuu ennen kaikkea 1920-luvulla valmistuneista 

orkesterirunoelmista. Toisessa Raition sävellyskonsertissa, joka järjestettiin neljäntenä 

päivänä helmikuuta vuonna 1920, kantaesityksensä sai teos, josta oli jo aistittavissa 

Raition tyylinmuutos kohti modernimpaa sävelkieltä. Kyseessä oli vuonna 1919 val-

mistunut sävelruno Joutsenet op. 15, jonka mottona oli Otto Mannisen symbolistinen 

runo Joutsenlaulua. Samassa konsertissa esitettiin myös Raition ainoaksi jäänyt, tyylil-

tään vielä romanttinen sinfonia g-mollissa op. 13 (1918–1919) sekä jousikvartetto op. 
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10 (1917). Ismo Lähdetien (1993, 80) ja Erkki Salmenhaaran (1996, 104–105) mukaan 

kriitikoita kiinnosti ennen kaikkea sinfoninen runo Joutsenet, vaikka voisi kuvitella, 

että Suomessa nuoren säveltäjän ensimmäinen sinfonia olisi noussut suurimman huo-

mion kohteeksi.  

Erityisesti Joutsenten värikäs ja persoonallinen soitinnus kirvoitti kriitikoista ylis-

tyssanoja, joskin Heikki Klemetti oli sitä mieltä, että sointiväri oli saamassa Raition 

musiikissa liiankin suurta huomiota. Kuitenkaan teosta ei pidetty sävelkieleltään erityi-

sen modernina. Ammattitaitoisen instrumentoinnin lisäksi arvostelijat kiinnittivät huo-

miota Raition teoksen impressionistisiin vaikutteisiin, kauniiseen tunnelmaan, muodon 

eheyteen sekä runollisuuteen. Konservatiivisesta musiikkimaustaan tunnettu Ilmari 

Krohn ylisti teoksen loppua suorastaan nerokkaaksi. (Lähdetie 1993, 80–85; Salmen-

haara 1996, 104.) Raitio (& Ranta 1966, 106) itse piti Joutsenia eräänlaisena siirtymä-

kauden työnä ”rohkean uudenaikaisuuden piiriin”. Sekä Maasalo (1969, 189) että Sal-

menhaara (1996, 104) ovat Raition kanssa samoilla linjoilla pohtiessaan Joutsenten 

merkitystä hänen siirtymiselleen modernistiseen ilmaisuun, mutta Salmenhaara ei täy-

sin allekirjoita Maasalon väitettä, jonka mukaan teoksen muoto ja melodiikka olisivat 

vielä sidoksissa sonaattimuodon traditioon. Joutsenet on Raition eniten esitetty teos.  

Seuraavassa sävellyskonsertissaan 16. marraskuuta 1921 Raitio toi esille jälleen 

kaksi siirtymäkauden teoksiksi luokittelemaansa sävellystä: Nocturnen op. 17 (1920) ja 

pianokvinteton op. 16 (1919–1921). Nocturnea, joka sai osakseen jälleen kiittävät arvi-

ot, on Joutsenten lailla kutsuttu impressionistiseksi sävellykseksi, ja sen ominaisim-

miksi piirteiksi kriitikot listasivat jälleen sointivärin dominoivan aseman, ranskalais-

vaikutteet sekä tunnelmallisuuden. Kai Maasalo (1969, 188) kutsuu Joutsenten ja Noc-

turnen edustamaa sävelkieltä ”romantiikan ja impressionismin haaleahkoksi pohjois-

maiseksi sekoitukseksi”. Samassa konsertissa esitettiin kuitenkin jo uudentyyppistä 

modernismia edustava teos Fantasia estatica op. 21 (1921). Vaikka Fantasia estatican 

kritiikit olivatkin edelleen pääosin myönteiset, myös merkkejä hyväksymättömyydestä 

oli havaittavissa. Teoksen heikoiksi ominaisuuksiksi mainittiin muun muassa harmoni-

an ja soitinnuksen valta-asema melodiaan ja rytmiin nähden, mikä nähtiin ”vieroittava-

na ja spekulatiivisena” aineksena Raition musiikissa. (Lähdetie 1993, 92.) Kaiken 

kaikkiaan Fantasia estatican esitys voimisti yleistä käsitystä Raitiosta ranskalaisvaikut-

teisena ja orkestroinnin erinomaisesti hallitsevana säveltäjänä. Erkki Salmenhaara 
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(1996, 214–216) näkee Fantasia estaticassa ja sen myöhemmin syntyneessä sisarteok-

sessa Fantasia poeticassa merkkejä Skrjabinin ekspressionismin vaikutuksesta; jo teos-

ten nimet viittaavat Skrjabinin tuotantoon. Lisäksi Salmenhaara kirjoittaa Raition 1920-

luvun orkesterifantasioiden edustavan itsenäistä ja omintakeista ilmiötä Suomen mu-

siikkielämässä. Varsinaiseksi käännekohdaksi Raition säveltäjänuralla nousi kuitenkin 

seuraavana vuonna järjestetty Suomen Säveltaiteilijain Liiton vuosikonsertti, jossa esi-

tettiin hänen laajamuotoisin orkesterifantasiansa Antigone op. 23 (1921–22)16 (Lähdetie 

1993, 95).   

Niin ikään Suomen Säveltaiteilijain Liiton konsertissa (10. 11. 1924) esitettiin 

Fantasia estatican sisarteos Fantasia poetica op. 25 (1923). Arviot teoksesta eivät ol-

leet niin murskaavia kuin Antigonen kritiikit, mutta myöskään alkuaikojen kannustaviin 

kirjoituksiin ei palattu. Osa kriitikoista kiitti Fantasia poeticaa sisäisesti eheäksi, kyp-

säksi, värikkääksi, soinniltaan kauniiksi sekä sointu- ja soitinyhdistelmiltään rohkeaksi 

muttei siltikään mielivaltaiseksi teokseksi, kun taas toisten mielestä sointivärin do-

minoiva asema muihin parametreihin nähden oli jo liian suuri ja johti vain tunnelman 

pysähtyneisyyteen. (Lähdetie 1993, 101–104; Salmenhaara 1996, 225–226.) Ennen 

Fantasia poeticaa sävelletty, mutta vasta vuonna 1928 kantaesitetty orkesterifantasia 

Kuutamo Jupiterissa op. 24 (1922–23) edustaa puolestaan jälleen paluuta impressionis-

tisempaan suuntaan. Raition leski Hildur Raitio kertoi haastattelussa, että Raitio piti 

itse ehkä eniten juuri tästä teoksesta, joka perustuu hänen näkemäänsä kummalliseen 

uneen (Paasio 1980, 22). Tällä kertaa uuden teoksen esitys muodostui menestykseksi. 

Totuttuun tapaan Raitiota kiiteltiin mestarillisesta orkestroinnista, värikkyydestä sekä 

erikoislaatuisesta kauneudesta. Sen sijaan muodon epämääräisyys ja musiikillisten ai-

heiden kehittelyn puute saivat osakseen moitteita. (Lähdetie 1993, 117–119.) Erkki 

Salmenhaaran (1996, 224) mukaan Kuutamo Jupiterissa on Raition aikaisempia orkes-

terifantasioita pelkistetympi ilmeeltään, kun Kai Maasalo (1969, 203–204) puolestaan 

luonnehtii teosta hitaasti liikkuvaksi ja Debussy-vaikutteiseksi impressioksi, jossa ei 

ole kiinteitä teemoja. 

Edellä esiteltyjen teosten lisäksi Raitio sävelsi 1920-luvulla kaksi orkesterisäes-

tyksellistä laulua: Pyramidin op. 27 (1924–25) Väinö Siikaniemen runoon sekakuorolle 

ja orkesterille sekä Puistokujan op. 29 (1926) Elina Vaaran runoon sopraanolle ja or-

                                                
16 Antigonen syntyhistoriasta ja reseptiosta on kirjoitettu tarkemmin luvussa 4.  
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kesterille. Kumpaakaan teosta ei kuitenkaan esitetty Raition elinaikana. Erkki Salmen-

haara pitää impressionistista Puistokujaa suomalaisen laulu-orkesterikirjallisuuden 

yhtenä merkkiteoksena. (Salmenhaara 1996, 229–232.) 

Raition kolmas sävellyskausi koostuu pääasiassa kahdenlaisista teoksista: näyt-

tämöteoksista ja pienimuotoisista tilaustöistä. 1930- ja 40-luvuilla Raitio sävelsi run-

saasti näitä tilaustöitä Yleisradion pienehkölle kokoonpanolle aikaisempaa helppotajui-

sempaan tyyliin. Helppotajuisuus ja ”yleisöystävällisyys” ilmenee teoksissa muun mu-

assa tanssillisten, luontoa kuvaavien tai kalevalais-kansallisten aiheiden käyttönä. Tär-

keimpiä näistä sävellyksistä ovat kuusiosainen Kesäkuvia Hämeestä (1935), Neiet nie-

mien nenissä (1935) sekä Scherzo (myös nimellä Felis domestica, 1935). Tilaustöiden 

ohella Raitio kuitenkin jatkoi modernia ja koloristista linjaansa näyttämöteoksissaan, 

joita ovat esikoisooppera Jeftan tytär op. 30 (1929), ”kaksikuvaelmainen baletti-

intermezzo” Vesipatsas (1929), oopperat Prinsessa Cecilia (1933) ja Kaksi kuningatar-

ta (1937–40) sekä yksinäytöksiset pienoisoopperat Lyydian kuningas (1937) ja Väinä-

möisen kosinta (oletettavasti vuosina 1934–36). Ennen kuolemaansa Raitio myös suun-

nitteli uutta Kaarina Maununtyttärestä kertovaa oopperaa, joka jäi kuitenkin luonnosas-

teelle. (Karila 1945; Heimovalta 1931, 139; Salmenhaara 2002, 25, 28–30; Lähdetie 

1993, 43–44.) 
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4 ANTIGONE OP. 23, SYNTYHISTORIA JA RESEPTIO 
 
Historia ja erityisesti antiikin aika kiinnostivat Raitiota, mikä näkyy Antigonen lisäksi 

myös hänen 1930- ja 40-luvuilla säveltämiensä oopperoiden aihepiireistä. Antigone 

ennakoikin säveltäjän itsensä mukaan jo hänen 1930-luvulla alkanutta oopperasävel-

lyskauttaan (Raitio & Ranta 1966, 106). Raition säveltäjäkuvaa tutkinut Ismo Lähdetie 

(1993, 69) olettaa, että Raition vuonna 192017 tekemä matka Berliiniin olisi toiminut 

kimmokkeena Antigonen sävellystyön aloittamiselle. Raitio (15. 3. 1920 ja 4. 4. 1920) 

kirjoitti kahdessa Yrjö Kilpiselle Berliinistä lähettämässään kortissa, että Berliinissä 

voi levottomista ajoista huolimatta kuulla paljon hyvää musiikkia, ”vähemmän kuiten-

kin modernia”. 25 vuotta myöhemmin Raitio (Raitio & Ranta 1966, 106) kuitenkin 

muistelee Berliinin musiikkielämää hiukan eri tavoin. Hän luonnehtii Berliinin mat-

kaansa näin:  

 
Katsoin tällöin [Berliinin matkan aikaan] varsinaisen opiskelukauteni jo päättyneeksi ja käytin ai-

kani seuratakseni Berliinin virkeää ja paljon uutta tarjoavaa konsertti- ja taide-elämää. Näihin ai-

koihin aloin tuntea kyllästymistä nuorempana ihailemaani klassillista musiikkia kohtaan. Ehkäpä 

olin saanut sitä tarpeeksi asti, koska se tämän jälkeen ei ole sanonut minulle juuri mitään.  

  

Vaikka tarkempia tietoja siitä, minkälaista musiikkia Raitio Berliinissä ollessaan kuuli, 

ei ole säilynyt, tästä lausunnosta voisi päätellä ainakin, että matkan jälkeen hän pyrki 

tietoisesti luomaan musiikkia, joka ei olisi ”klassillista”. Erkki Salmenhaara (1996, 221) 

puolestaan toteaa, että vaikka ei olekaan tiedossa, mikä sai Raition kiinnostumaan So-

fokleen draamasta, hän kuitenkin edusti yleiseurooppalaista ajankohtaista suuntausta 

ja ”eräänlaista näkökulman vaihdosta”, sillä esimerkiksi Darius Milhaud ja Igor Stra-

vinsky sävelsivät 1920-luvulla musiikkia antiikin draamojen innoittamina.  

Raitio aloitti Antigonen sävellystyön vuonna 1921, ja sai teoksen valmiiksi seu-

raavana vuonna. Kolmiosaisen teoksen koko nimeksi tuli Antigone op. 23 (Sofokleen 

mukaan). 3-osainen värirunoelma suurelle orkesterille. Antiikin kreikan Sofokleen 

kirjoittamassa murhenäytelmässä Oidipuksen tytär Antigone uhmaa Theban tyrannihal-
                                                
17 Raitio (Raitio & Ranta 1966, 106) muistaa luultavasti väärin matkansa vuoden, sillä hän mainitsee sen 
olleen 1921. Raition Yrjö Kilpiselle Berliinistä kirjoittamat kaksi postikorttia on kuitenkin päivätty vuo-
den 1920 maalis- ja huhtikuulle. Lähdetie (1993, 69) ei luultavasti ole tutustunut Kilpisen aineistoon, 
vaan on käyttänyt lähteenään Raition ja Rannan vuonna 1945 ensi kerran julkaistua kirjoitusta. 
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litsijan Kreonin tahtoa suorittamalla uhrimenot kaksintaistelussa kuolleen veljensä puo-

lesta. Tästä suuttuneena Kreon määrää Antigonen muurattavattavaksi elävältä ovetto-

maan ja ikkunattomaan kammioon, mutta katuu päätöstään heti kuultuaan tietäjän en-

nustavan hänelle teon johdosta synkkää kohtaloa. Antigone kuitenkin tekee itsemurhan 

ennen kuin Kreon ehtii häntä vapauttamaan, ja tietäjän ennustama murhenäytelmä to-

teutuu, sillä Antigonen kuolema aiheuttaa kaksi muutakin itsemurhaa. Sekä Kreonin 

oma poika, joka oli Antigonen kihlattu että Eurydike, Kreonin vaimo riistävät tapahtu-

mien johdosta itseltään hengen. (Sofokles 1910.) Raition Antigone noudattaa osiensa 

otsikoiden puolesta Sofokleen näytelmän päätapahtumia, mutta varsinaista tarkkaa oh-

jelmaa partituurissa ei ole nähtävissä. Näytelmän tapahtumat toimivat pikemminkin 

teoksen yleistunnelman lähteinä. Antigonen osien nimet ovat I Antigonen kuolinuhri 

veljelleen, II Tyrannin tuomio ja III Antigonen kuolema. (Raitio 1922a.) 

 

 

4.1 Kantaesitys vuonna 1922 
 

Antigone kantaesitettiin Suomen Säveltaiteilijain Liiton viidennessä vuosikonsertissa 

16. päivänä marraskuuta 1922 Toivo Haapasen johtaessa Helsingin kaupunginorkeste-

ria. Samassa konsertissa esitettiin myös Aarre Merikannon kaksi orkesterisäestyksellis-

tä laulua Ekho ja Syyssonetti sekä kaksi traditionalistisempaa estetiikkaa edustavaa te-

osta: Ernst Lingon pianokonsertto ja Armas Maasalon Suksimiehen laulu mieskuorolle 

ja orkesterille. (Heikinheimo 1985, 259.) Lähdetien (1993, 237) mukaan Antigonen 

kantaesityksestä ja teoksen saamista negatiivisista kritiikeistä lähtien Raitio luokiteltiin 

radikaaliksi ja vaikeaselkoiseksi säveltäjäksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka 

modernistista sävelkieltä edustavat teokset yleensä saivatkin osakseen hyväksymättö-

myyttä kriitikkojen ja yleisön taholta, syy huonoon vastaanottoon ei välttämättä ollut 

ainoastaan teosten modernistisessa sävelkielessä, vaan myös esitysten tasossa. 1920-

luvulla Helsingin kaupunginorkesteri oli vielä sangen pieni, ja vaikka esityksiä varten 

saatettiinkin palkata ylimääräisiä soittajia, esimerkiksi Antigonen tapauksessa balans-

siongelma raskaan vaskisektion ja suppean jousiston välillä on luultavasti ollut suuri. 

(Lampila 1992.) 

Antigonen kantaesityspäivä sattui olemaan myös Helsingin Sanomien pääkriitikko 
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Evert Katilan 50-vuotispäivä, joten Katilan sijaan kritiikin Helsingin Sanomiin kirjoitti 

poikkeuksellisesti Arvo Laitinen. Hän (Laitinen 1922) aloittaa arvostelunsa ilmoitta-

malla, että konsertti ei ollut herättänyt yleisön mielenkiintoa siitäkään huolimatta, et-

tä ”ohjelma sisälsi erinomaisen mielenkiintoisen valikoiman nuoremman säveltäjäpol-

vemme muutamia eri tyylisuuntia edustavia sävellyksiä”, mutta toteaa heti perään, että 

yleisö on aina ennakkoluuloinen varsinkin uusia suomalaisia sävellyksiä kohtaan. Lai-

tinen suhtautuu Raitioon kirjoituksessaan suhteellisen myönteisesti; hänen mukaansa 

Raition taide on runollista ja aatteellista, ja hän jopa toteaa Raition olevan ”kaikesta 

huolimatta aikamme mies sanan parhaimmassa merkityksessä”. Kirjoituksen alkupuo-

lella olevat positiiviset arviot tuntuvat kohdistuvan tässä tapauksessa kuitenkin Raition 

aikaisempaan tuotantoon, sillä Antigonea Laitinen kritisoi kontrastien puutteesta. Hän 

myös pohdiskelee laajasti ja jokseenkin epäselvästi Raition teoksen ja Aarre Merikan-

non laulujen edustamien tyylien tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia ja antaa rivien 

välistä ymmärtää niiden lopulta tyrehtyvän omaan mahdottomuuteensa. Antigonen li-

säksi konsertin alkupuolella esitetyistä Merikannon lauluista Laitinen ei uskalla en-

simmäisen kuuntelukerran jälkeen vielä sanoa mitään, mutta väliajan jälkeen seurannut 

Lingon ja Maasalon osuus kirvoittaa hänestä positiivisia ja kannustavia arvioita.  

Uuden Suomen kriitikko Lauri Ikonen (1922), joka Laitisen arviosta poiketen ku-

vailee yleisöä olleen ”runsaanpuoleisesti”, kutsuu konserttia määreellä ”jyrkkien vasta-

kohtien konsertti: Väinö Raitio ja Aarre Merikanto contra Ernst Linko ja Armas Maa-

salo”. Ikonen ei ymmärrä Raition ja Merikannon edustamaa ”koulukuntamusiikkia”, 

vaan kirjoittaa, että:  

 
[- -] allekirjoittaneen rehellisyyden nimessä täytyy tunnustaa vihkimättömyytensä senlaatuisiin 

sielullisiin ja taiteellisiin periaatteisiin. Ne mittapuut, joita omalta kohdaltani sovellutan musiik-

kiin, eivät kai tässä tapauksessa lainkaan voi tulla kysymykseen, joten olisi suorastaan väärin ryh-

tyä arvostelemaan. Ja vaikka sen tekisinkin, en saisi säveltäjää kiinni puhtaasti ammatillisista sei-

koista. Keskustelu viriäisi ainoastaan siitä, mikä on kaunista, mikä ei, josta asiasta katson Väinö 

Raitiolla nykyisellä tasollaan olevan liian subjektiivisen käsityksen yleisemmin pohdittavaksi. 

 

Ikonen tunnustaa kuitenkin pitäneensä Antigonen ensimmäistä osaa hieman käsitettä-

vämpänä kuin kahta muuta. Raition ja Merikannon teosten Ikonen kirjoittaa aiheutta-

neen yleisössä sekavia tunteita, kun taas Lingon ja Maasalon sävellykset otettiin vas-
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taan ”erittäin mieltyneesti”.  

Hufvudstadsbladetin kriitikko Karl Ekman (1922), joka kommentoi yleisöä olleen 

paikalla suhteellisen runsaslukuisesti, on sitä mieltä, ettei Antigonea voi kutsua edis-

tysaskeleeksi Raition tuotannossa. Hänen mukaansa teos edustaa Raition aikaisemmista 

sävellyksistä tuttua, mutta radikaalimmaksi muuttunutta tyyliä, jossa ”jo aikaisemmin 

hyvin moderni harmonia on [- -] rohkeampi; dissonanssi seuraa dissonanssia”. Teok-

sessa on kuitenkin Ekmanin mukaan myös kauniita ja onnistuneita orkesterivärejä, jos-

kin yleistunnelma on kirjallisen aiheensa mukaisesti synkkä. Ekman kritisoi lisäksi 

teoksen kaikkien osien loppuja, jotka ovat hänen mukaansa valmistelemattomia sekä 

toivoo Raition vastaisuudessa säveltävän monessakin suhteessa yksinkertaisempaa mu-

siikkia – hän jopa mainitsee, että muutama kolmisointu silloin tällöin olisi tehnyt hyvän 

vaikutuksen. Merikannon laulujen sävelkielen Ekman rinnastaa Antigoneen, minkä 

lisäksi hän kutsuu lauluja konstaileviksi, kun taas Linko ja Maasalo vaikuttavat hänen 

mielestään radikaalimpien kollegoiden jälkeen suorastaan ”luotettavilta sediltä”.18  

Ilmari Krohn (1922), joka toimi Iltalehden konserttiarvostelijana, luonnehtii kri-

tiikissään Merikannon ja Raition teoksia musiikin ammattilaisillekin vaikeasti lähestyt-

täviksi ja ”monelle tottumattomalle suorastaan kiduttavaksi kuultavaksi”. Krohn myös 

pyrkii selittämään modernin sävelkielen luonnetta lukijoille – joskin hieman erikoisella 

tavalla:  

 
Tämä tyyli, jota on alettu nimittää ’kakofoniseksi’ (=häijynsointiseksi) pohjautuu siihen ilmiöön, 

että kuhunkin säveleen kuulu n.s. ’yläsäveliä’, joiden laatu ja suhteellinen vahvuus aiheuttaa säve-

len sointivärin [- -]. Uusimmassa säveltyylissä ne [yläsävelet] saatetaan räikeästi ja vihlovasti 

kuuluville, joten sävelten soinnullinen sopeutumus kokonaan syrjäytetään ja jälelle [sic.] jää pelk-

kä värivaikutus. 

 

Krohn ennustaa tällaisen värivaikutuksen liiallisen käytön köyhdyttävän sävelkielen ja 

lisää samassa yhteydessä, että sointivärin korostaminen johtaa myös kehittelyn surkas-

tumiseen ja todellisen omintakeisuuden puuttumiseen. Arvostelu kuvastaa musiikillis-

ten käsitteiden epämääräisyyden ja vakiintumattomuuden lisäksi hyvin sitä, kuinka 

Suomessa ihailtiin sonaattimuotoon perustuvaa sinfonisen musiikin traditiota – ilman 

                                                
18 Kutsumalla Linkoa ja Maasaloa ”sediksi” Ekman viitannee säveltäjien traditionalistisempaan sävel-
kieleen; kaikki neljä konsertissa esiintynyttä säveltäjää ovat kutakuinkin samanikäisiä. 
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kunnollista kehittelyä ei voi syntyä omintakeista musiikkia! Krohnin kritiikin terävin 

kärki kohdistuu kuitenkin ennen kaikkea Merikannon lauluja kohtaan; Antigonessa hän 

aistii vielä jonkin verran ”tervettä tunnepohjaa”. Krohninkin mukaan konsertissa oli 

ollut vain vähän yleisöä.  

Svenska Pressen -lehdessä kirjoittanut Leo Funtek (1922) arvioi Antigonea kriiti-

koista positiivisimmin. Hänen mukaansa teoksen ensimmäinen osa on suorastaan ”mo-

numentaalisen yhtenäinen ja tunnelmaltaan voimakas mestariteos”. Muut osat ovat 

hänen mukaansa sisällöltään suurin piirtein samanlaisia kuin ensimmäinen, joskaan 

eivät yhtä onnistuneita. Tästä syystä varsinaisia osien välisiä kontrasteja ei synny. Li-

säksi Funtek kirjoittaa myös kiittävästi Raition harmonisesta keksinnästä ja orkestroin-

titaidosta. Merikannon lauluja Funtek kutsuu harmonialtaan häikäilemättömän rohkeik-

si ja linjoiltaan deklamatorisiksi, mutta suggestiivisiksi, kun taas Lingon ja Maasalon 

musiikki on hänen mukaansa ”normaalia”.19  

Päivälehtikritiikkien lisäksi Antigone kirvoitti nykymusiikin estetiikkaa koskevan 

keskustelun muusikkojen ammattilehdessä nimeltä Muusikerilehti – Musikerbladet. 

Nimimerkki ”Orkesterhäst” (1922a, 7) kirjoitti lehteen pitkän mielipidekirjoituksen, 

jonka aluksi hän ihmettelee, kuinkakohan moni kuulijoista varsinaisesti nautti Raition 

teoksen kuulemisesta, ja kuinka kauan kestää, ennen kuin ihmiskorva on kehittynyt niin 

paljon, että kyseisenlaisesta sävelkielestä on mahdollista nauttia. Ivallisessa kirjoituk-

sessaan ”Orkesterhäst” lisäksi kuvailee, kuinka teos muistutti hänen mielestään ennen 

kaikkea katastrofia rautatiellä; ensimmäinen osa toimii ennusmerkkinä toisessa ja kol-

mannessa osassa tapahtuville kahdelle junaonnettomuudelle. Hänen mukaansa teok-

sen ”toistensa kanssa kamppailevat” dissonanssit ja mitä kummallisimmat äänet saivat 

aikaan kylmiä väreitä selkärangassa, ja vaskisoittimet soittivat niin ”raivoisasti”, että 

oli ihme, etteivät putket irronneet paikoiltaan. Vain yksi seikka häiritsi ”Orkesterhäs-

tin” mielikuvaa rautatieonnettomuudesta – vauhdin puute.20  

Kirjoituksensa loppuosassa nimimerkki kehittelee visiota Raition tyylin pohjalta 

kehittyvästä tulevaisuuden musiikista, jossa kauneus ei olisi enää suotava piirre soitin-

ten äänille. Hän ehdottaa, että tulevaisuuden ”Rautatieonnettomuus-sinfoniassa” jousi-

soittimet korvattaisiin erikokoisilla varrellisilla kuurausharjoilla, huilut kukkopilleillä, 

oboet ja klarinetit harmonikalla, konserttilautaset vanhoilla kattiloilla, trumpetit auton-
                                                
19 ”Normaali” on lainausmerkeissä myös Funtekin alkuperäisessä tekstissä.  
20 Antigonen kaikki osat ovat suhteellisen hidastempoisia. 
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torvilla ja tuuba sumusireenillä – kontrafagottia sen sijaan voisi käyttää vielä tovin, 

sillä se kuulosti nimimerkin mukaan sellaisenaankin jo tarpeeksi ”sikamaiselta” (svi-

naktig). Oikean katastrofitunnelman aikaansaamiseksi teoksen tulisi alkaa niin, että 

parvelta pudotettaisiin vanhoja huonekaluja alas saliin. Lopuksi ”Orkesterhäst” ilmoit-

taa jättävänsä asian tarkemmin mietittäväksi tämäntyyppisiä tilaisuuksia varten perus-

tettavalle komitealle. ”Orkesterhästin” 1920-luvulla kirjoittama ironinen kirjoitus tule-

vaisuuden musiikista näyttäytyy mielenkiintoisessa valossa, kun tarkastellaan Suomen 

musiikin 1960-lukua, sillä kirjoituksessa esitetyn vision idea toteutuikin jossain määrin 

niin sanotuissa lastenkamarikonserteissa. 

Provosoiva kirjoitus sai seuraavassa Muusikerilehdessä kaksi vastinetta, joista 

toisen oli kirjoittanut Raitio itse. Vastineessaan Raitio (1922, 6) vetoaa siihen, että mo-

derneja teoksia on ennenkin ymmärretty väärin:  

 
Kun Tšaikovskin viulukonsertto esitettiin ensimmäistä kertaa Wienissä, ilmoitti eräs arvostelija – 

oletettavasti ”orkesterihevonen” hänkin – huomanneensa että tämä teos jopa haisi pahalta. Ettekö 

te kyennyt havaitsemaan jotain samankaltaista tunnelmallista säteilyä myös Antigonessani? 

 

”Orkesterhäst” (1922b, 6) vastaa lehden samassa numerossa21 Raitiolle, että vaikka 

tähän mennessä hajuaistilla ei ole ollut muusikon koulutuksessa suurtakaan roolia, tu-

levaisuudessa sen kehittäminen kenties tulee tarpeelliseksi, jos musiikki kehittyy Raiti-

on teoksen edustamaan suuntaan. Toisen vastineen ”Orkesterhästille” kirjoittaa nimi-

merkki ”Musicus” (1922, 6), joka Raitiota puolustavassa tekstissään sättii ”Orkester-

hästiä” mauttomuuksista ja nuorten säveltäjien vakavan työn pilkkaamisesta. Hän myös 

muistuttaa, että aikaisemminkin on ollut säveltäjiä, jotka uskalsivat etsiä uusia tyylejä, 

vaikka heitä ei aina ymmärrettykään. Kirjoituksensa loppuun ”Musicus” vielä varoittaa, 

että ennenkin on havaittu hevosten olevan itse asiassa aaseja.”Musicukselle” nimi-

merkki ”Orkesterhäst” (1922b, 6) vastaa, että kaikki uusien tyylien etsinnät eivät tuota 

toivottua tulosta, ja että tällaisessa tapauksessa hevonen pysyy hevosena, mutta ”Musi-

cus” saattaakin huomata saaneensa sekä ”pitkän nenän että pitkät korvat”.  

                                                
21 Nimimerkki ”Orkesterhästin” vastaukset Raitiolle ja ”Musicukselle” ovat Muusikerilehden samassa 
numerossa kuin edellämainittujen kirjoitukset. Tästä voidaan päätellä, että joko ”Orkesterhäst” kuului 
lehden toimittajakuntaan tai hän muulla tavoin sai lukea Raition ja ”Musicuksen” hänen ensimmäiseen 
mielipidekirjoitukseensa laatimat vastineet ja reagoimaan niihin, jolloin kaikki kolme kirjoitusta oli 
mahdollista painaa lehden samassa numerossa. 
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4.2 Säveltaiteilijain Liiton vuosikonsertti vuonna 1948 
 

Kantaesityksen jälkeen Antigone esitettiin seuraavan kerran vasta Raition jo kuoltua. 

Kolmantena päivänä joulukuuta vuonna 1948 järjestetyssä Suomen Säveltaiteilijain 

Liiton vuosikonsertissa teoksen johti jälleen Toivo Haapanen. Konsertti oli tällä kertaa 

osa Suomen Säveltaiteen Viikkoa, jota järjestettiin vuonna 1948 kuudetta kertaa. Hel-

singin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa olleista ennakkoilmoituksista huolimatta konsert-

tiin ei saapunut juurikaan yleisöä. Antigonen lisäksi konsertissa esitettiin Sulho Rannan 

uusi teos Laulu vaakalinnusta baritonille, naiskuorolle ja orkesterille, jonka säveltäjä 

johti itse Matti Lehtisen toimiessa laulusolistina sekä Selim Palmgrenin pianokonsertto 

Metamorfoseja, jonka niin ikään johti säveltäjä itse. Pianosolistina konsertossa oli Mai-

re Halava. Ennakkoilmoituksissa Antigonea luonnehdittiin ”nykyiselle sukupolvelle 

uutuuden veroiseksi”. (HS 1948; IS 1948.)  

