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Alkusanat

Maaliskuussa vuonna 2000 Kaija Saariaho antoi ensimmäisen lehtihaastattelunsa 
koskien vastavalmistunutta esikoisoopperaansa Kaukainen rakkaus, joka oli määrä 
kantaesittää saman vuoden elokuussa Salzburgin musiikkijuhlilla Itävallassa. Mi-
nulla oli kunnia tehdä tämä haastattelu Rondo-lehdelle. Olin musiikkikirjoittajana 
työskennellessäni tutustunut Saariahon musiikkiin jo aiemmin, ja uutuusteos vai-
kutti erityisen kiinnostavalta. 

Nähtyäni Kaukaisen rakkauden kantaesityksen Salzburgissa päätös position 
vaihtamisesta musiikkikirjoittajasta tutkijaan syntyi nopeasti. Halusin yksinker-
taisesti tietää enemmän tuosta kiehtovasta oopperateoksesta. Halu ymmärtää liit-
tyi myös laajemmin Saariahon musiikkiin, jota ei voi luonnehtia helpoksi, vaan 
pikemminkin päinvastoin. Kaukainen rakkaus on tarjonnut useita vuosi kestäneen 
tutkimusmatkan, joka on tuottanut suurta tyydytystä ja ymmärtämisen riemua, ja 
voin sanoa kasvaneeni aiheeni mukana. 

Toinen tutkimuskohteen valintaan vaikuttanut tekijä oli rakkauteni oopperaa 
kohtaan. Samalla kun olen tarkastellut Saariahon teosta sen edustaman lajityypin 
näkökulmasta, olen myös kasvattanut ymmärrystäni tästä pateettisesta, liioittele-
vasta, ylilyönteihin taipuvaisesta, imaginaarisesta mutta niin fantastisesta taide-
muodosta. 

Aihevalintaan minua kannusti myös näkökulma, joka merkitsee kannanottoa 
siihen, miten haluan musiikintutkimuksen kentällä määrittyä. Monet muistavat, 
kuinka edesmennyt professorimme, säveltäjä Erkki Salmenhaara jaksoi painottaa, 
että suomalaisen musiikin tutkiminen on nimenomaan suomalaisten tehtävä, sil-
lä muuten se jää kokonaan tutkimatta. Vaikka Saariahon tapauksessa tätä pelkoa 
tuskin on, suomalaisen musiikin ymmärtäminen ja vaaliminen on nimenomaan 
suomalaisten musiikintutkijoiden tehtävä. Väitöskirjani aihevalinnalla haluan 
toisin sanoen liittyä siihen salmenhaaralaiseen Suomen musiikin historian kou-
lukuntaan ja tutkimusperinteeseen, joka kohdistuu ennen kaikkia suomalaisten 
säveltäjien kirjoittamaan musiikkiin. 

Samaan tematiikkaan liittyy olennaisesti myös kysymys väitöskirjan kielestä. 
Kirjoittamalla suomeksi haluan edistää Suomessa tehtyä, suomenkielistä musii-
kintutkimusta, joka kansainvälistymisen paineessa on jäämässä hälyttävästi vä-
hemmistöön. Kolmas aiheen valintaperuste ei ole sen vähäisempi. Vaikka tutki-
mukseni ei ole feministisesti suuntautunut, haluan työlläni vahvistaa suomalaisen 
naisen ääntä oopperataiteessa, viimeisessä länsimaisessa ”miesten talossa”.  

Tutkimukseni ei olisi valmistunut ilman monien eri tahojen ystävällistä myö-
tävaikutusta. Haluan kiittää Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiainetta 
sekä ohjaajaani professori Eero Tarastia, jonka kannustava suhtautuminen työni 
eri vaiheessa sekä henkilökohtainen innostus oopperaa kohtaan ovat olleet tär-
keitä. Omalta osaltaan asioiden kulkuun on vaikuttanut myös toinen ohjaajani, 
yliopistonlehtori Alfonso Padilla. Kiitän esitarkastajiani professori Matti Huttusta 
sekä FT Markus Manteretta rakentavista kommenteista, jotka ovat ratkaisevasti 
parantaneet työtäni. Kiitos kuuluu amanuenssi Irma Vierimaalle, Paul Forsellille 



sekä kirjastonhoitaja Jaakko Tuohiniemelle, jonka pyyteetön ja salamannopea apu 
on ollut korvaamatonta ja ystävyys ilonaihe. Kiitän kollegoitani Risto Kukkosta 
ja Taina Riikosta kommenteista työni eri vaiheissa. Kiitos kuuluu myös tutkija-
tovereilleni Tanja Uimoselle, Rita Hontille, Mikko Ojaselle, Merja Hottiselle sekä 
Susanna Niiraselle Jyväskylään. Professori Robert Hatten, professori Jean-Jacques 
van Vlaesseleaer, professori Hanna Suutela, professori Pirkko Koski sekä professori 
Riitta Konttinen ovat kannustaneet minua työssäni.

Mitä kaunein kiitos kuuluu säveltäjä Kaija Saariaholle, joka on kärsivällisesti 
jaksanut vastata vähäpätöisimpiinkin kysymyksiini. Kiitän myös kirjailija Amin 
Maaloufi a mahdollisuudesta haastatteluun. Tutkimustani ovat taloudellisesti tu-
keneet Wihurin rahasto, Niilo Helanderin säätiö ja Helsingin yliopisto sekä Val-
takunnallinen esittävän taiteen tohtorikoulu (VEST) vuosina 2003–2006. Kiitän 
myös Saariahon kustantajaa, Chester-Novelloa, joka on sekä antanut luvan nuot-
tiesimerkkien käyttämiseen että tukenut työtäni anteliaasti erilaisten materiaalien 
muodossa. Kiitän levy-yhtiöitä Ondine, Alba Records, Naxos ja Deutsche Gram-
mophon sekä kustantajia Breitkopf & Härtel, Fennica Gehrmans ja Jase-Musiikki. 
Kiitos kuuluu myös Suomen Musiikkitieteelliselle Seuralle, joka otti tutkimukse-
ni julkaisusarjaansa. Suomen Kansallisoopperalta saamani apu on ollut korvaa-
matonta. Kiitän tiedotuspäällikkö Heidi Almia, päädramaturgi Juhani Koivistoa 
sekä Marianne Leinosta, Heli Rislakkia, Johanna Järventausta, Petteri Laukkasta 
sekä Keijo Puumalaista. Työssäni minua ovat eri tavoin auttaneet myös Nicholas 
Mayow, Raija Mayow, Jaakko Salemaa, Katja Kaikkonen, Taina A. Riikonen, Riitta 
Heikkilä, Susanna Sved, Sirkku Grönholm, Sirpa Eskolin ja Jorma Hinkka.

Parasta Vironkadun työyhteisössä on ollut läheisten kollegoiden ystävyys ja 
tuki. Anu Konttista, empaattista ja lujaa ystävääni kiitän lämpimästä myötäelä-
misestä ja sisarellisuudesta. Lämmin kiitos kuuluu myös studioamanuenssi Kai 
Lassfolkille, aina avuliaalle ja laajasydämiselle tietokonegurulle, jonka kanssa käy-
dyt keskustelut ovat ikimuistoisia. Kiitän ystävyydestä myös jo muihin tehtäviin 
siirtyneitä upeaa Erja Hannulaa, Petri Tuovista sekä Samuli Tiikkajaa. 

Tärkeä esimerkki hienosta tutkijasta, syvällisestä muusikosta ja kannustavasta 
ystävästä on Susanna Välimäki, jonka kyky ratkaista mahdottomia ongelmia on ai-
nutlaatuinen. Työhuone Vironkadulla olisi ollut harmaa ja hiljainen ilman rakas-
ta ystävääni ja kollegaani Juha Torvista. Yhteisinä vuosinamme olemme kokeneet 
elämän koko häikäisevän kirjon. Juhan esimerkki tinkimättömästä tieteentekijästä 
on ollut kannustava. Työtoveruus Juhan kanssa on myös johtanut merkittävään ja 
syvään ystävyyteen, jonkalaista saa aikuisiässä harvoin kokea. 

Rakas ystäväni ja ohjaajani, professori Heidi Westerlund on tutkimuksen lop-
pumetreillä tehnyt mahdottoman mahdolliseksi. Hän on ollut minulle se tukija, 
jota jokainen tohtorikokelas tarvitsee saattaakseen työnsä päätökseen. Heidin bril-
jantti, analyyttinen osaaminen ja tieteellisen diskurssin hallinta, hänen tinkimätön 
kurinalaisuutensa sekä syvällinen näkemyksensä maailman moninaisuudesta ovat 
olleet työn valmistumisen edellytys. Heidi on haastanut minut aina uudestaan ja 
uudestaan – sekä työpöydän ääressä että tenniskentällä. Hän on ollut läsnä koko 
hurmaavalla, ainutlaatuisella persoonallaan; hän on tukenut, rohkaissut, kannatel-
lut, asettanut rajoja, käyttänyt punakynää, itkenyt ja nauranut kanssani. 
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1 Johdanto

Kaija Saariahon (s. 1952) esikoisooppera Kaukainen rakkaus syntyi vuosina 1999–
2000. Amin Maaloufi n (s. 1949) librettoon perustuva teos esittelee 1100-luvulla 
eläneen trubaduuri Jaufré1 Rudelin ja hänen kaukaisen rakastettunsa, Tripolin 
kreivittären. Libretto perustuu Jaufré Rudelista 1200-luvulla kirjoitettuun vida-
elämäkertaan, jonka ensimmäinen suomalainen trubaduuritutkija Tyyni Haapa-
nen-Tallgren ([1925]: 63–64) on kääntänyt seuraavasti: 

 Jaufré Rudel, Blayan prinssi, oli sangen jalo mies, ja hän rakastui Tripoliksen krei-
vittäreen ilman että oli nähnyt häntä, koska kuuli hänen suuresta hyvyydestään ja 
suuresta lempeydestään pyhiinvaeltajilta, jotka tulivat Antiokiasta, ja hän teki krei-
vittärestä monta hyvää runoa sointuvin säkein ja koruttomin sanoin. Ja tahtoen 
nähdä hänet prinssi rupesi ristiritariksi ja lähti merelle, päästäkseen näkemään hän-
tä. Ja laivassa häneen tuli sangen ankara tauti, niin että ne, jotka olivat mukana, luu-
livat hänen jo kuolleen, mutta saattoivat hänet kuitenkin Tripolikseen ja kantoivat 
muka kuolleena erääseen majataloon. Ja kreivittärelle vietiin tästä tieto, ja hän tuli 
prinssin luo, vuoteen ääreen, ja otti hänet syliinsä. Ja prinssi tiesi, että se oli kreivi-
tär, ja sai takaisin näön, kuulon ja hajuaistin, ja hän kiitti ja ylisti Jumalaa, joka oli 
sallinut hänen elää siihen asti että hän oli saanut nähdä kreivittären. Ja prinssi kuoli 
hänen käsivarsilleen, ja kreivitär antoi haudata hänet suurella loistolla Temppeliri-
tarien taloon Tripoliksessa. Ja vielä samana päivänä hän rupesi nunnaksi surussaan 
prinssin kuoleman tähden.2 

Tämän lähes tuhat vuotta sitten eläneen runoilija-muusikon, Jaufré Rudelin vida 
sisältää aineksia ihmisyyden ikiaikaisista perusteemoista, kuten rakkaudesta, kuo-
lemasta, lähtemisestä ja kaipaamisesta. Ei liene sattumaa, että tarina on vaeltanut 
läpi länsimaisen kirjallisuuden ja löytänyt tiensä myös 1900–2000-lukujen vaih-
teessa syntyneeseen oopperateokseen. Kuten monet taiteilijat ennen häntä, Saari-
aho on Kaukaisessa rakkaudessa antanut Jaufré Rudelin tarinalle puhuttelevan ja 
hänen omaa aikaansa edustavan sisällön ja merkityksen.

Saariahon Kaukainen rakkaus kantaesitettiin 15. elokuuta 2000 Salzburgin mu-
siikkijuhlilla Itävallassa. Kantaesitys sai runsaasti julkisuutta, ja oopperan saamat 
arviot olivat pääasiassa positiivisia, osa jopa ylistäviä. ”Kaija Saariahon ensimmäi-
nen ooppera on avannut uuden perspektiivin. Sen paikka on selvästi mestariteos-
ten joukossa”,3 totesi Lena von Bonsdorff (2000) Hufvudstadsbladetissa. Helsingin

1 Alkuperäisessä asussaan Jaufré Rudelin etunimi kirjoitetaan ilman niin kutsuttua akuuttia ak-
senttimerkkiä (ransk. un accent aigu). Koska Kaukaisen rakkauden libretossa käytetään ranskan-
kielistä muotoa Jaufré, noudatetaan tätä käytäntöä myös tässä tutkimuksessa.
2 Trubaduuri Jaufré Rudelin vida-elämäkerran kirjoittaja on tuntematon, vaikka arveluja tekstin 
tekijästä on esitetty. Tämän trubaduurin tuotantoon erikoistuneen Rupert T. Pickensin (1978: 
53) mukaan Jaufré Rudelin vida on löydetty neljästä eri laulukokoelmasta.
3 Ruotsista suomentanut tutkimuksen tekijä. Kaikki vieraskieliset sitaatit on suomentanut kir-
joittaja, ellei toisin mainita. 
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Sanomien Hannu-Ilari Lampila (2000) kirjoitti: ”[…] Kaukainen rakkaus oli niin 
maaginen ja vangitseva elämys, että sen jälkeen olisi ainakin suomalaisen pitänyt 
saada viettää pitkä aika […] omassa rauhassaan […]”. Arvioissani Finnish Music 
Quarterly -lehdessä kirjoitin tuolloin Saariahon oopperan olevan ”yksinkertai-
sen koruton ja kristallinkirkas – ”nykyoopperaa kauneimmillaan […]” (Hautsalo 
2000c: 69). 

Myös kansainvälisessä lehdistössä teokseen suhtauduttiin myönteisesti. Da-
vid Murray  (2000) Financial Timesissa kuvasi oopperaa ”harvinaiseksi ja taian-
omaiseksi kokemukseksi”. BBC Music Magazinen Humphrey Burton (2000: 20) 
puolestaan totesi, että ”sitten Madama Butterfl yn ei ole nähty niin koskettavaa ku-
vausta naisen ekstaasista ja murheesta”. Lisäksi sekä Burton että New York Timesin 
Anthony Tommasini (2000) nostivat Kaukaisen rakkauden vuoden 2000 parhaaksi 
uudeksi teokseksi. 

Kaukainen rakkaus oli Salzburgin musiikkijuhlien, Pariisin Châtelet-teatterin 
sekä yhdysvaltalaisen Santa Fen musiikkijuhlien yhteistilaus (ks. esim. Chester 
2008), joten Salzburgin kantaesityksen jälkeen olivat esitysvuorossa muut tilaa-
janäyttämöt.4 Ranskan ensiesityksen teos sai Pariisin Châtelet-teatterissa 26. mar-
raskuuta 2001.5 Yhdysvaltojen ensiesitys puolestaan nähtiin Santa Fessä 28. hei-
näkuuta 2002. Vuonna 2003 teokselle myönnettiin Louisvillen yliopiston suojissa 
toimivan Grawemeyer-säätiön huomattava Grawemeyer Award for Music Compo-
sition -palkinto, joka annetaan merkittävälle nykyteokselle.6  Lisäksi Kaukaises-
ta rakkaudesta on tehty kaksi kokonaan uutta tuotantoa. Bernin Stadtteatterissa 
Sveitsissä ooppera esitettiin vuodenvaihteessa 2001–2002 ja keväällä 2003 oli vuo-
rossa Darmstadtin ooppera Saksassa. 

Suomen Kansallisoopperaan Kaukainen rakkaus saatiin syksyllä 2004, ja uusin-
tana se nähtiin keväällä 2006.7 ”Salzburgin tiimi”, joka oli valmistanut sekä kanta-
esityksen että Pariisin ja Santa Fen produktiot, toteutti teoksen myös Helsingissä. 
Tiimiin kuuluivat ohjaaja Peter Sellars, lavastaja George Tsypin, puvustaja Martin 
Pakledinaz sekä valoista vastannut James F. Ingalls. Salzburgin kantaesityksen joh-
ti kapellimestari Kent Nagano, kun sen sijaan Helsingissä kapellimestarina toimi

4 Salzburgissa teosta esitettiin viisi kertaa ja Pariisissa neljästi. Santa Fessä se nähtiin kolme ker-
taa. Bernin Stadtteatterissa (ensi-ilta 3. joulukuuta) se sai seitsemän esitystä samoin kuin Darm-
stadtissa keväällä 2003 (ensi-ilta 26. huhtikuuta). Bernin version ohjasi Olivier Tambosi ja mu-
siikin johti Hans Drewanz. Darmstadtissa ohjaajana toimi Philippe Arlaud ja kapellimestarina 
Stefan Blunier (ks. www.fi mic.fi  ”Darmstadt”). Konserttiversioita oopperasta on esitetty Brysse-
lissä (syyskuussa 2000), Lontoossa (marraskuussa 2002), Amsterdamissa (kesäkuussa 2005) ja 
Beirutissa (helmikuussa 2005). 
5 Ranskalaisvastaanotto oli penseämpää. Esimerkiksi Le Monden Renaud Machart ja Libératio-
nin Eric Dahan suhtautuivat teokseen kriittisesti, vaikka toisaalta Le Figaron Jacques Doucelinin 
suhtautuminen oli myönteisempää (Hämäläinen 2001: 9). 
6 Myös näihin esityksiin suhtauduttiin suopeasti. Santa Fessä oopperan nähnyt James R. 
Oestreich (2002: 3) New York Timesista totesi oopperan ”lunastaneen ne ylistävät lupaukset, joilla 
teokseen on suhtauduttu”. Musical American Shirley Flemingin (2002) mukaan Kaukainen rak-
kaus on teos, ”joka erottuu viimeaikaisten oopperoiden joukosta ylivoimaisena” .
7 Helsingissä ooppera nähtiin 11 kertaa syksyllä 2004 ja keväällä 2006 yhdeksän kertaa. 
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Esa-Pekka Salonen, joka oli joutunut luopumaan kantaesityksestä aikataulusyis-
tä (Hautsalo 2000a: 18).8 Kantaesityksessä Salzburgin juhlien Felsenreitschule-
näyttämöllä käytettiin yhdistettyä orkesteria, joka koostui Saksan SWR-radion
Baden-Badenin ja Freiburgin sinfoniaorkestereista sekä Arnold Schönberg -kuo-
rosta. Rooleissa nähtiin sopraano Dawn Upshaw (Clémence), baritoni Dwayne 
Croft (Jaufré Rudel) ja mezzosopraano Dagmar Pecova (Pyhiinvaeltaja). 

Syksyllä 2004 oopperan Helsingin-esitykset oli loppuunmyyty,9 ja meillä teos-
ta esitettiin kausien 2004 ja 2006 aikana kaiken kaikkiaan kaksikymmentä kertaa. 
Suomen ulkopuolella oopperaa on esitetty kaikkiaan 26 kertaa, joten sen kokonais-
esitysmäärä nousee yli neljänkymmenen. Voidaankin sanoa, että Kaukainen rakkaus 
on kaikkien aikojen kansainvälisesti menestynein suomalainen oopperateos ja myös 
yksi menestyneimmistä nykyoopperoista maailmanlaajuisesti (ks. myös Hako 2005: 
30). Oopperan menestys näyttää myös jatkuvan: sitä esitetään muun muassa Norjan 
Bergenissä keväällä 2008 (konserttiversio) ja New Yorkissa Metropolitan-oopperas-
sa vuosikymmenen vaihteessa, jolloin siitä tehdään uusi tuotanto. 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat, tehtävä ja rajaus 

Tutkijan näkökulmasta Saariahon Kaukaisen rakkauden tekee kiinnostavaksi se, 
että siinä yhdistyy kolme tekijää, jotka saattavat vaikuttaa toisilleen vierailta: lä-
hes tuhat vuotta kulttuurissa elänyt rakkaustarina, länsimaisen taidemusiikkipe-
rinteen kenties keskeisin lajityyppi, ooppera sekä nykysäveltäjän musiikki, jonka 
juuret ovat jälkisarjallisessa10 estetiikassa. Tässä tutkimuksessa pyritään ymmär-
tämään tapoja, joilla Kaukainen rakkaus tuottaa merkityksiä edellä mainittujen 
kolmen näennäisesti etäisen tekijän yhdistelmänä. Tutkimuksen musiikillisena 
leitmotiivina, johtoajatuksena, on monien nykyajan musikologien ja semiootik-
kojen esittämä ajatus musiikista sisällöllisiä merkityksiä tuottavana taidemuotona. 
Kuten esimerkiksi Raymond Monelle (2006) on todennut sarjallisuuden ja mo-
dernismin kaltaisiin esteettis-ideologisiin, musiikin absoluuttisuutta painottaviin 
näkemyksiin liittyen: ”Modernismin painajainen sai jotkut meistä uskomaan, että 
musiikillinen merkitys, siten kuin siitä tavallisesti puhutaan, olisi ohi. Mutta kaikki 
tämä on menneisyyttä”. (Emt.: 273.)

Ymmärtävän tutkimusotteensa vuoksi tämä työ kiinnittyy hermeneuttiseen eli 
ymmärtävään ja tulkitsevaan tutkimustraditioon. Hermeneuttista otetta täyden-
netään tarkastelemalla teoksen semantiikkaa eli sisällöllisiä merkityksiä. Vaikka 
semantiikkaa on perinteisesti pidetty lähinnä kielitieteeseen kuuluvana terminä, 
1990-luvulta alkaen, sitä on sovellettu myös varsinkin semioottisessa musiikin-
tutkimuksessa (ks. esim. Monelle 2002: 220–273). Semantiselle tutkimukselle on 
ominaista tutkimuskohteen sisällöllinen analyysi (emt.: 2002: 220), jota on tehty 
pääasiassa instrumentaalimusiikissa (ks. esim. Abbate 1991; Hatten 1994, 2004; 
Sivuoja-Gunaratnam 1997; Välimäki 2005).

 8 Helsingin uusintaesityksissä kapellimestarina toimi Susanna Mälkki.
 9 Keväällä 2006 esityksiä ei sen sijaan myyty loppuun. 
10 Jälkisarjallisella tarkoitan 1950-luvun täyssarjallisuuden jälkeisiä teoksia, jotka hyödyntävät 
sarjallisia tekniikoita.
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Oopperan tapauksessa, kuten Monelle (2000: 9) toteaa, musiikkiin liittyy kaksi 
erilaista semanttista ulottuvuutta, verbaalinen (sanallinen) sekä musiikkiin viittaava 
sanaton ulottuvuus. Tässä tutkimuksessa termillä semantiikka viitataan Monellen 
tapaan kielitieteellistä kontekstia laajempaan merkityskenttään, jossa otetaan huo-
mioon oopperataiteen erityinen kirjallis-musiikillinen luonne. Toisin sanoen termil-
lä viitataan sekä kirjallis-kielelliseen että musiikilliseen merkityksenmuodostukseen, 
vaikka jälkimmäinen painottuukin työssä enemmän (ks. esim. Monelle 2000: 9). 

Libreton kautta oopperateoksiin sisältyy runsaasti ilmeisiä, eksplisiittisiä 
merkityksiä. Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että myös oopperan musiikki 
nähdään samaan tapaan merkityksiä sisältävänä, vaikka nämä merkitykset ovat-
kin vähemmän ilmeisiä tai jopa kätkettyjä. Sen sijaan, että oopperan librettoa ja
musiikkia tarkasteltaisiin erillisinä, tutkimuksen lähtökohtana on analysoida oop-
peran tekstiä ja musiikkia sekä niiden semantiikkoja yhtäältä toisiinsa kietoutu-
neina, toisaalta historiallis-kulttuurisesti kiinnittyneinä. Tutkimus toisin sanoen 
pyrkii ymmärtämään Saariahon oopperaa näkökulmasta, jota musiikin syntaksiin 
tai yksinomaan musiikilliseen rakenteeseen keskittyvä tutkimus ei perinteisesti 
huomioi. 

Keskustelu tekstin ja musiikin suhteesta oopperassa on ollut yksi oopperatutki-
muksen ikuisuuskysymyksistä alkaen Jean-Jacques Rousseausta (ks. Poizat 1992).11 
Nykytutkimuksessa tekstin ja musiikin keskinäisen paremmuuden määrittelystä 
on siirrytty pikemminkin analysoimaan tapaa, jolla musiikki ja teksti toimivat 
yhdessä, toisin sanoen tuottavat merkityksiä. Tällöin tarkasteltavien teosten teks-
timusiikki-kokonaisuus on nähty poststrukturalistisen ajattelutavan mukaan teks-
tinä (Kramer 1990; Abbate 1991; Monelle 2000). Kuten Lawrence Kramer (1990: 
17) toteaa, musiikillinen ja ei-musiikillinen materiaali voidaan nähdä toisiaan 
kommentoivina, kritisoivina, uudelleentulkitsevina ja toistavina. Käsillä olevassa 
tutkimuksessa noudatetaan edellä mainittua periaatetta, jolloin oopperaa Kaukai-
nen rakkaus tarkastellaan tekstin ja musiikin yhteenpunoutumana.

11 Myös oopperasäveltäjät kautta vuosisatojen ovat ottaneet kantaa tähän kysymykseen. Oop-
perahistoriassa on asetettu joko musiikki (Mozart) tai teksti (Gluck) etusijalle (ks. esim. Hei-
niö 1989: 67; laajemmin Poizat 1992: 31–92). Ranskalaisessa tekstiorientoituneessa kulttuuris-
sa painotettiin tekstiä, italialainen puolestaan korosti musiikillista elementtiä ja laulullisuutta. 
Wagnerin suhde oopperan teksti–musiikki-suhteeseen sen sijaan oli ambivalentimpi (ks. esim. 
Groos 1988: 4; Poizat 1992: 55). Richard Strauss otti kantaa musiikin ja tekstin keskinäiseen 
paremmuusjärjestykseen oopperassaan Cappriccio jättäen kuitenkin ratkaisun avoimeksi: oop-
peran päättyessä kreivitär (säveltäjä) ei hyväksy kumpaakaan kosijaa, ei säveltäjää (musiikki) eikä 
runoilijaa (teksti). Myös tässä tutkimuksessa ollaan Straussin näkemyksen kannalla, mikä näkyy 
myös tutkimuksen kohteena olevan oopperan käsittelytavasta, jossa tarkastelu kohdistuu yhtä 
lailla tekstiin kuin musiikkiin. Erityisesti 1900-luvun avantgarden parissa vokaalimusiikkiin si-
sältyvää teksti–musiikki-suhdetta on tarkasteltu uusista näkökulmista (ks. esim. Morgan 1991: 
441–451). On esimerkiksi sävelletty vokaalimusiikkia, jossa tekstistä ei tarvitse saada selvää tai 
sen syntagma on hajotettu tekstin kaventuessa yhdeksi sarjallisen organisaation parametreista. 
Esimerkiksi Luigi Nonon 1960-luvun alun vokaalituotannossa tämä on yleistä (ks. esim. Kaipai-
nen 1991: 87–88;  Morgan 1991: 441). Suomessa on niin ikään tehty kokeiluja, joissa ooppera 
perustuu esimerkiksi non sense -tekstille. Viimeaikaisin lienee Perttu Haapasen Solity:d (2003) 
alaotsikolla “... a postmodern fresco of emotions... a musical landscape... a miniature opera in 
artifi cial language”. 
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Tutkimuksen lähtökohtana on näkemys yksittäisestä oopperasta teoksena, jota 
analysoidaan ja tulkitaan. Perinteinen käsitys musiikista teoksena on saanut viime 
vuosikymmeninä osakseen runsaasti kritiikkiä erityisesti kulttuurisen musiikin-
tutkimuksen12 taholta  (ks. esim. Tomlinson 1993; Sarjala 2000; Torvinen 2007: 
149–151). Kritiikkiin on liitetty keskustelu musiikkiteoksen autonomisuudesta 
sekä puhtaasti musiikillisista merkityksistä (ks. esim. Sivuoja-Gunaratnam 2004: 
66–67). Käsillä oleva tutkimus ei osallistu eksplisiittisesti tähän fi losofi s-teoreet-
tiseen keskusteluun. Teoksen käsitteellä on työssä ensisijaisesti käytännöllinen, 
tutkimusta kohdentava ja orientoiva tehtävä: puhumalla oopperasta Kaukainen 
rakkaus nimenomaan teoksena halutaan viitata siihen, että kyseessä on säveltäjän 
ja libretistin tekemä kokonaisuus, joka asetetaan tutkimuksen ja kulttuurisen mer-
kityksenannon piiriin. 

Säveltäjän ja libretistin konstruoiman kokonaisuuden tarkasteluun käytetään 
tässä tutkimuksessa teatterintutkija Kier Elamin (1980) näytelmiin soveltamaa ja-
ottelua draamallinen teksti ja esitysteksti (emt.: 3). Draamallinen teksti (engl. dra-
matic text; ’composed for the theatre’) sisältää oopperan partituurin eli oopperan 
libreton ja musiikin (ks. myös Heiniö 1989: 71; Hutcheon & Hutcheon 2004: 14). 
Esitysteksti (engl. performative text; ’produced in the theatre’) puolestaan koostuu 
ohjauksesta, näyttämöllepanosta, lavastuksesta ja valoista (Elam 1980: 3). 

Edellä esitettyyn tutkimuskohteen määrittelyyn liittyy eräs tämän työn kan-
nalta oleellinen rajaus. Draamalliseen tekstiin sisältyvä libretto määritellään tässä 
tutkimuksessa Mikko Heiniön (1989: 68) tapaan ”tekstiksi, jossa tietty tapahtu-
majoukko on puettu dialogin ja näyttämöohjeiden muotoon”. Näin ollen libreton 
katsotaan sisältävän myös oopperan näytelmätekstin, johon puolestaan sisältyy 
henkilöiden toiminta. Tämä siis tarkoittaa, että tutkimuksessa ei tehdä erillistä 
draama-analyysia. Käsittelyä ei myöskään laajenneta oopperan esitystekstiin, sillä 
esitystekstiin sisältyvän näyttämöllepanon katsotaan pitävän sisällään tulkintoja 
draamallisesta tekstistä. Kuten Linda ja Michael Hutcheon (2004: 14) kirjoittavat, 
”tietty produktio on [jo] seuraavan taitelijaryhmän kollektiivinen tulkinta teoksen 
draamallisesta tekstistä”. Näin ollen tietty ohjaus tai lavastus on jo draamallisen 
tekstin tulkintaa. 

Tutkimuksen analyyttisena kohteena on se, mitä tässä työssä kutsutaan ooppe-
ran draamallisen tekstin merkitysulottuvuuksiksi. Merkitysulottuvuudet ovat sisäl-
töjä, joissa Lawrence Krameria (1990: 17) mukaillen ”musiikillisen ja ei-musiikil-
lisen materiaalin ajatellaan kommentoivan, arvioivan, tulkitsevan sekä toistavan 
toinen toisiaan”. Tutkimuksessa käytetään käsitettä merkitysulottuvuus termin 
merkitys sijaan siksi, että oopperan draamallisen tekstin tarkastelu ulottuu näin 
myös sen historiallis-kulttuurisiin merkityskerrostumiin. Näin ollen myös Kra-
merin (emt.: 17) ”ei-musiikillinen” ymmärretään tässä tutkimuksessa sekä libre-
ton tekstiulottuvuutta koskevana että sen historiallis-kulttuurisena laajentumana. 
Käsitteellä merkitysulottuvuus viitataan siis yhtäältä niihin kirjallis-musiikillisiin

12 Musiikin autonomisuusteoriaa sekä siihen liittyvää teoskäsitettä on kritisoitu kuitenkin jo en-
nen kulttuurisen musiikintutkimuksen piirissä esitettyjä kannanottoja (ks. Sivuoja-Gunaratnam 
2004: 61–80). 
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sisältöihin ja merkityksiin, joita oopperan draamallinen teksti sisältää, toisaalta 
oopperan draamallisen tekstin laajempaan kiinnittymiseen kulttuurissa. Työssä 
keskeinen on myös termi sonorinen identiteetti (engl. sonorous identity), joka on 
peräisin oopperatutkija Frits Noskelta (1977). Sillä viitataan oopperan eri henki-
löhahmojen muodostamiin musiikillisiin kokonaisuuksiin, jotka kuitenkin mää-
rittyvät oopperan draamallisen tekstin kautta ja sen johdattamina. 

Edellä määriteltyjen draamallisen tekstin ja merkitysulottuvuuden käsitteiden 
avulla tutkimuksessa asetettu laajempi tutkimustehtävä voidaan muotoilla seuraa-
vasti:

 Millaisia merkitysulottuvuuksia Kaukaisen rakkauden draamallisesta tekstistä voi-
daan löytää ja miten niitä voidaan tulkita, sekä miten nämä merkitysulottuvuudet 
kiinnittävät teosta historiallis-kulttuurisesti?

Tätä tutkimustehtävää tarkennetaan tutkimuksessa käytettyjen menetelmien nä-
kökulmasta luvun 3 lopussa.

Edellä esitettyyn tutkimustehtävään ei voi vastata yksinomaan musiikkianalyysin 
keinoin eikä tutkimuksessa näin ollen pyritä sellaiseen tutkimuskohteen musiikin 
kokonaisuudessaan kattavaan analyysiin, jossa analysoitaisiin systemaattisesti esi-
merkiksi teoksen säveltaso-organisaatio, rakenne, sävelluokat, sointiväri, harmonia 
tai tekstuurin rakentuminen kokonaisuudessaan. Tästä huolimatta tutkimuksessa 
tehdään musiikkianalyysia, mutta tällä analyysilla on alisteinen funktio suhteessa 
oopperan draamallisen tekstin moniulotteiselle hahmottamiselle.

Tutkimuksessa ei myöskään tehdä kattavaa librettoanalyysia, vaan libretosta on 
valikoitunut draamallisen tekstin merkitysulottuvuuksien kannalta oleellisia yksi-
tyiskohtia. Lisäksi tutkimuksessa ei vertailla erilaisia teoksesta tehtyjä musiikillisia 
tulkintoja tai pyritä hahmottamaan säveltäjän intentiota. Tutkimuksessa ei myös-
kään keskitytä Kaukaisen rakkauden vaikutushistoriaan, vaan oopperan kulttuuris-
historiallista kiinnittymistä tarkastellaan suhteessa yksittäisiin oopperateoksiin. 
Saariahon oopperan reseptio ei kuulu tutkimuksen piiriin johdannossa esiteltyjä 
poimintoja lukuun ottamatta. Edelleen, tutkimus ei tarkastele Saariahon muuta 
tuotantoa eikä hänen toista oopperateostaan, Adriana Materia (2006); säveltäjän 
muihin teoksiin ja muuhun oopperakirjallisuuteen viitataan tarpeen mukaan. 

Koska tutkimus kohdistuu Kaukaisen rakkauden draamalliseen tekstiin, kes-
keistä tutkimusmateriaalia ovat olleet oopperan partituuri ja libretto sekä oop-
perasta tehdyt taltioinnit musiikin osalta. Tutkimuksessa ei sen sijaan ole käytetty 
oopperasta tehtyä DVD-taltiointia (Saariaho 2005b). Tutkimuksen taustoitukses-
sa on käytetty jonkin verran säveltäjän haastatteluja, oopperan luonnoksia13 sekä 
oopperasta tehtyä esittelyportfoliota, mutta niillä ei ole tutkimustehtävän ja sitä 
seuraavan analyysin kannalta oleellista roolia.