Antigonen kritiikit olivat tällä kertaa huomattavasti myönteisemmät, mikä saattaa 

johtua sekä Helsingin kaupunginorkesterin kehittymisestä ja esityksen kantaesitystä 

paremmasta tasosta että siitä, että yleisö ja kriitikot olivat jo tottuneempia kuulemaan 

dissonoivaa musiikkia. Helsingin Sanomien kriitikko Tauno Karila (1948) kirjoitti ar-

vostelunsa alkuun pitkän johdannon, jossa hän suree sitä, että suomalaisia uusia orkes-

teriteoksia ei esitetä eikä julkaista, eivätkä ne näin ollen tule yleisölle tutuiksi. Hän 

myös toteaa suomalaisen yleisön kammoksuvan kotimaisia uutuuksia. Tyypilliseksi 

esimerkiksi tällaisista unohduksen kohtalokseen saaneista suomalaisista orkesteriteok-

sista Karila nostaa Raition Antigonen. Itse teoksesta hän kirjoittaa suorastaan ylistävään 

sävyyn:  
 

[- -] sellainen teos kuin Antigone, on monumentaalisesa voimassaan nuoremman orkesterikirjalli-

suutemme valioteoksia, jonka esityksen otaksuisi herättävän suurempaa mielenkiintoa. Raition 

orkesteritaituruus näyttäytyy siinä loistavalla tavalla, eikä vain taituruus, vaan myös musiikillisen 

sanonnan painavuus. Prof. Toivo Haapanen oli ottanut tämän vaikean teoksen harjoittamisen ja 

esittämisen tehtäväkseen siitäkin huolimatta, että hän oli entisten kokemusten perusteella tietoinen 

siitä, ettei kysymyksessä suinkaan ollut suuri ”menestysnumero”. Suoritus ansaitsee varauksetto-

man kiitoksen. Teoksen mahtavat, massiiviset nousut kohosivat jyrisevään tehoonsa ja sen suuri-

piirteinen muoto paljastui täydessä kauneudessaan. Orkesteri eläytyi tehtävään täysin innoin anta-
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en menestymiseen painavan osuutensa. 

 

Hufvudstadsbladetissa ilmestyneessä lyhyenlaisessa kritiikissään Erik Bergman 

(1948) toteaa Karilan lailla konserttiyleisön ”loistaneen melkein totaalisesti poissaolol-

laan”. Ohjelman aloittaneen Antigonen Bergman kirjottaa olevan ”värikkäästi orkest-

roitua, avaria (rymmande) meditaatioita sekä dramaattista jännitettä ja vaikuttavia nou-

suja”. Hän myös toteaa Toivo Haapasen ja Helsingin kaupunginorkesterin antaneen 

teokselle arvoisensa tulkinnan.  

Toisin kuin Karila ja Bergman, Uuden Suomen musiikkikriitikko Yrjö Suomalai-

nen (1948) ei innostunut Antigonen kuulemisesta. Hänen mukaansa yliopiston juhlasali 

on liian kaikuisa paikka teoksen voimakkaille dissonansseille: ”Tuskinpa akustiikan 

suhteen paksukarvainenkaan nauttii suuren orkesterin fortissimodissonansseista tällai-

sissa oloissa”. Lisäksi Suomalainen luonnehtii Antigonea Raitiolle tyypilliseen tapaan 

sävelasultaan rohkeaksi ja orkestrointinsa puolesta värikylläiseksi sävellykseksi.  

Myös Ilta-Sanomiin arvosteluja kirjoittanut Veikko Helasvuo (1948) päivittelee 

kirjoituksessaan yleisön vähälukuisuutta – erityisesti tilaisuuden juhlavuuteen ja esitet-

tyjen teosten tasokkuuteen nähden. Antigonesta Helasvuo ei ollut ehtinyt kuulla kuin 

viimeisen osan, mutta Karilan lailla hänkin ylistää kirjoituksessaan niin teoksen värik-

kyyttä kuin dramaturgiaa ja muotoakin varsin suureellisin sanoin: 

 
Niinpä mukanaolleille varmaan kävi entistä selvemmäksi, mitä kauneuden aarteita Väinö Raitio-

niminen säveltäjä on kansalleen lahjoittanut. Hänen Antigone-runoelmansa [- -] aikanaan kai ai-

van problemaattisena pidetty teos, soi 1940-luvun kuulijan korvassa upeana, säihkyvän loisteliaa-

na sävelkuvauksena, jossa tekisi mieli sanoa nerollisella musiikkimielikuvituksella varustettu sä-

veltäjä aivan tuhlaillen, mutta samalla punnituin tehoin käyttelee sävelmateriaaliaan. [- -] Mutta 

siinä [teoksen viimeisessä osassa] ainakin oli suorastaan sykähdyttävää voimaa ja hehkua, eikä 

vain koloristista taitoa ja ilotulitusta, vaan myös jäntevää musiikinmuotoa mahtavine nousuineen. 

 

Helasvuo kiittelee myös uuden suomalaisen musiikin tulkkina tunnetuksi tulleen Toivo 

Haapasen ”innoittunutta” ja ammattitaitoista tulkintaa Raition sävellyksestä. 

Tauno Pylkkänen (1949, 37), joka kirjoitti Suomen säveltaiteen viikosta Suoma-

lainen Suomi -nimiseen aikakausjulkaisuun, kertoo vuotuisen konsertin olleen tavan-

omaistakin mielenkiintoisemman Antigonen esityksestä johtuen. Pylkkänen luonnehtii 

tekstissään hieman ristiriitaisesti Antigonea suureksi sinfoniseksi sarjaksi, joka ”[- -] 
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herätti aikanaa suurta huomiota; sitä on pidetty yhtenä suomalaisen orkesterimusiikin 

kulmakivistä, modernin orkesterinkäytön suunnanosoittajana.” Kuitenkin hän muualla 

tekstissään toteaa teoksen lojuneen esittämättömänä yli kaksikymmentä vuotta, mistä 

syystä se oli ”nykypolven konserttiyleisölle [- -] täysi uutuus.” Pylkkänen kiittelee Rai-

tion orkesterinkäyttöä mestarilliseksi ja ”rikasfantasiaiseksi”, mutta teoksen muotoon 

hän suhtautuu hieman kaksijakoisesti:  

 
Teos on kokonaisuutena enemmän ääriviivoiltaan epämääräiseksi hahmottuva fantasianäky kuin 

tiukasti koossa pysyvä arkkitektoninen [sic.] kokonaisuus, mutta sen suorastaan järkyttävänä vai-

kuttava voima on juuri siinä, että säveltäjä ei ole antanut minkään kaavamaisen muotoilupyrki-

myksen kahlehtia itseään. 

 

Pylkkänen vielä toivoo jonkun kapellimestarin ottavan asiakseen muidenkin Raition 

orkesterirunoelmien esitykset.  

 

 

4.3 Lahden kaupunginorkesterin konsertti vuonna 2001 ja Radion Sinfo-

niaorkesterin konsertti vuonna 2007  

 
Joulukuun 13. päivänä vuonna 2001 Antigone esitettiin Lahden Sibelius-talossa Osmo 

Vänskän johtaessa Lahti Sinfoniaa. Raition sävellys oli konsertin avausteoksena alku-

soiton tapaan, ja sen jälkeen ohjelmassa oli Carl Nielsenin huilukonsertto solistinaan 

Sharon Bezaly. Väliajan jälkeen oli vuorossa Einojuhani Rautavaaran kahdeksas sinfo-

nia, lisänimeltään Matka. Konserttipäivänä Etelä-Suomen Sanomissa olleessa ennakko-

kirjoituksessa Antigonea luonnehditaan ”leveällä pensselillä maalatuksi, runsaaksi or-

kesteriteokseksi” (Salakka-Kontunen 2001). Kolmea päivää myöhemmin kriitikko Arto 

Sakari Korpinen (2001) arvostelee samassa lehdessä kyseistä konserttia. Hänen mu-

kaansa Antigone muistuttaa rakenteensa puolesta Debussyn La Mer -teosta mutta tun-

nelmiensa puolesta on sukua Skrjabinin orkesterirunoelmille. Korpinen myös vertaa 

Raition teosta lähes kahdeksankymmentä vuotta myöhemmin sävellettyyn Matka-

sinfoniaan ja toteaa: ”Rautavaaran tämänhetkinen modernistisuusaste ei taida juurikaan 

ylittää Raition lukemia [- -] aikaväli ei oikeastaan tunnu missään”. Erityisesti Korpinen 
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kiittelee Antigonen runsasta orkestrointia ja harmoniaa, jota hän kutsuu polytonaalisek-

si. Hänen mukaansa teoksen pitäisi kuulua suomalaisten orkestereiden perusohjelmis-

toon.  

Viimeisin Antigonen esitys oli 24. päivänä tammikuuta vuonna 2007. Tuolloin 

Radion Sinfoniaorkesteri esitti teoksen Finlandia-talossa Sakari Oramon johdolla. Kon-

sertin toisena teoksena oli vuonna 1927 valmistunut Igor Stravinskyn ooppera-oratorio 

Oedipus rex. Konsertissa esiteltiin näin ollen kaksi samalta aikakaudelta olevaa ja sa-

man perheen tragediasta aiheensa ammentavaa suurimuotoista orkesteriteosta. Aihei-

den yhteyttä oli lisäksi alleviivattu vielä siten, että kertoja referoi Antigonen murhenäy-

telmän päätapahtumat ennen kunkin Raition teoksen osan esittämistä. Konsertti lähetet-

tiin myös suorana lähetyksenä Radio Yle 1:ssä.  

Konsertti arvioitiin kahdessa pääkaupunkiseudun lehdessä, Helsingin Sanomissa 

(Isopuro 2007) sekä Hufvudstadsbladetissa (Teir 2007). Lisäksi Hufvudstadsbladetin 

24. päivän lehdessä oli ennakkoilmoitus illan konsertista, joskaan kirjoituksessa ei 

mainita Raition teosta lainkaan (Kvist 2007). Helsingin Sanomien Jukka Isopuro (2007) 

keskittyy arviossaan pääosin Stravinskyn teokseen. Antigonen hän luonnehtii päästä-

vän ”valloilleen myöhäisromanttisen orkesterin ekspressionistiset pohjavirrat, joita 

impressionistinen kimmellys yrittää hennosti valaista”. Lisätyn juoniselostuksen Isopu-

ro kirjoittaa yhtäältä selkiyttävän teoksen taustaa, mutta toisaalta myöskin katkovan sen 

osien välistä jatkumoa. (Isopuro 2007.) Hufvudstadsbladetin Philip Teir (2007) kirjoit-

taa Raition Antigonesta vielä Isopuroakin niukemmin. Hän tyytyy mainitsemaan, että 

konsertin jälkipuolella kuultu Raition kolmiosainen teos on hidas ekspressionistinen 

runo, joka on samalta aikakaudelta kuin Stravinskyn Oedipus rex, ja sen lailla on saa-

nut inspiraationsa Sofokleen murhenäytelmästä. 

 

 

4.4 Ondinen Raition 1920-luvun teoksia sisältävä levy vuonna 1992 
 

Vuonna 1992 levy-yhtiö Ondine julkaisi Raition musiikkia sisältävän levyn, jossa Ra-

dion sinfoniaorkesteri soittaa Jukka-Pekka Sarasteen johdolla muutamia Raition mer-

kittävimpiä orkesteriteoksia – Antigone mukaan lukien. Levyarvosteluista käy ilmi, että 

Raition musiikki teki moneen kriitikkoon hyvän vaikutuksen. Esimerkiksi Veijo Mur-
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tomäki (1992) kirjoittaa Helsingin Sanomissa Raition olevan hänen mielestään ”Suo-

men kaikkien aikojen parhaimpia orkesterisäveltäjiä”, jonka musiikki on esimerkiksi 

Uuno Klamiin verrattuna yksilöllistä ja omintakeista. Erityisesti Antigone herätti Mur-

tomäen mielenkiinnon:  

 
Ehkä eniten tällä levyllä sävhdyttää kuitenkin kolmiosainen sinfoninen runo Antigone (1921/22). 

Aihepiiriltään 1930-luvun oopperoita ennakoiva teos on ankara ja suuri orkesterifresko. Siinä Rai-

tio on löytänyt omimman tyylinsä, joka on samalla keskittynyt ja verevä, säästeliäs ja runsas. Olen 

valmis pitämään Antigonea – epädramaattisuudessaankin – suomalaisen orkesterimusiikin kaik-

kein suurenmoisimpiin kuuluvana teoksena.  

 

Hufvudstadsbladetin Mats Liljeroos (1992) keskittyy levyarviossaan yksittäisten 

teosten arvottamisen sijaan yleisempään Raition musiikin ja säveltäjäkohtalon eritte-

lyyn. Hän pohdiskelee muun muassa sitä, kuinka Raitio olisi nykyisin mahdollisesti 

paljon arvostetumpi ja tunnetumpi säveltäjä, jos hän olisi elänyt jossain muussa maassa 

kuin Suomessa ja säveltänyt orkesterirunoelmansa kymmenisen vuotta aikaisemmin. 

Levyllä kuultava Raition musiikki on Liljeroosin mukaan värikästä, sensuellia, mieli-

kuvituksekkaasti orkestroitua, huimaavan kaunista ja toisinaan kuuluvista muilta sävel-

täjiltä saaduista vaikutteista huolimatta erittäin omaperäistä. ”Kaikista vaikuttavinta 

kuitenkin on Raition hämmästyttävän radikaali kansainvälisyys”.  

Heikki Valsta (1993, 51) kirjoittaa Rondossa Radion Sinfoniaorkesterin uuden 

Raitio-levyn olevan juuri sellainen upea kokonaisuus, jollaisia kyseisen orkesterin kuu-

luisi tehdä enemmänkin. Hänen mukaansa sekä teokset, niiden esitykset että äänitys 

ovat korkeatasoisia, ja etenkin Raition orkestrointikyky kiinnitti positiivisesti hänen 

huomionsa. Kiihkeäksi kuvailemastaan Antigonesta Valsta kirjoittaa: ”Se suomalainen 

hifisti, joka kuuntelee tärykalvot hellinä Respighin Rooma-trilogiaa voisi yhtä hyvin 

ilahduttaa naapureitaan Raition Antigone-trilogian jytkeellä.” 

Classica-lehteen kirjoittanut Kimmo Korhonen suhtautuu Raitio-levyyn kirjoitta-

jista kriittisimmin. Hänen mukaansa Raition musiikki soi kylläkin ”Varsinkin hilli-

tymmissä jaksoissa [- -] sykähdyttävästi, milloin lyyrisen herkästi, milloin vangitsevan 

salaperäisesti”, mutta monikerroksinen soitinnus ei Korhosta liiemmin miellytä: ”[- -] 

sinänsä vaikuttavia huipennuksia sen sijaan vaivaa ajoittain orkestraation ylitsepursu-

avuus, jota edes hyvä äänitys ja erinomaisesti soittava orkesterikaan eivät pelasta.” Le-
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vyllä olevista teoksista Korhonen mainitsee erikseen ainoastaan baletin Vesipatsas, 

jonka nimeksi hän on erehdyksessä kirjoittanut Puistokuja.22 Antigonesta hän ei kirjoita 

mitään.  

Fanfare-lehteen levyarvion kirjoittanut Paul Snook (1993, 278) kirjoittaa kritiik-

kinsä alkuun Raition yhteyksistä venäläiseen orkestrointiperinteeseen ja erityisesti 

Skrjabiniin. Snook pitää Antigonea onnistuneena ja kirjoittaa siitä pitkän luonnehdin-

nan:  

 
[- -] kaikkein muistettavin ja kunnianhimoisin teos [levyllä] on 25 minuuttia kestävä Antigone, jo-

ka lukuunottamatta todellisten tempokontrastien puutetta voisi melkein käydä kokonaisesta sinfo-

niasta. Vaikka partituuri on inspiroitunut Sofokleesta, siinä ei juurikaan ole mitään kreikkalaisia, 

klassisia tai edes traagisia piirteitä, mutta se on läpikotaisin dramaattinen. Sen kolme osaa (Lento 

– Andante – Adagio) ovat hitaanpuoleisia, mutta jokainen nousee asteittain ainakin yhteen läpi-

tunkevaan ja myrskyisään kliimaksiin ennen kuin kuolee pois, ja harmoninen kieli pysyy pakko-

mielteenomaisesti hyvin lähekkäin olevien intervallien – puolisävelaskeleiden ja pirullisen tri-

tonuksen ja vastaavien – dominoimana. Jokainen olennainen elementti korotetaan ja liioitellaan 

tahallisen keinotekoiseen ja unenomaiseen tapaan [- -] 

 

Kirjoituksensa lopussa Snook vielä vertaa Antigonen musiikkia Gustav Klimtin maala-

uksiin tai Fabergén munaan, ja antaa tunnustusta sekä RSO:lle ja Sarasteelle perusteel-

lisesta musiikin tulkinnasta sekä levyn äänentoistolle selkeydestä ja kirkkaudesta.  

 

 

4.5 Muita arvioita 
 

Raition aikalaisista Sulho Ranta (1932, 119) kirjoittaa Suomen Musiikkilehden artikke-

lissaan Antigonen olevan ”lähinnä paatoksellista ja joskus kaaosmaista ekspressionis-

mia”, joka on ”väkevän traagillinen” ja orkestroinniltaan ”repivä”. Myöhemmissä kir-

joituksissaan Ranta (1941, 56; 1946, 86) jo toteaa ekspressionistisen Antigonen olevan 

Raition tyylikehityksen kannalta kenties aikaisemmin uskottua merkityksellisempi sä-

vellys. Ranta myös uskoo ranskalaisten 1920-luvun säveltäjien vaikuttaneen Raition 

aihevalintaan.  

                                                
22 Puistokuja op. 29 on Raition vuonna 1926 säveltämä sävelrunoelma sopraanolle ja orkesterille (Sal-
menhaara 1996b, 46). 
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Pohjoismaista musiikkia tutkinut Bo Wallner (1968, 74–75), joka kirjoitukses-

saan siteeraa Rannan 1930-luvulla kirjoittamaa artikkelia, luonnehtii Antigonea sin-

foniseksi trilogiaksi, jossa ekspressiivisyyden lisäksi on kuultavissa monia lyyrisiä ja 

tunteellisia piirteitä. Hän myös osoittaa Antigonen kaikkine draamallisine piirteineen 

osoittavan kohti Raition kolmannen sävellyskauden oopperoita. Suomalaisia sävellyk-

siä -kirjassaan Kai Maasalo (1969, 190) luonnehtii Antigonea ”ekspressionisti Raition” 

tärkeimmäksi teokseksi, ja muutenkin yhdeksi hänen merkittävimmistä teoksistaan. 

Hänen mukaansa teos on temaattisesti yhtenäinen ja harmonisesti sekä orkestroinnin 

puolesta varsin monimuotoinen, joskin paikoin soitinnus on hänen mielestään liiankin 

komplisoitu. Maasalo pitää Antigonea ”yhtenä musiikkimme suurisuuntaisimmista ja 

vaikuttavimmista sinfonisista runoista”. (Emt., 201–202.) 

Seuraavalla vuosikymmenellä Matti Vainio (1976a, 144) jo pitää Antigonea Rai-

tion pääteoksena:  

 
Siinä ei ole enää havaittavissa leimallista venäläistä skrjabinismia, ei ranskalaista impressonismia 

eikä wieniläistä ekspressionismia sellaisenaan, vaan hän on mestarillisesti sulattanut kaikki koke-

miensa kriisien välivaiheet mittoihin, johon korkeintaan Merikanto Juhallaan yltää. Draamallisesti 

ottaen Antigone on suurenmoisesti rakennettu: kolme raskasta, hidasta osaa, joissa Raition sointi-

kvaliteetti pääsee nousemaan upeaan huippuunsa. 

 

Vainio (emt., 144–145) kiinnittää myös huomiota Antigonen monimutkaiseen harmo-

niaan ja ”jättiorkesteriin”, joista johtuen sointi paksunee ja sumenee hänen mielestään 

jo liikaakin. Hänen mukaansa on kuitenkin omituista, että Antigonea ei yleensä pidetä 

yhtenä Raition pääteoksista. Einojuhani Rautavaara (1978, 665) puolestaan kirjoittaa:  

 
Kuunnellessa esim. Antigonea syntyy merkillinen vaikutelma musiikista, joka on ’värikästä’ vain 

lainausmerkeissä, ikään kuin säveltäjän ilmoille pyrkivälle informaatiolle ei löytyisi – ei edes olisi 

olemassa – musiikillisesti adekvaattia asua. Eräänlainen eettis-draamallinen juonne, jylhä, suora-

viivainen, maskuliininen, tuntuu taistelevan kolorismia vastaan, sen pehmeiden, esteettis-

passiivisten assosiaatioiden takia. 

 

Ismo Lähdetie (1991, 39) luokittelee Musiikki-lehdessä olevassa kirjoituksessaan 

Antigonen ilmaisua ”skrjabin-tyyliseksi, kaoottiseksi ekspressionismiksi”, jossa ”ei ole 

lepokohtia”. Kaksi vuotta myöhemmin kirjoitetussa lisensiaattityössään Lähdetie (1993, 



 57 

69) puolestaan tulkitsee Sulho Rannan (1941, 56) ekspressionismi-termin käytön Anti-

gonen yhteydessä nimenomaan kannanotoksi teoksen saksalaisvaikutteisesta ekspres-

sionismista. Oletus on kuitenkin ristiriidassa Salmenhaaran (1996, 216–217) mielipi-

teen kanssa, jonka mukaan Antigone edustaa pikemminkin venäläis-ranskalaista kuin 

saksalaista ekspressionismia. Näiden kahden ekspressionistisen suuntauksen tärkeim-

mäksi eroksi Salmenhaara (emp.) mainitsee teosten aihepiirin; venäläis-ranskalainen 

ekspressionismi suosi antiikin mytologiaan ja runouteen liittyviä ideologisia tai ekstaat-

tisia aiheita, kun taas saksalaisen ekspressionismin piirissä oltiin ennemminkin kiinnos-

tuneita ihmisen psykologiasta ja tiedostamattomasta. Erot näkyvät muun muassa sävel-

lysten otsikoissa; saksalaiset ekspressionistit suosivat absoluuttiseen musiikkiin viittaa-

via otsikoita kun taas ranskalais-venäläiset ekspressionistit antoivat teoksilleen ohjel-

mallisia nimiä. Salmenhaaran lisäksi muun muassa Haanpää (1987, 6) ja Helkala (1981, 

8) ovat kirjoittaneet Antigonen tyylin edustavan Skrjabin-vaikutteista romantiikan tra-

dition pohjalta kehittynyttä ekspressionismia.  
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5 ANTIGONE OP. 23, ANALYYSI 
 

Tässä luvussa lähestytään Väinö Raition Antigone-sävellystä teoskohtaisesti motiivi-

analyysin ja taiterajojen määrittelyyn perustuvan muotoanalyysin keinoin. Eri ana-

lyysimenetelmiä käytettäessä keskeisten termien määrittelyissä on runsaasti paino-

tuseroja. Seuraavassa esittelen muutamia termien määritelmiä, analyysimenetelmiä ja 

analyysin merkintätapoja, joihin tämä työ paljolti perustuu.  

Väinö Raition Antigone-teoksen temaattiset kokonaisuudet ovat monelle 1900-

luvun musiikkityylille ominaiseen tapaan varsin epämelodisia ja fragmentaarisia. Tästä 

huolimatta Antigonessakin on havaittavissa motiivia laajempia musiikillisia aihekoko-

naisuuksia, jotka on mahdollista jakaa pienempiin osiin, ja joita tässä työssä kutsutaan 

teemoiksi. Teeman käsite määritellään erilaisissa musiikkitietosanakirjoissa pääasiassa 

samantapaisesti, mutta hiukan eri painotuksin. Sen voidaan esimerkiksi sanoa ole-

van ”musiikillinen materiaali, jolle teos tai sen osa perustuu, ja jossa useimmiten on 

tunnistettavissa oleva melodia”, minkä lisäksi se ”on joskus jo itsessään erottuva koko-

nainen, kuulumaansa teokseen nähden itsenäinen musiikillinen ilmentymä” (Drabkin 

1980b, 736). Toisinaan teeman käsitteeseen liitetään sen suhde toiseen analyysin kan-

nalta tärkeään termiin, motiiviin: ”[Teema on ] yksilöllinen musiikillinen aihekokonai-

suus, joka on sävellyksessä keskeisessä asemassa [- -] tavallisimmin teema koostuu 

useista motiiveista” (Brolinson 1979, 440). Edelleen teeman voidaan luokitella ole-

van ”musiikillinen ajatus, pienimuotoinen kokonaisuus, jolla hyvin erottuvana ja tun-

nistettavana on keskeinen sävellystä tai sen jaksoa karakteroiva sekä dramaturginen ja 

muotoa jäsentävä merkitys [- -] T[eema]ssa on eheyttä, kokonaisuutta verrattuna par-

tikkelinomaiseen [- -] motiiviin” (Väisänen 1992, 140–141).  

Teemaa keskeisempi termi Raition musiikin hahmottumisesta puhuttaessa on mo-

tiivi. Se on lyhyt musiikillinen (joko melodinen, harmoninen, rytminen tai näitä kaikkia 

yhtäaikaisesti) idea. ”Motiivi voi olla minkä kokoinen tahansa, vaikka sitä yleensä pi-

detään lyhimpänä mahdollisena teeman tai fraasin osana (subdivision), jolla on silti 

oma identiteettinsä ideana” (Drabkin 1980a, 648). Motiivi määritellään teemaa epäitse-

näisemmäksi ja jakamattomammaksi musiikilliseksi elementiksi, joista teemat usein 

koostuvat (Bengtsson 1978, 309). Lyhyyden ja jakamattomuuden lisäksi motiivin mää-

ritelmään usein myös liitetään sen tunnistettavissa oleva ominaisluonne ja erityislaatui-
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suus; ”[motiivilla] on merkityksellinen identiteetti ja suhdeviitteistö sävelteoksessa” 

(Väisänen 1991, 191).  

Tässä analyysissa käytetty motiivien ja teemojen merkintätapa perustuu pitkälti 

Kalevi Ahon (1977) Musiikki-lehdessä julkaisemaan artikkeliin ”Motiivit ja motiivien 

muuntuminen”. Aho (emt., 15–17) jaottelee motiivit kahteen eri kategoriaan: luonne- ja 

runkomotiiveihin. Hänen mukaansa ”luonnemotiivi on jokin melodinen, lyhyt aihelma, 

jolla on tietty rytmi ja tietty sävelkorkeus. Kuitenkin luonnemotiivina voi olla myös 

jokin karakteristinen sointuyhdistelmä tai jokin muu harmoninen kulku.” Runkomotii-

vin Aho määrittelee abstraktimmaksi; se ”voi olla joko kokonaisen säkeen [- -] tai yksi-

tyisen luonnemotiivin melodinen runko.” Runkomotiiveista hän erottelee vielä erityis-

tapauksena niin sanotun ydinmotiivin, joka esiintyy sävellyksen kaikissa keskeisissä 

teemoissa tuoden niihin yhtenäisyyttä. Ydinaiheella Aho puolestaan tarkoittaa luonne-

motiivia, joka ”toistuu monissa eri yhteyksissä rytmiseltä perushahmoltaan vain suh-

teellisen vähän muuntuneena”. Motiivi käsitetään tässä työssä Ahon luonnemotiivin 

määritelmän mukaisesti säkeen pienimmäksi mahdolliseksi osaksi, jolla on kuitenkin 

selväpiirteinen ja itsenäinen luonne, joskaan sen muunnosten merkintätapa ei täysin 

vastaa Ahon esittelemää.  

Ahon (emt.) artikkelissaan esittelemä merkintätapa on varsin perusteellinen; mil-

tei kaikille kuviteltavissa oleville aiheille ja niiden muunnoksille on luotu kirjain- ja 

merkkisymboli. Sekavien ja luettavuutta häiritsevien merkkihirviöiden23 välttämiseksi 

tässä analyysissa käytetään hieman yksinkertaisempaa ja samalla tietysti ylimalkaisem-

paa merkintätapaa. Motiivien yksityiskohtainen erittely Raition Antigonen kaltaisten 

kokonaisten laajojen teosten kohdalla ei juurikaan lisäisi teoksen rakenteen ja luonteen 

ymmärtämistä.  

Tässä analyysissa teemoja ja temaattisia kokonaisuuksia merkitään niitä kuvaavil-

la nimillä (monet yksittäisen soittimen soolot) tai suurilla kirjaimilla aakkosten alku-

päästä lähtien (soitinryhmien soittamat teemat). Motiiveita puolestaan merkitään niitä 

kuvaavilla nimillä (osasta toiseen toistuvat motiivit) tai pienillä kirjaimilla aakkosten 

loppupäästä päin lukien (vain yhdessä osassa esiintyvät motiivit). Antigonen kannalta 

keskeisintä motiivia, ydinaihetta, (ks. Aho 1977, 16–17) en ole nimikoinut kirjaimella, 

vaan sitä kutsutaan ainoastaan ydinaiheeksi. Motiivien säveltasolliset (esimerkiksi laa-
                                                
23 Esimerkiksi motiivi a:n rytmisesti muunnettua inversiota, jossa jokin intervalli on laajennettu, ja jonka 
keskelle tai loppuun on lisätty sävel, merkittäisiin näin: (a’ i)+<. 
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jennetut tai supistetut intervallit sekä transpositiot) ja rytmiset muunnokset jätetään 

merkitsemättä symbolein; ne mainitaan ainoastaan tekstissä.  

Motiivien muunnostavoista merkitään symboleilla käännökset eli inversiot (I), 

rapuliikkeet eli retroversiot (R) ja rapukäännökset eli retroinversiot (RI) sekä augmen-

taatiot (aug., motiivin rytminen harvennus) ja diminuutiot (dim., tihennys). Lisäksi jos 

motiiviin on lisätty säveliä, se merkitään symbolilla +, ja vastaavasti, jos säveliä on 

jätetty motiivista pois, symbolina käytetään - -merkkiä. Esimerkiksi jos motiivi z:sta on 

poistettu säveliä lopusta, se merkitään z-, ja jos puolestaan motiivi y:n alkuun on lisätty 

säveliä, se merkitään +y. Permutaation24 ja muiden motiivin rakenteen muunnosten 

(esimerkiksi jos motiivin keskelle on lisätty tai sieltä on vähennetty säveliä) merkkinä 

on käytetty symbolia ~, jolloin muunnoksen laatu ilmoitetaan kyseisen motiivimuun-

nelman esittelyn yhteydessä tekstissä.  

Muodon analyysin apuna tässä työssä käytetään niin ikään Kalevi Ahon (1982) 

Musiikki-lehdessä ilmestynyttä artikkelia ”Musiikin muotoanalyysista”. Kirjoitukses-

saan Aho esittelee sävelteoksen muotoa määrittävien taitteiden neljä erilaista funktiota. 

Näistä ensimmäistä, eli johdattelevaa funktiota edustavat Ahon (emt., 221–223) mu-

kaan sellaiset johdantovaiheet, johtotaitteet tai varsinaiset johdannot, jotka ovat luon-

teeltaan valmistelevia. Niissä joskus esitellään jatkossa seuraavaa materiaalia, mutta ne 

voivat olla myös täysin itsenäisiä temaattisen materiaalinsa puolesta. Johdattelevan 

taitteen tunnistaakin useimmiten sen odottavasta tunnelmasta, joka saadaan aikaan 

muun muassa auki jäävän rakenteen, instrumentaation tai vaikka dynamiikan keinoin. 

Johdattelevan taitteen harmonia on Ahon (emp.) mukaan usein yksinkertainen. 

Esittelevissä taitteissa tuodaan esiin joko ensimmäistä kertaa tai kertauksessa 

(esimerkiksi sonaattimuotoisen teoksen kertausjakso on esittelevä) jokin tärkeä musii-

killinen materiaali, esimerkiksi teema, motiivi tai vaikka sointiväriyhdistelmä. Ahon 

(emt., 223) mukaan esittelevän taitteen teeman taustalla oleva muu materiaali on usein 

yksinkertainen ja suhteellisen paikallaanpysyvä, mistä seuraa, että näissä taitteissa 

kuuntelijan huomio kiinnittyy esiteltävään teemaan.  