13 Saariahon tapauksessa luonnoksia teosten eri vaiheista on vähän, sillä säveltäjä on siirtynyt 
työssään lähes kokonaan tietokoneavusteiseen sävellysmetodiin. Kaukaisesta rakkaudesta on 
kuitenkin olemassa joitakin teoksen varhaisvaiheisiin liittyviä hahmotelmia, jotka tuovat esiin 
esimerkiksi teoksen rakenteen muotoutumiseen sekä henkilömäärään liittyviä yksityiskohtia (ks. 
Saariaho 1995–1999). Varsinainen luonnosten analysointi ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuk-
sen piiriin. 
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Tutkimusprosessiin on sisältynyt Kaukaiseen rakkauteen perehtymistä usean 
vuoden ajan, mikä on tarkoittanut teoksesta tehtyjen erilaisten tallenteiden sy-
väkuuntelua sekä Suomen Kansallisoopperan Kaukainen rakkaus -produktion 
harjoitusten ja esitysten seuraamista sekä syksyllä 2004 että keväällä 2006. Tut-
kimusprosessissa on käytetty erilaisia taltiointeja, jotta kuulokuva teoksesta olisi 
mahdollisimman eheä ja monipuolinen.14 Oleellista tutkimuksessa on ollut myös 
libreton lähiluku, jonka avulla libretosta on hahmotettu tekstin retoriikkaa sekä 
vähäisessä määrin myös sen rakenteellisia ratkaisuja.

1.2 Työn suhde tutkimuksen kenttään

Tämä tutkimus kuuluu useaan musiikkitieteen osa-alueeseen. Tutkimus kiin-
nittyy ensinnäkin musiikin hermeneutiikan ja Lawrence Kramerin (1990) siitä 
1990-luvun alussa muotoilemaan uushermeneuttiseen sovellukseen sekä toisaal-
ta musiikkisemiotiikan alaan kuuluvaan toposteoriaan, jota sovelletaan Monellea 
(2000, 2006) seuraten. Keskeisiä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ovat Kramerin 
(1990) hermeneuttinen ikkuna, joka on työn tärkein tulkinnallinen väline. Toinen 
keskeinen käsite on musiikillinen topos, joka tässä tutkimuksessa määrittyy Nos-
ken (1977: 172) muotoilua soveltaen perinteiseksi musiikilliseksi formuloinniksi, 
joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Musiikintutkimuksen ulkopuolisista tieteenaloista 
hyödynnetään fi losofi aa, toisin sanoen työssä sovelletaan kahta Emmanuel Levi-
nasin ([1982]1996, [1961]2002) ajattelun keskeistä käsitettä, désiriä (ransk. halu) 
eli metafyysistä halua sekä toiseutta. Kahta ensin mainittua käsitellään laajemmin 
luvuissa kaksi ja kolme. Levinasin fi losofi a ja sen sovellus sijoittuvat lukuun seit-
semän.

Musiikin eri lajityyppien näkökulmasta tutkimus kiinnittyy niin ikään useaan 
tutkimukselliseen osa-alueeseen. Heiniön (1999: 87) mukaan oopperan vastaanot-
toa lehdistössä määrittää se, mistä näkökulmasta teosta tarkastellaan, toisin sanoen 
onko kirjoittajan ”referenssinä lähinnä nykymusiikin vai oopperamusiikin perin-
ne”. Sama pätee myös tutkimukseen. Koska tämä työ käsittelee yhtäältä omana 
aikanamme sävellettyä teosta, toisaalta oopperaa, tutkimuksellisten näkökulmien 
hahmottumisessa on keskeistä, kummasta vaiko molemmista edellä mainituista 
näkökulmista tutkimus kohdettaan tarkastelee.

Työn näkökulma on lisäksi oopperatutkimuksellinen. Ratkaisu on merkittävä, 
sillä edellä mainitut eri tutkimustraditioista nousevat näkökulmat esittävät tut-
kimuskohteelleen varsin erilaisia kysymyksiä. Se, että tämä työ tarkastelee omana 
aikanamme sävellettyä teosta, liittää sen luonnollisesti osaksi nykymusiikintut-
kimusta. Tietyn nykysäveltäjän teokseen keskittyvänä työ kuuluu spesifi mpään 
nykymusiikintutkimuksen osa-alueeseen eli Saariaho-tutkimukseen. Saariaho-

14 Taltioinneissa on huomattavia eroja, sillä ne ovat ensinnäkin kaikki niin kutsuttuja live-talti-
ointeja, jolloin äänen ja äänityksen laatu ei ole studiotallennuksen tasoa. Esimerkiksi kantaesi-
tystaltioinnissa, joka on tehty Felsenreitschulessa puolittain ulkoilmaan sijoittuvalla näyttämöllä, 
esiäänitetyt osuudet kuuluvat heikosti. Huomattavasti paremmin ne kuuluvat sen sijaan Lon-
toon Barbican Centerissä tehdyllä nauhoituksella. Orkesterin nyanssit hahmottuvat puolestaan 
parhaiten Suomen Kansallisoopperassa tehdystä DVD-taltioinnilta. 
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tutkimuksen kontekstissa ”nykymusiikintutkimus” on määrittynyt tutkimuksek-
si, jossa musiikkia on tarkasteltu ennen kaikkea rakennetta, harmoniaa, spektre-
jä, sointiväriä sekä niiden välistä suhdetta, teosten sisältämää tila–aika-suhdetta 
tai transitioita valottavista näkökulmista (ks. esim. Pousset 1991; Stoïanova 1991, 
1994, 1999, 2006; Kankaanpää 1995, 1996, 2005; Sivuoja-Gunaratnam 1998; Brech 
1999; Battier ja Nouno 2003; Lempa 2005; Class 2006). Tämänkaltainen tarkastelu 
tuo vastauksia pääasiassa kysymykseen, miten sävellys on tehty (ks. Heiniö 1989: 
80). Tutkimus kiinnittyy lisäksi trubaduuritutkimukseen, jonka piiriin kuuluvat 
niin kirjallisuudentutkimukselliset, aatehistorialliset, sosiologiset kuin musiikki-
tieteelliset näkökulmat.

Koska tässä työssä on kysymys ennen kaikkea oopperatutkimuksesta, siinä ei 
siis käytetä nykymusiikintutkimuksen viitekehyksessä – edellä mainitussa merki-
tyksessä – vakiintuneita metodeja; jälkisarjallisesta perinteestä kumpuavasta ”ny-
kymusiikkiolomuodostaan” huolimatta Kaukainen rakkaus edustaa myös omat 
kysymyksenasettelunsa ja tutkimustraditionsa omaavaa taidemuotoa, oopperaa. 
Valintaa perustellaan sillä, että oopperatutkimuksellisen näkökulman kautta tar-
kastelun piiriin on mahdollista tuoda sekä oopperateokseen olennaisesti sisältyvä 
draamallinen teksti että tämän tekstin tapa kiinnittyä historiallis-kulttuurisesti. 
Myös nykymusiikintutkimuksessa on kehitetty joitakin vokaalimusiikin analyysiin 
tarkoitettuja menetelmiä, kuten esimerkiksi Peter F. Staceyn (1989) malli Boule-
zin ja Berion modernistisista vokaaliteoksista. Tätä mallia sovelletaan myös tässä 
tutkimuksessa, mutta vain rajoitetusti ja lähtökohdanomaisesti, sillä se ei tarjoa 
riittävästi mahdollisuuksia oopperan ja sen kirjallis-musiikillisen erityisluonteen 
täysmittaiseen hahmottamiseen.15 

Tutkimuksessa Kaukainen rakkaus -oopperaa analysoidaan siis menetelmin, 
jotka poikkeavat nykymusiikintutkimuksessa yleisestä, ainoastaan musiikin muo-
toihin, rakenteisiin, syntaksiin tai muihin vastaaviin musiikin ”sisäisiin” aspektei-
hin keskittyvästä tutkimusorientaatiosta. Tässä työssä musiikkianalyysia käytetään 
osana laajempaa teoreettis-metodologista viitekehystä. 

Koska tutkimukseen on valikoitunut useita metodeja sekä musiikkitieteestä 
että sen ulkopuolelta, työn voidaan katsoa sivuavan laajempaa teoreettista pa-
radigmaa, jota on kutsuttu postmoderniksi musiikkitieteeksi (ks. esim. Kramer 
1990, 1995; Richardson 1994, 1995, 1999; Välimäki 2005; Mantere 2006; Torvinen 
2007). Samantyyppisiä taustaehtoja on myös tietyillä kriittisillä musiikintutki-
muksen suuntauksilla, joita painotuksista riippuen kutsutaan joko kulttuuriseksi 
musiikintutkimukseksi tai uudeksi musiikkitieteeksi (engl. new musicology).16 Mo-
lemmille on yhteistä musiikin tarkasteleminen kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiö-
nä (ks. esim. Leppänen ja Moisala 2003: 71–74). Samoin tutkimuksessa harjoitettu 
musiikkianalyysi on mahdollista nähdä laajassa mielessä postmodernina musiik-
kianalyysina (ks. Välimäki 2005: 105). 

15 Staceyn mallia ovat Saariahon vokaaliteoksiin soveltaneet Ulrika Kauniskangas (2000) ja Mar-
ja Minkkinen (2005: 49–84).
16 Musiikkia osana laajempaan kulttuurista kontekstia käsittelevän tutkimusparadigman voi-
daan katsoa jakautuvan kahtia. Uutta musiikkitiedettä harjoitetaan pääasiassa Yhdysvalloissa, ja 
sen brittiläisen vastineen muodostaa kulttuurinen musiikintutkimus. 
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Postmodernin paradigman alle lukeutuvien, poststrukturalistisesti musiikkia 
tarkastelevien tutkijoiden keskuudessa on kansainvälisesti ottaen analysoitu laa-
jasti oopperaa. Näiden tutkijoiden laajasti erilaisia tutkimuksellisia näkökulmia 
soveltavaa työtä voidaan kutsua myös postmoderniksi oopperatutkimukseksi (ks. 
esim. McClary 1991, 1993; Abbate & Parker 1989; Abbate 1991, 2001; Kramer 
1990, 2000, 2004; Richardson 1994; 1995, 1999; Välimäki 2005). Tämänkaltainen 
kulttuurinen tai postmoderni näkökulma on suomalaisessa oopperatutkimukses-
sa kuitenkin ollut tähän asti harvinainen (ks. kuitenkin Richardson 1994, 1995, 
1999).

1.3 Edeltävä tutkimus 

Työn kiinnittyessä paitsi oopperatutkimukseen myös trubaduuritutkimukseen, 
Saariaho-tutkimukseen, hermeneutiikkaan ja semiotiikkaan, on käytettyä kirjal-
lisuutta jouduttu rajaamaan. Saariaho-tutkimusta käsitellään yksityiskohtaises-
ti, kun sen sijaan oopperatutkimuksen alueelta esitellään pääasiassa 1990-luvun 
kuluessa edellä mainitun postmodernin oopperatutkimuksen piiristä syntynyttä 
tutkimusta sekä Wagnerin musiikkiin keskittynyttä tutkimusta. Suomalaista oop-
peratutkimusta sekä trubaduuritutkimusta tarkastellaan suppeasti, jälkimmäistä 
lisäksi siten, että tarkastelu rajautuu Jaufré Rudelin tuotantoon sekä trubaduuri-
kulttuurin kulttuurisia käytäntöjä yleisemmin tarkasteleviin tutkimuksiin. 

1.3.1 Saariaho-tutkimus

Kaija Saariahon musiikkia käsittelevää tutkimusta alettiin julkaista 1990-lu-
vun puolivälissä.17 Tutkijoita on kiinnostanut Saariahon työssä erityisesti tietyt 
musiikin syntaksiin liittyvät sävellystekniset ja rakenteelliset kysymykset (Grá-
bocz 1993; Stoïanova 1994, 1999; Brech 1999), sointivärin ja harmonian suhde 
(Kankaanpää 1995, 1996, 2005), transitiot (Sivuoja-Gunaratnam 1998; Riikonen 
2003; Hautsalo 2005b; Uimonen 2005; ks. myös Heiniö 1995; Kankaanpää 1995, 
1996) tai spektrianalyysi (Class 2006). Lajityypeistä tarkastelu on kohdistunut 
ennen kaikkea vokaalimusiikkiin (Kauniskangas 2000; Hautsalo 2003c, 2005b, 
2006a, 2006b; Oskala 2005; Sivuoja-Gunaratnam 2003a; Minkkinen 2005) ja 
huilumusiikkiin (Riikonen 2003, 2004, 2005a, 2005b; Karra 2005). Viimeksi mai-
nittua käsittelee myös yksi väitöskirja, Taina Riikosen (2005a) huilistin esittäjyy-
teen painottuva Jälkiä itsessä: Narratiivisia huilisti-identiteettejä Kaija Saariahon 
säveltämässä musiikissa. Saariahon säveltäjäntyötä on tarkasteltu myös feminis-
min näkökulmasta (Moisala 1994, 2000, 2006; Sivuoja-Gunaratnam 2003a; Iitti 
2001, 2002, 2005). Saariahon musiikkia on käsitelty muukalaisuuden (Hautsalo 
2003c), tilan ja ajan (Karra 2005; Lempa 2005), hiljaisuuden (Sivuoja-Gunarat-

17 Ensimmäinen Helsingin yliopistossa tehty pro gradu -tutkimus Saariahon musiikista on Heli 
Sinervon (1997) Lichtbogen-teoksen sointiväriä käsittelevä Des timbres de Lichtbogen: analyse 
d’une ouevre musicale de Kaija Saariaho, joka on hyväksytty myös Université Paris 8:ssa samana 
vuonna. 
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nam 2005b), elektroniikan (Lempa 2005; Lassfolk 2005), Freudin psykoanalyyt-
tisen uniteorian (Oskala 2005) sekä mytopoetiikan18 (Välimäki 2007) näkökul-
mista. 

Ensimmäinen antologia Saariahon tuotannosta oli näkökulmaltaan feminis-
tinen artikkelikokoelma Klangportraits. Kaija Saariaho, jonka toimitti Susanne
Winterfi eld ja joka ilmestyi vuonna 1991. Nykymusiikintutkimuslaitos IRCAM:n 
sarjassa ilmestyi puolestaan Risto Niemisen toimittama, musiikkianalyysiin kes-
kittyvä ranskankielinen Kaija Saariaho: Compositeurs d’aujourd’hui (nro 6) vuon-
na 1994. Saariahon työtä käsitteleviä antologioita on 2000-luvulla syntynyt kaksi. 
Saksankielinen, Bettina Huterin (2003a) toimittama Oper im Kontext: Musiktheater 
bei den Salzburger Festspielen ilmestyi vuonna 2003. Sen sisältämät kuusi Saariaho-
artikkelia käsittelevät oopperaa Kaukainen rakkaus pääasiassa kirjallisuudentutki-
muksen ja aatehistorian näkökulmista (ks. Burtscher-Bechter 2003; Deppermann 
2003; Hirsbrunner 2003; Huter 2003b; Oberhuber 2003; Seebass 2003). Ensim-
mäinen suomalainen antologia, Anne Sivuoja-Gunaratnamin (2005a) toimittama 
Elektronisia unelmia: Kirjoituksia Kaija Saariahon musiikista ilmestyi vuonna 2005. 
Tämä Saariahon musiikkiin painottuva teos esittelee kohdettaan heterogeenisten 
näkökulmien ja tutkimusasetelmien kautta.19  Lähes kaikki edellä mainituista suo-
malaisista kirjoittajista ovat mukana antologiassa kuten myös säveltäjä, joka on 
kirjoittanut siihen lyhyen artikkelin suhteestaan konserttoon (Saariaho 2005c). 
Osa edellä mainituista artikkeleista on käännetty saksaksi MusikTexte: Zeitschrift 
für Neue Musik -lehteen, jonka elokuun 2006 teemana oli Kaija Saariahon mu-
siikki. Säveltäjän esittelyn tähän teemanumeroon on kirjoittanut Ivanka Stoïanova 
(2006: 21–29).20

Musiikinhistorian näkökulmasta Saariahosta on kirjoittanut ensimmäisenä 
Mikko Heiniö, jonka tekstit löytyvät hakuteoksesta Suomalaisia säveltäjiä (1994) 
ja Suomen musiikin historian neljännestä osasta, Aikamme musiikki (1995). Ansio-
kas säveltäjän varhaisen tuotannon esittely on myös Juhani Nuorvalan teksti, joka 
on ilmestynyt Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen säveltäjäesitteessä vuonna 
1991.21 Saariahon teoksista on tehty myös runsaasti teosesittelyjä sekä CD-levyjen 
yhteydessä julkaistuja liner note -tyyppisiä tekstejä. Sekä säveltäjää että hänen työ-
tään on esitelty laajasti myös erilaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä eri puolella 
maailmaa.

18 Välimäki (2007: 1) määrittelee Saariahon mytopoeettiseksi säveltäjäksi, koska ”hän on kehit-
tänyt omaleimaisen musiikillisen tyylin, jolla käsittelee fi losofi s-uskonnollisia teemoja yleisistä 
mytologioista ja maailmankirjallisuudesta ammentaen”.  
19 Ks. Hautsalo 2005b; Iitti 2005; Kankaanpää 2005; Karra 2005; Lassfolk 2005; Lempa 2005; 
Minkkinen 2005; Oskala 2005; Riikonen 2005b; Saariaho 2005c; Sivuoja-Gunaratnam 2005c ja 
Uimonen 2005.
20 Samantyyppisen esittelyn Saariahon musiikista on kirjoittanut Sanna Iitti (2001: 17–20) femi-
nistiseen Journal of the IAWM -julkaisuun.
21 Tämän tutkimuksen tekijä on kirjoittanut Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen viimei-
simmän Saariaho-esittelyn (Hautsalo 2006c).
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Saariaho on myös itse kirjoittanut musiikistaan jonkin verran. Hänen artikke-
leistaan tärkein on vuonna 1987 Contemporary Music Review -lehdessä ilmestynyt 
”Timbre and harmony: interpolations of timbral structures”.22 Saariahon tekstejä
on myös Pekka Hakon ja Risto Niemisen toimittamissa säveltäjien esteettistä ajat-
telua kartoittavissa Ammatti: säveltäjä -teoksissa, jotka on julkaistu vuosina 1981 ja 
200623. Lisäksi Saariaho on itse kirjoittanut suurimman osan teostensa teosesitte-
lyistä. Niitä on nähtävissä hänen kustantajansa Chester Musicin (www.chester-no-
vello.com) sekä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen internet-sivuilla (www.
fi mic.fi /saariaho). Saariahon työn ja sen taustojen laaja esittely sekä esimerkiksi 
Stoïanovan (1999) analyysi Amers-teoksesta sisältyvät vuonna 1999 ilmestynees-
sä CD-ROM-formaatissa julkaistussa multimediateoksessa Prisma: The Musical 
World of Kaija Saariaho. 

Myös oopperaa Kaukainen rakkaus on tarkasteltu erilaisissa tutkimuksissa. 
Varhaisin siitä kirjoitettu esittely on Sanna Iitin ”L’amour de loin: Kaija Saariaho’s 
First Opera”, joka on julkaistu Yhdysvalloissa ilmestyvässä, feminististä musiikin-
tutkimusta edustavassa IAWM Journal -lehdessä vuonna 2002. Tässä artikkelissa 
Iitti (emt.: 11–12) ehdottaa kolmenlaista tulkintaa: psykologista, kulttuurista ja 
uskonnollista. Kaukaista rakkautta postmodernissa viitekehyksessä on tarkastellut 
vuonna 2003 Mihu Iliescu artikkelissaan  “L’Amour de loin: une approche lyrique 
postmoderne” Analyse musicale -lehden nykyoopperaa käsittelevässä teemanu-
merossa. Samana vuotta Battier ja Nouno (2003) kirjoittivat Kaukaisen rakkauden 
esiäänitettyä materiaalia sekä sen toteuttamista tarkastelevan artikkelin, jolle pe-
rustuu Classin (2006) lyhyt spektrianalyyttinen teksti. 

Lisäksi Kaukaista rakkautta ovat tutkimuksissaan sivunneet Anni Oskala (2005) 
ja Anne Sivuoja-Gunaratnam (2005b). Oskala tarkastelee artikkelissaan Saariahon 
vokaalituotantoon sisältyvää unitematiikkaa käsitellen myös Kaukaiseen rakkau-
teen sisältyviä unia, joita hän tarkastelee freudilaisen uniteorian näkökulmasta. 
Sivuoja-Gunaratnam (2005b) pohtii muun muassa Thomas Cliftonin (1976) fe-
nomenologiaa soveltavassa artikkelissaan ”Hiljaisia hetkiä Kaija Saariahon musii-
kissa” hiljaisuuden rakentumista sekä yleisemmin Saariahon musiikissa että myös 
oopperassa. Myös tämän työn tekijän aiemmat tutkimukset käsittelevät Saariahon 
esikoisoopperaa (ks. Hautsalo 2003c, 2005b, 2006a, 2006b). Kaukaista rakkaut-
ta käsitellään erityisesti libreton osalta myös kuudessa jo aiemmin mainitussa, 
Bettina Huterin (2003a) toimittamaan antologiaan sisältyvissä artikkeleissa (ks. 
Deppermann 2003; Hirsbrunner 2003; Burtscher-Bechter 2003; Oberhuber 2003; 
Seebass 2003, Huber 2003b). Lisäksi siitä on tehty käsiohjelmat24 oopperatalojen 
tuotantoihin sekä erilaisia yleisesittelyjä sanoma- ja aikakauslehtiin.

22 Sama artikkeli on julkaistu ranskaksi nimellä ”Timbre et harmonie” vuonna 1991 Jean-Babtis-
te Barrierèn toimittamassa kirjassa Le timbre, métaphore pour la composition. 
23 Tämä teksti on ilmestynyt myös saksannoksena MusikTexte: Zeitschrift für Neue Musik -lehden 
elokuun 2006 Saariaho-teemanumerossa. 
24 Salzburgin musiikkijuhlien ohjelmakirjassa oopperan esitteli Pierre Michel (2000). Tämän 
tutkimuksen tekijä on kirjoittanut käsiohjelmatekstin Suomen Kansallisoopperan Kaukainen 
rakkaus -tuotantoon (Hautsalo 2004).
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Tähän mennessä Saariahon musiikkia on tutkittu pääasiassa nykymusiikintut-
kimuksen näkökulmasta (ks. esim. Pousset 1991; Stoïanova 1991, 1999, 2006; Gra-
bocz 1993; Kankaanpää 1995, 1996, 2005; Sivuoja-Gunaratnam 1998; Brech 1999; 
Battier & Nouno 2003). Myös oopperaa Kaukainen rakkaus on tarkasteltu tästä 
näkökulmasta (Battier ja Nouno 2003; Class 2006; vrt. kuitenkin Iitti 2002; Ilies-
cu 2003). Käsillä olevassa tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan jälkisarjallisesta 
estetiikasta lähtöisin olevan säveltäjän teosta tavalla, joka ei ole kuulunut nykymu-
siikintutkimuksen tavanomaisimpiin tutkimusorientaatioihin; esimerkiksi topos-
teoreettista analyysia ei ole nykymusiikintutkimuksen piirissä paljoakaan tehty.25 
Tutkimus pyrkii näin ollen tarjoamaan vaihtoehtoisen luennan niin syntaksiin 
keskittyvälle musiikkianalyysille kuin esimerkiksi Saariaho-tutkimuksessa melko 
yleiselle feministiselle näkökulmalle (ks. esim. Winterfeldt 1991; Moisala & Valkei-
la 1994; Moisala 2000, 2006; Iitti 2001, 2002, 2005; Sivuoja-Gunaratnam 2003a). 

1.3.2 Oopperatutkimus

Oopperatutkimus sijoittuu musiikkitieteen alueelle, vaikka esimerkiksi suoma-
laisessa keskustelussa oopperatutkimus ei ole kovinkaan selkeästi eriytynyt kat-
totieteenalastaan. Lisäksi oopperatutkimuksen erityispiirre on sen tutkimuskoh-
teen moniin eri taiteenlajeihin kiinnittyvä yhteistaideteos-luonne26, joka tarkoittaa 
yksinkertaistettuna oopperaa eri taiteiden yhdistymänä. Tästä monialaisuudesta 
johtuen oopperaa on mahdollista tarkastella myös eri tieteenalojen, kuten teatte-
ritieteen, kirjallisuudentutkimuksen tai taidehistorian näkökulmista. Oopperatut-
kimuksen keskeinen viitekehys on kuitenkin ollut musiikkitiede. 

Koko olemassaolonsa ajan oopperatutkimus on keskittynyt pääasiassa klassis-
romanttiseen ohjelmistoon ja ennen kaikkea Richard Wagnerin tuotantoon. Wag-
ner-tutkimus onkin eriytynyt laajaksi musiikintutkimuksen sivuhaaraksi.27 Tässä
tutkimuksessa hyödynnetään laajaa Wagner-tutkimuksen perinnettä ennen kaik-

25 Välimäki (2005) tarkastelee tutkimuksessaan erilaisia lajityyppejä ja tyylisuuntauksia edus-
tavia teoksia ja analysoi tutkimuksessaan myös Pehr Henrik Nordgrenin (s. 1944) TV-oopperaa 
Alex (1986), mutta hän ei tarkastele sitä toposteoreettisesta näkökulmasta (emt.: 328–352).
26 Richard Wagnerin oopperatutkimuksessa paljonsiteeratun muotoilun mukaan ooppera on 
taidemuotona yhteistaideteos (saks. Gesamtkunstwerk), jolla on musiikillis-kirjallisen ulottuvuu-
tensa lisäksi myös näyttämöllinen, teatteriin sijoittuva ulottuvuutensa (ks. esim. Millington 2003: 
45). Wagner (1850: 10) esitteli ajatuksensa yhteistaideteoksesta kirjoituksessaan Die Kunst und 
die Revolution. Yhteistaideteoksen tarkasteleminen pelkästään taiteiden liittona typistää kuiten-
kin Wagnerin alkuperäistä ideaa. Wagner rinnasti antiikin draaman ja oopperateoksen sikäli, 
että hänen käsityksensä mukaan antiikin draaman tehtävä oli yhdistää ateenalaiset sosiaalisten, 
eettisten ja yhteisöllisten tekijöiden kautta sekä luoda henkinen kytkös kaupunkilaisten välille 
taiteen kautta (ks. esim. Grey 2001: 232–233; Millington 2003: 45–46). Nykyisessä kielenkäytössä 
yhteistaideteoksella viitataan useimmiten oopperateokseen yhtenäisenä, kolmesta pääelementis-
tä, musiikista, tekstistä ja draamasta koostuvana taideteoksena. 
27 Wagnerin musiikkia käsittelevien tutkimusten tarkastelu osoittaa, että kulloisestakin para-
digmasta riippumatta arvovaltaiset musiikkitieteilijät ovat jossain uransa vaiheessa kirjoittaneet 
Wagnerista. Tämä alkaa jo Theodor W. Adornon Versuch über Wagner -kirjasta (1964). (Ks. myös 
Donington 1990; Dahlhaus 1992 [1971]; Chailley 1972; Tarasti 1994a [1978]; Abbate 1989, 1991, 
2001; Abbate ja Parker 1989, Nattiez 1993a, 1993b; Scruton 2004.) 
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kea 1990-luvulla syntyneen ja sen jälkeisen tutkimuksen osalta,28 sillä tuolloin syn-
tyneessä tutkimuksessa on hyödynnetty laaja-alaisesti myös muiden tutkimusalo-
jen metodologiaa.

Muuttuvat tyylit Wagner-tutkimuksessa ovat heijastuneet suoraan muuhun 
ooppera-aiheiseen kirjoittamiseen (Abbate & Parker 1989: 6). Wagnerin musiikkia 
käsitteleviä tekstejä alkoi ilmestyä 1850-luvulla, ja ensimmäinen systemaattinen 
analyysi Wagnerin Ringistä, Hans von Wolzogenin johtoaiheanalyysi29 ilmestyi jo 
vuonna 1877. Alusta alkaen Wagner-tutkimusta on leimannut kaksijakoisuus musii-
killisen itseriittoisuuden ja teksti–musiikki-suhteen tarkastelun välillä. Tämä ero on 
määrittänyt oopperatutkimusta nykypäivään saakka (Abbate & Parker 1989: 6–7.) 

Kuten on aiemmin todettu, oopperatutkimuksessa on perinteisesti käsitel-
ty ennen kaikkea tekstin ja musiikin suhdetta (ks. esim. Poizat 1992). Oopperaa 
tarkasteltaessa kysymystä ei edelleenkään voi sivuuttaa, sillä ooppera lajityyppinä 
koostuu erilaisista taiteellisista elementeistä. Suurin osa oopperaa käsittelevistä 
tutkimuksista on tarkastellut oopperan draamallista tekstiä, jolloin kiinnostuksen 
kohteena on ollut oopperan perinteinen teksti–musiikki-suhde (ks. esim. Teerisuo 
1970; Kuokkala 1992; Hutcheon & Hutcheon 2004). Oopperan draama-aspektin 
tai näyttämöllepanon tarkastelu ei ole ollut tutkimuksen fokuksessa.30

Toisaalta alkaen 1990-luvun alusta myös oopperatutkimuksessa on yhä enem-
män alettu hyödyntää feminismiä (McClary 1991, 1993; Hutcheon & Hutcheon 
1996; Abbate 1991, 2001, 2004; ks. myös Clément 1988) ja siitä eriytyneitä gender-
orientoituneita (ks. esim. Smart 2000) tai postkolonialistisia näkökulmia (ks. esim. 
Locke, 2000) sekä psykoanalyysia (ks. esim. Poizat 1992; Žižek ja Dolar 2002). 
Huolimatta monista eroistaan näille näkökulmille on yhteistä tietty ”kulttuuri-
suus”, jolloin niiden yhteydessä voidaan puhua myös postmodernista oopperatut-
kimuksesta. Vaikka postmoderni orientaatio on tyypillistä erityisesti 1990-luvulla 
kirjoitetulle tutkimukselle, sille loi suuntaviivat jo vuonna 1956 Joseph Kerman 
klassikkoteoksellaan Opera as Drama. Siinä Kerman kehottaa musiikintutkijoita 
irtautumaan positivistis-formalistisesta näkökulmasta tulkitsevampaan otteeseen, 
josta hän käyttää termiä kritisismi (criticism).31

28 Myös muiden oopperaan keskittyvien säveltäjien ympärille on kehittynyt omat tutkimustra-
ditionsa, joten voidaan puhua esimerkiksi Verdi-tutkimuksesta (esim. Hepokoski 1988; 1989; 
Parker 1988, 1989, 2000). Näillä aloilla ei ole kuitenkaan ylletty Wagner-tutkimuksen valtavaan 
mittakaavaan. Lisäksi oopperaa on tarkasteltu jonkin verran myös genreittäin (opera seria, grand 
opera, kirjallisuusooppera, karvalakkiooppera jne.) tai kansallisesta näkökulmasta (Taruskin 
1981). Lisäksi on tarkasteltu muun muassa oopperan draamaluonnetta (esim. Kerman 1988 
[1956]; Taruskin 1981). Oma oopperatutkimuksen osa-alueensa on myös librettotutkimus (ks. 
esim. Smith 1971; Groos & Parker 1988). Oopperaa on tarkasteltu myös sosiologian (Martorella 
1982) ja fi losofi an (mm. Tomlinson 1999) näkökulmista. 
29 Johtoaiheen käsite on oopperatutkimuksessa keskeinen. Kyseessä on Wagnerin kehittämä, 
mutta jo Méhulin aikanaan käyttämä musiikillisen merkityksenannon tapa, jossa tietty musiikil-
linen aihe liittyy tiettyyn henkilöön, esineeseen tai paikkaan (ks. esim. Whittal 2008).
30 Kuitenkin esimerkiksi Tarasti (1994a [1978]) tarkastelee oopperaa semiotiikan näkökulmasta 
huomioiden draamallisen ulottuvuuden, kuten hänen jalanjäljissään myös Karjalainen (1991) ja 
Anttila (2002).
31 Samaa suuntausta edustavat myös Abbate ja Kramer. Suomessa tätä suuntausta on edustanut 
Susanna Välimäki (ks. esim. Välimäki 2005).
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Merkittävin postmodernin oopperatutkimuksen edustaja on Carolyn Abbate, 
joka yhdistää työssään muun muassa naistutkimusta32 ja narratologiaa (1991, 2001, 
2004). Susan McClary (1991, 1993) on tarkastellut oopperan naishahmoja kuole-
man ja mielisairauden näkökulmista feminististä näkemystä painottaen.33 Myös 
Kramer on käsitellyt tuotannossaan oopperaa postmodernismin viitekehyksessä 
soveltaen muun muassa psykoanalyysia (1990, 1995, 1997, 2004). Tämä tutkimus 
perustuu oopperatutkimuksen osalta ennen kaikkea edellä esitellylle oopperatut-
kimuksen postmodernille suuntaukselle. 

2000-luvun alun oopperatutkimuksessa on edetty yhä kauemmas perinteisestä 
teoskeskeisestä ooppera-analyysista. Viime aikoina oopperaa on tarkasteltu esi-
merkiksi multimedian näkökulmasta (ks. esim. Cook 2000). Laajaa kiinnostusta 
on osoitettu oopperan ja elokuvan väliseen suhteeseen (ks. esim. Goldmark et al. 
2007). Myös esittäjyys (Parker 2006) tai ihmisääni ruumiillisuutena ja politiikkana 
(Cavarero 2005) ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi.

Viime vuosikymmenen oopperatutkimuksen trendien, kuten ruumiillisen, sek-
suaalisen ja subjektiviteetin tarkastelun rinnalle on noussut myös näkökulma, jon-
ka kautta on tarkasteltu yhtäältä yleisemmin henkisyyden ja toisaalta rajatummin 
tuonpuoleisen, yliaistillisen ja transsendenssin kysymyksiä sekä niiden ilmaisemis-
ta. Näitä teemoja ovat tarkastelleet muun muassa Gary Tomlinson (1998), Abbate 
(2001), Kramer (2004) sekä Roger Scruton (2004).34 Siglind Bruhn on edellä mai-
nittuja aihepiirejä sivuten julkaissut useita teoksia, kuten oopperan pyhimystee-
maa laajasti tarkastelevan tutkimuksen Saints in the Limelight: Representations of 
the Religious Quest on the Post-1945 Stage (2003) sekä artikkelikokoelman Voicing 
the Ineffable: Musical Representations of Religious Experience (2002), jossa valote-
taan erilaisia näkökulmia hengellisyyteen oopperassa. Kiinnostus transsendenssin 
ja oopperan kytköksiin on siis nähtävissä varsin erilaisesta tutkimusorientaatiosta 
peräisin olevien kirjoittajien teksteissä. Myös käsillä oleva tutkimus kiinnittyy osit-
tain tähän tutkimukselliseen orientaatioon.

Suomessa oopperatutkimusta laajemmassa mittakaavassa on alettu harjoittaa 
varsin myöhään. Suomalainen oopperatutkimus on keskittynyt pääasiassa suoma-
laisten säveltäjien oopperateoksiin, toisin sanoen tutkimus on ollut säveltäjä- tai 
teoskeskeistä.35 Wagner-tutkimusta on meillä harjoitettu alkaen 1900-luvun alusta,

32 Feminismin näkökulman oopperatutkimuksessa aloitti kuitenkin ranskalainen Catherine 
Clément (1988).
33 Myös Suomessa oopperaa on lähestytty naistutkimuksen näkökulmasta (Sivuoja-Gunarat-
nam 1994; Hautsalo 1998).
34 Transsendenssin kysymyksiä musiikissa on käsitellyt Eero Tarasti kehittämänsä fi losofi sen ek-
sistentiaalisemiotiikan näkökulmasta (ks. esim. 1996, 2004a, 2004b, 2005, 2006). 
35 Ensimmäinen suomalainen oopperaa käsittelevä tutkimus oli Timo Teerisuon väitöskirja 
vuodelta 1970 Aarre Merikannon Juhasta. Kauko Karjalaisen väitöskirja Leevi Madetojan Juha- 
ja Pohjalaisia-oopperoista ilmestyi vuonna 1991. Omat väitöstutkimuksensa ovat saaneet Joonas 
Kokkosen Viimeiset kiusaukset (Kuokkala 1992; Suutela 1999) sekä Aulis Sallisen oopperat Rat-
sumies ja Punainen viiva (Anttila 2002). Myös Melartinin Aino-ooppera on saanut musiikkiana-
lyyttis-aatehistoriallisen analyysinsa (Murtomäki 2000). Merkittävän kartoituksen suomalaisesta 
oopperasta on tehnyt Pekka Hako (2000) teoksessaan Suomalainen oopperamusiikki. Vaikka ky-
seessä ei ole tutkimus, kirja on tärkeä hakuteos suomalaisen oopperan alalta.
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jolloin Martin Wegelius (1904) esitteli säveltäjän laajassa artikkelissaan ”Richard 
Wagner”. Wagnerista ovat lisäksi kirjoittaneet viime vuosisadan alussa Ilmari 
Krohn ja Arvo Laitinen (1942)36. Ensimmäinen Wagneria käsittelevä väitöskirja, 
Eero Tarastin (1978) muun muassa Wagnerin Ring-tetralogiaa osana eurooppa-
laista myyttijärjestelmää semioottisesti tarkasteleva väitöskirja Myth and Music37 
ilmestyi 1970-luvun lopussa. Kaiken kaikkiaan Suomessa tutkimusmenetelmät 
ovat mukailleet kansainvälisiä paradigmoja, mutta huomattavan suurella viiveellä. 
Erityisesti semiotiikkaa on käytetty erilaisina sovelluksina (ks. Karjalainen 1991; 
Anttila 2002). 