Sen sijaan kehittelevien taitteiden tunnusomainen piirre on dynaamisuus. Niissä 

usein kehitellään juuri edeltävissä taitteissa esiteltyä temaattista materiaalia. Viimeinen, 

päättävä funktio taitteelle lopettaa nimensä mukaisesti jonkin kokonaisuuden. Päättävil-

                                                
24 Permutaatiolla tarkoitetaan motiivin sävelten keskinäisen järjestyksen muuttamista. 
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le taitteille tyypillistä onkin siksi eteenpäinmenon jarruttaminen sekä (tonaalisessa mu-

siikissa) painokkaat kadenssisoinnut ja niiden toistaminen. Ahon (emt., 225) mukaan 

päättävien taitteiden tematiikka on lisäksi melodisesti suhteellisen yksinkertaista ja 

vähäarvoista. Taitteet eivät aina suinkaan edusta pelkästään yhtä funktiota, vaan ne 

voivat olla yhdistelmiä. Tällaisissa tapauksissa tärkein funktio merkitään pääfunktioksi, 

ja lisäksi ilmoitetaan, mistä muista funktioista taitteessa on piirteitä. Funktiot saattavat 

ilmetä jopa yksittäisissä teemoissa. Taiterajat perustuvat tässä työssä ennen kaikkea 

temaattisen materiaalin ja sointivärin muutoksiin. 

Antigonen harmoniaa ei tässä tutkimuksessa käydä yksityiskohtaisesti läpi, sillä 

se ei ole funktionaalinen, eivätkä teoksen rakenne tai muoto näin ollen ole siitä riippu-

vaisia. Sen sijaan harmonian sointiväriaspekti on tässä analyysissa kiinnostuksen koh-

teena, mistä syystä harmoniaa käsittelevässä luvussa keskitytään esittelemään teoksessa 

esiintyvien tyypillisten sointujen ja sointuyhdistelmien rakennetta. 

Orkestrointia käsittelevässä alaluvussa esitellään Antigonen soitinnusta partituuri-

järjestyksessä soitinryhmä kerrallaan. Harmonia-alaluvun lailla myös orkestrointia tar-

kasteleva luku on pääasiassa kuvaileva, ei varsinainen soitinnuksen analyysi. Kuvailun 

apuna käytetään Nikolai Rimski-Korsakovin (1964) ja Walter Pistonin (1961) orkest-

rointioppaita sekä Gardner Readin (1979) tutkimusta musiikin eri tyylikausille ominai-

sista orkestroinnin ja sointivärien käytön piirteistä. 

 

 
5.1 Tematiikka 

 
Väinö Raition Antigone on pituudestaan ja kolmiosaisuudestaan huolimatta temaattisel-

ta materiaaliltaan sangen yhtenäinen teos. Samat motiivit ja niiden muunnokset sekä 

samanlaiset intervallirakenteet toistuvat osasta, teemasta ja ja jopa motiivista toiseen, 

mistä syystä tematiikkaan perustuvaa kontrastia ei synny eri osien välille. Rytmi-

parametri ei ole järin merkittävässä asemassa Antigonen tematiikassa – hitaan tempon 

vuoksi heikosti hahmottuvaa pulssia sekoitetaan erilaisten trioleiden, kvintoleiden ja 

sekstoleiden avulla. Ritva Haanpään (1987, 8) mukaan rytmin hämärtäminen ja hitaat 

tempot ovat Raition 1920-luvun orkesteriteoksille muutenkin tyypillisiä piirteitä. Ryt-

minkäsittely on kuitenkin teoksessa yhtenäisyyttä luova tekijä, sillä lähes kaikissa tee-
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moissa esiintyy samoja rytmikuvioita. Näistä tärkeimpiä ovat triolit, sekstolit sekä eri-

laiset pisteelliset rytmikuviot. 

Esimerkissä 1 on nähtävissä yksi tärkeimmistä Antigonen tematiikkaa luovista 

motiiveista originaalimuodossaan. Maasalo (1969, 201) kutsuu tätä motiivia ydinai-

heeksi, ja käytän itsekin samaa nimitystä, koska se voidaan nähdä Kalevi Ahon (1977, 

17) kirjoittaman ydinaiheen määritelmän mukaan luonnemotiivina, joka ”toistuu mo-

nissa eri yhteyksissä rytmiseltä perushahmoltaan vain suhteellisen vähän muuntunee-

na”. Ydinaihe on erittäin keskeisessä roolissa Antigonen jokaisessa osassa, sillä siitä ja 

sen muunnoksista on muodostettu suurin osa teoksen temaattisesta materiaalista. Mo-

tiivin originaalimuoto koostuu alaspäisen pienen sekunnin jälkeen seuraavista ylöspäi-

sistä pienestä terssistä ja pienestä sekunnista. Rytmiseltä hahmoltaan originaalimuoto 

pysyy suhteellisen samankaltaisena, joskin ensimmäisen ja viimeisen äänen pituus 

vaihtelee. Ydinaiheen muunnoksista käytössä ovat rytmisten ja säveltasollisten variaa-

tioiden lisäksi inversio, retroversio, retroinversio sekä näiden permutaatiot, augmentaa-

tiot sekä diminuutiot. Muunnoksista keskeisimpään rooliin nousee retroinversiomuoto, 

josta esiintyy varsin monta erilaista sovellusta.  

 

Esimerkki 1. Ydinaiheen originaalimuoto. 

 
 

Ydinaiheen lisäksi jokaisessa Antigonen osassa – joskaan ei yhtä tärkeässä roolissa – 

esiintyy lopetusmotiiviksi kutsumani aihe. Nimi johtuu siitä, että kyseinen motiivi on 

havaittavissa usean teeman lopussa. Lopetusmotiivi on luonteeltaan muuttumattomam-

pi kuin ydinaihe, sillä sen rytminen hahmo pysyy kutakuinkin samankaltaisena. Sen 

sijaan motiivin intervallirakenne saattaa vaihdella suurestikin. 

 

Esimerkki 2. Lopetusmotiivi. 
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Kaksi seuraavaa Antigonen osasta toiseen toistuva temaattista elementtiä, trioli- ja 

toistomotiivit25 ovat edellisiä moniselitteisempiä ja persoonattomampia. Näistä ensim-

mäistä, pienin tai suurin sekunti-intervallein ylöspäin kulkevaa trioliaihetta kutsun trio-

limotiiviksi. Se esiintyy useimmiten pitkien teemojen osana sekä orkesterituttikohdissa 

säestyksellisenä elementtinä. Trioliaiheen rooli teoksessa on kuitenkin melko monise-

litteinen, sillä Raition tematiikassa triolit ja sekstolit ovat muutenkin varsin keskeisessä 

osassa sekä soolojen rakennusaineena että sointiväri- ja harmoniamateriaalina.  

Toistomotiivia, eli kahden vierekkäisen sävelen toistoa esiintyy sekä trilleissä, 

säestyksellisissä kuvioissa että muutamien soolojen osamateriaalina. Se on yleisestä 

luonteestaan huolimatta siinä määrin karakteristinen Antigonen tematiikan rakenneosa, 

että mainitsen sen triolimotiivin lailla erillisenä motiivina. Toistomotiivin identiteetti 

perustuu pelkästään säveltasoihin ja toistoon, sillä sen rytminen hahmo muuntuu esiin-

tymästä toiseen. Sekä trioli- että toistomotiivit on merkitty erikseen nuottiesimerkkei-

hin. 

 

 

5.1.1 Antigonen kuolinuhri veljelleen 

 
Antigonen ensimmäisen osan tempomerkintä on lento espressivo, eikä osassa ole kuin 

yksi varsinainen temponvaihdos sekä yksi partituuriin merkitty hidastus ja kaksi ruba-

tona soitettavaa kadenssia. Tahtiosoituksen muutoksia on yhteensä 11 kappaletta26, 

mutta suurimman osan ajasta tahtiosoitus on 6/4.  
Antigonen kuolinuhrin veljelleen aloittaa neljään divisiin jaetun ja sordinoidun 

ensimmäisen viulun kaksiosainen teema, jota Kai Maasalo (1969, 201) ja Maasalon 

analyysiin vahvasti tukeutuva Sari Helkala (1981, 3) kutsuvat pääteemaksi. Koska tul-

kintani mukaan kyseessä ei ole sonaattimuotoinen teos, ja koska teema esiintyy johdan-

totaitteessa,27 käytän tästä teemasta nimitystä johdantoteema. Teemassa esitellään koko 

Antigone-teoksen tärkein temaattinen elementti, ydinaihe (ks. esimerkki 1) sekä sen 

retroversiomuunnoksia erilaisina rytmisinä variaatioina. Tämän lisäksi johdantoteemas-

                                                
25 Trioliaihe kontekstissaan on nähtävissä muun muassa esimerkeissä 14 ja 15, ja toistomotiivi puoles-
taan esimerkeissä 5 ja 28. 
26 Bassoklarinetin soolokadenssiin ei ole merkitty tahtiosoitusta eikä -viivoja.  
27 Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin teoksen muotorakennetta.  
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sa on nähtävissä myös ainoastaan Antigonen kuolinuhri veljelleen -osan teemoissa 

esiintyvä motiivi z. Motiivi z muodostuu kahdesta terssillä tai sitä suuremmalla inter-

vallilla alaspäin kulkevasta pisteellisen kahdeksasosan ja kuudestoistaosan muodosta-

masta parista. Ydinaiheen muunnoksista ja motiivi z:sta muodostuvan 1. ja 3. -divisin 

melodisen aineksen taustalle 2. ja 4. -divisit soittavat runsaasti pieniä sekunteja ja pie-

niä terssejä sisältävää säestyskuviota. Sen lisäksi, että molemmat intervallit muodosta-

vat ydinaiheen, ne ovat koko Antigonen tematiikassa muutenkin vahvasti esillä.  

 

Esimerkki 3. Johdantoteema (I-viulu, tahdit 1–5). 

 

 
 

Johdantoteeman kaksiosaisuus ilmenee siten, että sekä kolmannen tahdin lopun 
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viulujen E-duurisoinnun että viidennen tahdin Fis-duurisoinnun päälle harppu soittaa 

tässä yhteydessä kadensaaliseksi hahmottuvan aiheen. Kyseessä on ydinaiheen retroin-

versio, jonka intervallirakennetta ja rytmiä on muutettu, ja jonka loppuun on lisätty 

ääni tai ääniä (ydinaihe R+). Ydinaihe R+:n diminuutiomuoto muodostuu yhdeksi An-

tigonen ensimmäisen osan keskeisimmistä motiiveista. 

 

Esimerkki 4. Ydinaihe R+ (harput, tahdit 3–4 ja 5).  

 
 

Johdantoteemaa seuraa harjoitusnumeroiden 1–3 välissä kolme muuta pitkähköä 

temaattista kokonaisuutta, jotka ovat temaattiselta materiaaliltaan sukua sekä johdanto-

teemalle että myös keskenään. Ensimmäinen näistä on tahdin 5 lopusta alkava neljän 

sordinoidun alttoviulun unisonoteema, jota kutsun teema A:ksi. Se rakentuu limittäin 

esiintyvistä ydinaiheen retro- ja retroinversiomuotojen muunnelmista, motiivi z:n ryt-

misestä variaatiosta sekä ensi kertaa esitellyistä toisto- ja lopetusmotiivista. 

 

Esimerkki 5. Teema A (alttoviulut, tahdit 5–8). 

 
 

Alttoviulujen soittaman teema A:n jälkeen samassa tahdissa alkaa oboesoolo. Sii-

nä on jälleen havaittavissa ydinaiheen muunnoksia, joskin tällä kertaa ne on etäännytet-

ty originaalimuotoisesta ydinaiheesta muun muassa sävelpoistojen avulla. Oboesoolos-

sa voidaan tulkita olevan ydinaiheen originaalimuotoa, josta on poistettu viimeinen 

sävel, ydinaiheen inversiota, josta on poistettu ensimmäinen sävel, ydinaiheen retrover-

siota sekä vaihtoehtoisesti ydinaiheen retroinversion permutaatioita, joissa ensimmäi-

nen sävel on siirretty viimeiseksi. Useimmissa näissä versioissa ydinaiheen intervalli-
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rakenne on muunneltu. Lisäksi oboesoolon lopussa oleva pisteellinen kuvio voidaan 

tulkita pitkälle viedyksi muunnokseksi lopetusmotiivista. Oboesoolo on rakenneosil-

taan sekä rytmiikaltaan läheistä sukua teema A:lle, mutta teemat hahmottuvat kuitenkin 

erilaisiksi pääosin siksi, että vaikka kummankin taustalla soi Fis-duurisointu (teema 

A:n taustalla Fis-duurisointu, oboesoolon taustalla Fis-duuripienseptimisointu), itse 

teemat sijoittuvat suuren sekunnin etäisyydelle toisistaan. 

 

Esimerkki 6. Oboesoolo (tahdit 8–11). 

 
 

Samankaltainen tilanne teema A:n esiintymisen kanssa syntyy harjoitusnumeron 2 jäl-

keisessä sellojen, kontrabassojen sekä toisen ja neljännen käyrätorven teemassa. Taus-

talla soi Gis-duuripienseptimisointu, ja nyt esiteltävä teema A:n variaatio kulkee niin 

ikään kokosävelaskelta alkuperäistä korkeammalla. Koska teema on laajentunut ja va-

rioi muutenkin alttoviulujen soittamaan teema A:han nähden, kutsun sitä A1:ksi. Täs-

säkin teemassa on nähtävillä samoja ydinaiheen muunnelmia kuin teema A:ssa ja 

oboesoolossa.  

 

Esimerkki 7. Teema A1 (sellot, kontrabassot ja käyrätorvet, tahdit 12–16). 

 
 



 67 

Teema A1:n loputtua teoksessa seuraa tahdit 16–30 käsittävä vaihe, jossa ei esitellä 

lainkaan edellisenkaltaisia pitkiä temaattisia kokonaisuuksia. Tahdista 16 tahtiin 22 

kestävä jakso koostuu enimmäkseen ydinaiheen originaalimuodon ja R+:n diminuution 

sekä ensi kertaa esiintyvän motiivi y:n vuorottelusta. Motiivi y esiintyy Antigonen en-

simmäisessä osassa ainoastaan yllämainitussa kohdassa, mutta sen variaatioita on ha-

vaittavissa myöhemmin teoksen muissa osissa.  

 

Esimerkki 8. Ydinaihe R+ dim (huilut ja oboet, tahti 16). 

 
 

Esimerkki 9. Motiivi y (klarinetit, tahti 16). 

 
 

Vuorottelujakso alkaa siten, että jousisto, käyrätorvet ja englannintorvi soittavat 

ydinaiheen originaalimuodon muunnoksia ja puupuhaltimet puolestaan muunnoksia 

ydinaihe R+dim:sta sekä motiivi y:stä. Kahden tahdin jälkeen osat vaihtuvat: jousisto 

soittaa motiivin y ja ydinaihe R+dim:n muunnoksia, ja puu- sekä vaskipuhaltimet  

ydinaiheen originaalimuodon variaatioita. Vuorottelusta kasvaa teoksen fortissimossa 

soitettava huippukohta. Huippukohdan viimeisessä tahdissa (21) I-viulut ja trumpetit 

soittavat fortissimossa motiivi z:n laajennuksen, jossa motiivin loppuun on lisätty muu-

tamia ääniä. Tämän jälkeen seuraa tahdin pituinen kolmannen käyrätorven soolo, joka 

on muistuma motiivi z:n laajennuksesta, ja toimii eräänlaisena jälkisäkeenä tai kaikuna 

sille.  

 

Esimerkki 10. Motiivi z+ (I-viulut ja trumpetit, tahti 21; III-käyrätorvi, tahti 22). 
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Tahdista 23 alkaa välikkeenomainen jakso, jossa esitellään uusi temaattinen aihel-

ma. Tätä harpun arpeggiosoinnun säestämää klarinetin aihetta Maasalo (1969, 202) 

kutsuu ”vaatimattomaksi sivuteemaksi”. Uusi aihe on jälleen muokattu ydinaiheesta. Se 

on ydinaiheen retroinversiomuodon permutaatio, jossa ensimmäinen sävel on siirretty 

viimeiseksi ja jonka loppuun on lisätty säveliä. Rytmisen hahmonsa lisäksi ydinaihe 

RI~+:ksi merkitsemäni motiivi on muuntunut myös intervallirakenteeltaan; permutaati-

ossa viimeiseksi siirretty ydinaiheen retroinversion ensimmäinen sävel on puoli sävel-

askelta alkuperäistä korkeampi. Motiivi hahmottuu rakenteensa lisäksi myös kuuloku-

van perusteella varsin erilaiseksi ydinaiheen originaalimuotoon nähden. Kuulokuvaan 

perustuva kontrasti johtuu ennen kaikkea siitä, että ydinaihe RI~+ esitellään aikaisem-

masta selkeästi poikkeavassa sointiväriympäristössä, ja lisäksi se hahmottuu molem-

milla esiintymiskerroillaan ydinaiheen originaalimuodon vastapariksi.  

 

Esimerkki 11. Ydinaihe RI~+ (I-klarinetti, tahdit 23–24). 

 
Klarinettien aiheen taustalla on harppujen soittama ylöspäinen arpeggiosointu, joka jää 

soimaan seuraavassa taitteessa esiintyvän pitkän teeman taustalle. Arpeggiokuviota 

kutsun motiivi x:ksi.  

 

Esimerkki 12. Motiivi x (I-harppu, tahdit 23–24). 

 
 



 69 

Ydinaihe RI~+:a ja motiivi x:ää Raitio on mahdollisesti ajatellut yhtenä soinnilli-

sena kokonaisuutena, sillä asetelma toteutuu sellaisenaan vielä Antigonen ensimmäisen 

osan viimeisessä taitteessa. Kokonaisuus on siinä määrin karakteristinen ja aikaisem-

masta tekstuurista erottuva, että sivuteemaksi kutsuminen on ymmärrettävää – tosin jos 

Antigonen ensimmäisen osan kohdalla halutaan puhua sonaattimuodosta, kyseessä on 

erittäin pitkälle viety sovellus, jossa muun muassa kehittelyjakso olisi sijoitettu pää- ja 

sivuteemojen esittelyn väliin. Klarinettien soittaman ydinaihe RI~+:n ja harppujen mo-

tiivi x:n kanssa yhtäaikaisesti soi myös ydinaiheen originaalimuodon rytminen variaa-

tio I-viulun ensimmäisen divisin sekä I-trumpetin soittamana. Ennen taiterajaa seuraa 

vielä runsaasti triolikuvioita sisältävä huilusoolo, jonka intervallirakenne muistuttaa 

edellisiä teemoja, mutta joka muilta osin hahmottuu omaksi kokonaisuudekseen.  

 

Esimerkki 13. Huilusoolo (tahdit 27–30). 

 
 

Heti huilusoolon loputtua tahdissa 30 alkaa mielenkiintoinen kahden päällekkäisen 

teeman muodostama kokonaisuus. Teema alkaa ensimmäisten viulujen28 soittamalla 

ydinaiheen originaalimuodon muunnoksella, josta on lopusta vähennetty yksi ääni, ja 

sellot tulevat mukaan seuraavassa tahdissa. Viulujen ja sellojen teemat alkavat saman-

tapaisesti, mistä syystä syntyy hetkeksi vaikutelma jäljittelystä. Teemat kehittyvät kui-

tenkin jo yhden tahdin jälkeen erilaisiksi, ja taitteen kahden viimeisen tahdin (34–35) 

ajaksi ne yhdistyvät unisonoksi. Mielenkiintoiseksi teemaesiintymän tekee se, että se 

on Antigonen ensimmäisen osan ainoa polyfoniseksi hahmottuva kokonaisuus.29 Kut-

sun sellojen ja viulujen teemojen muodostamaa kokonaisuutta teemaryhmä B:ksi, kos-

ka se toisaalta ei ole yksittäinen teema, mutta sen sisältämät kaksi teemaa eivät myös-

kään esiinny teoksessa erillisinä. Kuten seuraavasta esimerkistä (14) voidaan havaita, 

                                                
28 Sooloviulisti soittaa oktaavia muita korkeammalta. 
29 Johdantoteeman äänet eivät hahmotu tarpeeksi itsenäisiksi, jotta sitä voitaisi kutsua polyfoniseksi. 
Kyseessä on tuolloin ennemminkin ensimmäisen ja kolmannen divisin soittama melodia, jota kaksi muu-
ta säestävät. 
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teemaryhmä B koostuu jälleen ydinaiheen originaali-, retro- ja retroinversiomuotojen 

muunnoksista, trioliaiheesta sekä lopussa motiivi z:sta. Teemassa esiintyvissä ydinai-

heen originaali- ja retroversioissa motiivia on supistettu lopusta yhdellä äänellä.  

 

Esimerkki 14. Teemaryhmä B (viulut ja sellot, tahdit 30–35).  

 
 

Teemaryhmä B:n jälkeen seuraa kadenssi, jonka soittaa bassoklarinetti. Soolo on ra-

kentunut aikaisempien teemojen lailla jo esitellyistä ydinaiheen, motiivi z:n, trioliai-

heen ja lopetusmotiivin muunnoksista.  

 

Esimerkki 15. Bassoklarinetin kadenssi (tahti 36). 

 
 

Kadenssia seuraa osan viimeinen taite, joka koostuu pääasiassa ydinaiheen origi-

naalimuodon, jonka loppuun on lisätty yksi tai useampi ääni, sekä jo aikaisemmin esi-
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tellyn ydinaihe RI~+:n ja motiivi x:n muodostaman kokonaisuuden vuorottelusta. Osan 

kolmanneksi viimeisessä tahdissa kuitenkin esitellään vielä yksi uusi aihelma – sor-

dinoidun 30  I-trumpetin F-duurikolmisoinnun terssikäännös. Trumpettisoolo erottuu 

osan muusta tematiikasta ja tuo mieleen kaukaa kuullun fanfaarin. Kyseisen motiivin 

muunnos toistuu myöhemmin myös Antigonen viimeisen osan tematiikassa. 

 

Esimerkki 16. Fanfaarimotiivi (trumpetti, tahdit 46–47). 

 
 

Kuten edelläolevasta käy ilmi, kaikki Antigonen ensimmäisen osan pitkät teemat 

ovat selkeästi sukua keskenään. Sukulaisuus ilmenee siten, että kaikki teemat ovat 

muodostuneet ydinaiheen erilaisista rytmisesti muunnelluista variaatioista sekä muuta-

masta muusta motiivista, minkä lisäksi niissä esiintyy samoja rytmikuvioita sekä samo-

ja intervallirakenteita.  

 

 

5.1.2 Tyrannin tuomio 
 

Antigone-teoksen toinen osa Tyrannin tuomio on kauttaaltaan melko hidastempoinen. 

Keskeisimpänä tempomerkintänä on andante moderato, johon aina palataan useiden 

tempomuutosten jälkeen. Tässä kaikkiaan 87 tahtia kestävässä osassa on tahtiosoituk-

sen muutoksia peräti 24 kappaletta. Yleisimmät tahtiosoitukset ovat 6/4, 6/8 ja 4/4, 

minkä lisäksi usein toistuvat myös 5/4, 3/4, 2/4, 3/8 ja 4/8 -tahtiosoitukset. Harjoitus-

numeroita on 12 kappaletta (numerot 10–21).  

Tyrannin tuomio alkaa matalien jousisoitinten teemalla, jossa esitellään osan tär-

keimmät motiivit. Teema C (esimerkki 17) koostuu kahdesta melodisesta kokonaisuu-

desta, joista ensimmäisen (tahdit 1–9) sellot ja kontrabassot soittavat unisonossa. 

Kymmenennestä tahdista alkavaan toiseen kokonaisuuteen tulevat alttoviulut mukaan, 

                                                
30 Partituurissa ei ole merkintää sordinosta, mutta RSO:n levyllä trumpetti on sordinoitu. (Raitio 1922b.) 
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jolloin kontrabassot siirtyvät soittamaan oktaavia matalammalle. Soolon jälkimmäinen 

osa kestää tahtiin 17 asti. 

 

Esimerkki 17. Teema C (sellot, kontrabassot ja alttoviulut, tahdit 1–9). 

 
 

Osan ensimmäisen tahdin alussa oleva pienestä terssistä ja suuresta sekunnista 

muodostuva kuvio (esimerkki 18) on vahvasti muutettu retroinversiomuoto ydinaihees-

ta. Tämä motiivi, jota kutsun ydinaihe RI~:ksi on muodostettu niin, että ydinaiheen 

retroinversiomuodosta on permutaation avulla siirretty ensimmäinen ääni viimeiseksi, 

ja lisäksi motiivin intervallirakennetta on muutettu. Ydinaihe RI~ esiintyy Antigonen 

toisessa osassa tärkeimpänä temaattisena elementtinä, josta miltei kaikki muu materiaa-

li on muodostettu. Näin ollen se noudattaa myös tässä muodossaan Kalevi Ahon (1977, 

16–17) esittelemää ydinmotiivin määritelmää.  

 

Esimerkki 18. Ydinaihe RI~ (sellot ja kontrabassot, tahti 1). 

  
Heti teema C:n toisessa tahdissa esiintyy toinenkin osan kannalta tärkeä motiivi, joka 

on niin ikään muodostettu ydinaiheen retroinversiomuodosta. Se on rakentunut niin, 

että ydinaiheen retroinversioon on lisätty ääni tai ääniä sekä alkuun että loppuun, jol-

loin motiivin nimitykseksi tulee +RI+. (Esimerkki 19).  
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Esimerkki 19. Ydinaihe +RI+ (sellot ja kontrabassot, tahdit 4–5).31 

 
 

Molemmilla edellämainituilla ydinaiheen retroinversion variaatioilla on Tyrannin 

tuomiossa useita erilaisia muunnoksia. Ydinaihe RI~ muuntuu rytmisesti monenlaisiin 

hahmoihin, mutta alkuperäisen muodon ensimmäiset kaksi kahdeksasosaa (ylöspäinen 

pieni terssi) pysyvät useimmissa tapauksissa nopeampina kuin seuraavat äänet. Äärita-

pauksina rytmisistä variaatioista voidaan pitää tahdissa 35 esiintyviä hitaita neljäsosa-

trioleita, joissa RI~:n sävelet ovat yhtä pitkiä (viimeinen on jätetty pois) sekä tahdista 

47 alkavan huilusoolon (esimerkki 27) RI~ -versioita, joissa kaksi ensimmäistä ääntä 

ovat lyhentyneet etuheleiksi. Rytmisissä variaatioissa ei näin ollen esiinny versiota, 

jossa kaksi ensimmäistä ääntä olisivat aika-arvoiltaan hitaampia kuin kaksi jälkimmäis-

tä. Säveltasoiltaan ydinaihe RI~ ei muunnu kovinkaan paljoa; ensimmäiset kaksi ääntä 

ovat joko terssi- tai kvarttisuhteissa toisiinsa, ja toisinaan aiheen viimeinen ääni liik-

kuukin alas tai se jätetään kokonaan pois. Terssit ja sekunnit saattavat harmoniasta 

riippuen olla joko suuria tai pieniä. RI~ esiintyy tyypillisimmillään yhden soittimen 

soittamissa sooloissa, ja kuten myöhemmin käy ilmi, muutamat osassa esiintyvät pi-

demmät teemat ovat myös saaneet vaikutteita RI~:sta. 

Ydinaihe +RI+ ei muunnu rytmisesti niin paljoa kuin RI~, mutta sen sijaan sillä 

on kaksi säveltasovariaatiota, jotka muodostuvat merkityksellisiksi koko Antigone-

trilogian kannalta. Motiivin tärkein muunnos, joka nousee yhdeksi Antigonen kolman-

nen osan keskeisimmistä aiheista, muodostuu siten, että perusmuotoisesta +RI+:sta 

poistetaan kaksi viimeistä ääntä ja koko motiivi lähteekin ylöspäisen suuren sekunnin 

sijaan alaspäisellä suurella terssillä (Esimerkki 20). Raition ydinaiheen variaatiot ovat 

kuitenkin siinä määrin suppeita ja muuntautumiskykyisiä, että tämä motiivi voidaan 

myös tulkita variaatioksi melkein mistä tahansa muustakin ydinaiheen variaatiosta. 

Tässä nimitän sitä selvyyden vuoksi +RI:ksi, koska sen hahmossa voidaan myös nähdä 
                                                
31 Motiivi esiintyy ensimmäistä kertaa jo tahdeissa 2–3, mutta koska tahtien 4–5 rytmiltään yksinkertai-
sempi esiintymä toistuu jatkossa ensimmäistä esiintymää useammin, olen valinnut jälkimmäisen esimer-
kiksi ja samalla +RI+:n perusmuodoksi.   
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ydinaiheen retroinversio, jonka eteen on lisätty kaksi ääntä. +RI esiintyy Tyrannin 

tuomiossa lähinnä säestävässä funktiossa kolmessa eri kohdassa tahdeissa 47–51, 63 

(ilman ensimmäistä säveltä) ja 81–87, mutta Antigonen kuolema -osassa se on varsin 

keskeisessä asemassa. 

 

Esimerkki 20. Ydinaihe +RI (I-harppu ja I-viulun aladivisi, enharmoninen muunnos, 

tahti 81) 

 
 

Toinen tärkeä ydiaihe +RI+:n esiintymä on myös sen lopusta laajentunut dimi-

nuutiomuoto (Esimerkki 21), jota Raitio muuntelee tahtien 27–35 välisessä rytmisesti 

iskevässä jaksossa. Perusmuotoista ydinaiheen +RI+ -motiivia esiintyy myös diminuu-

tiomuotoisena (myös kaksinkertaisena diminuutiona ja augmentaationakin), mutta laa-

jennettu diminuutiomuoto – merkintätavaltaan +RI+dim+ muodostaa yllämainittujen 

tahtien välisen osion tärkeimmän materiaalin.  

 

Esimerkki 21. Ydinaihe +RI+dim+ (sellot ja kontrabassot, tahti 27). 

 
 

Ydinaiheen lopusta ja alusta laajennettu retroinversiomuoto esiintyy useimmin orkeste-

ri- tai sektiotuttikohdissa, eikä se tässä muodossaan muunnu juuri lainkaan. Motiivin 

laajennettu diminuutiomuoto sen sijaan laajenee vielä lisää loppuosastaan tahdeissa 29–

35, joissa se kehittyy alkuperäisestä versiosta ja jakautuu myös eri soitinryhmien soit-

tamiin osioihin.  

Tahdeissa 83–85 esiintyy oboen ja klarinetin soittamana vielä yksi kiinnostava 

aihelma (esimerkki 22). Se seuraa välittömästi kahden ydinaihe RI~:n perusmuodon 

esiintymän jälkeen, ja voidaan myös tulkita jostakin ydinaiheen retroinversiomuodosta 

jalostuneeksi kahden soittimen sooloksi. Aihe on kuitenkin siinä määrin etääntynyt 
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alkuperäisestä ydinaiheen retroinversiosta, että se on hyvin mahdollista tulkita myös 

siitä riippumattomaksi. Antigonessa esiintyvien yhden soittimen soolojen lailla myös 

tämä aihe esiintyy ainoastaan edellämainitussa kohdassa.  

 

Esimerkki 22. Oboen ja klarinetin kaksoissoolo (tahdit 83–85). 

 
 

Antigonen toisessa osassa on enemmän kromatiikkaa kuin ensimmäisessä. Kro-

matiikkaa esiintyy useimmiten alaspäisinä nopeina triolikuvioina, joiden funktio ei ole 

temaattinen vaan enemmänkin harmoninen ja dynaaminen. Kromaattinen aines esitel-

lään ensimmäistä kertaa heti matalien jousten soolon jälkeen tahdeissa 18 ja 19 (esi-

merkki 23), ja siitä muodostuu trillien ja tremoloiden ohessa yksi osan keskeisimmistä 

harmonisista materiaaleista. Kromaattiset triolit voidaan toki analysoida retro- tai in-

versioiksi sooloissa esiintyvästä triolimotiivista, mutta kyseisen motiivin epäitsenäisen 

luonteen vuoksi tulkinta on melko pitkälle viety.  

 

Esimerkki 23. (huilut, oboet, klarinetit, 1. ja 2. viulujen divisit, tahti 19). 

 
 

Kromaattisten alaspäisten triolien kanssa samankaltaista funktiota edustavat eri-

laiset pienistä ja suurista sekunneista sekä pienistä tersseistä kootut asteikkojuoksutuk-

set, joita on etenkin puupuhaltimilla, mutta joskus myös jousilla. Siinä, missä trioliku-

viot liikkuvat useimmiten alaspäin, nämä nopeat asteikkojuoksutukset kulkevat sekä 

ylös- että alaspäin. Kuvioiden liike on aina nopeaa, mutta ei kuitenkaan niin sidottua 

trioleihin kuin puhtaasti kromaattiset kuviot. Trioleiden lisäksi näitä juoksutuksia on 

kirjoitettu kuudestoistaosakvartoleiksi, -kvintoleiksi ja septoleiksi. Jotkut asteikoista 
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ovat kokosävelisiä, mutta useimmissa tapauksissa juoksutus koostuu pienistä ja suurista 

sekunneista sekä pienistä tersseistä. Useimmissa juoksutuksissa ei ole havaittavissa 

systemaattista asteikkorakennetta, vaan ne noudattavat tavallisesti muussa harmoniassa 

olevaan monisävelistä sointua.  

Alaspäisistä kromaattisista trioleista on saanut vaikutteita myös Tyrannin tuomion 

loppupuolella esiintyvä sellojen, kontrabassojen, pasuunoiden, tuuban sekä fagottien 

soittama temaattinen kokonaisuus, jota kutsun teema D:ksi. Kromaattiset vaikutteet 

ovat tosin tässä tapauksessa hyvin tulkinnanvaraisia etenkin teeman jälkipuolella. Ky-

seinen katkelma ei ole sukua muille osassa esiintyville teemoille, se ei muunnu eikä 

kehity, eikä sitä myöskään esiinny muualla kuin yhdessä kohtaa. Oletettavasti tämän 

raskaan bassoteeman tarkoituksena on lähinnä luoda uhkaavaa ja pahaenteistä tunnel-

maa. 

 

Esimerkki 24. Teema D (matalat jouset ja puhaltimet, tahdit 63–64). 

 

 
 

Kromaattisesta materiaalista Raitio on myös muodostanut eräänlaisen vastaäänen ydin-

aihe +RI+:lle, mutta se esiintyy ainoastaan tahdissa 39.  

 

Esimerkki 25. Ydinaihe +RI+:n vastaääni (I-huilu ja celesta, tahti 39). 

 
 

Useimmat Antigonen toisen osan lyhyistä puupuhallinsooloista ovat ydinaihe 

RI~:n rytmisiä variaatioita. Niiden lisäksi teoksessa on kaksi pidempää puhallinsooloa, 



 77 

jotka alkavat kyseisellä motiivilla. Ensimmäinen näistä on englannintorvisoolo tahdissa 

40 (esimerkki 26). Teeman aloittavan ydinaihe RI~:n lisäksi tässä soolossa on ydinai-

heen retroinversion perusmuoto sekä Raition teemoille tyypillinen hidas ylöspäinen 

triolimotiivi, jollainen esiintyy monissa sooloissa ja teemoissa, kuten esimerkiksi Anti-

gonen ensimmäisen osan teema A:ssa, A1:ssa, oboesoolossa sekä teemaryhmä B:ssä.  

 

Esimerkki 26. Englannintorvisoolo (tahdit 40–41). 

 
 

Toinen ydinaihe RI~:lla alkava soolo on tahdista 47 alkava huilusoolo (Esimerkki 27). 

Tässä motiivi RI~:n alun ylöspäinen terssi on muuntunut korukuvioksi. Huilusoolossa 

on kuultavissa RI~:n lisäksi triolimotiiveita, toistomotiivi sekä ydinaiheen lopusta su-

pistettu inversio- ja alusta supistettu originaalimuoto. Yhteistä edeltävän englannintor-

visoolon kanssa on myös matalalle kirjoitettu pitkä trilli, joskin huilusoolon tapaukses-

sa sitä on mahdoton soittaa.32 Soolossa esiintyy lisäksi jo mainitsemiani nopeita asteik-

kokulkuja, jotka ovat osittain kromaattisia, mutta sisältävät myös suuria sekunteja sekä 

terssejä.  

 

Esimerkki 27. Huilusoolo (tahdit 47–50). 

 
 

                                                
32 Trilli vaatisi oikean käden pikkusormen edestakaista liu’uttamista läpältä toiselle, mikä on nopeassa 
tempossa mahdotonta (Piston 1961, 130). RSO:n äänitteellä huilisti soittaa pitkän des-äänen ilman trilliä. 
(Raitio 1922b.) 
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Teema C:n sekä englannintorvi- ja huilusoolojen lisäksi Tyrannin tuomiossa on 

kolmaskin pitkä teema (esimerkki 28, teema E). Tahdista 74 alkava viulujen, alttoviu-

lujen ja sellojen oktaaviunisonossa kulkeva teema on jälleen kaksijakoinen; sen en-

simmäisen ja toisen puolikkaan erottaa toisistaan ydinaihe +RI+:n esiintymä puhallin-

sektioilla. Raitiolle ominaisimmat teemat ovat pitkälinjaisten melodioiden sijaan yleen-

sä lyhyitä ja fragmentaarisia, missä mielessä tämä jousimelodia ei ole kovinkaan tyy-

pillistä Raitiota. Sen sijaan karakteristiset ydinaiheen variaatiot ja triolimotiivi (myös 

alaspäisenä variaationa, jota en ole erikseen merkinnyt esimerkkiin) sekä ydinaiheen 

pieni terssi -intervalli ovat jälleen näkyvästi esillä tässäkin teemassa.  

 

Esimerkki 28. Teema E (jousisoittimet, tahdit 74–80). 

 
Edellä esiteltyjen teemojen ja motiivien lisäksi teoksessa kuullaan vielä kaksi mo-

tiivia, jotka eivät esiinny kuin kerran, mutta jotka ovat siinä määrin erilaisia verrattuna 

muuhun temaattiseen materiaaliin, että olen katsonut aiheelliseksi havainnollistaa niitä 

nuottiesimerkein. Ensimmäinen näistä on tahdissa 66 esiintyvä motiivi w (esimerkki 

29), jonka soittavat sellot, kontrabassot, käyrätorvet, pasuunat ja tuuba jälkisäkeenä 

esimerkissä 25 esitellylle matalien jousten ja puhallinten teemalle. 

 

Esimerkki 29. Motiivi w (tahti 66). 
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Motiivi w:n lisäksi toinen aihe on trumpettien kellot ylhäällä soittama fanfaari-

mainen motiivi v (esimerkki 30), jolle vastaäänen soittavat muut vaskisoittimet (esi-

merkissä pasuuna) ja fagotit. Tämä motiivi ei esiinny Antigonen muissa osissa lainkaan, 

ja Tyrannin tuomiossakin se kuullaan ainoastaan tahdissa 73. Motiivi v:n voidaan myös 

nähdä rakentuneen lopetusmotiivin ja triolimotiivin aineksista.  

 

Esimerkki 30. Motiivi v (tahti 73). 

 
 

Siinä missä Antigonen ensimmäinen osa rakentuu vahvasti ydinaiheen originaa-

limuodon sekä retro- ja retroinversiomuotojen pohjalle, Tyrannin tuomion tematiikka 

koostuu pääasiassa ydinaiheen retroinversiosta koostetusta materiaalista. Tämän lisäksi 

Raitio on käyttänyt lähinnä harmonisena rakennusaineksena kromaattisia ja osittain 

kromaattisia nopeita kuvioita sekä usein tremoloista tai trilleistä koostuvia sointimatto-

ja.  

 

 

5.1.3 Antigonen kuolema  
 

Antigonen kolmaskin osa on tempomerkinnältään melko hidas, adagio non troppo. 

Temponvaihdoksia tässä 141 tahtia käsittävässä osassa on 12 (mukaan lukien hidastuk-

set ja alkuperäiseen tempoon palaamiset) ja tahtiosoituksen muutoksia puolestaan jopa 

47 kappaletta. Yleisimmät tahtiosoitukset ovat 4/4, 3/2, 3/4 ja 6/4. Harjoitusnumeroita 

Antigonen kuolema -osassa on yhteensä 21 (numerot 22–42). 

Tematiikan puolesta Antigonen viimeisessä osassa palataan jälleen originaalimuo-

toisen ydinaiheen pariin, sillä osan toisesta tahdista alkava sellojen ja kontrabassojen 

ensimmäisten divisien sekä bassoklarinetin soittama teema alkaa sillä. Mainittu teema 

on variaatio koko Antigone-teoksen aloittavasta johdantoteeman (esimerkki 3) ensim-



 80 

mäisestä puolikkaasta. Johdantoteeman alkupuolen variaatioita kuullaan Antigonen 

kuolema -osan alussa kolme peräkkäin. Jokainen näistä variaatioista on loppuosastaan 

hiukan erilainen, ja niiden lähtösävelen korkeus on myös eri. 

 

Esimerkki 31. Johdantoteeman variaatio 1 (sellot, kontrabassot ja bassoklarinetti, tahdit 

2–4).  

 
Johdantoteeman ensimmäisen variaation säestyksenä on sellojen ja kontrabassojen tois-

ten divisien sekä harppujen soittama ydinaiheen +RI -muunnoksen diminuutio, joka 

onkin kuultavissa lähes yhtäjaksoisesti muodossa tai toisessa koko Antigonen kolman-

nen osan ajan. Esimerkissä näkyvän säestyksen lisäksi mainittu diminuutio esiintyy 

myös klarinettien ja fagottien soittamana teeman pitkien sävelten aikana (tahdin 2 vii-

meinen neljäsosa, tahdin 3 neljäs neljäsosa sekä tahdin 4 kolmas neljäsosa) ikään kuin 

vastauksena varsinaisessa teemassa kuultaviin ydinaiheen muunnoksiin. 

Tahdista 5 alkaa trumpettien soittamana johdantoteeman toinen variaatio, jonka 

säestyksenä on edellisen variaation lailla ydinaiheen +RI -muodon diminuutio viulujen 

soittamana. Myös vastauksena kuultavat diminuutiot kuullaan jälleen teeman pitkien 

sävelten aikana, mutta tämän variaation kohdalla niitä soittavat huilut, pikkolohuilut, 

oboet, englannintorvi sekä klarinetit.  

 

Esimerkki 32. Johdantoteeman variaatio 2 (trumpetti, tahdit 5–8). 
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Kolmas johdantoteeman alkupuolen variaatio alkaa tahdista 9 sordinoitujen käyrätorvi-

en soittamana. Ydinaihe +RI -diminuutio siirtyy kolmannen variaation säestyksessä 

jälleen matalille jousisoittimille, ja vastausaihe-diminuutiot kevenevät huilujen soitta-

miksi. Tämän variaation loppupuolella on myös kuultavissa muunnos Antigonen en-

simmäisessä osassa esitellystä motiivi z:sta.  

 

Esimerkki 33. Johdantoteeman variaatio 3 (käyrätorvet, tahdit 9–12).  

 
 

Tunnelmansa puolesta nämä kolme johdantoteeman variaatiota ovat varsin erilaiset. 

Niistä ensimmäinen on matalasta äänialastaan ja melko hiljaisesta nyanssistaan johtuen 

tunnelmaltaan uhkaava, kun taas trumpettien soolo-osuus, voimakas nyanssi sekä paksu 

orkestrointi tekevät toisesta variaatiosta herooisen ja julistavan. Variaatioista viimeinen 

puolestaan hahmottuu hiljaisen nyanssinsa ja kevyen orkestrointinsa vuoksi miltei vas-

takohdaksi sitä edeltäneelle variaation esiintymälle. Kolmen saman teeman variaation 

erilaista tunnelmaa korostaa vielä lisäksi se, että vaikka kaikkien taustalla soi sama 

harmonia, teemat sijoittuvat sointuun nähden eri korkeuksille.  

Näiden kolmen johdantoteeman variaation jälkeen seuraa lyhyistä eri soitinten 

sooloista koostettu temaattinen kokonaisuus (esimerkki 34). Se alkaa ydinaiheen ret-

roinversiomuodolla, jossa kahden ensimmäisen sävelen sävelkorkeutta on muutettu. 

Tämän motiivin rytmi on niin ikään ydinaiheen originaalimuodosta peräisin, ja myö-

hemmin se esiintyy osan eräässä keskeisimmässä teemassa rakennusaineena. Samanai-

kaisesti ~RI -motiivin kanssa on ensimmäisen klarinetin soittamana kahdesta nopeasta 

sekstolista koostuva motiivi, joka voidaan tulkita muunnokseksi Antigonen ensimmäi-

sessä osassa esiintyneestä motiivi y:stä (esimerkki 9). Tämä ~RI:n ja motiivi y~:n 

muodostama yhdistelmä esiintyy kahdesti, ensin trumpetin ja klarinetin, sitten alttoviu-
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lujen ja klarinetin soittamana. Ensimmäiselle ydinaiheen ~RI -muodolle vastauksena 

kuullaan oboen ja sen jälkeen kolmannen käyrätorven synkooppirytminen ydinaiheen 

inversion muunnos, josta puuttuu ensimmäinen sävel. Lisäksi celesta soittaa ydinaiheen 

+RI -diminuutiot molemmilla kerroilla ydinaiheen ~RI -muodon viimeiselle neljäsosal-

le. 

Ydinaiheen -I -muodon tapaan alkaa myös seuraava oboeteema, jonka alku on 

kuitenkin muunnettu Antigonen kuolinuhri veljelleen -osan fanfaari-motiivista (esi-

merkki 16). Oboen ja siihen myöhemmin liittyvän fagotin soittaman teeman loppuosa 

koostuu puolestaan ydinaiheen retroinversion erilaisista muunnoksista sekä triolimotii-

vin augmentoidusta käännöksestä. Oboeteeman alkaessa tähän asti jatkuvasti läsnä ol-

lut ydinaiheen +RI -muodon diminuutio jää pois jousten soittaessa tremoloita ja harp-

pujen glissando- ja arpeggiosointuja mainitun teeman taustalle.  

 

Esimerkki 34. Fragmentaarisia sooloja (tahdit 13–17). 

 
 

Ylläolevassa esimerkissä näkyvän temaattisen kokonaisuuden jälkeen taite jatkuu vielä 

yhtä pirstaleisella eri motiiveista rakentuvalla materiaalilla. Eräs tällainen kahden soit-

timen soolojen yhdistelmä on kolmannen käyrätorven ja ensimmäisen klarinetin imitaa-

tiota muistuttava kaksoissoolo (esimerkki 35). Molemmat soittimet aloittavat ydinai-

heen alusta supistetulla inversiomuodolla, ja käyrätorven soittamassa toisessa tahdissa 

puolestaan esiintyy ydinaiheen alusta muunnettu retroinversio ~RI. Klarinettien osuu-
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den lopussa on jälleen nähtävissä Raition puhallinsooloille tyypillinen matalalle kirjoi-

tettu trilli. 

 

Esimerkki 35. Käyrätorven ja klarinetin imitaatio (tahdit 18–20). 

 
 

Tahtien 20–21 aikana kuultava, tunnelmaltaan edellisestä kaksoissoolosta selke-

ästi eroava osio koostuu pelkästä ydinaiheen +RI -diminuution ja jousisoitinten trillien 

vuorottelusta. Osion jälkimmäisessä tahdissa toinen viulu soittaa vielä ydinaiheen lo-

pusta triolimotiivilla pidennetyn originaalimuodon. Tahdissa 22 seuraa jälleen kahden 

soittimen yhdistelmäsoolo (esimerkki 36). Klarinetin ja sooloviulun soolon  tematiikka 

ei enää ole selkeästi sukua edeltävien teemojen ja motiivien materiaalille, joskin viu-

lussa esiintyvät kaksi triolia voidaan toki tulkita trioliaiheen variaatioiksi.  

 

Esimerkki 36. Klarinetin ja sooloviulun teema (tahdit 22–23). 

 
 

Seuraava kolme tahtia kestävä toisen taitteen loppu koostuu ydinaiheen originaa-

limuodon, sen osittaisen diminuution (kaksi viimeistä neljäsosaa ovat muuttuneet aika-

arvoiltaan kahdeksasosiksi), ydinaiheen +RI -diminuution sekä motiivi y~:n käännök-

sen sekä erilaisten säestävien tremoloiden ja muiden kuvioiden vuorottelusta.  
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Tahdissa 27 on pasuunoiden ja tuuban soittama johdanto-osuus (esimerkki 37) 

osan kolmannelle taitteelle. Yhden tahdin pituinen teema D~ on sukua Antigonen toi-

sessa osassa esiintyvälle niin ikään matalien puhallinten ja jousten soittamalle teema 

D:lle (esimerkki 24). Kyseessä on melko pitkälle viety muunnos, mutta teemojen sa-

mankaltaisuus on kuitenkin havaittavissa sekä niiden suunnassa että etenkin tunnelmas-

sa. 

 

Esimerkki 37. Teema D~ (pasuunat ja tuuba, tahti 27). 

 
 

Teema D~ -johdannon jälkeen seuraa kolmen eri materiaalin muodostama temaattinen 

kokonaisuus teemaryhmä F (esimerkki 38). Sen ensimmäinen osamateriaali on käyrä-

torvien ja sellojen soittama fanfaarimotiivin (esimerkit 16 ja 34) muunnos, toisena ma-

teriaalina kuullaan trumpettien lopetusmotiivin (esimerkki 2) augmentaatiosta muodos-

tuva niin ikään fanfaarin tapainen teema kolmannen teemaryhmän osan koostuessa 

viulujen ja alttoviulujen soittamasta ydinaiheen ~RI -variaatiosta. Esimerkissä näkyvi-

en neljän tahdin lisäksi sama temaattinen materiaali jatkuu hiukan muuntuneena tait-

teen loppuun eli tahtiin 38 asti.  

 

Esimerkki 38. Teemaryhmä F (tahdit 28–31). 

  



 85 

 

Teemaryhmä F:n lisäksi tahtien 28–38 aikana kuullaan vielä säestävänä aineksena 

ydinaiheen +RI -diminuution muunnoksia, huilujen ja pikkolohuilujen soittamia motii-

vi y~:n variaatioita, pitkiä ääniä, tremoloita sekä toistomotiivista koostuvia puupuhal-

linten ja jousten kuudestoistaosakuvioita.  

Seuraava taite alkaa jälleen tahdista 39 kahden tahdin koraalimaisella johdannolla 

(esimerkki 39). Siinä varsinainen temaattinen elementti koostuu lopetusmotiivin rytmil-

lä soitettavasta pienestä sekunti-intervallista alaspäin, ja paluusta takaisin lähtöääneen. 

Motiivi esiintyy kaksi kertaa perätysten, ensin ensimmäisten viulujen ja sitten ensim-

mäisen käyrätorven soittamana. Säestyksenä tälle motiivi u:ksi kutsumalleni aiheelle 

on kromaattisesti alaspäin liikkuva duuripienseptimisointu, ensimmäisellä kerralla tois-

ten viulujen, alttoviulujen, sellojen, kontrabassojen ja kolmannen fagotin, ja toisella 

kerralla klarinettien, bassoklarinetin ja fagottien soittamana. Esimerkin säestyksistä on 

poistettu oktaavikaksinnokset. 

 

Esimerkki 39. Motiivi u (tahdit 39–40). 

 
 

Tämän johdantomaisen motiivi u:n esiintymän jälkeen seuraa jakso, jossa soi jälleen 

kolme eri motiivia samanaikaisesti. Yksi aiheista on originaalimuotoinen ydinaihe, 

jonka soittavat ensin englannintorvi (tahti 41), ja sen jälkeen sooloalttoviulu (tahti 42), 

ensimmäinen ja kolmas käyrätorvi (tahti 43) ja viimeisenä huilu ja celesta (tahti 44). 

Samanaikaisesti originaalimuotoisen ydinaiheen kanssa soi lopetusmotiivin laajennus 

(esimerkki 40) ensin sordinoidun sooloviulun (tahti 41), sitten ensimmäisen klarinetin 
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(tahti 42) ja lopulta pikkolohuilun (tahti 43) soittamina. Motiivin loppulaajennus on 

jokaisella sen esiintymiskerralla hivenen erilainen, mutta joka kerran se on nopea ylös-

päin liikkuva kuvio. 

 

Esimerkki 40. Lopetusmotiivin laajennus (sooloviulu, tahti 41). 

 
 

Kolmantena elementtinä ydinaiheen originaalimuodon ja lopetusmotiivin laajennuksen 

kanssa on esimerkissä 41 nähtävä aihe, joka kuullaan ensin huilujen (tahti 41), sitten 

ensimmäisten viulujen (tahti 43) ja viimeisenä soolosellon (tahti 44) soittamana. Motii-

vin voidaan tulkita olevan lähtöisin ydinaiheen inversiomuodosta, johon on lisätty alas-

päinen pieni sekunti-intervalli alkuun, ja jonka loppu on laajentunut ja muuntunut. Kut-

sun sitä tässä merkillä +I+~.  

 

Esimerkki 41. Ydinaihe +I+~ (tahti 41). 

 
 

Tahdissa 42 ydinaiheen +I+~ -muodon tilalla celesta soittaa toistomotiivin variaation 

ikään kuin esimakuna tulevasta (ks. esimerkki 50, toistomotiivin triolivariaatio).  

Näiden kolmen aiheen vuorottelun jälkeen tahdissa 45 on välike, joka koostuu 

ydinaiheen alusta laajennetun retroversion muotoa, mutta joka on harmoniansa puolesta 

varsin monitasoinen ja riitasointinenkin. Mainitun retroversion lisäksi välikkeessä kuul-

laan Raitiolle tyypillisiä nopeita kromaattisia ylöspäisiä juoksutuksia. Tahdista 46 sen 

sijaan alkaa kevyemmin orkestroitu jakso, jossa soolosello soittaa ensin kahdesti ydin-

aiheen +I+~ -version (ks. esimerkki 41) rytmisen muunnoksen, jossa kaksi ensimmäistä 

kahdeksasosaa ovat muuttuneet pisteelliseksi kahdeksasosaksi ja kuudestoistaosaksi. 
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Tämän variaation kanssa samanaikaisesti kuullaan bassoklarinetin, ensimmäisen oboen 

sekä celestan soittamat ydinaiheen +RI -diminuutiot. Myös huilut ja pikkolohuilut soit-

tavat samasta diminuutiosta kvintoleiksi supistuneet versiot. 

Tahdissa 48 ensimmäiset viulut ja alttoviulut soittavat ydinaiheen ~RI -variaation 

(ks. esimerkki 38, alin viivasto), johon celesta, huilut ja oboet vastaavat +RI -

diminuutiolla. Tämän jälkeen seuraa tahtiin 45 verrattavissa oleva välike, joka tällä 

kertaa soitetaan kahdesti (tahdit 49 ja 50). Välikettä seuraa jälleen ydinaiheen ~RI -

variaatio huilujen ja klarinettien soittamana. Sen vastaäänenä tässä esiintymässä on 

käyrätorvien ja viulujen soittama ydinaiheen retroversio. Tahdeissa 52–53 seuraava 

kolmas välike koostuu jälleen samasta materiaalista (ydinaiheen laajennettu retroversio) 

kuin tahtien 45 ja 48–49 välikkeet, mutta ensimmäisen esiintymänsä (tahti 52) jälkeen 

kyseinen aihe soitetaan kahdesti peräkkäin diminuutiona (tahti 53). 

Tahdista 54 kehitellään edelleen esimerkissä 41 näkyvää ydinaiheen laajennettua 

inversiota (+I+~) sen diminuutiomuodossa. Sen vastaäänenä kuullaan harvakseltaan 

ydinaiheen lopusta muunnettua originaalimuotoa, jossa viimeinen sävel liikkuukin 

ylöspäisen pienen sekunnin sijaan alaspäin. Tämä kehittely kestää tahdista 54 tahtiin 59. 

Muu kehittelyssä kuultava temaattinen materiaali on peräisin toistomotiivista sekä 

ydinaiheen alkuperäisellä rytmillä soitettavasta alaspäisestä kromaattisesta kulusta. 

Tahdissa 59 huilut ja klarinetit soittavat kahdesta vajaasta (viimeinen ääni puuttuu) 

ydinaiheen inversiosta muodostuvan sekstolin (esimerkki 42). 

 

Esimerkki 42. Kahden ydinaiheen I- -variaation sulautuma (huilut ja klarinetit, tahti 59). 

 
 

Taitteen lopuksi kuullaan vielä bassoklarinetin soittama teema (esimerkki 43), jonka 

pitkien sävelten aikana ensimmäinen klarinetti soittaa motiivi y:n variaation. Teema on 

saanut vaikutteita ydinaiheen +I+~ -variaatiosta, joka on muutenkin ollut tässä taittees-

sa varsin keskeisessä osassa. Laajennettu ydinaiheen inversiomuunnos esiintyy tässä 

soolossa, joskin jälkimmäisellä kerralla sen loppuosa on muuntunut. 
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Esimerkki 43. Bassoklarinetin teema ja motiivi y~ (tahdit 60–62). 

 
 

Seuraava taite koostuu 11 tahtia pitkästä koraalimaisesta vaskisoitinten kuorosta, jossa 

ensimmäinen ja toinen trumpetti soittavat melodisena pidettävän temaattisen materiaa-

lin kolmannen ja neljännen trumpetin, käyrätorvien, pasuunoiden ja tuuban säestäessä 

kromaattisesti alaspäin kulkevin soinnuin. Kyseisen teema G:n ensimmäinen motiivi on 

esimerkissä 39 nähtävä motiivi u. Motiivin ja sen säestyksen sävelsuhteet ovat tässä 

esiintymässä samat kuin tahdeissa 39–40. Kahta motiivi u:n esiintymää seuraa ydinai-

heen originaalimuodon muunnos, jossa viimeinen sävel liikkuu ylöspäisen pienen se-

kunnin sijaan alaspäisen pienen terssin. Teeman ensimmäisen osion lopuksi vaskikuoro 

soittaa crescendona viisisävelisen soinnun (es, as, c, fis, d).  

Teeman toinen osio alkaa kahdella motiivi u:n muunnoksella, joissa ensimmäiset 

kaksi ääntä ovat sulautuneet yhdeksi, ja motiivin esiintymien suhde toisiinsa ei aikai-

sempien lailla ole pieni terssi ylöspäin vaan suuri terssi alaspäin. Säestyksenä on edel-

leen kromaattinen alaspäinen sointukulku, jonka rytmi on muuttunut, mutta joka on 

edelleen samassa sävelsuhteessa motiivi u:hun kuin aikaisemmissakin esiintymissä. 

Kahta motiivi u -tahtia seuraa jälleen ydinaiheen originaalimuoto, joka tällä kertaa kul-

kee alkuperäisen lailla ylöspäin sekä voimakkaana crescendona soitettava viisisäveli-

nen sointu (cis, f, g, gis, h). 

Kolmas teemaan kuuluva osio käsittää ydinaiheen originaalimuodon ja sen säes-

tyksen sekä kahden tahdin ajan soitettavan vähennetyn pienseptimisoinnun kvintti-

käännöksen, jonka aikana nyanssi hiljenee fortesta pianissimoon. Teema G ilman säes-

täviä ääniä on nähtävissä esimerkissä 44. 

 

Esimerkki 44. Teema G (vaskisoittimet, tahdit 63–73). 
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Seuraava Antigonen mittakaavassa harvinaisen nopeatempoinen taite alkaa tah-

dista 74 johdannolla ja sitä seuraavilla peräkkäisillä ydinaiheen +RI -triolimuunnoksen 

lopusta laajennetuilla teemoilla. Teema H (esimerkki 45) esiintyy ensin kaksi kertaa 

pidemmässä muodossaan, jossa pidennettyä +RI -muunnosta seuraa ydinaiheen origi-

naalimuoto, ja sen jälkeen kahdesti niin, että ydinaiheen originaaliversio on jätetty pois. 

Tämän jälkeen teema supistuu peräkkäin soitettaviksi ydinaiheen +RI -variaatioiksi, 

joita soitetaan yhteensä kahden tahdin ajan voimistuvassa nyanssissa. Ensimmäisellä 

kerralla teema H:n soittaa ensimmäinen fagotti ja toisella kerralla bassoklarinetti. Ly-

hyet variaatiot laajenevat bassoklarinetilta kontrabassoille, selloille, klarineteille, fago-

teille ja englannintorvelle.  

 

Esimerkki 45. Teema H:n pidempi variaatio (I-fagotti, tahdit 75–76). 

 
 

Kummankin teema H:n pitkän esiintymän viimeisen sävelen aikana kuullaan vastauk-

sentapaisena eleenä ydinaiheen +I+~ -muodon diminuutio (ks. esimerkki 41) huilujen 

ja klarinettien soittamana. Jälkimmäisellä kerralla ensimmäinen trumpetti soittaa lisäksi 

ydinaiheen originaaliversion. Pelkkien ydinaiheen +RI -diminuutioiden aikana kuultava 

muu materiaali koostuu viulujen, alttoviulujen, celestan ja korkeiden puupuhallinten 

alaspäisistä kahdeksasosakuluista.  

Tahdista 83 alkaa kymmenen tahtia kestävä nousu, jossa ydinaiheen originaali-

muoto ja +RI -diminuutio vuorottelevat nopeassa tempossa. Tämän lisäksi ydinaiheen 



 90 

originaalimuodon toiselta neljäsosalta alkaa kuvio, joka kuulokuvansa puolesta hah-

mottuu imitaatioksi ydinaiheen originaaliversiolle. Kuviossa ei kuitenkaan ole muuta 

yhteistä ydinaiheen originaalimuodolle kuin ensimmäinen pisteellisen kahdeksasosan ja 

kuudestoistaosan muodostama rytmi. Tällaisenaan vuorottelu kestää neljä tahtia, jonka 

jälkeen ydinaiheen lopusta tiivistynyt (kaksi viimeistä ääntä ovat neljäsosien sijaan 

kahdeksasosia) variaatio ja +RI -diminuutio soivat yhtä aikaa seuraavien kuuden tahdin 

ajan. Niiden lisäksi osioon kuuluu myös alaspäin kulkevia kahdeksasosakulkuja. 

Edellä kuvattu nousu purkautuu tahdissa 93 alkavaan forte-nyanssissa soitetta-

vaan huippukohtaan, jossa puupuhallinten soittamat toistomotiiviaiheet säestävät käy-

rätorvien ja trumpettien lopetusmotiivista muunnettua ja pidennettyä motiivia, jota kut-

sun motiivi t:ksi (esimerkki 46). Motiivi t:n esiintymät limittyvät siten, että ensimmäi-

sen käyrätorvien soittaman esiintymän viimeiseltä neljäsosalta alkaa trumpettien soit-

tama esiintymä. Sen viimeiseltä neljäsosalta puolestaan aloittavat jälleen käyrätorvet, 

tällä kertaa tukittuina. Viimeinen motiiviesiintymä alkaa tukittujen käyrätorvien versi-

on kolmannelta neljäsosalta jälleen trumpettien soittamana.  

 

Esimerkki 46. Motiivi t (käyrätorvet, tahdit 93–94). 