Myös suomalaisessa oopperatutkimuksessa näkökulmat laajenivat 1990-luvun 
puolivälistä alkaen, ja oopperaa on sen jälkeen lähestytty muun muassa reseption 
(Aho 1995; Heiniö 1999), Sibelius-tutkimuksen (Kurki 1997), historiallis-biogra-
fi sen näkökulman (Savolainen 1999) ja organisaatiorakenteiden (Auvinen 2000) 
kannalta, laulajan näkökulmasta (Salomaa 2003) sekä joukkoteoreettisen musiik-
kianalyysin näkökulmasta (Honti 2006).38 Varhaisin Suomessa julkaistu ja tämän 
tutkimuksen kannalta merkittävä gender-orientoitunutta oopperatutkimusta 
edustava väitöskirja on John Richardsonin vuonna 1995 ilmestynyt Refractions of 
Masculinity: Ambivalence and Androgyny in Philip Glass’s Opera ”Akhnaten” and 
Selected Recent Works.39 

Ainoa suomenkielinen oopperatutkimuksen metodologiaan perehdyttävä kir-
joitus on Mikko Heiniön jo vuonna 1989 Musiikkitiede-lehdessä julkaisema ar-
tikkeli ”Lähtökohtia oopperatutkimukseen”.40 Artikkeli on ollut merkittävä myös 
tämän tutkimuksen hahmottumisen kannalta. Kirjassaan Karvalakki kansakunnan 
kaapin päällä: Kansalliset attribuutit Joonas Kokkosen ja Aulis Sallisen oopperoiden 
julkisuuskuvassa 1975–1985 Heiniö (1999) käsittelee lisäksi suomalaisen oopperan 
reseptiota. 

36 Esimerkiksi Laitisen (1942: 85–87) Musiikkitieto-lehdessä ilmestynyt artikkeli käsitteli Wagne-
rin Parsifalia, ja sen nimi on ”Parsifal – askarteluni kokoavaksi koodaksi”.
37 Toisen Wagner-aiheisen väitöskirjan, Hannu Salmen (1993)”Die Herrlichkeit des deutschen 
Namens..” : die schriftstellerische und politische Tätigkeit Richard Wagners als Gestalter nationaler 
Identität während der staatlichen Vereinigung Deutschlands näkökulma Wagnerin musiikkiin on 
puolestaan aatehistoriallinen. 
38 Teatteri- ja kirjallisuustieteen näkökulmasta oopperaa on Suomessa tutkinut Hanna Suutela 
(1999). Hän tarkastelee väitöstutkimuksessaan Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset -ooppe-
raa. Lisäksi Wagnerin Lohengriniin on feminististä draama-analyysia soveltanut artikkelissaan 
Tina Rosenberg (2003a). Vain vähän huomiota on kiinnitetty oopperan niin kutsuttuihin sekun-
däärisiin olomuotoihin, kuten tanssiin, laulajien näyttelijäntyöhön, valaistukseen, lavastukseen, 
kuoroon jne. Tämä selittyy osittain inhimillisen tekijän kautta: tullakseen kokonaisuudessaan 
analysoiduksi ooppera vaatii monen eri tieteenalan metodologian hallitsemista, mikä asettaa tut-
kijoille runsaasti haasteita.
39 Richardsonilta on myös ilmestynyt samaa aihepiiriä käsittelevä tutkimus Singing Archaeology: 
Philip Glass’s Akhnaten (1999).
40 Oopperatutkimuksen metodologiaa käsittelee myös Tarasti (1993) Greimasin semiotiikan nä-
kökulmasta artikkelissaan ” ’Brünnhilden valinta’ eli retki wagnerilaiseen semioosiin: intuitioita 
ja hypoteeseja”. Tarasti (1992) on kirjoittanut myös nykyoopperasta, kuten Kalevi Ahon Avaimes-
ta (1978). Lisäksi suomalaista oopperatutkimusta on esitelty suppeasti Johdatus musiikintutki-
mukseen -oppikirjassa (Vainio 2003: 368).
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1.3.3 Trubaduuritutkimus

Koska Saariahon oopperan miespäähenkilö on historiallinen henkilö, trubaduuri 
Jaufré Rudel, tässä työssä hyödynnetään yhtäältä Rudelin tuotantoa käsittelevää 
sekä toisaalta trubaduurikulttuurin käytäntöihin yleisemmin keskittyvää kirjalli-
suutta. Trubaduuritaidetta on kansainvälisesti ottaen tutkittu paljon, ja tutkimus 
on perinteisesti sijoittunut lingvistis-kirjalliseen viitekehykseen, jolloin tarkastelu 
on kohdistunut trubaduurien lyriikkaan.41 Musiikin näkökulmasta trubaduuritai-
detta on sen sijaan tutkittu huomattavasti vähemmän.

Keskeinen tutkimuksessa käytetty lähde on Rupert T. Pickensin (1978) The 
Songs of Jaufré Rudel, joka sisältää sekä trubaduurin kuuden runon että hänestä 
kertovan vida-tekstin vertailevat analyysit. Trubaduureista on toimitettu lukuisia 
antologioita, ja tässä tutkimuksessa niistä hyödynnetään kahta, F.R.P. Akehurstin ja 
Judith M. Davisin toimittamaa teosta The Handbook of the Troubadours (1995) ja 
Simon Gauntin ja Sarah Kayn toimittamaa kokoelmaa The Troubadours: An Indro-
duction (1999). Oksitanian kulttuurihistorian taustoittamiseen käytetään Linda 
M. Patersonin The World of the Troubadours. Medieval Occitan society c. 1100–1300 
-teosta (1993). Merkittävä trubaduurimusiikin asiantuntija on Hendrick van der 
Werf, jonka teoksista tässä tutkimuksessa hyödynnetään neljää (1972, 1983, 1984, 
1995). Werfi n tutkimuksia käytetään tässä työssä ennen kaikkea Jaufré Rudelin 
Lanquan li jorn -runon melodian sekä yleisemmin trubaduurimusiikin tarkaste-
lun näkökulmista.

Kuten aiemmin on todettu, Suomessa ensimmäisen trubaduuritutkimuksen 
Trubaduureja kirjoitti Tyyni Haapanen-Tallgren vuonna 1925.42 Kaksi tieteellistä 
artikkelia trubaduureista on julkaissut Susanna Niiranen (1998, 2002; ks. myös 
Hautsalo 2005b, 2006b). Uusinta suomalaista trubaduuritutkimusta edustaa Eva 
Maria Korsisaaren (2006) kirjallisuudentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja 
Tule, rakkaani!. Kirjan luvussa ”Omalla tyylillä, toista puhutellen” Korsisaari tar-
kastelee oksitanialaisen naistrubaduurin, Dian kreivittären runoutta Luce Iriga-
rayn (1996 [1984]) sukupuolieron etiikan valossa. Suomessa trubaduuritaide on 
herättänyt vain vähän kiinnostusta. Tämä on ymmärrettävää, sillä trubaduuritai-
teessa on kysymys historiallisesta ilmiöstä, joka on sekä kulttuurisesti että ajallises-
ti meistä etäällä. Erityisen haasteen trubaduuritutkimukselle asettaa myös truba-
duurien pääasiassa käyttämä oksitaanin kieli, jonka osaaminen on jopa Ranskan 
mittakaavassa melko harvinaista (ks. esim. Niiranen 2006: B14).

41 Trubaduuritutkimuksen alalla on jopa kirjoitettu erillisiä tutkimusoppaita.
42 Haapanen-Tallgrenin kirjassa ei ole painovuotta, mutta Pekka Hako ystävällisesti selvitti kus-
tantajalta (WSOY) sen olevan 1925. Tästä kiitokseni Pekka Hakolle. 
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1.3.4 Kaukaisen rakkauden oopperahistoriallinen kiinnittyminen

Päähenkilönsä trubaduuri Jaufré Rudelin kautta Kaukainen rakkaus liittyy oop-
perataiteessa aiemminkin käsiteltyyn trubaduuriaiheeseen. Trubaduurit ovat
kuuluneet ennen kaikkea 1800-luvun romanttiseen oopperaan,43 jonka piiriin on 
tuotu eksoottisten aiheiden lisäksi runsaasti keskiaikaisia teemoja.44 Ranskassa tru-
baduuriaiheeseen tarttui ensimmäisenä romantikkona pidetty Etienne-Nicholas 
Méhul45 (1763–1817). Hänen koominen oopperansa Le Prince troubadour ou Le 
Grand Trompeur de dames (Prinssitrubaduuri eli suuri naistenpettäjä, 1813) pe-
rustuu näytelmäkirjailija Alexandre Duvalin (1767–1842) librettoon. Ooppera 
kertoo ensimmäisen nimeltä tunnetun trubaduurin, Wilhelm Akvitanilaisen elä-
mästä, ja siihen sisältyy laulukilpailukohtaus (Bartlet 1999: 629), josta muodostuu 
eräs trubaduurioopperoiden konventioista. Méhul oli kuitenkin käyttänyt truba-
duuriaihetta jo aiemmin, sillä Le Prince troubadour perustuu osittain säveltäjän 
kesken jääneelle teokselle Les Troubadours, ou La Fête au château (Trubaduurit, eli 
juhla linnassa, 1810) (emt.: 631).  

Tunnetuimmat trubaduureja käsittelevät oopperat ovat kuitenkin Giuseppe 
Verdin Il trovatore  (Trubaduurit, 1853) sekä Wagnerin Tannhäuser46 (1845/1861) 
ja Die Meistersinger von Nürnberg (Nürnbergin mestarilaulajat, 1868). Verdin Il 
trovatoren ensimmäiseen näytökseen sisältyy kohtaus, jossa ritari-trubaduuri 
Manrico laulaa rakastamalleen Leonoralle serenadin luutun säestyksellä (ks. esim. 
Batta 2001: 700).Vaikka oopperan nimi viittaa trubaduuriin, trubaduuriteema jää 
teoksessa lähinnä pittoreskiksi kulissiksi.47 

Wagnerin edellä mainituissa teoksissa trubaduuriteema sen sijaan on keskeinen, 
vaikka historiallisesti ajatellen Tannhäuser sijoittuu ajanjaksoon, jossa maallisen 
musiikin traditiota edusti trubaduurimusiikin saksalainen seuraaja, minnelaulu 
(ks. esim. Schultz 2006). Tannhäuserin tapahtumat on sijoitettu 1200-luvun alun 
Thuringeniin, ja sen henkilöt ovat osittain historiallisia. Oopperan päähenkilöi-
hin lukeutuvat muun muassa Wolfram von Eschenbach, keskiaikaisen Parsifal-ru-
noelman kirjoittaja sekä ritari-trubaduurit Tannhäuser ja Walther von der Vogel-

43 Romanttinen ooppera on käsitteenä lavea ja osittain harhaanjohtava, sillä sitä on, kuten esi-
merkiksi Grey (2001: 239) toteaa, sovellettu aina 1700-luvun koomisesta oopperasta italialaiseen 
1800-luvun alun melodraamaan. Ennen kaikkea se assosioituu kuitenkin saksalaiseen oopperaan 
Weberistä eteenpäin, ja Wagnerin romanttisina oopperoina pidetään Lentävää hollantilaista, 
Tannhäuseria ja Lohengriniä. 
44 Historiallisten aiheiden käsittelyn taustalla vaikutti myös nationalismi. Wagner näki natio-
nalismin ennen kaikkea keinona oopperan reformaatiossa (Weber 2001: 153). Saksassa natio-
nalismiin liittyi romanttisten runoilijoiden nostalginen kiinnostus keskiaikaa kohtaan (Spencer 
2001: 165).
45 Méhul tunnetaan ennen kaikkea siitä, että hän on käyttänyt oopperoissaan nk. muistumamo-
tiivia, joka ennakoi Wagnerin johtoaihetta (ks. esim. Whittal 2008).
46 Oopperan täydellinen nimi kuuluu Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg eli Tannhä-
user ja Wartburgin laulukilpailu.
47 Sen sijaan Il trovatore keskittyy henkilöiden välisten mutkikkaitten sukulaisuussuhteiden sel-
vittelyyn sekä veriseen politikointiin.
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weide,48 jotka molemmat ovat saksalaisen minnelaulun keskeisiä edustajia. Tann-
häuserissa Wagner jopa käyttää historiallisen Vogelweiden laulua, joka on sijoitettu 
oopperan toisen näytöksen neljänteen kohtaukseen (Wagner [sa] 55–157).49 Ku-
ten Méhulin aiemmin mainitussa teoksessa, myös Tannhäuserissa kuvataan laulu-
kilpailu, jossa esiintyjät ottavat mittaa toisistaan (ks. esim. Batta 2001: 770–771). 
Nürnbergin mestarilaulajissa musiikinharjoittaminen on siirtynyt aateliston ho-
veista ja ritareilta porvariston pariin ja ammattikiltatoimintaan. Päähenkilö on ni-
metty saksalaisen suutarin ja mestarilaulajan Hans Sachsin (1494–1576) mukaan. 
Myös Mestarilaulajissa kilpaillaan laulamisesta. (Ks. esim. emt.: 790.) Minnelaulun 
aatelisista juurista oopperassa muistuttaa enää nuori päähenkilö Walther, joka on 
ainoa ritariluokan edustaja laulajien joukossa. 

Kaukaisessa rakkaudessa trubaduuriaiheeseen yhdistyy myös muita historialli-
sia teemoja, kuten ristiretket sekä pyhiinvaellus. Samoin esimerkiksi Verdin I lom-
bardi alla prima crociata (Lombardialaiset ensimmäisellä ristiretkellä, 1843) sijoit-
tuu ristiretkien aikakauteen, ja edellä mainitussa Tannhäuserissa yhdistyvät taas 
pyhiinvaellus ja minnelaulu. Oopperan nimihenkilön, minnelaulaja Tannhäuserin 
on tehtävä pyhiinvaellusmatka Roomaan saadakseen syntinsä sovitettua (ks. esim. 
Batta 2001: 788). Kaukaiseen rakkauteen sisältyy pyhiinvaellusteema oopperan 
kolmannen henkilöhahmon, Pyhältä maalta Antiokiasta saapuneen Pyhiinvaelta-
jan kautta ja myös Jaufré Rudel lähtee ristiretkelle (Maalouf 2004: 23). 

Trubaduuriaiheensa vuoksi Kaukainen rakkaus liittyy myös Orfeus-kertomus-
ten pitkään perinteeseen oopperahistoriassa. Ensimmäiset Orfeusta, oopperan 
ur-teemaa käsittelevät teokset syntyivät jo 1500–1600-luvun vaihteessa.50 Näp-
päilyinstrumenttia soittavan Orfeus-paimenen, samoin kuin Jaufré Rudelinkin 
tarinat käsittelevät muusikkoutta ja musiikin voimaa. Samoin musiikin avulla 
vaikuttamaan pyrkivät myös Wagnerin sankarit Tannhäuser sekä Tristan, jonka 
kaksoisstatus ritari-trubaduurina tuodaan esiin joissakin legendan toisinnoissa 
(Hautsalo 2005b: 238–239, 2006b: 69–70). Abbate (1991: 121) nimittääkin Wag-
nerin Tannhäuserin nimihenkilöä ”naamioituneeksi Orfeukseksi”. 

Trubaduuriaihe on erityisen otollinen oopperalle, sillä sen avulla käsitellään 
myös taiteeseen yleisemmin liittyviä esteettis-fi losofi sia kysymyksiä. Tämän 
osoittaa jo Monteverdi Orfeuksessaan, jonka päähenkilö pystyy lyyransoitollaan

48 Elinajasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta aikalaistekstien mukaan hänen aktiivinen vaiheensa 
voidaan sijoittaa 1100-luvun lopulta 1200-luvun ensimmäiselle kolmannekselle. Van D’Eldenin 
(1995: 264) mukaan Vogelweide kuoli vuoden 1230 tienoilla.
49 Tannhäuserissa kilpailevat myös erilaiset keskiaikaiset rakkauskäsitykset, ”hôhe minne” ja ”ni-
dere minne”, joista ensimmäistä, hyveitä ruokkivaa rakkautta edustaa muun muassa Walther, 
kun taas jälkimmäistä, tuhoavaa rakkauskäsitystä edustaa Tannhäuser itse (Spencer 2001: 167). 
Oksitanian trubaduurit, kuten Jaufré Rudel, edustavat ensin mainittua.
50 Ensimmäinen säilynyt Orfeus-myyttiä käsittelevä ooppera on Jacopo Perin Euridice (1600). 
Oopperan synnystä alkaen Orfeus-aihe on ollut oopperan kestosuosikki, ja siitä on tehty oop-
peraversio lähes sata kertaa. Ohjelmistoon ovat jääneet muun muassa Monteverdin ja Gluckin 
versiot. Nykysäveltäjistä muun muassa Harrison Birtwistle on tehnyt myytistä oman tulkintansa, 
The Mask of Orpheus (1984). 
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vaikuttamaan niin luotuihin kuin jumaliin.51 Myös Kaukaisessa rakkaudessa mu-
siikkia käytetään vaikuttamisen välineenä: Jaufré Rudel kirjoittaa lauluja lumotak-
seen kaukaisen naisen. Kertoessaan runoilija-muusikon tarinan Saariahon Kau-
kainen rakkaus liittyy siihen pitkään oopperahistorialliseen jatkumoon, joka alkaa 
oopperan synnystä 1600-luvuIta.

1.4 Tutkimuksen kulku

Tutkimus koostuu kahdeksasta pääluvusta. Johdantoa seuraava luku kaksi on luon-
teeltaan johdattava ja taustoittava. Luvussa esitellään Kaukainen rakkaus -ooppe-
ran syntyhistoria, teoksen suhde Saariahon muuhun vokaalituotantoon sekä sen 
temaattinen paikantuminen lajityyppinsä sisällä. Samalla hahmotetaan libreton 
taustaa sekä perehdytään Kaukaisen rakkauden rakenteeseen sekä musiikilliseen 
yleisilmeeseen. Lisäksi lukuun sisältyy musiikin analyyttista esittelyä, joka taustoit-
taa varsinaista, tutkimustehtävään vastaavaa analyysia myöhemmissä luvuissa. 

Luvussa kolme käydään läpi tutkimuksen teoreettis-metodologiset lähtökoh-
dat. Alaluvussa 3.1 esitellään hermeneuttista tutkimustraditiota sekä tähän työ-
hön valikoituneita analyyttisia välineitä. Tutkimuksen keskeinen tulkinnallinen 
työväline on Kramerin (1990) hermeneuttinen ikkuna, joka esitellään alaluvussa 
3.2. Tutkimuksessa käytetty keskeinen analyyttinen apuväline on Monellen (2000, 
2006) teoria musiikillista topoksista, joka esitellään alaluvussa 3.4. Edellä mainit-
tuihin alalukuihin liittyy myös luvut, joissa esitellään yleisellä tasolla edellä mainit-
tujen välineiden sovelluksia oopperassa Kaukainen rakkaus (3.3.1–3.3.3 sekä 3.4.2) 
Luku 3.5 esittelee lyhyesti tutkimuksessa käytetyn fi losofi sen Levinas-sovelluksen. 
Luku 3.6 toimii metodologisena yhteenvetona ja esittelee myös lukuihin 4–7 sisäl-
tyvien analyysien lähtökohdat. Tässä yhteydessä myös tutkimuksen pääasiallisia 
tutkimuskysymyksiä tarkennetaan esitellyn metodologian näkökulmasta. 

Tarkennettuihin tutkimuskysymyksiin vastataan varsinaisesti analyysiluvuissa 
4–7. Luvut 4–6 on jaettu Kaukaisen rakkauden kolmen henkilöhahmon mukaan. 
Luku 4 tarkastelee oopperaa Jaufré Rudelin hahmosta avautuvien hermeneuttisten 
ikkunoiden kautta. Vastaavalla tavalla luku 5 tarkastelee Pyhiinvaeltajan ja luku 6 
Clémencen hahmoa. Seitsemäs luku eroaa tutkimuksen muista luvuista, sillä se 
perustuu aikaisemmista luvuista poikkeavalle teoreettiselle taustalle ja tarkastelee 
tutkimuksen tuloksia meta-analyyttisesti, Levinasin fi losofi sta käsitteistöä hyö-
dyntäen. Samalla luku tarkastelee edellisissä luvuissa tehtyä analyysia rajattujen 
musiikillis-kirjallis-fi losofi sten teemojen avulla. Tutkimuksen kahdeksas luku si-
sältää päätelmät ja tutkimuksen tulokset.

51 Voidaan tietysti sanoa, että lyyransoiton vaikutus Plutoon, Manalan portin vartijaan on ky-
seenalainen, sillä Kharon nukahtaa Orfeuksen soittoon. Sen sijaan Manalan jumalat, ennen kaik-
kea Proserpina lumoutuvat (ks. esim. Whenham 1986: 48–77).
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Tutkimuksen primaarilähteisiin eli Kaukaisen rakkauden partituuriin (Saari-
aho 2000a ja 2000b) ja librettoon (Maalouf 2004) viittaamiseen liittyen on tehtävä 
pari huomiota. Tutkimuksessa esiintyvät nuottiesimerkit on merkitty seuraavaan 
tapaan: Saariaho 2000a: 23; tahdit 20–25. Vuosiluku viittaa partituuriin, useimmi-
ten oopperan Kaukainen rakkaus orkesteripartituuriin, joka on kaksiosainen. Täl-
löin a viittaa I-osaan (näytökset 1–III) ja b II-osaan (näytökset IV–V). Vuosilukua 
seuraa sivunumero(t) sekä käytetyt tahdit. Oopperaan sisältyvien tutkimuksessa 
käsiteltävien yksityiskohtien yleisempi sijainti partituurissa tai libretossa paikallis-
tetaan ilmoittamalla näytös roomalaisella numerolla ja kohtaus arabialaisella nu-
merolla, esimerkiksi II/2, mikä tarkoittaa toisen näytöksen toista kohtausta. Lib-
rettoa siteerattaessa ei noudateta suomennoksen tapaa, jossa säkeen ensimmäiset 
kirjaimet on kirjoitettu isolla riippumatta siitä, onko kyseessä virkkeen aloittava 
vai sen keskellä oleva sana. Sävellysten yhteydessä esitetyt vuosiluvut ovat kanta-
esitysvuosia, ellei toisin mainita. 
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2 Kaukaisen rakkauden taustaa ja esittely

Säveltäjä Kaija Saariahon suhteellisen laaja tuotanto koostuu näyttämöteoksista, 
orkesteri- ja vokaaliteoksista, kamarimusiikista, sooloteoksista sekä monimuo-
toisesta multimediasta (ks. säveltäjän teosluettelot www.fi mic.fi /saariaho; Chester 
2008). Kaukainen rakkaus on Saariahon ensimmäinen kokoillan oopperateos. Sen 
sävellystyö ajoittuu vuosiin 1999–2000, vaikka kypsyttelyprosessi kesti säveltäjän 
mukaan koko 1990-luvun (Hautsalo 2000a: 17). Saariahon ensimmäinen näyttä-
möteos ei ollut vokaaliteos, vaan  Suomen Kansallisoopperan tilaama baletti Maa, 
joka syntyi 1980–1990-lukujen vaihteessa. Vuonna 1991 kantaesityksensä saaneen 
baletin myötä säveltäjä tutustui oopperataloon ilmaisuvälineenä (ks. esim. Haut-
salo 2000a: 17).52 Säveltäjä onkin kertonut, että baletti toimi merkittävänä kim-
mokkeena oopperan säveltämiselle (emt.: 17). 

Saariaho ehti toimia pitkään ammattisäveltäjänä ennen ryhtymistään ooppe-
rasäveltäjäksi. Hän opiskeli Paavo Heinisen (s. 1938) johdolla Sibelius-Akatemias-
sa vuosina 1976–1981 ja siirtyi valmistumisensa jälkeen Brian Ferneyhoughin (s. 
1943) ja Klaus Huberin (s. 1924) oppilaaksi Freiburgin musiikkikorkeakouluun 
(sävellysdiplomi 1982). Vuonna 1982 säveltäjä asettui Pariisiin, josta tuli hänen 
kotikaupunkinsa ja jossa hän asuu edelleen. Saariaho osallistui Pariisissa nykymu-
siikin tutkimuslaitos IRCAM:n kursseille saman vuoden aikana (ks. esim. www.fi -
mic.fi /saariaho ja Chester 2008). Lukuvuoden 1988–89 aikana hän työskenteli San 
Diegon yliopistossa Yhdysvalloissa ja vietti vuonna 1993 joitakin kuukausia Japa-
nissa Kutinachi-musiikkikoulussa (Grange 1996). Ennen suuntautumistaan muu-
sikonuralle Saariaho opiskeli Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 1972–1973 
sekä Helsingin yliopistossa (musiikkitiede) vuonna 1974 (Iitti 2005: 142, alaviite 
3). Saariaho kutsuttiin Sibelius-Akatemiaan vierailevaksi sävellyksen professoriksi 
vuosiksi 1997–1998. Hän on saanut työstään runsaasti tunnustusta, muun muas-
sa Ranskan valtion Chevalier à l’ordre des Arts et Lettres -kunniamerkin (1997) 
sekä Pohjoismaisen musiikkipalkinnon (2000) ja Pro Finlandia -palkinnon (2005) 
(muista palkinnoista, ks. esim. www.fi mic.fi /saariaho). Saariaho on promovoitu 
sekä Helsingin että Turun yliopistojen kunniatohtoriksi. Suomen valtio nimitti 
hänet taiteilijaprofessoriksi kaudeksi 2005–2009. Arvostettu yhdysvaltalainen mu-
siikkijulkaisija Musical America nimesi Saariahon vuoden 2008 säveltäjäksi.

2.1 Kaukainen rakkaus Saariahon tuotannossa 

Kiinnostus ihmisääntä ja ennen kaikkea sopraanoääntä kohtaan on Saariahon tuo-
tantoa tarkasteltaessa helppo havaita. Kuvaava yksityiskohta Saariahon uran alusta 
on se, että hänen ensimmäinen julkisesti esitetty teoksensa on Edith Södergranin 
tekstiin sävelletty laulu Bruden (Morsian, 1977) sopraanolle ja lyömäsoittimille. 
Varhaisille lauluille on tyypillistä kamarimusiikilliset kokoonpanot, miniatyyrin-
omainen muoto sekä tietty ilmaisun pelkistyneisyys. Tunnelmaltaan lauluja voi

52 7-osaiseen balettiin teki koreografi an amerikkalainen Carolyn Carlsson.
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luonnehtia sisäänpäinkääntyneiksi, ja niissä hyödynnetään klassisesta laulutavasta 
poikkeavaa, laajennettua vokaalitekniikkaa, kuten kuiskauksia, huutoa, hengitystä, 
puhetta, hyräilyä ja glissandoja eli liukumia, joiden avulla siirrytään säveltasolta 
toiselle jne.53 Varsin usein Saariahon valitsemat tekstit ovat sävyltään pessimistisiä, 
jolloin laulut käsittelevät kuolemaa, kamppailua, lähtemistä tai menetystä.

Saariahon uralla ajanjaksoa 1990-luvun puolivälistä vuosituhannen vaihteeseen 
voidaan pitää merkittävänä, sillä tuolloin säveltäjä kirjoitti laajimmat siihenastiset 
vokaaliteoksensa. Vuonna 1995 sai kantaesityksensä viisiosainen ja noin kaksi-
kymmentä minuuttia kestävä Château de l’âme (Sielun linna, 1995) sopraanolle, 
kahdeksalle naisäänelle ja orkesterille vanhoihin egyptiläisiin ja intialaisiin tekstei-
hin. Sitä seurasi Lonh (Kaukaa, 1996) sopraanolle ja elektroniikalle Jaufré Rudelin 
Lanquan li jorn -runoon (Kun päivät ovat toukokuussa pitkiä)54 (ks. liite 2), jolle 
myös ooppera Kaukainen rakkaus perustuu. Orkesterille ja sekakuorolle kirjoi-
tettu seitsenosainen Oltra mar. ”Seven Preludes for the New Millenium” (Meren 
yli. Seitsemän preludia uudelle vuosituhannelle, 1998–1999) syntyi vuosi ennen 
oopperan kantaesitystä, ja sen tilasi New Yorkin Filharmonikot millenium-juh-
lallisuuksiinsa. Edellä mainitut neljä teosta, vuonna 1996 kirjoitettu Nuits, adieux 
(Yöt, jäähyväiset) vokaaliyhtyeelle sekä ooppera Kaukainen rakkaus muodostavat 
osittain samaa materiaalia hyödyntävän teoskokonaisuuden, jota voi Paavo Hei-
nisen (1976: 59–60) teosryhmän käsitettä mukaillen kutsua suurten vokaaliteosten 
teosryhmäksi.55

Lonhia ja Kaukaista rakkautta yhdistää sekä musiikin että tekstin tasolla histo-
riallisen Jaufré Rudelin kirjoittama Lanquan li jorn -laulu. Molempien teosten vo-
kaalitekstuurit rakentuvat osittain tämän laulun melodialle. Siitä on peräisin myös 
molemmissa teoksissa esiintyvä tunnusmotiivi, joka koostuu laskevasta sekunnista 
ja nousevasta terssistä. Lonhissa se esiintyy toisen säkeistön alussa (Saariaho 1996: 
4; tahti 117)56 (ks. nuottiesimerkki 1). 

53 Saariahon käyttämistä laulutavoista From the Grammar of Dreams -teoksessa (1988), ks. Mink-
kinen (2005: 49–84). Samassa artikkelissa Minkkinen (emt.: 49–84) käsittelee myös laulua Du 
gick, fl ög (1982). (Ks. myös Kauniskangas 2000.) Erilaisia klassisesta vokaalityylistä poikkeavia 
vokaali-ilmaisun tapoja ovat eritelleet esimerkiksi Stacey (1989) ja Tarasti (1992). 
54 Runon suomenkielisen käännöksen ovat tehneet Susanna Niiranen ja Eva Maria Korsisaari 
(Korsisaari 2006: 251–255).
55 Cinq refl ets de l’Amour de loin (Viisi heijastusta Kaukaisesta rakkaudesta, 2001) ja Song for Bet-
ty (Laulu Bettylle, 2001) eivät sen sijaan kuulu suurten vokaaliteosten teosryhmään siinä mieles-
sä, että ne ovat sovituksia oopperasta Kaukainen rakkaus. Cinq refl ets’ssä ainoa muutos suhteessa 
oopperan materiaaliin on se, että Jaufrén laulu (II/2. kohtaus) kuuluu sarjassa Jaufrén rooliin 
eikä Pyhiinvaeltajalle, kuten oopperassa. Song for Betty on puolestaan pariminuuttinen orkeste-
risovitus oopperan viimeisestä kohtauksesta (V/4). Teos on omistettu Betty Freemanille, joka on 
tukenut Kaukaisen rakkauden tilaamista taloudellisesti (Saariaho 2001;  numeroimaton sivu.)
56 Sivuoja-Gunaratnam (2003a: 74–77) osoittaa historiallisen Jaufré Rudelin laulun Lanquan li 
jorn ja Saariahon Lonh-teoksen melodisen sukulaisuuden ja nimeää ensin mainitun Genetten 
(1982) terminologian mukaan jälkimmäisen hypotekstiksi. Oopperan Kaukainen rakkaus libre-
ton hypertekstuaalisuudesta, ks. Hautsalo 2006b.
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Nuottiesimerkki 1. Lonhin vokaalitekstuureissa esiintyvä, historiallisen Jaufré Rudelin melodiasta 
peräisin oleva tunnusmotiivi (Saariaho 1996: 4; tahti 117).

Kaukaisessa rakkaudessa tunnusmotiivi esiintyy Jaufrén laulussa oopperan toisessa 
näytöksessä (II/2). Siellä se kuullaan useaan otteeseen joko sellaisenaan tai rytmi-
sesti hieman muuntuneena (Saariaho 2000a: 113; tahti 374;  emt.: 127; tahti 536). 
(ks. nuottiesimerkki 2).

Nuottiesimerkki 2. Historiallisen Jaufré Rudelin melodiasta peräisin oleva tunnusmotiivi Kaukaisen 
rakkauden Jaufrén laulussa (Saariaho 2000a: 113; tahti 374).

Molempien teosten melodialinjoja yhdistävät myös usein toistuvat trioli- tai kvin-
tolikulut, joita esiintyy myös Lanquan li jorn -laulun melodiassa. (Lanquan-laulu 
esitellään yksityiskohtaisemmin myöhemmin.) 

Teosryhmän ajatukselle löytyy perusteita myös Lonhin ja Kaukaisen rakkau-
den elektronisista, esiäänitetyistä materiaaleista. Molempien teosten esiäänitettyi-
hin osuuksiin sisältyy selvästi hahmottuva konkreettinen eli luonnollisista äänistä 
konstruoitu elementti, joka sisältää veden, tuulen, lehvien ja lintujen ääntä (Saa-
riaho 1996, 2000a, 2000b). Solistikuorolle, naiskuorolle ja orkesterille kirjoitetun 
Châetau de l’âmen materiaaliin liittyvät yhteydet oopperaan ovat vähemmän sel-
keitä, mutta tunnistettavia. Châetaun solistille kirjoitettu vokaalitekstuuri sisältää 
nousevia trioliaiheita sekä laajoja intervalleja (ks. Saariaho 1995), jotka viittaavat 
Clémencen tekstuureihin oopperassa. Orkesteriteoksesta Oltra mar oopperaan on 
siirretty kokonaisia jaksoja, kuten teoksen ensimmäinen osa Départ (ransk. Lähtö) 
kokonaisuudessaan.57 

Vuoteen 2007 mennessä Saariaho on kirjoittanut kaikkiaan lähes viisikymmen-
tä vokaaliteosta, joiden kokoonpanot vaihtelevat lapsi- ja sekakuorosta sooloää-
niin. Esimerkiksi From the Grammar of Dreams (Unien kieliopista, 1988) on kir-
joitettu kahdelle sopraanoäänelle, ja sopraanolaulusarjasta Quatre instants (Neljä 
hetkeä, 2002) on olemassa piano- ja orkesteriversiot. Suurin osa lauluista on kir-
joitettu naisäänelle (erityisesti sopraanolle) ja säveltäjän koko vokaalituotannosta 
vain kolme laulua on kirjoitettu miesäänelle, toisin sanoen baritonille. Saariaho 
on kertonut kirjoittavansa mieluiten naisäänelle, koska se on hänen ”oma äänensä,

57 Teosten välisten tarkempien sukulaissuhteiden erittely on kuitenkin jo toisen tutkimuksen 
aihe.

�

�
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naisen ääni” (Hautsalo 2000a: 20). Edellä mainitut  kolme baritonilaulua Caliban’s 
Dream (1992), Prospero’s Vision (2002) ja Ferdinand’s Confort (2004) sekä sopraa-
nolle kirjoitetut Miranda’s Lament (1997/1999) ja Ariel’s Hail (2000) Saariaho on 
nimennyt yläotsikolla Shakespeare-laulut, sillä niiden runot ovat peräisin William 
Shakespearen (1564–1616) The Tempest Songs -kokoelmasta. Myös Eino Leinon 
(1878–1926) teksteihin kirjoitetut teokset ovat saaneet yhteisnimen Leino-laulut. 
Niihin lukeutuvat Iltarukous (2000), Sua katselen (2004–2005) ja Sydän (2006). 