 
 

Näiden motiiviesiintymien jälkeen seuraa kahden tahdin ajan toistomotiivin ja 

ydinaiheen retroversion lopusta lyhennetyn variaation materiaalista koostettu osio, joka 

purkautuu lopulta tahdissa 100 alkavaan kontrafagotin, trumpettien, pasuunoiden, tuu-

ban, sellojen ja kontrabassojen soittamaan teema I:hin (esimerkki 47). Teema koostuu 

ydinaiheen augmentoidulla rytmillä soitettavista kahdesta kuviosta, joista jälkimmäinen 

on ydinaiheen retroversio. Rytmin samankaltaisuudesta huolimatta kuvioista ensim-

mäistä ei voi luokitella ydinaiheen varsinaiseksi variaatioksi, sillä se koostuu ainoas-

taan samaan suuntaan kulkevista sekunti-intervalleista. Teema I:n säestyksenä toimivat 

puupuhallinten tremolot (toistomotiivi), fagottien ja käyrätorvien pitkät äänet sekä kor-

keampien jousten tremolot. 

 



 91 

Esimerkki 47. Teema I (pasuunat, tahdit 100–102). 

 
 

Mahtipontisen teema I:n jälkeen taite loppuu rauhoittuen tahdeissa 103–104 kuultaviin 

ydinaiheen retroversion permutaatioihin, joissa viimeinen sävel on siirretty ensimmäi-

seksi. Retroversioiden permutaatioita säestävät edelleen toistomotiivitremolot.  

Seuraava taite alkaa tunnelmaltaan varsin rauhallisena bassoklarinetin, toisen ja 

ensimmäisen klarinetin yhteisellä soololla, joka on sukua esimerkissä 43 nähtävälle 

teema F:n ja motiivi y~:n esiintymälle. Näiden kahden kaksoisteemaesiintymän suku-

laisuus jää kuitenkin pelkästään motiivi y:n vaikutteisiin sekä instrumentaatioon; muuta 

yhteistä niissä ei ole havaittavissa.  

 

Esimerkki 48. Teema J (klarinetit ja bassoklarinetti, tahdit 105–108). 

 
 

Teema J:n jälkeen taite jatkuu yhtä rauhallisena viulujen teema K:lla (esimerkki 49), 

jossa on nähtävissä muun muassa ydinaiheen retroversio sekä edeltävässä teema J:ssä 

esiintyviä intervallirakenteita. Teema K:n aloittaa tahdissa 109 kolmeen divisiin jaettu 

sordinoitu ensimmäinen viulu, ja kaksi tahtia myöhemmin niin ikään kolmeen divisiin 

jaettu ja sordinoitu toinen viulu yhtyy soittamaan samaa kolmiäänistä kudosta oktaavia 

alempaa. Celesta kaksintaa kaikkia viulujen ääniä, ja taustalla kuultava muu materiaali 

on trioleissa kulkeva toistomotiivin variaatio (esimerkki 50).  

 

Esimerkki 49. Teema K (viulut ja celesta, tahdit 109–113). 
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Esimerkki 50. Toistomotiivin triolivariaatio (I-klarinetti, tahti 109). 

 
 

Teema K:n loputtua tahdin 113 alkuun, seuraa seitsemän tahdin pituinen basso-

klarinetin ja fagotin vuorottelusoolo (esimerkki 51), jota säestävät toistomotiivin trioli-

variaatiot siirtyen soittimelta toiselle. Soolo on jälleen kooste Antigonessa usein esiin-

tyvistä intervalleista ja rytmeistä. 

 

Esimerkki 51. Bassoklarinetin ja fagotin soolo (tahdit 112–120). 

 
 

Tahdista 120 alkaa variaatio esimerkissä 38 nähtävästä teemaryhmä F:stä, mistä 

syystä kutsun sitä teemaryhmä F1:ksi. Suurin ero näiden kahden teemaryhmän välillä 

on, että F1:een kuuluu kerrallaan vain kaksi erillistä teemaa. Alkuperäisessä teema-

ryhmä F:ssä esiintyvä fanfaarimotiivin muunnos kuullaan tässä uudessa esiintymässä 

vasta teemaryhmä F1:n toisella esiintymiskerralla, jolloin puolestaan puuttuvaksi jää 

ydinaiheen ~RI -variaatio. Myös soitinnus on teemaryhmien välillä on erilainen. Säes-

tyksellisenä elementtinä teemaryhmä F1:n ensimmäisellä esiintymiskerralla toimivat 
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toistomotiivin trioli- ja kuudestoistaosavariaatiot ja toisella niiden lisäksi vielä motiivi 

y:n käännökset. 

Teemaryhmä F1 loppuu tahdin 128 alussa olevaan huippukohtaan, jossa soitetaan 

toistomotiivin säestämä ydinaiheen originaalimuoto. Sitä puolestaan seuraa ydinaiheen 

inversiomuodon muunnoksia, joissa viimeinen sävel kulkee alaspäisen pienen sekunnin 

sijaan ylös. Osio huipentuu tahdissa 132, jonka jälkeen tempo hidastuu ja nyanssi hilje-

nee yhtäkkisesti viulujen soittaessa motiivi u:n (esimerkki 39) muunnoksen. Tätä seu-

raa kiinnostava jakso, jossa celesta soittaa As-duurin terssikäännöstä murtosointuna 

toisen trumpetin soittaman ydinaiheen ~RI -variaation taustalle. Yhdistelmä kuullaan 

kahdesti niin, että toisella kerralla celestan soinnun ylle ~RI -variaation soittaa englan-

nintorvi. Näiden kahden esiintymän välissä on kuitenkin tahti, jossa otetaan vauhtia 

osan loppuhuipennukseen voimistuvien ydinaiheen +RI -diminuutioiden avulla. Toisen 

rauhallisen murtosointu- ja ~RI -variaation esiintymän jälkeen osan viimeiset neljä 

tahtia soitetaan Raition merkinnän mukaan tutta la forza toistomotiivien, pitkien äänten 

ja ydinaiheen +RI -diminuutioiden ollessa temaattisena materiaalina. 

 

 

5.2 Muoto 

 
Raition orkesterirunoelma Antigone muodostuu kolmesta perustempoltaan hitaasta 

osasta. Osien pituus ja intensiteetti kasvavat loppua kohden, joten osien välisiä kontras-

teja ei teokseen juurikaan synny. Kontrastien puutteesta johtuen Antigonea on toisinaan 

pidetty kokonaismuotonsa puolesta ongelmallisena teoksena (ks. esimerkiksi Pylkkä-

nen 1949, 37). Intensiteetin kasvusta loppua kohden puolestaan johtuu, että teos näh-

dään usein lepokohdattomana ja jopa kaoottisenakin (ks. esimerkiksi Lähdetie 1991, 39; 

Ranta 1932, 119). Muun muassa Korpinen (2001) vertaa Antigonea Debussyn kolmi-

osaiseen La Mer -orkesteriteokseen. Seuraavissa alaluvuissa selvitetään tematiikkaan ja 

sen käsittelyyn perustuen, kuinka kukin teoksen osa jakautuu taitteiksi.  
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5.2.1 Antigonen kuolinuhri veljelleen 
 

Antigonen ensimmäinen osa alkaa viiden tahdin johdannolla,33 jonka aikana esitellään 

johdantoteema (esimerkki 3) ja sen katkaiseva ydinaiheen retroversion laajennus (esi-

merkki 4). Johdantotaitteessa soittavat neljään divisiin jaettu ensimmäinen viulu sekä 

harppu, ja taitteen viimeisessä tahdissa mukaan tulevat viiteen divisiin jaetut II-viulut 

sekä celesta. Koko johdanto soitetaan pianissimossa. Kalevi Ahon (1982, 221–223) 

määritelmän mukaan johdantona toimivan taitteen tai musiikillisen jakson luonne on 

ennen kaikkea valmisteleva, eikä siinä tapahdu varsinaista musiikillista kehittelyä. Aho 

kuitenkin osoittaa kirjoituksessaan, että musiikillisen taitteen valmisteleva luonne voi-

daan saada aikaan monilla hyvinkin erilaisilla tavoilla. Yksi Ahon mainitsemista ta-

voista on, että johdannossa tuodaan esiin jokin tai joitakin teoksessa keskeisessä ase-

massa olevia motiiveita tai aiheita. Antigonen ensimmäisen osan johdantotaitteessa 

esitellään koko teoksen kannalta keskeinen ydinaihe (esimerkki 1), ensimmäiselle osal-

le karakteristinen motiivi z (ks. esimerkki 3) sekä myöhemminkin runsaasti esiintyvä 

ydinaihe R+ (esimerkki 4), mutta kehittelyä siinä ei ole. Raition musiikissa kehittelyä 

tapahtuu yleensä sointivärin ja sointiväriyhdistelmien keinoin sen sijaan, että jotakin 

tiettyä motiivia tai aihetta kehiteltäisiin temaattisin keinoin. 

Ensimmäinen varsinainen taite käsittää tahdit 6–15. Taitteessa esitellään ensin 

teema A (esimerkki 5), jota seuraa siitä osin johdettu oboesoolo (esimerkki 6). 

Oboesoolon jälkeen seuraa teema A1 (esimerkki 7). Kalevi Ahon (emt., 223) mukaan 

taitteita, joissa karakteristinen teema esitellään niin, että se selkeästi eroaa ympäristös-

tään, voidaan usein kutsua esitteleviksi taitteiksi. Antigonen kuolinuhri veljelleen -osan 

ensimmäinen taite on luonteeltaan esittelevä, sillä ylläolevan määritelmän mukaisesti 

teema A, oboesoolo ja teema A1 esitellään taitteessa ensimmäisen kerran siten, että ne 

erottuvat selkeästi sointuympäristöstään. Teemojen taustalla oleva materiaali koostuu 

pääosin tremolona soitetuista Fis- (teema A:n ja oboesoolon tausta) sekä Gis-

duuripienseptimisoinnuista (teema A:n tausta).  

Toinen taite (tahdit 16–22) ei sen sijaan ole esittelevä, vaikka siinä esitelläänkin 

uutta materiaalia (motiivi y, esimerkki 9). Taite koostuu ydinaiheen originaali- ja R+ -

                                                
33 Taitteiden numerointi noudattaa tässä työssä periaatetta, jossa johdantotaitteella ei ole numeroa; en-
simmäinen taite (taite 1) on vasta johdantoa seuraava taite.  
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muotojen sekä motiivi y:n muunnosten vuorottelusta, joka vähitellen kasvaa voimak-

kaassa dynamiikassa soitettuun osan huippukohtaan. Taitteen yleisilme on dynaaminen 

ja eteenpäin pyrkivä, kunnes huippukohdan jälkeen seuraa tahdin mittainen rauhallinen 

jälkisäe ennen seuraavaa taitetta. Ahon (emt., 224–225) mukaan dynaamisuus ja muut-

tuvaisuus ovat piirteitä, joita liitetään ennen kaikkea kehitteleviin taitteisiin. Toinen 

taite onkin pääosan ajasta kehittelevä, joskin motiivi z+:n (esimerkki 10) jälkisäe aihe-

uttaa sen, että taitteeseen liittyy myös päättävä osuus. Jälkisäe voidaan kuitenkin nähdä 

myös säesolmun tapaisena välittäjänä, jolloin sitä voidaan pitää siltana seuraavaan tait-

teeseen. Päättävien taitteiden tuntomerkeiksi Aho (emp.) listaa useaan kertaan toistetta-

vat kadenssisoinnut (tonaalisessa musiikissa), staattisen rakenteen sekä ”melodisesti 

vähäarvoisen” tematiikan. Jälkisäe on sekä staattinen että toisto edellisestä tahdista, 

joten se edustaa päättävää funktiota taitteen sisällä.  

Kolmas taite käsittää tahdit 23–30. Taitteen alussa tahtiosoitus muuttuu ensim-

mäistä kertaa teoksessa 6/4:sta 6/8:ksi. Kolmannessa taitteessa esitellään yhteen kuulu-

vat ydinaiheen muunnettu ja laajennettu retroinversio (RI~+, esimerkki 11) ja motiivi x 

(esimerkki 12), joiden kanssa yhtä aikaa ja vuorotellen soivat ydinaiheen originaali-

muodon variaatiot. Tämän jälkeen esitellään vielä huilusoolo (esimerkki 13). Tämä 

yleisdynamiikaltaan hiljainen taite on Ahon (emt., 223–224) jaotteluiden mukaisesti 

jälleen esittelevä, sillä siinä esitellään ensimmäistä kertaa temaattista materiaalia taus-

tan ollessa tunnelmaltaan paikallaanpysyvä ja rauhallinen. 

Pääfunktioltaan muita moniselitteisempi neljäs taite käsittää tahdit 31–35. Toi-

saalta siinä esitellään jälleen uusi temaattinen kokonaisuus, teemaryhmä B (esimerkki 

14), mutta ensimmäisestä tai kolmannesta taitteesta poiketen teeman taustalla soiva 

materiaali on suhteellisen dynaamista. Tremolosointujen lisäksi taustalla ovat myös 

harppujen soittamat motiivi x:n variaatiot sekä joukko melko itsenäisiä aihelmia ja 

kontrapunktiääniä. Harmonia on lisäksi monimutkaisempi ja vaihtelevampi kuin aiem-

missa esittelevissä taitteissa. Taite huipentuu tahdissa 35 osan toiseen (mutta vähäi-

sempään) huippukohtaan. Dynaamisen luonteensa vuoksi luokittelen neljännen taitteen 

kehitteleväksi, joskin siinä on piirteitä myös esittelevästä taitteesta. 

Neljättä taitetta seuraa bassoklarinetin kadenssi (esimerkki 15). Soolon tahtinu-

meroksi on merkitty 36, mutta siinä ei ole tahtiosoitusta eikä -viivoja. Olen tulkinnut 

soolon välikkeeksi, jonka funktio on useimpien soolokadenssien lailla samaan aikaan 
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sekä kehittelevä että päättävä. Viimeinen taite alkaa tahdista 37, ja siinä kerrataan sekä 

ydinaiheen originaalimuoto että sen RI~+ -muoto ja siihen kiinteästi kuuluvaa motiivi x. 

Taustalla on jousten ja celestan soittama sointumatto. Lopussa esitellään vielä trumpe-

tin soittama fanfaarimotiivi (esimerkki 16). Viimeistä taitetta kutsun codaksi, koska 

siinä kerrataan aikaisemmissa taitteissa esiteltyjä tärkeitä aiheita ja koska taite seuraa 

kadenssia. Coda-taite on funktioltaan päättävä, sillä siinä toistetaan samoja aiheita tun-

nelman rauhoittuessa loppua kohti.  

Antigonen ensimmäisen osan muoto rakentuu siten, että lyhyen johdannon jälkeen 

seuraa neljä taitetta, kadenssi ja coda (viides taite). Taulukko ensimmäisen osan muo-

dosta on liitteessä 1. 

 

 

5.2.2 Tyrannin tuomio 
 

Antigonen toinen osa Tyrannin tuomio koostuu johdannosta, kuudesta taitteesta ja yh-

destä välikkeestä. Johdantona on matalien jousten unisono-melodia, jossa esitellään 

osan tärkeimmät rakennusmateriaalit ydinaiheen muodot RI~ ja +RI+. Yhteensä 17 

tahtia kestävässä johdannossa ei esitellä muuta materiaalia. Johdantotaite on nimensä 

mukaisesti funktioltaan johdatteleva. Johdannon säestyksettömällä melodialla valmis-

tellaan tahdissa 18 tapahtuvaa sointivärin muutosta ja ensimmäisen varsinaisen taitteen 

alkua.  

Johdantoa seuraavissa tahdeissa 18 ja 19 esiintyy ydinaihe RI~ (tukitut käyrätor-

vet) sekä kromaattisia alaspäisiä juoksutuksia (harppu, puupuhaltimet ja jouset), voi-

daan tulkita kahdella eri tavalla. Ensinnäkin ne voidaan luokitella johdantotaitteeseen 

kuuluviksi sillä perusteella, että niiden funktio on kuulokuvan perusteella edelleen al-

kusoittomainen. Sointivärin ero edeltävään jousisooloon on kuitenkin sen verran suuri, 

että on perustellumpaa tulkita kyseiset kaksi tahtia kuuluviksi ensimmäiseen varsinai-

seen taitteeseen. Tästä seuraa, että ensimmäinen taite on monifunktioinen ensimmäisten 

kahden tahdin ollessa funktioltaan johdattelevia.  

Tahdista 20 eteenpäin ensimmäisen taitteen tematiikka perustuu kahdelle pää-

aiheelle, ydinaiheen RI~:lle +RI+:lle, jotka johdannossa jo esiteltiin. Näiden kahden 

aiheen lisäksi taitteessa on harmonisena materiaalina kromaattisia juoksutuksia, trillejä 
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ja tremoloita. Taite on suhteellisen lyhyt; se loppuu tahdin 27 puoliväliin. Pääfunktiol-

taan se ei sijainnistaan huolimatta ole esittelevä, sillä Ahon (1982, 223) mukaan esitte-

levissä taitteissa yleensä esitellään teema tai melodia niin, että taustalla ei ole kovin-

kaan monimutkaista eikä dynaamista sointutaustaa. Tässä taitteessa ei varsinaisesti 

esitellä uutta temaattiselta kannalta merkittävää materiaalia, ja vaikka jaksossa onkin 

johdannossa esiteltyjä ydinaiheen retroinversioiden muunnoksia, kromaattiset tausta-

juoksutukset ovat kuulokuvan perusteella miltei keskeisemmässä asemassa kuin maini-

tut motiivit. Näin ollen ensimmäinen taite on pääfunktioltaan kehittelevä, vaikka ydin-

aiheen RI~:n ja +RI+ -muotoja ei kehitelläkään. Tämä on tyypillinen piirre Raition 

musiikissa; kehittelyä ei yleensä tehdä varsinaisella temaattisella materiaalilla, vaan 

pikemminkin esimerkiksi sointivärin avulla. Tunnelmaltaan ensimmäinen taite on var-

sin dynaaminen ja eteenpäin menevä, ja sen tyypillisin nyanssimerkintä on forte tai 

fortissimo.  

Toinen taite alkaa tahdin 27 puolivälistä ja loppuu tahdissa 34. Sen keskeisimpä-

nä materiaalina on ydinaiheen alusta ja lopusta laajennetun retroinversion edelleen laa-

jennettu diminuutiomuoto, +RI+dim+, jota Raitio kehittelee sekä sointivärinmuutosten 

että rakennemuutosten avulla. Rakenteellisesti kyseinen motiivi muuntuu ennen kaik-

kea lyhentymällä loppuosastaan intervallisuhteiden pysyessä kutakuinkin samoina. 

Ydinaiheen +RI+dim+:n kanssa vuorottelevat ensin ydinaiheen RI~:n kahdeksasosa-

trioli- (tahdissa 28), ja myöhemmin (tahdissa 29) kahdeksasosamuunnokset. Tahdeissa 

27–29 +RI+dim+ -materiaali vuorottelee soitinryhmittäin, mutta tahdissa 30 (jonka 

alussa on harjoitusnumero 12) se laajenee koko orkesterille niin, että eri soittimet vuo-

rottelevatkin kokonaisen +RI+dim+ -motiivin sijaan motiivin osilla. Vuorottelu kestää 

kuitenkin vain yhden tahdin ajan. Tahdeissa 31–34 taite kasvaa dynaamiseen ja paksus-

ti orkestroituun fortekohtaan, jonka materiaali edelleen koostuu RI~:sta, +RI+ dim+:sta 

sekä kromaattisista aiheista. Toinen taite on funktioltaan jälleen kehittelevä. Tällä ker-

taa kehittelyä toteutetaan kuitenkin ensimmäisestä taitteesta poiketen temaattisen mate-

riaalin (+RI+dim+) avulla. Vallitsevimmat nyanssit ovat jälleen forte ja fortissimo, ja 

taite on edellisen lailla varsin dynaaminen, vaikkakin rytmikkyydessään ensimmäistä 

selkeämpi.  

Kolmas taite alkaa jälleen kaksi tahtia kestävällä johdantomaisella ylimenolla. 

Edellinen taite loppui viulujen jälkisäkeeseen tahdissa 34, ja tahdin 35 alusta sointiväri, 
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materiaali, tempo ja dynamiikka muuttuvat. Tahdeissa 35 ja 36 puhaltimet soittavat 

ydinaiheen RI~:n hitaan triolimuunnoksen ensin neljäsosa- ja sitten (tahdissa 36) kah-

deksasosatrioleina. Vaikutelma on jälleen ensimmäisen taitteen alun lailla johdatteleva, 

etenkin kun tempo on hitaampi (tranquillo) kuin edellä. Tästä syystä kolmannen tait-

teen kaksi ensimmäistä tahtia edustavat johdattelevaa funktiota. Tahdin 37 alussa pala-

taan jälleen alkuperäiseen tempoon. Kolmannen taitteen kolmannesta tahdista alkaa 

taas ydinaiheen RI~:n rytmiseltä hahmoltaan alkuperäisen version esittely (englannin-

torvi), jonka vastauksena kuullaan ydinaiheen +RI+ -muoto vastaäänineen (vastaääni 

esimerkissä 25) kontrabassojen soolona.  

Tahdista 40 alkaa taas ydinaihe RI~:sta alkunsa saanut englannintorvisoolo (esi-

merkki 26), jonka taustalla on jousisoitinten tremoloita, vaskien hiljaisia pitkiä ääniä ja 

harpun ylöspäisiä arpeggio-sointuja. Englannintorvisoolon jälkeen oboe soittaa sävel-

tasomuunnoksen ydinaihe RI~:sta (tahdissa 42), ja trumpetti jatkaa seuraavassa tahdis-

sa vielä muunnetummalla aiheella, jossa alun terssikuvio on muuntunut ylinousevaksi 

kolmisointu-trioliksi. Koska trumpetin aihe kuullaan osana monien erilaisten ydinaihe 

RI~-muunnelmien jatkumoa, vaikutelma on, että se on kehittynyt RI~:n pohjalta siitä-

kin huolimatta, että se on etääntynyt alkuperäisestä ydinaihe RI~:sta melko kauas. Pu-

hallinsoolojen jälkeen ydinaihe RI~:n versiot kuuluvat ensin alttoviuluilla (tahti 44), 

sitten taas oboella ja sen jälkeen englannintorvella ja bassoklarinetilla. Tämä kolman-

nen taitteen ensimmäinen puoli johdattelevan osuuden jälkeen täyttää Ahon (1982, 223) 

esittelevän taitteen tunnusmerkit, koska siinä esitellään ei-dynaamisesta taustastamate-

riaalista selkeästi erottuvia, teemoiksi luokiteltavia sooloja.  

Kolmannen taitteen katkaisee tahdissa 47 välike, joka koostuu huilusoolosta 

(esimerkki 27) sekä sen säestyksenä olevasta ydinaiheen +RI:sta celestalla ja ensim-

mäisillä viuluilla. Tempo hidastuu jälleen tässä kohdassa, ja koska säestyksessäkin esi-

tellään tässä muodossaan uutta materiaalia, olen tulkinnut huilusoolon erilliseksi, kol-

manteen taitteeseen kuulumattomaksi osioksi, jonka funktio on esittelevä. Välikkeen 

jälkeen tahdin 51 alusta tempo palautuu jälleen alkuperäiseksi ja kolmannen taitteen 

materiaali jatkuu; ydinaihe RI~ esiintyy ensin käyrätorvilla, sitten käyrätorvilla ja en-

simmäisillä viuluilla tahdissa 52 ja seuraavassa tahdissa vielä uudestaan yksin käyrä-

torvilla. Tahdeissa 55 ja 56 (puupuhaltimet ja jouset) ydinaiheen +RI+:n alkuperäinen 
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muoto johdattaa orkesterin jälleen Raitiolle tyypilliseen voimakkaaseen nousuun. Kol-

mas taite kokonaisuudessaan loppuu tahdin 59 alkuun.  

Kolmannen taitteen funktio on siinä mielessä kiinnostava, että huilusoolo-

välikettä edeltävä taitteen osa on hyvin rauhallinen, eikä kehittelyä juurikaan tapahdu. 

Huilusoolon jälkeen tapahtuu kuitenkin kehitystä, jos ei motiivitasolla, niin ainakin 

dynamiikassa, ja tunnelmakin on enemmän eteenpäin suuntautunut kuin ennen hui-

lusooloa olevassa taitteen osassa. Näin ollen kolmannen taitteen jälkipuolta ei enää 

voida pitää funktionsa puolesta esittelevänä, vaan se on pikemminkin kehittelevä. Toki 

nämä kaksi osiota voidaan luokitella kuuluviksi myös kokonaan eri taitteisiin, sillä yh-

täjaksoiseksi taitteeksi osio on melko pitkä, minkä lisäksi sen funktio muuttuu välik-

keen jälkeen. Sama temaattinen materiaali kuitenkin puoltaa tulkintaa, jonka mukaan 

kolmas taite kestää tahdista 35 tahdin 59 alkuun. Tällöin huilusooloa (tahdit 47–50) 

voidaan pitää taitteen katkaisevana välikkeenä. Kyseessä on monifunktioinen taite, 

jonka kaksi ensimmäistä tahtia ovat funktioltaan johdattelevia, muu alkupuoli ja välike 

esitteleviä, ja loppupuoli edustaa kehittelevää funktiota.  

Neljäs taite alkaa tahdin 59 puolivälistä huilujen ja klarinettien esittelemillä ydin-

aihe RI~:n variaatioilla, joissa kaksi ensimmäistä säveltä ovat lyhentyneet korukuvioik-

si. Taiterajalla sointiväri muuttuu, ja tahti 60 profiloituu ydinaiheen RI~:n lisäksi ennen 

kaikkea huilujen, pikkolohuilujen ja klarinettien puoli- ja kokosävelaskelista sekä pie-

nistä tersseistä koostuvista juoksutuksista. Kyseessä on jälleen puolentoista tahdin pi-

tuinen taitteen johdanto-osa, jonka funktio on johdatteleva. Tahdeissa 61–62 soiva ma-

teriaali koostuu vuorotteluista, joissa huilut ja pikkolohuilut soittavat pienistä ja suuris-

ta sekunneista koostuvia kolmaskymmeneskahdesosajuoksutuksia alaspäin viulujen 

vastatessa samantapaisilla ylöspäisillä juoksutuksilla. Lisäksi oboet soittavat tahdissa 

61 jälleen ydinaihe RI~:n rytmisen muunnoksen. Muun orkesterin materiaali on kor-

keiden puupuhallinten ja viulujen dialogia tukevaa harmonista (mutta dynaamista ja 

liikkuvaa) taustaa.  

Tahdeissa 63–64 kuullaan esimerkissä 24 esitelty matalien puhallinten ja jousten 

teema D. Teeman loputtua tahdista 66 alkaa monista eri osista koostuva jakso, jossa 

ensin esitellään jälkisäkeenomaisesti motiivi w (esimerkki 29), ja jonka jälkeen koko 

seuraava tahti koostuu puhallinsoitinten soittamasta trilli- tai tremolo-crescendosta. 

Tämä puolestaan johtaa jousisoitinten esittämään ydinaihe +RI+:n diminuutiomuo-
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toon34 (tahdissa 68), jota puolestaan seuraa jo aikaisemmin tahdeissa 61–62 kuultu kor-

keiden puupuhallinten ja viulujen vuorottelu. Vuorottelun jälkeen seuraa jousten esit-

tämä ydinaiheen +RI+:n kaksinkertaisista diminuutioista koostuva osio (tahdit 70–71), 

jolle vastauksena vaskipuhaltimet soittavat seuraavassa tahdissa puolestaan +RI+:n 

yksinkertaisen diminuution. Taitteen viimeisessä tahdissa (73) vasket soittavat vielä 

osan ainoan motiivi v:n esiintymän (esimerkki 30). Neljännelle taitteelle kokonaisuu-

dessaan on ominaista paikoin hyvinkin polyfoninen kudos ja useat peräkkäiset nousut 

forte-nyanssiin sekä monenlaisesta materiaalista johtuva tilkkutäkkimäisyys. Taitteen 

funktio on dynaamisuudestaan johtuen kehittelevä, joskin siinä on piirteitä myös joh-

dattelevasta ja esittelevästä. 

Viides taite on varsin lyhyt; se alkaa tahdista 74 ja päättyy tahdin 80 puoliväliin. 

Taitteen tärkein materiaali on jousten kaksiosainen unisono-melodia (Teema E, esi-

merkki 28), jonka osioiden välissä kuullaan puhallinten soittama ydinaihe +RI+:n pe-

rusmuoto. Jousten soolon ja ydinaihe +RI+:n lisäksi tässä taitteessa ei ole muuta te-

maattista ainesta, ja harmonia koostuu jälleen pitkistä puupuhaltimien tremoloista sekä 

harppujen ja celestan arpeggio-soinnuista. Taite päättyy hiljaiseen tamtamin kumah-

dukseen. Viides taite täyttää kaikki Ahon (1982, 223) määrittelemät esittelevän taitteen 

tunnusmerkit, sillä siinä esitellään selväpiirteinen teema, jonka taustalla oleva säestys 

ei ole järin dynaaminen tai huomiota herättävä. Viides on näin ollen yksiselitteisin Ty-

rannin tuomion taitteista.  

Kuudes taite alkaa tahdista 81 ydinaiheen RI~ originaalimuodossaan ensin oboel-

la ja sitten klarinetilla, minkä jälkeen oboe ja klarinetti jatkavat vuorotteluaan soitta-

malla esimerkissä 22 nähtävän kaksoissoolon. Englannintorvi ja bassoklarinetti vastaa-

vat kaksoissooloon alkuperäisen ydinaiheen +RI+:n diminuutiomuodoilla. Koko tait-

teen taustalla soivat ydinaiheen laajennetun retroinversion muunnos +RI, toisen harpun 

glissandomaisesti soitettavat arpeggiot sekä hiljaiset tamtamin, lautasten ja isonrum-

mun lyönnit. Osa loppuu celestan ylöspäin kulkevaan sointuun. Kuudes taite on funk-

tioltaan päättävä, koska siinä toistetaan muutaman kerran jonomaisesti ydinaiheen tässä 

osassa esiintyviä retroinversiomuunnelmia taustalla soivan materiaalin ollessa staattista 

ja dynamiikaltaan hiljaista. Taulukko toisen osan muodosta on liitteessä 2. 

 
                                                
34 Tämä diminuutio ei ole jo esittelemäni +RI+dim+, vaan kahdesta peräkkäisestä +RI+:n diminuutiosta 
koostuva jatkumo. 
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5.2.3 Antigonen kuolema 
 

Muotonsa puolesta Antigonen kolmas osa on kahta edellistä pirstaleisempi ja moniselit-

teisempi. Se koostuu yhteensä yhdeksästä erillisestä taitteesta – joista viimeistä voidaan 

kutsua myös codaksi – sekä kolmesta taitteen keskeyttävästä välikkeestä. Miltei kaikki 

Antigonen kuolema -osan taitteet ovat monifunktioisia. 

Osan ensimmäinen taite on suhteellisen yksiselitteinen. Se käsittää kolme erilaista 

variaatiota Antigonen kuolinuhri veljelleen -osan johdantoteeman alkupuolesta (esi-

merkit 31, 32 ja 33). Säestyksellisenä materiaalina koko ensimmäisen taitteen ajan on 

ydinaiheen +RI -muodon diminuutio.Yhteensä 12 tahtia pitkä taite ei johdantoteeman 

variaatioista huolimatta ole varsinainen johdanto, sillä se on sellaiseksi suhteellisen 

pitkä, eikä sen luonne ole johdantotaitteille tyypilliseen tapaan valmisteleva. Sointivä-

rieroista ja variaatioiden loppujen erilaisuudesta huolimatta taite ei myöskään edusta 

kehittelevää funktiota, koska se on muun materiaalinsa puolesta varsin stabiili. Taite 

edustaakin puhtaasti esittelevää funktiota. Siinä esitellään – tosin kolmesti – selväpiir-

teinen teema, jonka taustalla on vain vähän muuttuva ja tunnelmaltaan stabiili säestys. 