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, Saariaho on valikoinut laulujensa tekstit pää-
asiassa klassikkokirjailijoiden teoksista. Muita Saariahon käyttämiä runoilijoita 
ovat jo mainittu Södergran sekä Mika Waltari, Solveig von Schoultz, Eeva-Liisa 
Manner, Gunnar Björling, Sylvia Plath, T.S. Elliot, Guillaume Apollinaire, Paul 
Éluard ja Friedrich Hölderlin. Sanna Iitti (2005: 128) on todennut, että erityisesti 
opiskeluaikoinaan Saariaholle tärkeä samastumiskohde miesvaltaisessa säveltä-
jäyhteisössä eivät olleet miessäveltäjät, vaan ennen kaikkea naiskirjailijat, kuten 
Virginia Woolf ja Plath (ks. myös Moisala 2000). 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että baletti Maa, syventyminen vokaaliteok-
siin 1990-luvun puolivälistä alkaen sekä vokaaliteoksissa käytetty uudentyyppinen 
melodisuus valmistivat tietä oopperalle Kaukainen rakkaus. Samalla kun Kaukai-
nen rakkaus huipensi Saariahon tuotannon vuoteen 2000, sitä voidaan pitää al-
kuna uudelle vaiheelle säveltäjän työssä. Tämä vaihe on merkinnyt yhä kasvavaa 
kiinnostusta suurimuotoisiin näyttämöteoksiin. Kaukaista rakkautta seurasikin 
toinen kokoillan oopperateos, sodan kauhuista naisen näkökulmasta kertova kak-
sinäytöksinen Adriana Mater58 (2006) sekä puolinäyttämöllinen, säveltäjän passi-
oksi nimeämä Le passion de Simone (2006), joka tarkastelee ranskalaisen fi losofi n 
ja toisinajattelijan, Simone Weilin ajattelua.59 

Varhaisista lauluista alkaen Saariahon vokaalituotantoa on määrittänyt rakkau-
den teema. Tätä teemaa säveltäjä on jollain tavoin käsitellyt lähes kaikissa vokaali-
teoksissaan. Laajemmista teoksista Château de l’âme valottaa muun muassa äidin 
rakkautta lapseen sekä rakastavaisten välistä rakkautta. Äidinrakkaus on myös yksi 
Adriana Materin kantavista teemoista. La Passion de Simone puolestaan tarkastelee 
ihmisen rakkautta Jumalaan. Lonhinssa esiintyvä ajatus kaukana olevasta rakas-
tetusta laajenee oopperassa Kaukainen rakkaus syvälliseksi kaukaisen rakkauden 
kuvaukseksi. 

2.1.1 Säveltäjän esteettinen tausta ja suhde oopperaan 
taidemuotona

Kaija Saariahon yhteydessä käytetään yleisesti termiä modernisti ja hänen
musiikkiaan on luonnehdittu modernistiseksi (ks. esim. Korhonen 2007: 163, 
164). Modernistit voidaan Suomessa jakaa kolmeen sukupolveen (Heiniö 1999:

58 Ooppera sai kantaesityksensä 3. huhtikuuta 2006 Pariisissa Opéra National de Paris Bastille 
-talon suurella näyttämöllä. Kantaesityksen piti olla jo 31. maaliskuuta 2006, mutta se siirtyi 
näyttämötyöntekijöiden lakon vuoksi. 
59 Teos sai kantaesityksensä Wienin musiikkijuhlilla kesällä 2006.
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22).60 Heiniön (emt.: 22) mukaan ensimmäiseen kuuluvat esimerkiksi Aarre Me-
rikanto, Ernest Pingoud ja Väinö Rautio, toiseen taas Paavo Heininen, Usko Meriläi-
nen ja Erik Bergman. Saariaho sijoittuu näistä kolmanteen yhdessä Jukka Tiensuun, 
Magnus Lindbergin ja Jouni Kaipaisen kanssa.61 Kolmannen modernistipolven ak-
tiivinen kausi alkoi Heiniön (emt.: 22) mukaan vuoden 1980 tienoilla.

Saariahon säveltäjäntyön esteettiset lähtökohdat määrittyivät jo hänen opiske-
luaikanaan 1970-luvun lopulla. Kuten aiemmin on todettu, Saariaho opiskeli Sibe-
lius-Akatemiassa Paavo Heinisen, toisen sukupolven edustajista tinkimättömim-
män modernistin johdolla. Lisäksi Saariaho oli perustamassa pääasiassa nuorista 
muusikoista koostuvaa, radikaalia Korvat auki -yhdistystä,62 johon kuuluivat myös 
Eero Hämeenniemi (ensimmäinen puheenjohtaja), Magnus Lindberg, Tapani 
Länsiö, Jouni Kaipainen, Olli Kortekangas sekä Esa-Pekka Salonen (ks. esim. Hei-
niö 1995: 433; Korhonen 2007: 174–175).63 Vuonna 1977 perustetun yhdistyksen 
ohjelmaan kuului – kuten eurooppalaiseen modernismiin oli kuulunut jo vuosi-
kymmeniä aiemmin – kansallisen itseriittoisuuden arvostelu sekä kansainvälisen 
kehityksen saavuttamisen vaatimukset (Heiniö 1995: 434). Kuten Heiniö (1995) 
toteaa, nuori sukupolvi koki, ettei ”sen enempää heidän kuin kansainvälistenkään 
modernistien musiikille tuntunut löytyvän tilaa” (emt.: 434). 

Korvat auki -yhdistyksen suomalaista musiikkikulttuuria kohtaan esittämä po-
leeminen kritiikki kohdistui ennen kaikkea oopperaan, joka nähtiin luutuneena
ja vanhanaikaisena taidemuotona.64 Yhdistyksen piiristä syntyi myös alun perin

60 Modernin kaudet suomalaisessa musiikissa Heiniön (1999: 22) mukaan ovat ensimmäinen 
kausi n. 1915–1930, toinen kausi n. 1945–1965 ja kolmas kausi n. 1980–. 
61 Samantyyppistä jaottelua käyttää myös Kimmo Korhonen (2007), joka kuitenkin puhuu 
1980-luvulla aloittaneista kolmannen polven modernisteista uusmodernisteina tai modernismin 
uutena aaltona.
62 Saariaho toimi myös yhdistyksen puheenjohtajana 1970–1980-lukujen vaihteessa (Heiniö 
1995: 462).
63 Korvat auki -yhdistyksen jäsenistä kaikki Salosta ja Kortekangasta lukuun ottamatta olivat 
Paavo Heinisen oppilaita (Heiniö 1995: 433).
64 Eurooppalaisessa avantgardessa erityisesti oopperaan suhtauduttiin kriittisesti. Kuten Heiniö 
(1989: 67) mainitsee, esimerkiksi Pierre Boulez ilmaisi oopperakielteisen näkemyksensä jyrkällä 
iskulauseella ”Räjäyttäkää oopperatalot ilmaan!”. Vaikka tämä julistus esitettiin pamfl etissa ja oli 
tarkoitettu provokatiiviseksi, se heijastaa myös laajemmin modernismin estetiikkaa, jossa vanho-
ja arvoja ylläpitäväksi koettuun oopperaan suhtauduttiin kriittisesti. Esimerkiksi György Ligeti 
kommentoi suhdettaan oopperaan vuonna 1971: ”En voi enkä halua kirjoittaa perinteistä oop-
perateosta. Minulle ooppera lajityyppinä on epäolennainen tänään – se kuuluu historialliseen 
ajanjaksoon, joka poikkeaa täysin tämänhetkisestä tilanteesta säveltämisessä” (ks. Griffi ths 1981: 
248). Myös Ligeti kirjoitti myöhemmin näyttämöteoksen Suuri makaaberi (1978/1997), joka on 
kuitenkin perinteisemmän oopperan parodia. Toisaalta monet säveltäjät eivät sivuuttaneet oop-
peraa täysin vaan pyrkivät etsimään uusia näyttämöllisen musiikin muotoja hyläten yläotsikon 
ooppera (ks. esim. Heiniö 1989: 67; Stoïanova 2006: 110). Luigi Nono käytti näyttämöteoksissaan 
Intolleranza (1960) ja Al gran sole carico d’amore (1975) alaotsikkoa azione scenica (ks. esim. Grif-
fi ths 1995: 190). Suomessa esimerkiksi Paavo Heinisen Silkkirummun (1984) alaotsikko mää-
rittyy konsertoksi ja Kalevi Ahon Avaimen (1979) alaotsikko näyttämölliseksi monologiksi (ks. 
myös Heiniö 1989: 68). Kokonaisuudessaan Silkkirummun otsikko kuuluu ”Konsertto laulajille, 
soittajille, liikkeille, kuville, sanoille...” (ks. esim. www.fi mic.fi /heininen). Erik Bergmanin Sa-
mothrake Op. 69 on alaotsikon mukaan ”musiikkidramaattinen kohtaus kertojalle, sekakuorolle, 
kontrabassolle, kahdelle trumpetille, kahdelle pasuunalle, lyömäsoittimille ja koreografi alle”. 



26

halventavaksi tarkoitettu, myöhemmin musiikkikieleen vakiintunut termi kar-
valakkiooppera.65 Käsitteellä viitattiin aiheiltaan suomalaiskansalliseen, uusto-
naaliseen oopperatyyliin, jonka edustajina pidettiin Aulis Sallisen Punaista viivaa 
(1978) ja Joonas Kokkosen Viimeisiä kiusauksia (1975). (Ks. Heiniö 1995: 434, 
1999: 32–37.)

Uransa alkuvaiheessa myös Saariaho suhtautui kriittisesti oopperaan taide-
muotona. Haastattelussa vuonna 1984 hän totesi pitävänsä ennen kaikkea sinfo-
niaa, mutta myös oopperaa ”menneenä taidemuotona” (Lehtonen 1984: 49). Saa-
riahon kanta poikkesi kuitenkin jyrkimmistä Korvat auki -yhdistyksen jäsenten 
näkemyksistä, sillä hän ei täysin sulkenut pois oopperan säveltämisen mahdolli-
suutta. Samassa haastattelussa Saariaho arveli, että ”omalla kohdallani se [ooppe-
ra] merkitsisi ehkä jonkinlaista multimediaa…” (Lehtonen 1984: 49). Ajatukseen 
multimediasta säveltäjä on palannut useaan otteeseen myös myöhemmin, painok-
kaimmin baletin Maa yhteydessä (ks. Hautsalo 2003b). 

Jos multimedia määritellään kaksitasoisesti Cookin (2000: v) tapaan, siihen 
kuuluvat yhtäältä musiikkivideot, elokuva, TV-mainokset ja CD-ROM-formaatti, 
toisaalta laulumusiikki, ooppera ja baletti. Robert P. Morgan (1991) puolestaan 
määrittelee nykymusiikkiteatterin yhteydessä multimedian muodoiksi, joissa yh-
distetään vokaali- ja instrumentaaliesityksiä muuhun taiteelliseen ilmaisuun, ku-
ten näyttelemiseen, tanssiin, mimiikkaan, elokuvaan tai dioihin. Tässä ei Morganin 
mukaan ole mitään uutta sinänsä, sillä jo 1900-luvun alussa Skrjabin käytti väriur-
kuja ja Milhaud elokuvaa musiikkiin yhdistyneenä. Vaikka multimediateoksia on 
siis tehty jo kauan, itse multimedia-termi tai sekoitettu media (engl. mixed media), 
kuten sitä on myös kutsuttu, on otettu käyttöön vasta viime aikoina. Tällöin on 
myös alettu yhdistää erilaisia taiteellisia ulottuvuuksia uudella tavalla, jolla ei ole 
juurikaan tekemistä perinteisten draamallisten genrejen kanssa. (Emt.: 448–449.) 

Ennen kaikkea 1980-luvulla Saariaho kirjoitti musiikkia monitaiteellisiin pro-
jekteihin.66 Vaikka 1980–1990-luvun taitteessa syntynyt Maa-baletti voidaan las-
kea edellä mainitun perinteisemmän multimedian piiriin, Saariaho on käyttänyt 
multimediaa myös uusilla Morganin (1991) mainitsemilla tavoilla. Niihin kuuluu 
Saariaholla myös laajamittainen elektroniikan käyttö alkaen esiäänitetystä nauha-

65 Mutta ajat muuttuvat ja aatteet muuttavat muotoaan. Se, mitä tapahtui Euroopan mittakaa-
vassa, tapahtui – tosin huomattavasti myöhemmin – myös meillä. Samoin kuin aikanaan musii-
killisena kauhukakarana ja radikaalina tunnettu Pierre Boulez alkoi johtaa oopperateoksia 1960-
luvulla ottaen vastaan kapellimestarintehtäviä jopa Wagnerin perintöä vaalivilla Bayreuthin 
musiikkijuhlilla, pian myös Suomessa Korvat auki -yhdistyksen piirissä oltiin valmiita loiven-
tamaan mielipiteitä oopperataiteesta. Yhdistyksen jäsenistä moni onkin viime vuosikymmenten 
aikana löytänyt tiensä oopperan pariin. Asenteiden muuttumista lienee nopeuttanut myös nuo-
ren modernistipolven esikuvan ja opettajan, Heinisen ryhtyminen oopperasäveltäjäksi, minkä 
tuloksena syntyivät Silkkirumpu (1984) ja Veitsi (1989). Silkkirummussa Heininen pitäytyy pe-
rinteisen narratiivisen oopperailmaisun ulkopuolella tukeutumalla oopperansa dramaturgiassa 
ei-länsimaiseen ratkaisuun, japanilaiseen nō-teatteriin. Nō-teatterin keinovaroja käyttivät myös 
monet eurooppalaiset avantgarde-säveltäjät (ks. myös Griffi th 1981: 249).
66 Tällainen on esimerkiksi Marikki Hakolan ohjaama multimediateos Piipää (1987). Teos on 
sävelletty yhteistyössä Jean-Baptiste Barrièren kanssa. Tekstin teokseen on kirjoittanut Jouni 
Tommola. (www.fi mic.fi /saariaho.) 
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materiaalista reaaliaikaisiin äänenmuokkausmenetelmiin. Nauhateoksessa Study 
for Life (1981) on mukana myös valoelementti, ja säveltäjä suunnitteli myös tuok-
sujen lähettämistä katsomoon esitystilanteessa (Hautsalo 2003b). Nauhamusiikkia 
sisältyy myös esimerkiksi teokseen Kollisionen (1984), yhteistyössä Jean-Baptiste 
Barrièren kanssa toteutettuun Piipäähän (1987) sekä Joakim Grothin Skotten i 
Helsingfors -näytelmään vuodelta 1983. Toisaalta Saariahon teosluettelo sisältää 
myös ääni-installaatioita (La Dame à la licorne, 1993), joita voidaan pitää myös 
multimediana. Piipää jopa määritellään teosluettelossa ”multimediashow’ksi” 
(www.fi mic.fi /saariaho).

Saariahon teoksia kokonaisuudessaan tarkasteltaessa voi todeta, että multi-
medialla on hänen tuotannossaan välittäjän asema: sen avulla säveltäjä pääsi to-
teuttamaan ”ulkomusiikillisia”67 mieltymyksiään 1980-luvun oopperakielteisessä 
ilmastossa. Samalla se oli hänelle myös tapa tutustua musiikkiteatterissa tarvitta-
viin ilmaisullisiin keinovaroihin. Multimedianäkökulma liittyy myös oopperaan 
Kaukainen rakkaus. Oopperan luonnoksista käy ilmi, että vielä melko myöhäisessä 
vaiheessa Saariaho suunnitteli oopperansa yhdeksi elementiksi elokuvaa, sillä sä-
veltäjä on merkinnyt 28. joulukuuta 1997 päivättyyn luonnokseen merimatkan 
yhteyteen ”fi lm” (Saariaho 1995–1999).68 

Säveltäjän ambivalenttia suhdetta oopperataiteeseen valottaa myös hänen kiin-
nostuksensa yhteen yksittäiseen teokseen, Wagnerin Tristan ja Isolde -oopperaan, 
joka on merkinnyt Saariaholle muun muassa taiteellista innoittajaa. Haastattelussa 
keväällä 2000 ennen syksyn kantaesitystä Saariaho tuo ensinnäkin esiin Tristanin 
ja Kaukaisen rakkauden väliset temaattiset yhteydet. Temaattisilla yhteyksillä hän 
viittaa teosten yhteneväisiin juoniin, mutta epäröi sen sijaan puhuttaessa musii-
killisista yhtymäkohdista. (Hautsalo 2000a: 18.) Samassa haastattelussa säveltäjä 
tarkentaa Tristanin merkitystä säveltäjäntyölleen:

 Olen aina rakastanut Tristania, enkä oikeastaan voi tietää, kuinka paljon se kuuluu 
omasta musiikistani. Työhuoneeni seinällä on riippunut vuodesta 1978 yksi Trista-
nin sivu, jota vuosien varrella olen vilkaissut eri silmillä. Kun aloin kirjoittaa Clé-
mencen musiikkia katsoin taas seinällä roikkuvaa, haalistunutta, nyt jo parikym-
mentä vuotta vanhaa huoneentaulua. Siinä rakastavaiset laulavat saksaksi “Isolde, 
Tristan, Geliebte!”. Juuri sillä hetkellä olin yrittänyt sisäistää eri vokaalien paikat 
kurkussani ja mietin sillä kertaa pitkään Wagnerin korkealle kirjoitettuja i-vokaale-
ja. (Hautsalo 2000a: 18; ks. myös Saariaho 2006: 131.)