Ensimmäisen taitteen dynamiikka ja soitinnus seuraavat johdantoteeman variaatioita. 

Teeman ensimmäisen variaation nyanssi on melko voimakas, ja orkestrointi vaskisoi-

tinten puuttuessa kevyt, mutta tumman sävyinen, toisen variaation nyanssi puolestaan 

on voimakas, ja käytössä on koko orkesteri. Kolmas johdantoteeman variaatio on kaik-

kein hiljaisin ja myös kevyimmin orkestroitu. Vaikutelma on, että taitteessa esitellään 

erilaisia sointivärejä. 

Toinen taite, joka alkaa tahdista 13 ja kestää tahdin 26 loppuun, on ensimmäistä 

epäyhtenäisempi. Se koostuu useasta eri soittimilla soitetusta soolosta (esimerkit 34, 35 

ja 36) sekä pääasiassa tunnelmaltaan rauhalliset soolo-osuudet katkaisevista ydinaiheen 

originaalimuodon (tahdit 24–25) sekä +RI -diminuution kehittelyistä (tahdit 20–21 ja 

26). Toinen taite on funktioltaan kehittelevä. Soolo-osuuksissa kehittelyn voidaan tulki-

ta käsittävän ydinaiheen käännösten, erityisesti inversion ja retroinversion muunnosten 

kehittelyksi soolojen rakennusmateriaalina. Rauhalliset soolo-osuudet katkaisevissa 

tahdeissa kehittely puolestaan koskee ydinaiheen originaali- ja +RI -diminuutioita. 

Taitteen pirstaleisuus ja dynaaminen luonne tukevat tulkintaa kehittelevästä funktiosta. 
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Toisen taitteen pääasiallinen dynamiikka on hiljainen, joskin aivan taitteen lopussa 

nyanssi kasvaa kohti kolmannen taitteen alkua. Taite on lisäksi melko paksusti soitin-

nettu, mutta koska nyanssi on hiljainen ja temaattinen materiaali vaihtuu jatkuvasti 

soittimelta tai soitinryhmältä toiselle, vaikutelma ei ole kovin raskas. 

Kolmas taite alkaa pasuunoiden ja tuuban teema D~:llä (tahti 27, esimerkki 37), 

joka edustaa johdattelevaa funktiota. Tahdista 28 alkaa esimerkissä 38 näkyvä teema-

ryhmä F. Kyseinen teemaryhmä muodostaa koko kolmannen taitteen keskeisen temaat-

tisen materiaalin säestyksen ollessa ydinaiheen +RI -diminuution muunnoksia, motiivi 

y~:n variaatioita, tremoloita, toistomotiivista muodostettuja kuudestoistaosakulkuja 

sekä pitkiä ääniä. Koska taitteessa esiintyy tematiikaltaan stabiilista taustasta selkeästi 

erottuva teemakokonaisuus, sen pääfunktio voidaan määritellä esitteleväksi. Dynamii-

kaltaan tämä 12 tahtia kestävä taite on varsin voimakas, ja lisäksi se on paksusti orkest-

roitu. 

Neljäs taite on kaikkein moniselitteisin Antigonen kolmannen osan taitteista. Se 

alkaa tahdista 39 jousisoitinten, käyrätorvien ja puupuhallinten koraalimaisella kahden 

tahdin osiolla, joka on funktioltaan esittelevä. Siinä esitellään motiivi u ja sen kromaat-

tinen säestys, jotka kertautuvat myöhemmin viidennessä taitteessa. Taitteen seuraava 

osio alkaa tahdista 41 ja kestää tahdin 53 loppuun. Siinä kehitellään ydinaiheen +I+~ -

versiota (esimerkki 41), ydinaiheen originaalimuotoa sekä lopetusmotiivin laajennusta 

(esimerkki 40). Ydinaiheen originaaliversion kohdalla kehittely tapahtuu pääasiassa 

sointivärin muutosten kautta, mutta ydinaiheen laajennetun ja muunnetun inversion 

sekä lopetusmotiivin laajennuksen kohdalla variointi on myös rytmistä. Tämän 13 tah-

din kehittelyosion keskeyttää kolmesti ydinaiheen lopusta laajentuneen retroversion 

muunnoksen esiintymä, ensiksi tahdissa 45, toisen kerran tahdeissa 49–50 ja vielä kol-

manneksi tahdeissa 52–53. Tulkitsen nämä keskeytykset välikkeiksi taitteen sisällä, 

koska niistä kahden ensimmäisen jälkeen kehittely jatkuu samalla materiaalilla. Kol-

mas välike puolestaan johdattaa taitteen seuraavaan osioon. 

Tahdeissa 54–59 kehittelyä tapahtuu sekä ydinaiheen originaalimuodon muun-

noksen, sen augmentaation että ydinaiheen laajennetun inversion (+I+~) diminuution 

materiaalilla. Säestävä osuus koostuu toistomotiivin variaatioista. Tämä kuuden tahdin 

osio on funktioltaan kehittelevä. Tahdista 60 alkaa bassoklarinetin soolo, jonka tausta-

na on motiivi y~ (esimerkki 43). Soolo hidastuu taitteen viimeisessä tahdissa (62), ja 
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koska sen tunnelma on varsin paikallaan pysyvä, ja lisäksi kuulokuva tukee lopettavaa 

vaikutelmaa, neljännen taitteen viimeinen osio on funktioltaan päättävä. Neljäs taite on 

näin ollen pääfunktioltaan kehittelevä, mutta siinä on lisäksi alussa esittelevää ja lopus-

sa päättävää funktiota edustavat osuudet, minkä lisäksi kolme välikettä katkaisevat tait-

teen kehittelyvaiheen. Neljäs taite on kuitenkin myös mahdollista tulkita kahdeksi eri 

taitteeksi, jolloin ensimmäinen näistä käsittäisi tahdit 39–51 (tai 53) ja jälkimmäinen 

tahdit (52 tai) 54–62. Tahdit 52–53 voidaan tässä tulkinnassa sijoittaa kumpaan tahansa 

taitteeseen kuuluviksi. Perustelen neljännen taitteen tulkintaa yhdeksi pitkäksi mutta 

pirstaleiseksi taitteeksi (tahdit 39–62) sillä, että vaikka mahdollisia taiterajoja on kysei-

sen tahtimäärän sisällä useitakin, osion temaattisen materiaalin yhtenäistävä tekijä, 

ydinaiheen +I+~:n kehittely, on lopun bassoklarinettisooloa lukuun ottamatta koko ajan 

läsnä. Taite on myös dynamiikkansa ja orkestraationsa puolesta varsin monimuotoinen. 

Viides taite, joka alkaa tahdista 63 ja päättyy tahtiin 73, on edellisestä poiketen 

hyvin yksiselitteinen – Antigonen kolmannen osan taitteista yksiselitteisin. Taitteen 

temaattinen materiaali on esimerkissä 44 nähtävä koraalimainen teema G ja sen kro-

maattinen säestys. Taitteen funktio on esittelevä, koska siinä on havaittavissa selkeästi 

taustastaan erottuva teema, eikä sen säestys kromaattisuudestaan huolimatta ole järin 

dynaaminen. Taite on myös soitinnuksensa puolesta yhtenäinen, sillä siinä soittavat 

ainoastaan vaskipuhaltimet. Dynamiikka kasvaa kolmiosaisen teeman mukaisesti pia-

no-nyanssista fortissimoon, ja viimeisellä äänellä hiljenee jälleen pianissimoon. 

Osan kuudes taite alkaa tahdista 74. Siinä muunnellaan ydinaiheen +RI -

variaatiolla alkavaa teema H:ta (esimerkki 45) ja sen jälkeen pelkkää kyseistä retroin-

version laajennusta tahdin 82 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehittely siirtyy ydinai-

heen originaalimuotoon ja +RI -diminuutioon ja siitä edelleen +RI -diminuution tois-

toilla toteutettuun, yhä korkeammalle ja voimakkaampaan nyanssiin kasvavaan nou-

suun. Nousu huipentuu tahdissa 93 alkavaan motiivi t:n esiintymään (esimerkki 46), 

jota säestävät puupuhallinten soittamat toistomotiivin triolivariaatiot. Vielä ennen seu-

raavan taitteen alkua kuullaan kontrafagotin, trumpettien ja pasuunoiden sekä matalien 

jousisoitinten soittama mahtipontinen teema I (esimerkki 47), jota seuraa kolme tahtia 

kestävä toistomotiivin ja ydinaiheen retroversion permutaatioiden materiaalilla toteutet-

tu rauhoittuminen. Kuudennen taitteen pääfunktio on kehittelevä, mutta edellämainitut 

kolme viimeistä tahtia voidaan luokitella päättävän funktion piiriin, sillä niissä toiste-
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taan muutaman kerran melodisesti vähäarvoista materiaalia nyanssin hiljentyessä. 

Yleisilmeeltään kuudes taite on varsin dynaaminen, ennen kaikkea koska se on nopea 

ja sisältää nousun forte-nyanssiin ja huippukohdan. 

Seitsemäs taite alkaa klarinettien soittamalla rauhallisella teema J:llä (esimerkki 

48) tahdin 105 viimeiseltä neljäsosalta. Kyseessä on jälleen kolme tahtia kestävä joh-

datteleva osuus, jonka jälkeen alkaa taitteen esittelevä osio. Esittelyosa koostuu viulu-

jen soittamasta teema K:sta (esimerkki 49), joka loppuu tahdin 113 alkuun. Samalla 

alkaa taitteen kolmas päättävä osuus, joka kestää kokonaiset seitsemän tahtia. Sen te-

maattinen materiaali on esimerkissä 51 nähtävä bassoklarinetin luonteeltaan fragmen-

taarinen soolo, ja soitinryhmältä toiselle siirtyvät toistomotiivin triolivariaatiot (esi-

merkki 50). Soolon fragmentaarisuus, toistomotiivin variaation toistot sekä hiljenevä 

dynamiikka yhdessä saavat aikaan osion päättävän funktion. Bassoklarinetin soolo kes-

tää tahdin 117 loppuun, mutta sitä seuraa eräänlainen kolme tahtia (117–119) kestävä 

säesolmu ennen kahdeksatta taitetta. Solmun materiaali jatkuu esimerkissä 51 nähtäväl-

lä fagotin ja kontrafagotin osuudella, mutta samanaikaisesti säestyksessä matalat jousi-

soittimet johdattelevat jo kahdeksanteen taitteeseen. Muotoa hahmottavassa kaaviossa 

olen luokitellut tahdit 117–119 kuuluviksi seitsemänteen taitteeseen.  

Kahdeksas taite (tahdit 120–134) käsittää teemaryhmä F1:n esittelyn. Teema-

esiintymä on kertausta Antigonen kolmannen osan kolmannessa taitteessa esiintyneestä 

teemaryhmä F:stä, mutta pienten soitinnukseen ja äänten sijoitteluun liittyvien erojen 

vuoksi teemaryhmää ei voi merkitä täysin samalla symbolilla. Tässä taitteessa teema-

ryhmän esiintymä kestää tahdin 127 loppuun, jota seuraa taitteen huippukohta. Huip-

pukohdan jälkeen rauhoitutaan tahdeissa 133–134 olevaan päättävään jälkisäkeeseen. 

Kahdeksas taite on kolmannen lailla esittelevä, joskin jälkisäe edustaa päättävää funk-

tiota. Niin ikään kolmannen taitteen lailla kahdeksaskin on voimakkaassa nyanssissa ja 

paksusti orkestroitu. 

Antigonen kuoleman viimeistä taitetta (tahdit 135–141) voidaan kutsua myös co-

daksi sen lyhyyden vuoksi. Taite on funktioltaan päättävä, sillä se sisältää ainoastaan 

kahden eri aiheen toistoja. Tahdeissa 135 ja 137 nyanssi on hiljainen ja materiaalina 

ydinaiheen muunnettu retroversio (~R), mutta tahdissa 136 sekä neljässä viimeisessä 

tahdissa toistetaan osan kaikkein yleisintä motiivia, ydinaiheen +RI -diminuutiota yhä 
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kasvavassa nyanssissa osan loppuun asti. Taulukko kolmannen osan muodosta on liit-

teessä 3. 

 

 

5.3 Soitinnus 
 

Sulho Rannan (Raitio & Ranta 1966, 109) mukaan Raitio on joskus todennut, että ”mu-

siikki on väriä”, ja taidokas orkesterivärien käyttö mainitaankin useissa Väinö Raition 

musiikkia koskevissa teksteissä (ks. esim. Ranta 1932, 118; Lähdetie 1991, 37). Eino-

juhani Rautavaara (1978, 665) kuitenkin asettaisi koko Raition musiikin värikkyyden 

kyseenalaiseksi; hänen mukaansa ”[k]uunnellessa esim. Antigonea syntyy merkillinen 

vaikutelma musiikista, joka on ’värikästä’ vain lainausmerkeissä, ikään kuin säveltäjän 

ilmoille pyrkivälle informaatiolle ei löytyisi [- -] musiikillisesti adekvaattia asua”. Rai-

tio on kuitenkin itse nimennyt teoksensa ”värirunoelmaksi”, mistä syystä voi olettaa 

sointivärin olevan Antigonessa hyvinkin keskeisessä roolissa. Värikkyyden lisäksi toi-

nen Raition orkesteritekstuuria usein leimaava piirre on sen paksuus ja monitasoisuus. 

Massiivinen orkestraatio aiheuttaa esimerkiksi Kai Maasalon (1969, 191) ja Jukka-

Pekka Sarasteen (ks. Lampila 1992) mukaan kuitenkin balanssiongelmia, soitinnuksen 

yksityiskohtien häviämistä ja soinnin samenemista. 

Antigonessa käytössä oleva orkesterikokoonpano on Gardner Readin (1979, 117–

118) jaottelujen mukainen myöhäisromantiikan aikana vakiintunut suuri sinfoniaorkes-

teri. Teoksen kokoonpanoon kuuluu kaksi huilua, kaksi pikkolohuilua (joista toinen 

soittaa myös kolmatta huilua), kaksi oboeta ja englannintorvi, kaksi klarinettia ja bas-

soklarinetti, kolme fagottia ja kontrafagotti, neljä käyrätorvea, neljä trumpettia, kolme 

pasuunaa ja tuuba, celesta, kaksi harppua, lyömäsoitinsektio (triangeli, kellopeli, pikku-

rumpu, patarummut, lautaset, isorumpu, tamtam ja putkikellot) sekä jousisoittimet. 

Jousistoon Raitio on merkinnyt kuuluvaksi 16 I-viulua, 14 II-viulua, 12 alttoviulua, 

kymmenen selloa sekä kahdeksan kontrabassoa.  

Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan eri soitinryhmien roolia Antigonen orkest-

raatiossa soitinryhmä kerrallaan partituurijärjestyksessä. Tarkastelun apuna olen käyt-

tänyt kahta orkestroinnin opasta: Rimski-Korsakovin (1964) sekä Pistonin (1961) or-

kestroinnin oppikirjoja. Rimski-Korsakovin alun perin vuonna 1922 julkaistusta teok-
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sesta käytössäni on ollut englanninkielinen käännös Principles of Orchestration. Ky-

seisissä soitinnuksen oppikirjoissa perehdytään orkesterin soitinten äänialoihin, soitto-

tekniikoihin sekä tyypillisiin kutakin soitinta koskeviin orkestrointiperiaatteisiin, joten 

olen käyttänyt niitä lähinnä käsikirjamaisesti eri soitinryhmien ominaisuuksia, kuten 

ambitusta, transponointia tai sormituksia tarkastaessani. Sen sijaan orkestroinnin suh-

detta musiikin eri tyylikausiin ja ”-ismeihin” tutkineen Readin (1979) kirja Style and 

Orchestration on ollut lähteenä tarkastellessani Raition orkestrointiratkaisuja Antigo-

nessa tämän luvun loppupuolella.  

 

 

5.3.1 Puupuhaltimet 
 

Puupuhaltimilla on Antigonen jokaisessa osassa varsin paljon sekä soolo-osuuksia ja 

muuta temaattista että harmonista säestyksentapaista materiaalia. Runsaasta käytöstä 

huolimatta puupuhaltimet eivät kuitenkaan nouse impressionistisen musiikin tapaan 

koko orkesterin ydinryhmäksi, vaan tämä rooli pysyy Antigonessa edelleen jousisoitti-

milla (Read 1979, 124). Teoksen ensimmäisen osan orkesterituttipaikoissa Raitio on 

käsitellyt puupuhaltimia melko yhtenäisenä ryhmänä, eli koko puupuhallinsektio soit-

taa samaa materiaalia eri sävelkorkeuksilta tai eri harmonioin. Toisen osan puupuhal-

linsektion käsittely ei ole yhtä yhtenäinen, vaan Raitio on ennemminkin jaotellut puu-

puhaltimet kahteen eri ryhmään niiden äänenkorkeuden mukaan. Tällöin korkeat puu-

puhaltimet – huilut, oboet ja klarinetit – soittavat eri materiaalia kuin matalammat fago-

tit ja bassoklarinetti. Klarinetit toisinaan ryhmitellään myös matalampien puupuhalti-

mien joukkoon. Tyrannin tuomio -osassa puupuhaltimet ovat lisäksi itsenäisempiä kuin 

Antigonen kuolinuhrissa veljelleen.  

Teoksen kolmannessa osassa puupuhaltimia käytetään lähes poikkeuksetta kah-

dessa eri ryhmässä, ja yleensäkin puupuhaltimien eri sektioiden soittamat teemat tai 

aiheet sekoittuvat toisten soitinryhmien materiaaliin, esimerkiksi niin, että huilut soitta-

vat samaa kuin viulut tai oboet samaa kuin trumpetit. Puupuhaltimien äänenvärivali-

koima on Antigonessa vielä varsin perinteinen, sillä moderneja soittotekniikoita ei ole 

lainkaan käytössä, eikä Raitio ole myöskään kirjoittanut soitinten osuuksia kovinkaan 

epätavallisiin äänialoihin. Kahden pikkolohuilun, englannintorven, bassoklarinetin sekä 
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kontrafagotin käyttöä ei voida pitää kovinkaan modernina orkestrointiratkaisuna, sillä 

kyseisiä soittimia on käytetty jatkamaan soitinperheensä ambitusta jo varhaisromantii-

kan aikana. (emt., 118.) 

Antigonen ensimmäisessä osassa on yhteensä kolme ensimmäisen huilun sooloa, 

joista kaksi on sijoitettu huilun keski- tai ylärekisteriin. Viimeinen soolo on matalassa 

äänialassa, mutta koska koko orkesterin nyanssi on kyseisessä kohdassa hiljainen, 

myös tämän huilusoolon voidaan sanoa olevan idiomaattisessa rekisterissä. Tyrannin 

tuomio -osassa ensimmäisen huilun sooloja on neljä kappaletta, joista merkittävin 

(esimerkki 27) on niin ikään kirjoitettu matalaan äänialaan. Tässä soolossa on nähtävis-

sä myös Raition tekemä orkestraatioon liittyvä virhe, sillä huilulla ei voi soittaa en-

simmäisen oktaavin des-es trilliä (Piston 1961, 130). Myös sooloon verrattava kohta on 

tahdissa 39 (esimerkki 25) nähtävä ydinaiheen laajennetun retroinversion vastaääni, 

jonka ensimmäinen huilu soittaa unisonossa celestan kanssa varsin matalassa rekisteris-

sä. Antigonen viimeisessä osassa huilusooloja on myöskin neljä, ja näistä yksi soitetaan 

yhdessä toisen huilun kanssa. Esimerkeissä 13 ja 27 näkyviä pitkiä huilusooloja lukuun 

ottamatta kaikki muut huilun solistiset kohdat ovat varsin fragmentaarisia ja motii-

vinomaisia.  

Muu huilulla soitettava materiaali Antigonessa on muiden puupuhallinten kanssa 

yhdessä soitettavaa säestyksen tapaista taustaa, joskin muutamissa kohdissa huilut 

ryhmittyvät kaksintamaan viuluja muiden puupuhallinten soittaessa keskenään saman-

kaltaista materiaalia. Toisella huilulla ei ole itsenäistä soitettavaa Antigonen kahdessa 

ensimmäisessä osassa, vaan se tukee ensimmäistä huilua tuttikohdissa joko unisonossa 

tai useimmiten terssiä matalammalta. Teoksen kolmannessa osassa toinen huilu on 

riippumattomampi ensimmäisestä etenkin harmoniamateriaalin ryhmittelyn suhteen. 

Kolmannella huilulla ei ole Tyrannin tuomio -osassa lainkaan soitettavaa, ja Antigonen 

kuolinuhri veljelleen -osassa soitettavaa on ainoastaan yhden sävelen (tahti 30) verran. 

Teoksen viimeisessä osassa sen sijaan kolmannellekin huilulle on kirjoitettu jonkin 

verran materiaalia. Kaiken kaikkiaan Raitio on käyttänyt huiluja varsin tyypilliseen 

tapaan, sillä useimmat niille kirjoitetut kohdat ovat keski- tai korkeassa rekisterissä. 

Muutamat matalaan rekisteriin kirjoitetut huilusoolot puolestaan voidaan tulkita im-

pressionistisen orkesterityylin vaikutteiksi, sillä etenkin Debussy suosi Readin (1979, 

123; 156) mukaan huilun matalan rekisterin tummaa äänenväriä. 
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Pikkolohuiluja on Antigonessa kaksi, joista toinen soittaa tarvittaessa kolmatta 

huilua. Antigonen kuolinuhri veljelleen -osassa pikkolohuiluista on kuitenkin käytössä 

vain toinen, eikä silläkään ole järin paljon soitettavia kohtia. Ainoastaan muutamissa 

forte-paikoissa pikkolohuilu on mukana, jolloin se kaksintaa ensimmäistä huilua oktaa-

via ylempää. Tyrannin tuomio -osassa on käytössä molemmat pikkolohuilut. Ne ovat 

lisäksi ensimmäistä osaa itsenäisemmässä asemassa kahteen huiluun nähden, ja vaikka 

soitettavaa ei ole kuin orkesterituttikohdissa, ne toimivat pikemminkin kahdestaan hui-

luista erillisenä yksikkönä. Toinen pikkolohuilu myös kaksintaa satunnaisesti (esimer-

kiksi tahdissa 31) ensimmäistä klarinettia oktaavia ylempää, ensimmäisen pikkolohui-

lun liittyessä muiden huilujen kanssa samaan ryhmään.  

Antigonen viimeisessäkin osassa käytössä ovat molemmat pikkolohuilut. Ne 

ryhmittyvät jälleen sekä kahdestaan huiluista erilliseksi yksiköksi, muiden puupuhallin-

ten mukaan orkesterituttikohdissa sekä erilleen niin, että toinen pikkolohuilu vahvistaa 

ensimmäistä klarinettia oktaavia ylempää (esimerkiksi teemaryhmä F:n ja F1:n esiin-

tymissä). Satunnaisesti molemmat pikkolohuilut kaksintavat huilujen sijasta myös obo-

eita. Ensimmäisellä pikkolohuilulla on Antigonen kuolema -osassa yksi soolo (tahti 43, 

lopetusmotiivin laajennus). Pääasiassa pikkolohuilujen soittama materiaali on soitti-

melle tyypillistä – nopeita kuvioita korkeasta rekisteristä koko orkesterin soittaessa 

forte-nyanssissa. Pikkolohuilujen käsittely erillään huiluista, ja etenkin toisen pikkolon 

erottaminen klarinettien vahvistukseksi ei kuitenkaan ole tavanomaisin ryhmittelyrat-

kaisu. Pikkolohuilun sijoittaminen klarinettisektion osaksi voi kuitenkin myös johtua 

siitä, että Raitio olisi ehkä halunnut teokseensa myös es-klarinetin, mutta käytännön 

syistä tämä ei 1920-luvun Helsingissä ollut mahdollista.  

Ensimmäisellä oboella on Antigonen kuolinuhri veljelleen -osassa heti osan alus-

sa merkittävä soolo (esimerkki 6). Soolo on kirjoitettu oboelle kiitolliseen äänialaan, ja 

näin ollen siinä tuodaan esille soittimen kaunis solistinen ääni ja luonne. Osassa on 

lisäksi kaksi muutakin oboesooloa (tahdeissa 32–34 ja osan lopussa korkeiden puupu-

hallinten vuorottelusoolossa tahdeissa 38–40), mutta kumpikaan jälkimmäisistä ei nou-

se soittimen kannalta yhtä merkittävään asemaan kuin ensimmäinen. Tyrannin tuomio -

osassa oboesooloja on yhteensä neljä kappaletta, jotka kaikki ovat luonteeltaan varsin 

fragmentaarisia. Kaikki kyseiset oboesoolot ovat lisäksi osia eri puupuhaltimelta toisel-

le siirtyvästä materiaalista, joten ensimmäisen osan ensimmäisen soolon kaltaista obo-
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en äänenvärin hallitsemaa tilannetta ei synny.  

Antigonen viimeisessä osassa on viisi oboesooloa, jotka kaikki ovat edellisen 

osan lailla fragmentaarisia ja vuorottelevat muiden puupuhallinten yhtä fragmentaaris-

ten soolojen kanssa. Lisäksi sooloista kaksi (tahdeissa 16–17, esimerkki 34 sekä tah-

deissa 121–122) soitetaan oktaaveissa muiden soitinten kanssa; ensimmäisellä kerralla 

fagotin, toisella klarinetin. Muu oboemateriaali kaikissa Antigonen osissa on puupuhal-

linsektion, tai korkeiden puupuhaltimien muodostaman ryhmän kanssa yhteistä. Toisen 

oboen osuus on täysin riippuvainen ensimmäisestä oboesta, eikä sillä ole itsenäistä soi-

tettavaa.  

Englannintorvea Raitio on käyttänyt melko monipuolisesti kaikissa Antigonen 

osissa. Sen lisäksi, että sillä on joka osassa soolo-osuuksia – joista useimmat ovat tosin 

varsin fragmentaarisia – se on myös ryhmitelty muun materiaalin suhteen melko va-

paasti ja itsenäisesti verrattuna muihin puupuhaltimiin. Paikoin se ryhmittyy muiden 

puupuhallinten kanssa ja toisinaan viulujen mukaan, mutta melko usein englannintorvi 

soittaa samaa materiaalia joko klarinettien, trumpettien tai käyrätorvien kanssa. Tyran-

nin Tuomio -osan tahdeissa 40–41 oleva englannintorven tärkein soolo on kirjoitettu 

soittimen täyteläiseen keskirekisteriin (esimerkki 26).  

Raitio käyttää klarinetteja hiukan monipuolisemmin, vapaammin ja itsenäisem-

min kuin esimerkiksi huiluja tai oboeita koko Antigonen ajan. Sen lisäksi, että teoksen 

toisessa ja kolmannessa osassa klarinetit määritellään tilanteesta riippuen joko korkeik-

si tai mataliksi puupuhaltimiksi – mikä lisää soittimen monipuolista käyttöä – molem-

mat klarinettiäänet ovat myös toisistaan suhteellisen riippumattomia. Tämä tarkoittaa 

sitä, että myös toisella klarinetilla on omia sooloja, ja klarinettien soolo-osuudet vuo-

rottelevat usein keskenään (ks. esimerkki 48, teema J).  

Klarineteilla on teoksessa runsaasti temaattisesti merkittäviä soolo-osuuksia. Tär-

keiksi sooloiksi voidaan ylläolevan teema J:n lisäksi luokitella myös Antigonen kuo-

linuhri veljelleen -osan tahdeissa 23–26 kuultava ydinaiheen RI~+ -muunnos (esimerk-

ki 11), Tyrannin tuomio -osassa tahdeissa 83–85 oleva oboen ja a-klarinetin kaksois-

soolo (esimerkki 22) sekä teoksen viimeisen osan yhteissoolot käyrätorven (tahdit 18–

20, esimerkki 35) ja sooloviulun (tahdit 22–23, esimerkki 36) kanssa. Mainittujen esi-

merkkien lisäksi klarineteilla on myös muiden puupuhallinten lailla fragmentaarisia, 

useiden puupuhallinsoolojen jatkumolle sijoittuvia temaattisesti vähäarvoisempia soo-
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lo-osuuksia. Orkesterituttikohdissa klarinetit soittavat joko itsenäistä materiaalia tai 

ryhmittyvät muiden puupuhallinten – useimmiten korkeiden – kanssa.  

Bassoklarinetilla on yllättävän suuri merkitys Antigonessa. Sillä on pitkä soolo-

kadenssi teoksen ensimmäisessä osassa (esimerkki 15) ja lisäksi joka osassa muitakin 

usein toisten soittimien kanssa vuorottelevia soolo-osuuksia, joista merkittävimmät 

ovat esimerkissä 43 näkyvä teoksen viimesen osan pitkähkö soolo sekä saman osan 

loppupuolella oleva soolo-osuus (esimerkki 51). Orkesterituttikohdissa bassoklarinetti 

ryhmittyy toisinaan muiden puupuhallinten, etenkin fagottien, toisinaan puolestaan 

matalien jousisoitinten tai käyrätorvien kanssa samaa materiaalia soittavaan ryhmään. 

Äänialastaan huolimatta bassoklarinetti ei ole mukana teemoissa D, D~ eikä I (esimer-

kit 24, 37 ja 47), joihin muut matalat puhallin- ja jousisoittimet osallistuvat.  

Fagoteilla on Antigonessa puupuhaltimista vähiten soitettavaa. Teoksen ensim-

mäisessä osassa sillä ei ole lainkaan soolo-osuuksia, ja toisessakin osassa ainoastaan 

osan viimeisessä tahdissa hiljaisena staccatona soitettava ydinaiheen alusta supistettu 

retroversio. Teoksen kolmannessa osassa fagotilla sen sijaan on yhteinen soolo oboen 

(tahti 17, esimerkki 34) ja bassoklarinetin (tahdit 117–120, esimerkki 51) kanssa. Muun 

materiaalinsa puolesta fagotit ryhmitellään puupuhallinten joukkoon, ja silloin kun 

puupuhaltimet on jaettu korkeisiin ja mataliin, fagotit edustavat poikkeuksetta matalia 

puupuhaltimia. Antigonen toisessa ja kolmannessa osassa fagotit soittavat lisäksi usein 

pasuunoiden ja matalien jousisoitinten kanssa samaa materiaalia. Fagotit on näin ollen 

nähty ennen kaikkea bassosoittimina, eikä Raitio ole hyödyntänyt niiden erikoisensä-

vyistä  korkeaa rekisteriä. Kolmas fagotti ryhmittyy toisinaan kahdesta muusta erilli-

seksi soittaen samaa materiaalia kontrafagotin kanssa.  

Kontrafagotti soittaa Antigonen ensimmäisessä osassa ainoastaan tuttipaikoissa 

vahvistaen usein selloja ja kontrabassoja. Toisessa ja kolmannessa osassa kontrafagotti 

sen sijaan ryhmittyy ennen kaikkea tuuban ja toisinaan kolmannen fagotin seuralaiseksi. 

Kontrafagotin rooli Antigonessa on ennen kaikkea bassolinjan vahvistaja, sillä mitään 

kovin itsenäistä soitettavaa sillä ei ole; tosin Tyrannin tuomion viimeisessä tahdissa 

kontrafagotti soittaa ensimmäisen fagotin kanssa soolona ydinaiheen -R -version.  
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5.3.2 Vaskipuhaltimet 
 

Vaskisoittimet ovat Antigonessa puupuhaltimia epäyhtenäisempi ryhmä. Esimerkiksi 

käyrätorvet ryhmitellään hyvin usein jousisoitinten kanssa, mikä sinänsä ei ole kovin-

kaan poikkeuksellinen ratkaisu. Muutenkaan vaskipuhaltimet eivät hahmotu yhtenäi-

seksi ryhmäksi, vaan pikemminkin niin, että kukin soitinryhmä soittaa keskenään yhte-

näistä materiaalia. Antigonen toisessa ja kolmannessa osassa on kuitenkin muutama 

kohta, joissa vaskipuhaltimia on käytetty yhtenäisenä ryhmänä. Esimerkkinä yhtenäi-

sestä vaskisoitinten käytöstä mainittakoon Tyrannin tuomio -osan tahdit 72 ja 76, tosin 

jälkimmäisessä mukana ovat kaikki puhaltimet sekä Antigonen kuolema -osan tahdeis-

sa 63–73 oleva teema G (esimerkki 44). Vaskisoitinten kannalta Antigonen keskimmäi-

nen osa on kaikkein raskain, sillä koko vaskisoitinsektio on käytössä siinä lähes jatku-

vasti. Vähiten soitettavaa vaskipuhaltimilla on teoksen ensimmäisessä osassa, jossa 

esimerkiksi pasuunat ja tuuba ovat mukana ainoastaan muutamassa tahdissa. 

Vaskisoitinten äänenvärivalikoiman hyödyntäminen on Antigonessa puupuhalti-

mia monipuolisempaa, sillä käytössä ovat sordinot ja käyrätorvien tukitut ja avoimet 

äänet. Tämän lisäksi myös flatterzunge-efekti rikastuttaa trumpettien sointiväriä teok-

sen kahdessa viimeisessä osassa. Raition tavassa kirjoittaa vaskisoittimille voidaan 

nähdä sekä myöhäisromanttisia että impressionistisia piirteitä. Romantiikan tradition 

mukaisesti vaskisoittimia käytetään Antigonessa kokonaisena vaskikuorona voimak-

kaassa nyanssissa useassakin kohdassa, kun impressionistiselle vaskisoitinihanteelle 

tyypillistä on soitinten yksittäinen käyttö hiljaisessa nyanssissa. Toki hiljaisia yksittäi-

siä vaskisoitinsoolojakin Antigonessa on (esimerkiksi fanfaarimotiivi teoksen ensim-

mäisen osan lopussa, esimerkki 16), mutta vaskisoitinten dynaaminen käyttö viittaa 

kuitenkin enemmän myöhäisromanttiseen traditioon. Sen sijaan impressionistisesta 

orkesterinkäytöstä pohjautuvat piirteet ovat vaskisoitinten runsas sordinojen käyttö, 

käyrätorvien tukitut äänet sekä muutamat trumpettien matalassa rekisterissä olevat soo-

lot. Matalassa rekisterissä soitettavasta trumpettisoolosta esimerkkinä on Antigonen 

kuolema -osan alun johdantoteeman toinen variaatio (esimerkki 32). (Read 1979, 124–

127.) 

Käyrätorvilla on Antigonen jokaisessa osassa paljon sekä soolo-osuuksia ja tee-

moja että taustavärinä toimivaa harmonista materiaalia. Teoksen neljä käyrätorviääntä 



 112 

on jaoteltu perinteisesti – mutta ei kuitenkaan alleviivatusti – siten, että ensimmäinen ja 

kolmas käyrätorvi soittavat korkeampia ja solistisempia osuuksia kuin matalammat 

toinen ja neljäs. Kolmannella käyrätorvella on miltei enemmän soolo-osuuksia kuin 

ensimmäisellä, ja muun muassa molemmat teoksen ensimmäisen osan soolot (esimerkit 

10 ja 41) on kirjoitettu kolmannelle käyrätorvelle. Käyrätorvet soittavat soolojen lisäksi 

usein myös temaattisia melodisiksi hahmottuvia osuuksia vahvistaen useimmiten täl-

löin jousisoittimia. Tällaisesta tilanteesta mainittakoon esimerkkinä teoksen ensimmäi-

sen osan tahdeissa 12–16 nähtävässä teema A1, jossa käyrätorvet vahvistavat selloja ja 

kontrabassoja (esimerkki 7). 

Raitio on lisäksi useissa kohdissa hyödyntänyt käyrätorvien pedaalisoitinmaista 

luonnetta siten, että ne usein soittavat pitkiä ääniä hiljaisena harmonisena mattona. Täl-

lainen käyttö on tyypillistä myös yhtä hiljaisiin sävyihin kykenevälle klarinetille, ja 

Raition tavoissa orkestroida klarinetille ja käyrätorvelle harmonisia kokonaisuuksia 

onkin paljon samaa. Tavanomaisen soittotavan lisäksi käyrätorvien sointiväriskaalasta 

on käytetty tukittua ja avointa soittotapaa, sordinoa sekä toisessa ja kolmannessa osassa 

tremoloita ja trillejä. Voisi miltei sanoa, että käyrätorvet ovat Antigonessa klarinettien 

ohessa monipuolisimmin käytetty soitinryhmä. 

Niin ikään monipuolisesti käytetyillä trumpeteilla on Antigonessa miltei yhtä pal-

jon soitettavaa kuin käyrätorvillakin. Trumpettien soolo-osuudet ovat tunnelmiensa ja 

nyanssiskaalansa puolesta sangen monipuoliset, sillä sekä hiljaisia ja herkkiä että voi-

makkaasti soitettavia herooisia sooloja on löydettävissä. Hiljaisista soolo-osuuksista 

esimerkkeinä mainittakoon teoksen ensimmäisen osan lopun fanfaarimotiivi (esimerkki 

16) ja kolmannen osan tahdissa 13 oleva soolofragmentti (esimerkki 34). Voimakkaas-

sa nyanssissa ja mahtipontisesti soitettavia trumpettisooloja ovat puolestaan muun mu-

assa Tyrannin tuomio -osan motiivi u (tahti 73, esimerkki 30) tai Antigonen kuolema -

osassa johdantoteeman toinen variaatio (esimerkki 33). Trumpetit nousevat varsin tär-

keään asemaan myös Antigonen viimeisen osan viidennessä taitteessa, joka on ainoa 

kokonaan vaskipuhaltimien soittaman kokonainen taite teoksessa. Esimerkissä 44 nä-

kyvä koraalimainen teema G on pohjimmiltaan ensimmäisen trumpetin soolo, jota 

muut vaskisoittimet säestävät kromaattisin sointukuluin. 

Muu trumpettien soittama materiaali Antigonessa on käyrätorvia temaattisempaa, 

sillä trumpetit voimakasäänisinä soittimina sopivat mainiosti orkesterituttikohtien me-
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lodian soittajiksi, kuten esimerkiksi Antigonen kuolema -osan teemaryhmä F:ssä (esi-

merkki 38) sekä sen kertauksessa teemaryhmä F1:ssä (tahdit 124–126). Tämän lisäksi 

trumpeteilla on jonkin verran myös pitkinä ääninä soitettavaa harmoniataustaa muuta-

missa teoksen tuttikohdissa, joskaan ei yhtä paljon kuin käyrätorvilla. Trumpetin soin-

tivärivalikoima Antigonessa ei ole yhtä monipuolinen kuin käyrätorvien, sillä sordinoi-

den lisäksi teoksessa on ainoastaan muutamia trillejä ja flatterzunge-tremoloita, jotka 

muuttavat soittimen ääntä raaempaan suuntaan. Lisäksi Raitio on käyttänyt Tyrannin 

tuomio -osan motiivi v:ssä (esimerkki 30) visuaalisesti näyttävää ”kellot ylhäällä” -

esitysohjetta, joka ei kuitenkaan muuta soittimen äänenväriä.  

Pasuunat ja tuuba ovat vaskisoittimista vähiten käytössä Antigonessa. Teoksen 

ensimmäisessä osassa ne ovat mukana ainoastaan osan toisen taitteen huippukohdassa 

sekä nousussa sitä kohti. Tyrannin tuomio -osassa soitettavaa sitä vastoin on lähes koko 

ajan, ja Antigonen kuolema -osassakin suhteellisen paljon, mutta näissäkin osissa pa-

suunoille ja tuuballe kirjoitettu materiaali on muutamia kohtia lukuun ottamatta varsin 

epätemaattista. Matalien vaskisoitinten rooli Antigonessa onkin enimmäkseen olla or-

kesterin bassolinjan ja harmonian tukena pitkiä ääniä soittamalla. Pasuunoiden ja tuu-

ban temaattisesta materiaalista mainittakoon kuitenkin Tyrannin tuomio -osassa esiin-

tyvä teema D (esimerkki 24) ja Antigonen kuolema -osassa oleva teema D:n muunnos 

(esimerkki 37). Niin ikään kolmannessa osassa pasuunat ja tuuba ovat myös – joskaan 

eivät temaattisesti – merkittävässä asemassa koko osan viidennen taitteen kestävässä 

vaskikuorossa. Yllämainitun materiaalin lisäksi pasuunat ja tuuba myös toisinaan kak-

sintavat matalia jousisoittimia.  

 

 

5.3.3 Lyömäsoittimet 
 

Raition Antigonen lyömäsoitinvalikoimaan kuuluvat triangeli, kellopeli, pikkurumpu, 

patarummut, lautaset, isorumpu, tamtam sekä kuusi putkikelloa (säveltasot E, c, d, e, f, 

g). Näistä teoksen ensimmäisessä osassa ovat käytössä ainoastaan tamtam, patarummut 

ja lautaset. Muissa kahdessa osassa on kirjoitettu soitettavaa kaikille yllämainituille 

lyömäsoittimille. Antigonen kuolinuhri veljelleen -osassa lyömäsoittimia on käytetty 

varsin säästeliäästi lähinnä tremolossa tai hiljaisessa nyanssissa tuottamaan sointiväriä. 
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Osan muutamat erilliset iskut on kirjoitettu korostamaan joidenkin muiden soitinryh-

mien sisääntuloa. Tyrannin tuomio -osassa sitä vastoin jokin lyömäsoittimista on ää-

nessä melkein koko ajan, ja vaikka tremolot ja yksittäiset sointiväriä tuottavat iskut 

ovat edelleen vallitsevina, tässä osassa lyömäsoittimia käytetään myös itsenäisemmin 

korostamaan rytmiä. Teoksen viimeisessä osassa lyömäsoitinten osuuksia on enemmän 

kuin ensimmäisessä, joskin suhteessa osan pituuteen näitä osuuksia on vähemmän kuin 

Tyrannin tuomiossa. Viimeisessä osassa on myös täysin lyömäsoittimettomia jaksoja 

(esimerkiksi vaskisoittimien taite 5). 

Raition tavassa käyttää lyömäsoittimia ennemminkin sointivärin rikastuttajina 

kuin rytmin korostukseen tai dynamiikan lisäämiseen voidaan nähdä impressionistisen 

orkestrointityylin piirteitä. Myös runsas tremoloiden käyttö kaikilla lyömäsoittimilla 

putkikelloja lukuun ottamatta on impressionistinen piirre Raition orkestroinnissa. Sen 

sijaan Antigonessa esiintyvät lyömäsoittimet olivat varsin tavanomaisia jo myöhäisro-

mantiikan ajan orkestraatiossa – itse asiassa verrattuna joihinkin romantiikan ajan eri-

koisuuksiin, kuten tuulikoneeseen tai lehmänkelloihin Antigonen orkesterin lyömäsoi-

tinkokoonpano on varsin yllätyksetön. (Read 1979, 118; 127; 157.) 

Lyömäsoittimista patarummut ovat koko Antigonessa useimmin käytössä. Kuten 

muillekin perkussiosoittimille, Raitio on kirjoittanut myös patarummuille paljon tremo-

loita. Nyanssista riippuen joko hiljaisen tai voimakkaan taustajylinän lisäksi patarum-

pujen tremolot säveltasollisina usein kaksintavat jotakin muuta soitinryhmää – tavalli-

simmin selloja ja kontrabassoja tai matalia puupuhaltimia. Lisäksi patarummuille on 

kirjoitettu myös yksittäisiä, jälleen useimmiten jonkin muun soitinryhmän sisääntuloa 

vahvistavia iskuja. Patarummut vaikuttaakin olevan Raitiolle tässä teoksessa eräänlai-

nen yleislyömäsoitin, joka on läsnä lähes koko ajan, mutta jonka pääasiallinen rooli on 

olla vahvistamassa milloin mitäkin muuta soitinryhmää.  

Patarumpujen jälkeen seuraavaksi yleisin lyömäsoitin Antigonessa on konsertti-

lautaset. Patarumpujen lailla ne ovat käytössä jokaisessa teoksen osassa, joskaan eivät 

yhtä jatkuvasti. Raitio on kirjottanut Antigonen jokaiseen osaan lautasille runsaasti tre-

moloita, jotka esitysohjeen mukaan tulisi soittaan patarumpujen kapuloilla. Tremoloi-

den lisäksi lautasille on myös kirjoitettu paljon erillisiä iskuja sekä hiljaisessa nyanssis-

sa että voimakkaissa orkesterituttikohdissa. Hiljaisissa kohdissa lautaset yleensä rikas-

tuttavat jonkin säveltasollisen soittimen soolon sointiväriä, ja forte-paikoissa ne puoles-
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taan vahvistavat yksittäisiä huippukohtia tai voimakkaan teeman aloitusta. Toisinaan 

lautasten iskut myös vahvistavat rytmikuvioita.  

Isorummulla on myös melko runsaasti soitettavaa teoksessa. Vaikka se ei sisälly-

kään Antigonen ensimmäisen osan lyömäsoitinvalikoimaan, sillä on kuitenkin kahdessa 

muussa varsin keskeinen rooli. Isorumpua Raitio käyttää osittain samaan tapaan kuin 

patarumpuja, kuitenkin sillä erotuksella, että isorummulla ei säveltasottomana soitti-

mena ole melodista soitettavaa eikä muiden soitinryhmien teemojen kaksinnoksia. Iso-

rummun tremolot luovat nyanssista riippuen hiljaista tai voimakkaan uhkaavaa tausta-

jylinää, ja yksittäiset iskut korostavat patarumpujen lailla joko jonkin muun soittimen 

sisääntuloa tai (ylensä voimakkaassa nyanssissa soitettavaa) huipennusta. Solistisia 

osuuksia isorummulla ei Antigonessa ole.  

Patarumpujen lisäksi Antigonessa on käytössä kaksi muutakin säveltasollista 

lyömäsoitinta: kellopeli ja putkikellot. Näistä kahdesta Raitio on käyttänyt kellopeliä 

suhteellisen paljon Tyrannin tuomio- ja Antigonen kuolema -osissa. Kellopelin osuus 

koostuu ennen kaikkea temaattisen materiaalin vahvistamisesta, ja näin ollen sen tehtä-

vänä onkin lisätä diskanttisen kellomainen sävy jonkin muun soittimen (useimmissa 

tapauksissa viulujen, mutta myös esimerkiksi klarinettien ja käyrätorvien) soittamaan 

teemaan. Sooloja ei kellopelille ole kirjoitettu. Putkikelloja Raitio sen sijaan on käyttä-

nyt äärimmäisen säästeliäästi. Kutakin eri säveltasolla soivaa putkikelloa käytetään 

Antigonen aikana vain kerran siten, että teoksen toisessa osassa on yksi putkikellon 

isku ensimmäisen varsinaisen taitteen alussa (pienen oktaavin d), ja kolmannen osan 

loppupuolella puolestaan yksittäisiä iskuja on viisi (suuren oktaavin E, sen jälkeen pie-

nen oktaavin g, c, e ja aivan lopussa f). 

Tamtam on käytössä teoksen jokaisessa osassa, joskin melko säästeliäästi. Anti-

gonen kuolinuhri veljelleen -osan tyypillisin tamtamille kirjoitettu materiaali koostuu 

yksittäisistä hiljaisista iskuista, jotka rikastuttavat sooloa soittavien soitinten äänenväriä 

hiljaisella kohinalla. Osan coda-taitteessa tamtamin kaksi hiljaista iskua on merkitty 

sooloiksi. Tyrannin tuomio- ja Antigonen kuolema -osissa tamtamin iskut ovat toisi-

naan voimakkaitakin, mutta ensimmäisen osan kaltaiset hiljaiset iskut ovat edelleen 

yleisempiä. Teoksen toisessa osassa tamtamille on jopa kirjoitettu tremoloa – siitäkin 

huolimatta, että soittimen ääni on myös yksittäisinä iskuina tavattoman pitkäkestoinen.  

Vähiten käytetyt lyömäsoittimet Antigonessa ovat triangeli, jolla on soitettavaa 
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yhteensä kymmenessä tahdissa, ja pikkurumpu, jolle puolestaan on kirjoitettu soitetta-

vaa vain seitsemään tahtiin. Triangelin osuus on muiden lyömäsoitinten lailla yksittäi-

sistä iskuista ja tremolosta koostuvaa, joiden lisäksi sille on kirjoitettu myös muutama 

jatkuvampi rytmisen kuvion korostus. Triangelin osuudet ovat yleensä voimakkaasti 

soitettavissa orkesterituttikohdissa. Pikkurummun tyypillisin materiaali puolestaan on 

crescendona soitettava tremolo, joka päättyy voimakkaaseen iskuun. Tremoloiden li-

säksi soittimelle on kirjoitettu muutama yksittäinen isku korostamaan jonkin muun 

soittimen sisääntuloa. Pikkurummun äänenväriin yhdistyvät trumpettien flatterzungena 

soitettavat tremolot Antigonen kolmannen osan alussa.  

 

 

5.3.4 Harput ja celesta 

 
Harpun sointiväri on varsin keskeinen elementti Raition orkesteriteosten sointimaail-

massa. Antigonessa harppuja on kaksi, ja ne molemmat ovat sangen monipuolisesti 

käytössä lähes koko teoksen ajan. Tyypillisin harpulla soitettava materiaali on (arpeg-

giona soitettava) glissando, jollaisia Raitio on käyttänyt suhteellisen paljon sekä hiljai-

sessa että voimakkaassa nyanssissa. Glissandot toteutetaan usein niin, että toinen har-

puista soittaa sen ylhäältä alas toisen soittaessa päinvastaiseen suuntaan. Voimak-

kaimmissa kohdissa harput saattavat soittaa jopa samaa glissandoa, mutta useimmissa 

tapauksissa liike kulkee peilikuvana.  

Glissandojen lisäksi harppujen osuuteen sisältyy muiden soitinryhmien vahvistus-

ta esimerkiksi temaattisen materiaalin soittamisessa, itsenäisiä temaattisia kokonai-

suuksia (ks. esimerkki 12, motiivi x), yhtäaikaisesti tai arpeggiona soitettavia sointuja, 

bisbigliando-tremoloita, huiluääniä (ks. esimerkki 4, ydinaihe R+), sekä kolmannessa 

osassa myös sammutettuja ääniä. Sen lisäksi että kahden harpun käyttö mahdollistaa 

nopeastikin vaihtuvat kromaattiset kulut, harput myös tukevat ja täydentävät toisiaan 

Antigonessa varsin kiinnostavalla tavalla. Jo mainittujen peilikuva-glissandojen lisäksi 

harppujen osuudet peilaavat toisiaan myös muunlaisissa materiaaleissa. Esimerkiksi 

molempien soittaessa arpeggiona sointukuviota, äänet useimmiten kulkevat vastakkai-

siin suuntiin. Vaikka harppujen osuudet liittyvätkin useimmiten toisiinsa, teoksessa on 

myös kohtia, joissa ne soittavat eri materiaalia, esimerkiksi niin, että toinen harpuista 
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vahvistaa jonkin muun soittimen teemaa ja toinen soittaa taustalle arpeggiosointukuvio-

ta. 

Celestalla on harppujen lailla suuri merkitys Raition tyypilliselle sointivärivali-

koimalle. Sillä ei kuitenkaan ole yhtä paljon eikä yhtä monipuolista soitettavaa Antigo-

nessa kuin harpuilla. Celesta hahmottuu harppuja enemmän muiden soitinryhmien 

teemojen vahvistajaksi tai sointivärin rikastuttajaksi. Esimerkiksi Tyrannin tuomio -

osassa esiintyvässä teema E:ssä (ks. esimerkki 28) celesta tulee mukaan jousisoitinten 

teemaan sen neljännestä tahdista alkaen, lisäten sointiväriin diskanttisuutta ja helinää. 

Raitio on lisäksi kirjoittanut celestalle tremolon tyyppisiä nopeasti toistuvia sekä harp-

pujen lailla arpeggiona soitettavia sointukuviota harmoniseksi taustamateriaaliksi.  

Yllämainitun lisäksi celestalla on mielenkiintoinen osuus jokaisen Antigonen osan 

lopussa, sillä jokainen osa sisältää viimeisessä taitteessa tai codassa hiljaisen osuuden, 

jossa on celestan solistinen osuus. Ensimmäisessä osassa tämä soolo-osuus koostuu 

tahdista 37 alkavasta murtosointuna soitettavast F-duurisoinnusta, joka toimii säestyk-

senä puupuhaltimelta toiselle siirtyvälle ydinaiheen originaaliversiosta muodostuvalle 

soololle. Toisen osan hiljainen loppu sisältää vastaavanlaisen sointukuvion, tällä kertaa 

yhdessä harpun kanssa soitettuna (tahdista 81 alkaen), minkä lisäksi koko osa loppuu 

celestan ylöspäin kulkevaan arpeggiosointu-sooloon. Antigonen kuolema -osan viimei-

sen taitteen ensimmäinen ja kolmas tahti koostuvat niin ikään celestan soittamista mur-

tosointukuvioista (tällä kertaa As-duurisointu), jotka toimivat säestysenä ydinaiheen 

~RI -variaatioille. 

Raition tapa käyttää celestaa ja harppuja on hänen orkestrointityylissään kaikkein 

eniten impressionistisesta musiikista vaikutteita saanut piirre. Erityisesti harppujen 

glissandot, sammutetut äänet ja arpeggiona soitettavat, yhtä aikaa sekä rytmistä kuvi-

ointia että harmoniaa luovat sointukuviot (harpun lisäksi myös celestalla) eivät olleet 

tavanomaisia vielä myöhäisromantiikan aikana. (Read 1979, 127–128.) 

 

 

5.3.5 Jousisoittimet 
 

Jousisoittimia voidaan pitää Antigonen orkesterin runkona, sillä ne ovat käytössä lähes 

koko teoksen ajan – ainoastaan viimeisen osan viidennessä taitteessa jousisoittimet 
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ovat hiljaa pidemmän aikaa. Raitio ei ole käyttänyt jousisoittimia kovinkaan yhtenäise-

nä ryhmänä, sillä niiden jaottelu eri materiaalia soittaviin ryhmiin on varsin monimuo-

toinen. Toisinaan jouset on ryhmitelty korkeisiin ja mataliin, jolloin viulut ja alttoviulut 

lukeutuvat korkeisiin, ja sellot ja kontrabassot puolestaan mataliin jousisoittimiin. Toi-

sinaan puolestaan alttoviulut on luokiteltu matalampien jousisoitinten joukkoon, tai 

materiaali saattaa jakautua myös niin, että ensimmäiset viulut tai kontrabassot soittavat 

muuta kuin koko muu jousisektio. Miltei kaikki mahdolliset jousisoitinryhmien jaotte-

lut ovat Antigonessa käytössä. Lisäksi jousisoittimet on usein vielä jaettu diviseihin, 

joita enimmillään on jopa viisi (teoksen ensimmäisen osan alku, toinen viulu).  

Jousisoittimilla tai jousisoitinsektioilla on Antigonessa monia teemoja ja tärkeitä 

temaattisia kokonaisuuksia. Yhtä usein ne kuitenkin myös toimivat harmoniasoittimina 

puhallinsoitinten soittaessa teemaa, jolloin jousten harmoninen materiaali koostuu ta-

vallisesti tremolona soitettavista pitkistä äänistä ja trilleistä. Jousisoitinten äänenväriä 

Raitio rikastuttaa Antigonessa käyttämällä sordinoja sekä sul tasto- ja sul ponticello -

esitysohjeita. Suurimmaksi osaksi jousisoittimia soitetaan jousella, mutta muutamia 

pizzicato-kohtiakin teoksessa on. Edellisten lisäksi käytössä on muutama glissando ja 

ensimmäisellä viululla myös flageolettiäänet.  

Jousisoitinten runsaat divisit ja tremoloiden käyttö sekä sordinot, sul tasto- ja sul 

ponticello -soitto ovat tyypillisiä piirteitä impressionistisessa orkestrointityylissä (Read 

1979, 128). Näin ollen voidaan todeta, että Raition tapa käyttää jousisoittimia on tyylil-

lisesti kaksijakoinen yllämainittujen keinojen edustaessa impressionistista sointi-

ihannetta, mutta toisaalta jousisoitinten keskeisen roolin orkesterin ”ytimenä” ja runko-

na puolestaan edustaessa myöhäisromantiikan perinnettä. Muun muassa mainittu kaksi-

jakoisuus on yksi syy siihen, että Raition Antigonea on vaikea luokitella yhden tietyn 

musiikin tyylilajin piiriin.  

Ensimmäisen viulun asema Antigonessa on jousisoittimista keskeisin, sillä sille 

Raitio on kirjoittanut teemoja jokaiseen teoksen osaan. Esimerkkinä viulujen sointivä-

rin käytöstä mainittakoon Antigonen kuolinuhri veljelleen -osan alun johdantoteema 

(esimerkki 3), jossa ensimmäinen viulu on jaettu neljään divisiin siten, että ensimmäi-

nen ja kolmas divisi soittavat varsinaista melodiaa oktaaviunisonossa toisen ja neljän-

nen divisin soittaessa säestystä niin ikään oktaaviunisonossa. Tuloksena on ohut ja dis-

kanttinen äänenväri, joka johtuu korkean oktaavialan lisäksi myös siitä, että jokaiseen 
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divisiin kuuluu ainoastaan neljä soittajaa.  

Hiukan erilainen tilanne on myös (edelleen teoksen ensimmäisen osan) neljännen 

taitteen teemaryhmä B:ssä (esimerkki 14), jossa sooloviulu soittaa samaa teemaa mui-

den ensimmäisten viulujen kanssa, mutta oktaavia ylempää, jolloin soolon äänenväri 

jälleen ohenee ja vaalenee hiukan. Sooloviululla on edellämainitun kohdan lisäksi soi-

tettavaa Antigonen kuolema -osan kolmessa osiossa. Ensimmäinen sooloviuluosuus on 

tahdeissa 9–11 kuultava edestakaisin kulkeva arpeggiosointu, ja kaksi muuta puoles-

taan ovat tahdeissa 23 ja 41 olevat lyhyet soolonfragmentit. Toinen viulu soittaa en-

simmäistä useammin harmonista materiaalia, mutta muutamia teemoja on kirjoitettu 

myös molemmille viuluille etenkin voimakkaassa nyanssissa soitettavissa orkesteritut-

tikohdissa.  

Alttoviulujen rooli Antigonessa koostuu toisten viulujen lailla useimmiten har-

monisen materiaalin soittamisesta, mutta teoksen ensimmäisessä ja viimeisessä osassa 

on myös neljälle alttoviululle kirjoitetut soolo-osuudet. Sooloista ensimmäinen on esi-

merkissä 5 näkyvä teema A, ja toinen puolestaan on yksi esimerkissä 34 näkyvistä soit-

timelta toiselle kulkevista teemanfragmenteista. Näiden soolojen ja harmonisen materi-

aalin lisäksi alttoviulut osallistuvat toisinaan matalampien jousisoitinten teemaan, kuten 

Tyrannin tuomio -osan alussa (esimerkki 17, teema C) ja toisinaan puolestaa jousisoi-

tinten yhteiseen teemaan, kuten saman osan tahdista 74 alkavassa teema E:ssä (esi-

merkki 28). 

Selloilla on Antigonessa hiukan enemmän solistista soitettavaa kuin alttoviuluilla, 

mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin ensimmäisillä viuluilla. Jokaisessa teoksen osassa 

on kuitenkin teema, jossa sellot ovat olennaisena elementtinä mukana. Ensimmäisen 

osan sellojen ja kontrabassojen teema A1 (esimerkki 7) esittelee tyypillisimmän sello-

teeman tilanteen, jossa mukana ovat myös kontrabassot. Saman osan loppupuolella 

olevassa teemaryhmä B:ssä (esimerkki 14) sellot ja viulut muodostavat imitaation ta-

paan lähtevän, mutta lopusta yhtenevän teemakokonaisuuden. Kontrabassojen kanssa 

sellot lisäksi soittavat myös Tyrannin tuomio -osan johdannossa teema C:ssä (esimerk-

ki 17), ja kontrabassojen sekä matalien vaskisoitinten kanssa useissa kohdissa, joista 

esimerkkeinä mainittakoon Tyrannin tuomio -osan teema D (esimerkki 24) ja Antigo-

nen kuolema -osan teema I (esimerkki 47). Antigonen viimeisessä osassa on lisäksi 

tahdeissa 44 ja 46–47 sellosoolo, ydinaiheen +I+~ -variaation muunnos, joka toistuu 
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kolmesti mainittujen tahtien aikana.  

Kontrabassot vahvistavat sellojen lailla usein matalien vaskisoitinten teemaa ja 

soittavat muutenkin sellojen kanssa samankaltaista materiaalia. Kuitenkin myös kont-

rabassoille Raitio on kirjoittanut itsenäistä soitettavaa; sen lisäksi, että niiden äänet 

usein ovat erilaiset koko jousisoitinsektioon nähden, niillä on muun muassa jousisoit-

timista eniten glissandoja. Tyrannin Tuomio -osassa on lisäksi tahdin 38 kestävä osio, 

jossa soolokontrabasso soittaa ydinaiheen +RI+ -version, muiden kontrabassosektion 

soittajien ollessa jaettuina kahteen divisiin soittamaan säestyksenä toimivaa sul tasto -

pitkää ääntä. Kontrabassot kuitenkin useimmissa tapauksissa vahvistavat jonkin muun 

soitinryhmän – usein joko sellojen tai matalien vaskipuhallinten – materiaalia.  

 

Kuten ylläolevasta käy ilmi, Raitio on käyttänyt orkesteria Antigonessa jo myöhäisro-

mantiikan aikana muodostuneen orkesteriperinteen mukaisesti. Mitään trumpettien 

flatterzungea modernimpia soittotekniikoita tai kontrafagottia erikoisempia soittimia ei 

teoksessa ole käytössä, joten tässä mielessä teoksen soitinnusta ei voi kutsua kovinkaan 

uraauurtavaksi. Tosin Suomen musiikkielämän ja orkesterisoiton kehittymättömyyden 

huomioon ottaen mitään järin erikoista ei oletettavasti olisi tuolloin voinut Helsingin 

kaupunginorkesterin puitteissa toteuttaakaan. Jo kuudenkymmenen soittajan jousisoit-

tajisto oli 1920-luvulla epärealistinen, puhumattakaan harvinaisista puhallin- tai lyömä-

soittimista. Teoksessa on kuitenkin hahmotettavissa muutamia piirteitä, joita yhdistä-

mällä Raitio on luonut perinteeseen sitoutuneisuudestaan huolimatta persoonallisen 

sävelkielen. Näitä piirteitä Antigonessa on sekä impressionismista, myöhäisromantii-

kasta että ennen kaikkea Aleksandr Skrjabinin tyylistä.  

Readin (1979, 156–157) mukaan impressionistiselle – Read yleistää impressio-

nismin pääasiassa Claude Debussyn musiikiksi – orkestroinnille on tyypillistä, läpi-

kuultavan ja kevyen orkestroinnin lisäksi se, että orkesterin ”ytimenä” ja perustana on 

puupuhallinsektio romantiikan ajan jousisektion sijaan. Vaski- ja lyömäsoitinsektioiden 

käyttö puolestaan on Readin (emp.) mukaan ennemminkin niiden sointiväriin kuin dy-

naamisiin mahdollisuuksiin tukeutuvaa. Ylläolevat piirteet eivät lyömäsoitinten sointi-

värikäyttöä lukuun ottamatta ole lainkaan tyypillisiä Raition Antigonen orkestraatiolle. 

Teoksen soitinnusta ei voi kutsua kevyeksi eikä läpikuultavaksi, pikemminkin päinvas-

toin, ja myöskin jousisoitinten rooli orkesterin perustana on selkeästi havaittavissa. 
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Lyömäsoittimia Raitio kylläkin käyttää Antigonessa sointivärin luojina pikemminkin 

kuin dynaamisessa roolissa, mutta vaskisoitinten osuus puolestaan on kaksinainen; 

esimerkiksi trumpeteilla on sekä impressionismille tyypillisiä hiljaisia sordinoituja soo-

loja, mutta etenkin matalien vaskisoitinten rooli on voimakkaissa forte-paikoissa orkes-

terin volyymin ja bassolinjan vahvistajina. Vaskisoitinten sordinojen ja tukittujen käy-

rätorvien käyttö sen sijaan on myös impressionismille tyypillistä.  

Muita Readin (emp.) määritelmien mukaan impressionistiselle orkesterinkäytölle 

tyypillisiä piirteitä Antigonessa ovat jousisoitinten tremolot, sordinot (myös kontrabas-

soilla), sul tasto- ja sul ponticello -soitto, runsas divisien käyttö sekä harppujen ja celes-

tan keskeinen rooli sointivärin lisääjinä. Myöhäisromanttisina tyylipiirteinä orkesterin 

kokoonpanon lisäksi Antigonessa voidaan puolestaan pitää jousi- ja vaskisoitinten osit-

tain konventionaalista käyttöä, mutta ennen kaikkea orkestraation kompleksisuutta ja 

paksuutta. Readin (emt., 74) mukaan myöhäisromantiikan orkestrointityylille on tyypil-

listä juuri sonoriteetin kasautuminen niin, ettei yksittäisiä äänenvärejä voi enää erottaa 

sointimassasta. Tämä on juuri se seikka, josta esimerkiksi Maasalo (1969, 191) ja Sa-

raste (ks. Lampila 1992) Raition orkestrointia moittivat.  

Raition orkestrointityyli Antigonessa muistuttaa ennen kaikkea venäläisen Alek-

sandr Skrjabinin sävelkieltä. Skrjabinille ja Raitiolle yhteinen sävelkielen piirre on 

muun muassa myöhäisromantiikan valtavan orkesterikokoonpanon perustalta lähtevä 

ääni- ja volyymi-ihanne yhdistyneenä fragmentaarisiin teemoihin ja romantiikalle vie-

raisiin sointiväriyhdistelmiin. (Read 1979, 146.) Skrjabinin vaikutus Raition sävel-

kielen kehittymiseen on lisäksi varsin todennäköistä, sillä Raitio oletettavasti kuuli 

Moskovassa opiskellessaan runsaasti Skrjabinin musiikkia (Raitio & Ranta 1966, 105–

106). Kaiken kaikkiaan Antigonen orkestrointia voisi kutsua persoonalliseksi mutta ei 

kovinkaan innovatiiviseksi.  

 

 

5.4 Harmonia 
 

Harmoniasta puhuttaessa muutamat kirjoittajat mainitsevat Väinö Raition itsensä mie-

lellään korostaneen teostensa dissonanssipitoisuutta. Muun muassa Einojuhani Rauta-

vaara (1998, 28–29) kertoo säveltäjän kuvailleen uutta oopperaansa Prinsessa Ceciliaa 
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veljenpojalleen Jannelle ironisesti: ”…no on siinä kaksi kolmisointua”. Lisäksi Sulho 

Ranta (1932, 118) muistelee kuulleensa Raition joskus sanoneen ”En koskaan hyväksy 

kolmisointuja!”.35 Kielteinen asenne duuri- ja mollikolmisointuja kohtaan saattaa poh-

jautua Karl Ekmanin (1922) kirjoittamaan Antigonen arvosteluun, jossa hän olisi kai-

vannut teokseen edes muutaman kolmisoinnun ”hyvää vaikutusta” tuottamaan. Oletet-

tavaa kuitenkin on, että Raitio on tarkoituksella halunnut luoda musiikkia, jonka sävel-

kieli ja harmonia voitaisiin luokitella ”moderneiksi” (Raitio & Ranta 1966, 106).  

Antigonen harmonia ei ole funktionaalinen, eikä etumerkinnän puutteesta huoli-

matta atonaalinenkaan, vaan pikemminkin vapaatonaalinen. Vapaatonaalisuus ilmenee 

siten, että musiikki on kuulokuvan perusteella tonaalista vaikkakin selkeää sävellajia on 

– runsaista modulaatioista tai muunnesävelistä sekä teemojen ja niiden taustalla usein 

olevien sointujen tritonussuhteista johtuen – vaikea määrittää. Maasalo (1969, 202) ja 

Helkala (1981, 3–4) puhuvat Raition musiikin yhteydessä bi- tai polytonaalisuudesta, 

mutta esimerkiksi Salmenhaara (1996, 222) ja Haanpää (1987, 9) ovat sitä mieltä, että 

vaikka polytonaalisia tilanteita esiintyy, ne eivät ole tarpeeksi pitkäkestoisia tai syste-

maattisia, jotta Milhaud’n tapaisesta kahden tai useamman tonaalisen keskuksen hah-

mottumisesta olisi kysymys. Sulho Rannan (1932, 120) luonnehdinta, jonka mukaan 

Raition musiikissa ”dissonanssi ikään kuin saa alkunsa ja on olemassa värin ja tunnel-

man vuoksi”, kuvaa Antigonen harmonian rakentumista varsin osuvasti. Sointujen ja 

sointukulkujen taustalla ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole systemaattisuutta, 

vaan harmonia rakentuu usein yksittäisten motiivi- tai teemakulkujen tuottamasta poly-

foniasta tai pitkään paikallaan pysyvistä sointimatoista.  

Antigonessa esiintyvien sointujen rakennetta on niiden moniselitteisyydestä joh-

tuen hankala tulkita; esimerkiksi tilanne (ensimmäisen osan tahti 23), jossa sävelet 

cis(/des), es, g, a ja b soivat yhtä aikaa, voidaan tulkita kolmella eri tapaa. Kyseinen 

sointu voidaan nähdä A-pohjaisena noonisointuna, jossa on vähennetty kvintti, pieni 

septimi ja vähennetty nooni. Vastaavasti se voidaan tulkita myös Es-

duuripienseptimisoinnuksi, jossa on lisäsävelenä tritonussuhteinen a tai yhtä aikaa soi-

viksi Es-duuri- ja (kvintittömäksi) A-duurisoinnuksi. Useimmat teoksen soinnuista ovat 

samalla tapaa monisävelisiä ja moniselitteisiä, mistä johtuen en ole tässä kirjoituksessa 

tulkinnut sointujen rakennetta tarkemmin. Seuraavassa esittelen teoksen harmonialle 

                                                
35 Kolmisoinnuilla tarkoitettaneen tässä duuri- tai mollikolmisointuja.  
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tyypillisiä ja tavanomaisi piirteitä, ja kirjoittaessani esimerkinomaisesti jostakin tietystä 

teoksessa esiintyvästä harmonisesta kokonaisuudesta tyydyn mainitsemaan soinnussa 

esiintyvät sävelet siten, että ensimmäisenä mainitaan niistä säveltasoltaan matalin.  

Antigonen harmoniasta on kuitenkin löydettävissä jonkinlaista toistuvuutta, joka 

on oletettavasti tulosta ennemminkin soinnun tai sointuyhdistelmän äänenväristä kuin 

tietoisesta harmonian rakentamisesta järjestelmän mukaan. Eräs tällainen osasta toiseen 

toistuva sointu muodostuu kahdesta tritonuksesta, jotka ovat suuren sekunnin etäisyy-

dellä toisistaan. Mainitunlaisesta tilanteesta on esimerkkinä Tyrannin tuomio -osan 

ensimmäisen varsinaisen taitteen alku, jossa ensimmäinen ja toinen pasuuna soittavat 

pienen oktaavialan sävelet c ja fis kolmannen pasuunan, tuuban, sellojen ja kontrabas-

sojen soittaessa saman oktaavialan säveliä d ja as. Samoista sävelistä muodostuva ne-

lisointu toistuu eri soittimien soittamana Tyrannin tuomiossa myös toisessa ja neljän-

nessä taitteessa (muun muassa tahdeissa 28–29, 34 sekä 66). Antigonen viimeisessä 

osassa kahden vierekkäisen tritonuksen muodostama sointikokonaisuus esiintyy muun 

muassa neljännessä taitteessa tahdissa 46 siten, että alttoviulut soittavat sävelet as ja d 

ja toiset viulut puolestaan sävelet b ja e. Lisäksi klarinetit soittavat samoista neljästä 

äänestä muodostuvaa tremoloa. Tällainen kahdesta vierekkäisestä tritonuksesta muo-

dostuva nelisointu esiintyy useissa muissakin kohdissa teosta kuitenkin useimmiten 

hiljaisessa nyanssissa ja kevyesti orkestroiduissa jaksoissa. Tritonus lisäksi sisältyy 

useimpiin Antigonessa esiintyviin monisävelisiin sointuihin.  

Toinen Antigonessa usein esiintyvä harmoninen piirre on, että jokin monisäveli-

nen sointu rakentuu polyfonisesti eri soitinten tai soitinryhmien yhtä aikaa soittamista 

teema- tai motiivikokonaisuuksista. Tällainen tilanne syntyy useimmiten voimakkaassa 

nyanssissa soitettavissa orkesterituttipaikoissa. Esimerkiksi Antigonen kuolema -osan 

tahdista 28 alkavassa osiossa, jossa esitellään teemaryhmä F (esimerkki 38), yhtäaikai-

sesti soivat sävelet ovat f, a, h, c, cis, d, dis, e. Tämä kahdeksansävelinen sointu muo-

dostuu kolmen eri teeman, korkeiden puupuhallinten toistomotiivikulkujen sekä basso-

klarinetin, fagottien, kolmannen ja neljännen trumpetin, pasuunoiden, tuuban sekä 

kontrabassojen soittamien pitkien äänten ja patarumpujen tremolon yhteissointina. Toi-

nen vastaavanlainen tilanne on Tyrannin tuomio -osassa viidennen taitteen alussa tah-

deissa 74–75, jossa teema E:n (esimerkki 28) taustalla soi korkeiden puupuhallinten 

trilleistä, matalien puu- ja vaskipuhallinten sekä kontrabassojen pitkistä äänistä sekä 
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celestan ja harppujen soinnuista koostuva kuusisävelinen sointu. Tämän soinnun muo-

dostavat sävelet des/cis, es, f, g, b ja h. Soinnun sävelen kirjoittaminen joko des:ksi tai 

cis:ksi osoittaa Raition ajattelevan enemmän tai vähemmän tasavireisesti, sillä vastaa-

vanlaisia esimerkkejä on teoksessa useita, jopa saman soitinryhmän eri äänten sisällä. 

Toisaalta, etenkin yllä kuvatuissa tilanteissa kyseessä saattaa olla tasavireisen sijaan 

lineaarinen ajattelu, sillä se, miten tietty sävel on enharmonisesti kirjoitettu, riippuu 

pitkälti sen kontekstista, eli siitä, miten kyseinen sävel sopii teemaan tai linjaan, jossa 

se esiintyy. 

Kolmas tyypillinen Antigonessa esiintyvä harmonian rakentumistapa on se, että 

samoista sävelistä koostuva sointu soi pitkään eri säveltasoille sijoittuvien teemojen 

harmonioista riippumatta. Tällaisesta tilanteesta hyvänä esimerkkinä voidaan pitää te-

oksen ensimmäisen osan ensimmäisen varsinaisen taitteen alkupuolta, jossa kahden eri 

teeman taustalla soiva sointu pysyy samana teemojen säveltasoista huolimatta. Kysees-

sä ovat tahdit 6–10, joissa esitellään ensin teema A (esimerkki 5) ja sen jälkeen 

oboesoolo (esimerkki 6). Nämä kaksi varsin samankaltaisista rakenneosasista koostu-

vaa teemaa ovat suuren sekunnin etäisyydellä toisistaan, mutta kummankin taustalla soi 

sama Fis-duuri- tai Fis-duuripienseptimisointu.  

Samankaltaisia staattisia harmonisia tilanteita teoksessa on useita. Ne voivat 

koostua joko Raitiolle tyypillisistä monisävelisistä soinnuista tai vaikka pelkästä yhdes-

tä äänestä. Monisävelisestä urkupistemäisestä soinnusta esimerkkinä mainittakoon Ty-

rannin tuomio -osan viidennessä taitteessa teema E:n (esimerkki 28) loppupuolen taus-

talla oleva sävelistä es, f, g, a, b, des koostuva sointu, joka pysyy samana tahdista 77 

tahtiin 79. Useimmat kuvatunlaisista Antigonessa esiintyvistä sointikokonaisuuksista 

muodostuvat tremoloina tai trilleinä soitettavista pitkistä äänistä, jolloin soinnusta hel-

posti tuleekin monisävelinen ja dissonoiva. Harvinaisempi staattinen harmoniatilanne 

on sellainen, jossa ”urkupiste” muodostuu yhdestä pitkäkestoisesta sävelestä. Tällaises-

ta esimerkkinä on muun muassa Antigonen kuolema -osan seitsemännen taitteen joh-

dattelevassa osuudessa, jossa teema J:n (esimerkki 48) taustalla toinen harppu, sellot ja 

kontrabassot soittavat hiljaista fis- tai ges-ääntä. Esimerkkinä oleva fis-ääni kestää tah-

din 105 alusta tahdin 108 loppuun, ja senkin jälkeen se jää seuraavassa osuudessa esiin-

tyvän soinnun pohjaääneksi. Urkupistetyyppisten tremolona soitettavien harmonisten 

tilanteiden yleisyys Antigonessa viittaa siihen, että Raitio on Rannan (1932, 120) ku-
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vailun mukaisesti luonut teoksen harmonian ennen kaikkea kullekin soinnulle tyypilli-

sen ominaisvärin näkökulmasta. 

Antigonen kaikkien kolmen osan harmonioissa on paljon samanlaisia elementtejä, 

kuten esimerkiksi runsas tritonusten ja monisävelisten dissonoivien sointujen käyttö. 

Kullakin osalla on kuitenkin lisäksi omat ominaispiirteensä harmonian suhteen. Teok-

sen ensimmäisen osan keskeisen sointivärin muodostaa viisisävelinen sointu (sävelet es, 

g, a, b, cis), joka esiintyy osan kolmannen taitteen alusta (tahti 23) loppuun asti lähes 

koko ajan. Muun muassa esimerkissä 12 nähtävä motiivi x on muodostunut kyseisestä 

soinnusta. Kyseinen sointu pysyy koko kolmannen taitteen harmonian pohjana, ja nel-

jännessäkin taitteessa se on perusta, jolta Raitio on lisäsävelten avulla kasvattanut mo-

nisävelisempiä sointuja. Bassoklarinetin soittaman välikkeen ajaksi sointukulku katke-

aa, mutta coda-taitteessa se on jälleen kuultavissa, joskin codassa sen tyypillistä sointi-

väriä rikastavat celestan ja trumpetin (fanfaarimotiivi) soittamat F-

duurimurtosointukulut. Itse asiassa ensimmäisen osan coda-taite on Antigonessa harvo-

ja varsinaisesti polytonaaliseksi hahmottuvia kohtia, sillä yllämainittu F-duurisointu 

hahmottuu erilliseksi jo kauan esiintyneestä es-pohjaisesta viisisoinnusta.  

Tyrannin tuomio -osan harmoniikka on Antigonen kaikista osista kromaattisin ja 

terävimmin dissonoiva. Nopeista kromaattisista (trioli)kuvioista koostuvien harmonis-

ten kokonaisuuksien lisäksi tyypillisiä osassa ovat runsaat trilleistä ja tremoloista koos-

tuvat sointimatot. Sen sijaan Antigonen kuolema -osassa kromaattisuus ilmenee eri 

tavoin. Siinä missä teoksen toisen osan kromatiikka muodostuu ennen kaikkea kontra-

punktisesti erilaisten lineaaristen äänten koosteena, kolmannen osan kromaattisuus on 

sointulähtöisempää. Esimerkiksi neljännen taitteen katkaisevien välikkeiden sointukul-

ku noudattaa järjestelmää, jossa alkuperäinen kuusisävelinen sointu (esimerkiksi tahdin 

49 alussa sävelet f, a, c, es, g, h) pysyy rakenteeltaan samanlaisena, mutta samaan ai-

kaan liikkuu joka kahdeksasosalla kromaattisesti alaspäin. Kromaattisesti alaspäin kul-

kevia samanrakenteisia sointuja esiintyy Antigonen kolmannessa osassa myös muun 

muassa viidennessä taitteessa, jossa soittavat pelkät vaskisoittimet.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kuten taiteen murroskaudet yleensäkin, Suomen musiikin 1920-luku on erittäin kiin-

nostava tutkimuksen kohde. Tässä tutkimuksessa siihen luotiin ainoastaan pintapuoli-

nen katsaus, sillä työn painopiste on ennen kaikkea Väinö Raition Antigone-

orkesteriteoksen analyysissa. Katsauksessa kuitenkin selvitettiin, että suomalainen 

1900-luvun alun musiikin modernismi viittaa vain muutaman säveltäjän tuotantoon. 

Kyseessä ovat Väinö Raitio, Aarre Merikanto ja Ernest Pingoud, joiden lisäksi moder-

nistiksi yleensä luokitellaan myös Elmer Diktonius, vaikkakin hänen sävellystuotanton-

sa on hyvin suppea.  

Katsauksen perusteella voidaan todeta, että yhteistä 1920-luvun suomalaisille 

modernistisille teoksille on sointivärin korostaminen muihin musiikin parametreihin 

nähden, mikä taas johtaa siihen, että suuri sinfoniaorkesteri on kaikkein tavallisin mo-

dernistien suosima kokoonpano. Sinfoninen runo tai sävelrunoelma puolestaan on tyy-

pillisin ja useimmin esiintyvä lajityyppi Pingoud’n, Raition ja Merikannon tuotannossa, 

mutta sävellysten kestot ovat useimmissa tapauksissa suureen esityskoneistoon nähden 

hyvin lyhyitä. Runoelmien aihepiirit saattavat olla miltei mitä tahansa; suosittuja ovat 

antiikin (Pan, Antigone) ja runouden (Fantasia poetica, Mysterium, Pierrot’n viimei-

nen seikkailu) piiristä poimitut aiheet, mutta myös muunlaisia otsikoita on nähtävissä – 

kansallisia aiheita lukuun ottamatta. Muun muassa tästä syystä modernistinen estetiikka 

kenties miellettiin alusta lähtien kansainväliseksi, ei kansalliseksi tyylisuuntaukseksi. 

Sointivärikeskeisyyden lisäksi uutta modernistisessa tyylissä on romanttiseen muoto-

ajatteluun keskeisesti kuuluvan kehittelyn idean puuttuminen; teemoja ja motiiveita ei 

enää kehitellä systemaattisesti, ja tästä syystä esimerkiksi Raition ja Pingoud’n joitain 

orkesterifantasioita kuvailtiin aikanaan muodoltaan epäyhtenäisiksi.  

Kritiikeissä modernistisiin sävellyksiin suhtauduttiin yleensä kielteisesti, joskin 

esimerkiksi Väinö Raitio sai usein myös positiivista palautetta. Aikanaan uutuuksina 

esitellyt orkesteriteokset edustivat suomalaisessa musiikissa ennen kuulematonta tyyliä, 

mistä syystä yleisön ja kriitikoiden oli hankala ymmärtää tai hyväksyä niitä. 1930-

luvulla puolestaan esitettiin enimmäkseen kansallisaiheisia sävellyksiä, jolloin moder-

nistiset orkesteriteokset jäivät puuttumaan ohjelmista lähes kokonaan. Tästä syystä 

konserttiyleisö ja kriitikot eivät ehtineet tottua uuteen tyyliin ajan kuluessa. Koska te-
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oksia ei kuultu, ja lisäksi niihin oli kantaesitysten arvosteluissa lyöty vaikeaselkoisuu-

den leima, syntyi käsitys modernistisen musiikin käsittämättömyydestä ja soveltumat-

tomuudesta niin kutsutun suuren yleisön musiikkimaun piiriin. Nykyperspektiivistä 

tarkasteltuna nämä teokset eivät suinkaan edusta vaikeaa tyyliä, ja voidaankin olettaa 

modernististen sävellysten olleen aikaansa edellä – ainakin suomalaisten kriitikoiden ja 

konserttiyleisön maun ollessa kyseessä. Yleistäen voidaan sanoa, että nykyinen mu-

siikkiyleisö, säveltäjät ja kriitikot arvostavat Raition, Merikannon ja Pingoud’n 1920-

luvun sävellyksiä enemmän kuin heidän konventionaalisempia (joko aikaisempia tai 

myöhäisempiä) teoksiaan. Pääasiassa tästä syystä on syntynyt myytti väärin ymmärre-

tyistä ja ”kuoliaaksi vaietuista” säveltäjistä, joille aikalaisyleisö ei osannut antaa heidän 

ansaitsemaansa arvoa.  

1920-luvun modernistisia orkesteriteoksia kuvaillaan usein joko impressionisti-

siksi tai ekspressionistisiksi, mutta kumpaankin määritelmään on suhtauduttava varauk-

sella. Impressionismi ei ollut modernistinen suuntaus 1920-luvulla kuin korkeintaan 

Suomessa, ja lisäksi suomalaiset viime vuosisadan alun modernistit edustavat impres-

sionismia ainoastaan siinä mielessä, että heidän teostensa sävelkielessä sointivärillä on 

keskeinen asema, eivätkä sävellysten muotorakenteet useinkaan noudata klassis-

romanttisia perinteitä. Useimpien modernistisiksi luokiteltujen orkesteriteosten ohjel-

malliset nimet viittaavat kylläkin impressionismiin, joskin Aarre Merikannolla on myös 

ekspressionismiin vivahtavia sävellysten otsikoita (Sinfoninen harjoitelma, Partita per 

Orchestra). Ekspressionismi puolestaan saksalaisessa mielessä ei tule Suomessa kysee-

seen kuin Sulho Rannan ja Aarre Merikannon tietyissä orkesteriteoksissa ja kamarimu-

siikkituotannossa. Vaikka muitakin modernistisia sävellyksiä kutsuttiin ekspressionisti-

siksi, tällä viitattiin enemmänkin Skrjabin-vaikutteisiin kuin esimerkiksi Arnold 

Schönbergin tyyliseen ekspressionismiin.  

 

Raition vuonna 1922 kantaesitetty kolmiosainen orkesteriteos Antigone op. 23 on esi-

merkki tyypillisestä modernistiseksi luokitellusta sävellyksestä. Sen saamat varsin ne-

gatiiviset kritiikit olivat pääasiallisena syynä siihen, että Raitiota alettiin kutsua vaikea-

selkoiseksi säveltäjäksi. Modernistin maine jäi pysyväksi Raitiolle siitäkin huolimatta, 

että hänen aikaisemmat orkesteriteoksensa olivat saaneet osakseen paljon hyväksy-

vämmän vastaanoton kuin muiden modernistisäveltäjien sävellykset. Oletettavasti An-
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tigonen hitaiden tempojen aiheuttama kontrastien puute, dissonoiva harmonia sekä 

paksu orkestrointi yhdistettyinä sävellajittomuuteen ja voimakkaisiin nyansseihin olivat 

osaltaan aiheuttamassa negatiivista vastaanottoa. Toinen syy saattaa olla Helsingin 

kaupunginorkesterissa ja esityksen tasossa, sillä tuohon aikaan orkesteri oli varsin pieni, 

eikä Raition teoksen vaatimia soittajamääriä ollut helppo hankkia – ainakaan ammatti-

soittajista. Kantaesityksen jälkeisissä teoskritiikeissä sekä muussa kirjoittelussa koros-

tuivat teoksen muodon lisäksi erityisesti harmonian ja orkestroinnin merkitys vaikea-

selkoisuuden aiheuttajina.  

Antigonen kokonaismuoto on kieltämättä haastava kuuntelijan näkökulmasta, sillä 

kolmen pääasiassa hitaassa tempossa kulkevan ja tematiikaltaan varsin yhtenäisen osan 

muodostama kokonaisuus jää helposti kontrastittomaksi. Lisäksi osien intensiteetti 

kasvaa loppua kohden, joten vaihtelujen suomaa lepohetkeä ei kuuntelijalle tässäkään 

mielessä suoda. Mikään osista ei myöskään noudata kertaukseen tai kehittelyyn perus-

tuvaa rakennetta, vaan jokainen niistä muotoutuu varsin yksilöllisesti. Kunkin osan 

muodon rakentuminen seuraa ennen kaikkea tematiikan ja sointivärin muutoksia, mutta 

yksiselitteisiä taiterajoja teoksessa ei juurikaan ole.  

Tematiikkansa puolesta Antigone on tavattoman yhtenäinen teos, sillä sen voi-

daan miltei sanoa rakentuneen muutaman yksittäisen motiivin pohjalta. Tärkein temaat-

tisen materiaalin rakennusaine on ydinaiheeksi kutsumani motiivi, jonka erilaiset muo-

dot ja variaatiot – inversiot, retroversiot ja retroinversiot sekä näiden rytmiset variaatiot, 

pidennykset, lyhennykset ja säveltasomuunnokset – ovat olleet lähtökohtana useimmil-

le muille aiheille ja kokonaisille teemoille teoksessa. Toisinaan variaatio eroaa kuiten-

kin niin paljon alkuperäisestä ydinaiheesta, että sen tulkitseminen kokonaan eri motii-

viksi olisi yhtä lailla perusteltua. Motiivien vähittäistä kehittymistä ja muuntumista 

toiseksi Antigonessa ei sen sijaan juurikaan ole. Tematiikan kehittely tapahtuu pääasi-

assa sointivärin kautta niin, että yksittäinen aihe siirtyy sellaisenaan soittimelta tai soi-

tinryhmältä toiselle. Tematiikka luo toisaalta yhtenäisyyttä miltei puoli tuntia kestävään 

sävellykseen, mutta toisaalta se on myös myötävaikuttamassa kontrastittomuuden syn-

tyyn.  

Antigonen orkestroinnissa on piirteitä sekä myöhäisromantiikan ajan että impres-

sionismin tyypillisistä soitinnuskäytännöistä. Impressionistisiksi piirteiksi voidaan luo-

kitella tiettyjen yksittäisten soitinten (kuten harppu, celesta ja lyömäsoittimet) käyttö 
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sekä sointivärin varsin tärkeä asema teoksessa. Myös sordinot jousi- ja vaskisoittimilla 

sekä jousisoitinten sul tasto- tai sul ponticello -soittotavat ja runsaat divisit ovat vaikut-

teita impressionistisen tyylikauden orkestraatiosta. Sen sijaan myöhäisromanttisia vai-

kutteita – jotka tässä tapauksessa yhdistettynä harmonia- ja muotokieleen muistuttavat 

Aleksandr Skrjabinin tyyliä – Antigonessa ovat jousisoitinten keskeinen asema orkeste-

rin ydinryhmänä, vaskisoitinten dynaaminen käyttö, paksu orkestrointi sekä koko sin-

foniaorkesterin kokoonpano. Kovin uudenaikaisia tai epätavallisia eri soitinten soitto-

tapoja Antigonessa ei ole, mutta muutamat sointiväriyhdistelmät sekä erityisesti harp-

pujen ja lyömäsoitinten käyttö sen sijaan ovat esimerkkeinä Raition persoonallisesta 

orkestrointityylistä. 

Harmonia on Antigonessa ennen kaikkea yksi sointivärin aspekteista. Se rakentuu 

usein lineaarisesti, eli yhtä aikaa soivien temaattisten elementtien yhteissoinnista, eikä 

sillä ole funktionaalista tai muuten muotoa hahmottavaa tehtävää sävellyksessä. Sama 

sointu saattaa soida pitkäänkin eri teemojen tai motiivien taustalla riippumatta siitä, 

millä säveltasoilla kyseiset teemat ja aiheet liikkuvat. Lineaarisen muodostumistapansa 

vuoksi harmonia on usein varsin dissonoiva, minkä lisäksi myös sävellyksessä olevat 

ei-lineaarisesti muodostuvat soinnut ovat monisävelisiä nooni- un- tai duodesimisointu-

ja. Myös Antigonelle tyypilliset pitkillä sävelillä soitettavat trillit tai tremolot aiheutta-

vat dissonansseja harmoniaan. Sointiväriaspektista huolimatta Antigonessa olevissa 

harmonisissa rakenteissa on havaittavissa muutamia samankaltaisuuksia. Esimerkiksi 

kahden toisistaan suuren sekunnin etäisyydellä olevan tritonuksen muodostama koko-

naisuus on – etenkin hiljaisessa nyanssissa – varsin yleinen sointu. Muutamissa kohdin 

teokseen myös hahmottuu bitonaalisia sointikokonaisuuksia, jotka muodostuvat usein 

niin, että jokin soitin tai soitinryhmä soittaa jo pitkään taustalla soineen urkupistettä 

muistuttavan soinnun päälle jonkin muista sävelistä koostuvan soinnun. Tällaisia tilan-

teita ovat muun muassa teoksen ensimmäisen ja viimeisen osan coda-taitteet.  

Antigone-orkesteriteoksessa olevista musiikin eri parametreista on osoitettavissa 

muiden säveltäjien vaikutteita ja tyylipiirteitä, mutta kokonaisuutena sävellys muodos-

tuu varsin tyypilliseksi esimerkiksi Raition omintakeisesta sävellystyylistä. Tälle tyylil-

le ominaisia piirteitä ovat ohjelmallisen otsikon lisäksi suuri orkesterikokoonpano, pak-

su monikerroksinen orkestraatio, sointivärin keskeinen asema, tyylivaikutteet sekä im-

pressionismista että ranskalais-venäläisestä ekspressionismista, harmonian dissonanssi-
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pitoisuus sekä tematiikan yhtenäisyys. Muista Raition 1920-luvun modernistisista sä-

velrunoelmista Antigone eroaa pitkän kestonsa ja kolmiosaisuutensa ansiosta. Kol-

miosaisuuden ja antiikista omaksutun otsikon vuoksi Antigonen onkin toisinaan sanottu 

ennakoivan Raition oopperasävellyskautta. 

 

Suomalaisesta 1920-luvun musiikkielämästä on jo kirjoitettu muutamia kattavia tutki-

muksia ja yleisesityksiä, mutta yksittäisissä modernistisäveltäjissä ja heidän musiikis-

saan riittäisi vielä paljon tutkittavaa. Etenkin Ernest Pingoud on mielenkiintoinen sä-

veltäjä ja aikansa musiikkivaikuttaja, joka suomalaisen modernismin kärkihahmona 

ansaitsisi tulla paremmin huomatuksi. Toistaiseksi Pingoud’sta on kirjoitettu muuta-

man artikkelin lisäksi vain yksi suppeahko pro gradu -työ, joka sekin on yli 30 vuotta 

vanha. Aarre Merikantoa koskeva tutkimus on hieman paremmalla tolalla, ja Diktoni-

usta on tutkittu suhteessa hänen merkitykseensä säveltäjänä suorastaan paljon. 

Väinö Raition musiikista on tehty muutamia pienimuotoisia opinnäytetyö-

tutkimuksia, mutta esimerkiksi elämäkertaa hänestä ei ole vielä kirjoitettu. Ismo Lähde-

tien (1993) lisensiaattitutkimus Raition säveltäjäkuvasta on hyvä perusta, mutta koska 

aikaisempaa Raitio-tutkimusta ei juurikaan ole, Lähdetien tutkimus on vääjäämättä 

luonteeltaan yleisesitys. Myös Raition oopperatuotanto on – paitsi esittämätöntä – 

myös suhteellisen tutkimatonta aluetta. Suomalaiselle musiikin tutkimukselle uudet 

Raition tuotantoa käsittelevät tutkimukset olisivat näin ollen arvokas lisä.
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Liite 1 

Antigonen kuolinuhri veljelleen. Taulukko muodon rakentumisesta. 
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Liite 2 

Tyrannin tuomio. Taulukko muodon rakentumisesta. 
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Liite 3 

Antigonen kuolema. Taulukko muodon rakentumisesta. 

 