67 Saariaho käyttää termiä ulkomusiikillinen vuonna 2000 haastattelussa, jossa hän kertoo esi-
koisoopperan syntytaustasta (Hautsalo 2000a: 17). Saariaho toteaa, että ”[e]nsimmäinen oop-
peraan liittyvä huomioni oli se, että oopperatalot ovat työpaikkoina kiinnostavia, varsinkin 
kun ottaa huomioon ulkomusiikilliset intressini” (emt.: 17). Tässä yhteydessä on syytä tuoda 
esiin myös se, että Saariaho opiskeli Taideteollisessa korkeakoulussa ennen ammattimaisia mu-
siikinopintojaan. Tämä kertoo kiinnostuksesta visuaaliseen ja ”ulkomusiikilliseen”, mikä poik-
kesi modernismin ideologian mukaisesta absoluuttisesta musiikkikäsityksestä. Myös Saariahon 
musiikin vastaanotossa viitataan jatkuvasti ”visuaaliseen”. Esimerkiksi feministisesti orientoinut 
Sanna Iitti (2005: 132) kysyy, ovatko ”korostuneet visuaaliset ja kaunokirjalliset impulssit Saari-
ahon musiikkiajattelussa johdonmukaista seurausta hänen haluttomuudestaan samaistua kano-
niseen perinteeseen”. 
68 Säveltäjän kirjoittajalle antama luonnoksen kopio, joka on kirjoittajan hallussa. 
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Nuottiesimerkki 3. Saariahon säveltäjäntyötä innoittanut Richard Wagnerin Tristan ja Isolde -oop-
peran suuren rakkauskohtauksen alku (Wagner 1989: 139).
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Säveltäjän haastattelussa mainitsema katkelma paikallistuu Tristanin toisen 
näytöksen toisen kohtauksen alkuun, josta käynnistyy päähenkilöiden välinen 
ekstaattinen rakkauskohtaus (ks. Wagner 1989: 139) (ks. nuottiesimerkki 3).

Vaikka tässä tutkimuksessa ei haeta tapoja, joilla esimerkiksi Tristan ja Isolde 
on mahdollisesti vaikuttanut Kaukaisen rakkauden muotoutumiseen, keskustelu 
Tristanista Kaukaisen rakkauden yhteydessä on perusteltua muutenkin kuin sävel-
täjän innoittajana. Oopperoissa on monia yhtymäkohtia, joista selkein näyttäytyy 
niiden monilta osin yhteneväisissä juonissa. Lisäksi teoksia yhdistää kulttuurihis-
toriallinen ajankohta, ritariaika sekä loppuratkaisut.69 Näihin palataan myöhem-
missä luvuissa. 

Vaikka Saariaho jakoi Korvat auki -yhdistyksen piirissä 1970–80-lukujen vaih-
teessa esitetyt kriittiset näkemykset oopperataiteesta,70 hänen suhteensa genreä 
kohtaan muuttui 1990-luvun alussa. Monista taiteista koostuvalla multimedialla 
on ollut merkittävä asema Saariahon tuotannossa ennen kaikkea sillanrakentajana 
konstruktiivisten instrumentaaliteosten ja tekstiulottuvuuden sisältävien vokaali-
teosten välillä. Multimedian käyttö Saariahon uralla valmisti tietä kohti monista 
taiteista koostuvan taideteoksen, oopperan säveltämistä. 

2.1.2 Oopperatilauksen vaiheet

Saariahon tuotannossa vokaali- ja näyttämöteosten aika alkoi 1980–1990-lukujen 
orkesteri- ja kamarimusiikkipainotteisen vaiheen jälkeen.71 Kuten on aiemmin to-
dettu, 1990-luvun alussa häneltä tilattiin ensimmäinen näyttämöteos, kokoillan

69 Kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta Tristania voi pitää esimerkiksi Kaukaisen rakkauden 
subtekstinä. Subtekstin käsite liittyy kirjallisuudentutkimuksessa intertekstuaalisuuden ongelma-
kenttään, jossa sillä tarkoitetaan jo olemassa olevaa tekstiä, joka tulee esiin uudessa tekstissä. Ter-
mi on peräisin venäläiseltä Kiril Taranovskilta (ks. esim. Tammi 1991: 60–70; Hosiaisluoma 2003: 
881). Gérard Genetten (1982) terminologiassa vastaavaa ilmiötä nimitetään hypotekstiksi, jol-
loin hypotekstiä muunteleva uusi teksti on nimeltään hyperteksti. Kaukainen rakkaus muodos-
taa yhden Tristan ja Isolde -oopperan hyperteksteistä. Muita Kaukaisen rakkauden hypotekstejä 
ovat Raamattu ja Jaufré Rudelin Lanquan li jorn -runo sekä hänestä kertova vida-elämänkerta. 
(Hautsalo 2006b: 55–72.) Genette tarkentaa Palimpsests-teoksessaan erilaisia kirjallisten teosten 
muuntamisen tapoja eli sitä miten hypotekstit muuntuvat hyperteksteiksi. Tätä muuntumispro-
sessia voidaan kuvata laajentamisen (augmentation) tai supistamisen (reduction) kautta (Genette 
1997: 228). Alun perin Jaufré Rudelin vida on lyhyt, suorasanainen kertomus. Kaukaisen rak-
kauden libretossa vida on kuitenkin muuntunut oopperan tekstiksi – toisin sanoen oopperassa 
Maalouf on muokannut tekstistä vidaa huomattavasti laajemman kokonaisuuden. Puolen sivun 
mittainen teksti on Maaloufi n käsissä kasvanut suurimmillaan 89-sivuiseksi. Mutta Genetten 
hypertekstuaalisuuden näkökulmasta vidan muuntuminen on vieläkin tarkemmin määriteltä-
vissä. 1200-luvulta peräisin oleva vida laajentuu moninkertaiseksi. Kaukaisen rakkauden libretto 
merkitseekin ekspansiota (expansion), joka on laajentamisen alalaji (Genette 1997: 260).
70 Myöhemmin yhdistyksen muiden jäsenten vihamielinen suhde oopperaan on muuttunut. 
Esimerkiksi Kortekankaan teosluetteloon sisältyy useita kokoillan oopperateoksia (ks. www.
fi mic.fi /kortekangas), Salosella ja Kaipaisella oopperat ovat work in progress -vaiheessa. Länsiö 
on säveltänyt yhden oopperan (Sulka, 2000). Ainoastaan Magnus Lindberg ei edelleenkään ole 
kirjoittanut oopperateosta (ks. esim. www.fi mic.fi /lindberg).
71 Tuolloin syntyi muun muassa säveltäjän ensimmäinen laaja orkesteriteos, diptyykiksi kutsut-
tu teospari Du cristal ...à la fumée (1990/1991). (Diptyykin musiikkianalyysista, ks. Brech 1999.)
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balettiteos Maa. Tilaajana oli Suomen Kansallisooppera, ja kantaesitys nähtiin 
Kansallisoopperan silloisessa toimitilassa, nykyisessä Aleksanterin teatterissa 31. 
lokakuuta 1991. Pari vuotta kantaesityksen jälkeen Kansallisoopperan johtaja 
Walton Grönroos (1939–1999) ehdotti Saariaholle oopperateoksen kirjoittamis-
ta. Grönroosin kausi Kansallisoopperassa kuitenkin päättyi vuonna 1996, eivätkä 
suunnitelmat oopperan tilaamisesta Saariaholta toteutuneet. (Beyer 2000: 311; 
Hautsalo 2000a: 17–18.) 

Toinen tärkeä kimmoke oopperan säveltämiseen Maa-baletista saatujen koke-
musten lisäksi oli Saariahon mukaan Olivier Messiaenin Pyhä Fransiskus Assisi-
laisen näkeminen Salzburgin musiikkijuhlilla vuonna 1992. (Ks. esim. Korhonen 
2000: 16; Michael 2000: ei sivunumeroa; Hautsalo 2004: 10.) Säveltäjä koki Mes-
siaenin oopperan ”oratoriomaisuuden” ja ”tapahtumakentän minimaalisuuden” 
vapauttavana verrattuna perinteisempään oopperaan (Hautsalo 2003b).

Salzburgin musiikkijuhlilla on muutenkin ollut merkittävä osuus siinä, että 
Saariahosta tuli oopperasäveltäjä.72 Musiikkijuhlien johtajana vuosina 1990–2001 
(ks. esim. www.salzburgfestival.at) toiminut uudistusmielinen Gérard Mortier tila-
si Saariaholta ensin jo aiemmin mainitun Château de l’âme -teoksen, joka sai kan-
taesityksensä Salzburgin juhlilla vuonna 1995. Samoin Mortier liittyy myös Kau-
kaisen rakkauden syntyyn. Kun Saariaho etsi oopperalleen esitysfoorumia, häntä 
kehotettiin esittelemään Mortierille suunnitelmansa. Johtaja innostui välittömästi 
ja tilasi oopperan (Beyer 2000: 311; Hautsalo 2000a: 18; Korhonen 2000: 16.) Mor-
tierin merkitys lienee suuri, sillä Saariaho on omistanut oopperan hänelle.

Aikaa Kaukaisen rakkauden varsinaiselle sävellystyölle jäi vähän, sillä elokuuksi 
2001 suunniteltua kantaesitystä jouduttiin aikaistamaan vuodella. Sävellystyölle 
varattua aikaa lyhensi myös se, että säveltäjä oli lupautunut kirjoittamaan orkes-
teriteoksen Oltra mar New Yorkin fi lharmonikoille vuoden 1999 lopulla odottaes-
saan Kaukaisen rakkauden librettoa valmistuvaksi. (Hautsalo 2000a: 18.) Oopperan 
partituurin viimeisellä sivulla oleva päiväys kertoo, että työ valmistui 22. maalis-
kuuta 2000, noin neljä kuukautta ennen kantaesitystä (Saariaho 2000b: 440).

72 Salzburgin musiikkijuhliin liittyy myös eräs Saariahon vokaalimusiikin näkökulmasta tärkeä 
yksityiskohta. Sen lisäksi, että Saariahon vuonna 1992 Salzburgissa näkemä produktio Messiae-
nin Fransiskuksesta merkitsi keskeistä sysäystä hänen oman oopperansa säveltämiselle, Fransis-
kuksessa  hän myös kuuli ensimmäisen kerran sopraano Dawn Upshaw’ta, joka lauloi Messiaenin 
oopperassa Enkelin roolin. Upshaw’sta on myöhemmin tullut Saariaholle tärkeä solisti, sillä hän 
on ollut kantaesittämässä Saariahon vokaaliteoksia Château de l’âme (1995) ja Lonh (1996). Li-
säksi Upshaw’lla on Saariahon mukaan ollut aktiivinen rooli Kaukaisen rakkauden sopraano-
osuuden muotoutumisessa (Hautsalo 2000a: 20). Hän on myös laulanut Kaukaisen rakkauden 
Clémencen roolia kaikissa Sellarsin ohjaamissa tuotannoissa.
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2.2 Trubaduuri Jaufré Rudelin tarina kaunokirjallisuudessa ja 
Kaukaisen rakkauden libretossa 

Oopperan Kaukainen rakkaus libretto perustuu kahteen trubaduuri Jaufré Rude-
liin viittaavaan kirjalliseen lähteeseen; yhtäältä Jaufrén omaan Lanquan li jorn -ru-
noon sekä toisaalta hänestä jälkikäteen kirjoitettuun lyhyeen, osittain fi ktiiviseen 
vida-elämäkertaan (ks. luku 1). Elämäkerran teemana on ajatus rakkaudesta, jota 
ei voi saavuttaa. Jaufrén elämäntarina ja siihen sisältyvä saavuttamattoman rak-
kauden teema on kulkeutunut läpi eurooppalaisen kirjallisuuden oopperalibretok-
si monien muodonmuutosten ja erilaisten sovitusten kautta. Francesco Petrarca
(1304–1374) mainitsee sonetissaan Jaufré Rudelin, joka ”purjein ja airoin lähti 
etsimään kuolemaansa” (Haapanen-Tallgren [1925]: 69).73 Vuonna 1575 Jaufré 
Rudelin tarinan julkaisi Jehan de Notredame trubaduurien elämänkertojen yhtey-
dessä (emt.: 69). Erityisesti tarina kuitenkin viehätti romantiikan kirjailijoita. Al-
gernon Charles Swinburne (1837–1909), Giosuè Carducci (1835–1907) (runo ni-
meltä Jaufré Rudel), Ludvig Uhland (1787–1862) (balladi Rudello), Heinrich Heine 
(1797–1856) (romanssi Geoffroy Rudel und Melisande von Tripoli) ja Stendahl eli 
Henry Beyle (1783–1842) ovat tehneet tarinasta omat toisintonsa. (Ks. esim. Haa-
panen-Tallgren [1925]: 76–86; Wolf & Rosenstein 1983: 95, 102–107.) 

Saavuttamattoman rakkauden teema kulkeutui myös romantiikan saksalaiseen 
runouteen, vaikka se ei enää henkilöitynytkään Jaufré Rudeliin. Tällöin siitä tuli 
myös romanttisen lied-musiikin keskeinen aihepiiri (ks. myös Välimäki 2005: 15, 
238). Kaukaista rakkautta käsitteleviä runoja ovat säveltäneet niin Franz Schubert, 
Robert Schumann kuin Hugo Wolf – ja varsinaisia romantikkoja edeltäen muun 
muassa Ludwig van Beethoven laulusarjallaan An die Ferne Geliebte Op. 98 (1816, 
Kaukaiselle rakastetulle). Schumannin Dichterliebe-laulusarja Op. 48 (1840) Hein-
rich Heinen tekstiin noudattelee jopa kokonaisjuonensa tasolla trubaduurilyriik-
kaan sisältyvää kaukaisen rakkauden teemaa: aloituslaulu Wunderschöne Monat 
Mai (1. laulu) sisältää luonnonkuvauksen, Aus meinen Tränen spriessen (2. laulu) 
lyyrisen kaipauksen satakielineen. 

Jaufrén tarina löysi tiensä myös puhenäyttämölle 1800-luvun lopulla, jolloin 
sen sovitti näytelmäksi symbolistikirjailija Edmond Rostand (1868–1918). Hänen 
La Princesse lointaine -näytelmänsä (1895) tapahtumat kiertyvät ”Uniratsastajan” 
(saksa. Ritter des Traums) ja ”Mélisenden” ympärille (ks. myös Oberhuber 2003: 
58). Jaufrén tarinaa on kerrottu myös 1900-luvulla. Omat tulkintansa siitä ovat 
tehneet runoilijat Paul Blackburn ja Ezra Pound. Populaarikirjallisuuden puolella 
Jaufrén tarinaan viitataan brittiläisen P. D. Wodehousen kirjassa Pulmallinen vii-
konloppu (1939). Myös romaanitaiteesta löytyy kaukaisen rakkauden kuvauksia. 
Umberto Econ Baudolinossa trubaduurirakastajan hahmon on saanut frankkilais-
ta alkuperää oleva Abdul, joka sommittelee kaukaista prinsessaa ylistäviä lauluja 
(Eco 2002: 84–86). Oopperakirjallisuudessa tarina esiintyy ennen Saariahon teosta

73 Haapanen-Tallgren ([1925]: 69) kiinnittää huomiota myös siihen, ettei Dante, joka mainitaan 
ensimmäisenä trubaduurien tekstejä kirjallisuudenhistorian näkökulmasta tarkastelleena oppi-
neena, mainitse lainkaan Jaufré Rudelia. Jos Dante olisi tuntenut Jaufrén runoja, Jumalallisessa 
näytelmässä olisi Haapanen-Tallgrenin (emt.: 69) mukaan ”yksi ihana episodi lisää”. 
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1600-luvun alussa. Claudio Monteverdin pienoisooppera Combattimento di Tan-
credi e Clorinda (n. 1626) perustuu Torquato Tasson runoelmaan ristiretkeläisestä 
ja muslimitytöstä.74 (Ks. myös Seebass 2003: 71.)

Saariaho on kertonut löytäneensä Jaufré Rudelin tarinan Jacques Roubaud’n 
teoksesta La fl eur inverse: L’art des troubadours (1986) (Hautsalo 2000a: 17), joka 
koostuu trubaduurirunojen ranskankielisistä käännöksistä sekä selityksistä. Tämä
tapahtui jo vuonna 1993 (Iitti 2002: 9). Säveltäjä vaikuttui Roubaud’n teoksesta 
ja sen aihepiiristä siinä määrin, että pyysi tätä myös suunnitteilla olevan ooppe-
ransa libretistiksi. Kirjailija tekikin joitakin luonnoksia librettoa varten vetäytyen 
kuitenkin myöhemmin projektista (Hautsalo 2000a: 18; Hautsalo 2003a). Libre-
tistiksi valittiin uusi henkilö, juuriltaan libanonilainen, Ranskassa asuva romaa-
nikirjailija Amin Maalouf.75 Maalouf tuli projektiin mukaan niin myöhäisessä 
vaiheessa, että Saariahon joutui odottamaan libreton valmistumista (ks. esim. 
Hautsalo 2000a: 18). 

Saariaho paneutui huolellisesti oopperansa aihevalintaan (ks. esim. Huter 
2003: 87) ja halusi itse vaikuttaa libreton lopulliseen asuun.76 Yhteistyö säveltäjän 
ja libretistin välillä olikin tiivistä (Hautsalo 2003b). Saariaho kuvaa haastattelussa 
työskentelyään kirjailija Maaloufi n kanssa: 

 Teimme paljon yhteistyötä [Maaloufi n kanssa]. Hän oli todella kiinnostunut toi-
veistani ja näkemyksistäni. […] Hän kirjoitti ensimmäisen version ja sitä luettiin 
läpi. Amin pyysi minua merkitsemään kaikki asiat, jotka minua todella kiinnostivat 
ja [ne], jotka kiinnostivat vähemmän sekä myös ne, joita en voisi käyttää. Sitten 
Amin muokkasi librettoa edelleen. Hän myös luki tekstit, joita olin käyttänyt mu-
siikissani [aiemmin] ja kuunteli paljon musiikkiani. […] Siten siitä tuli teksti [oop-
peraani]. Hirveän vähän siinä oli muutettavaa, kun aloin sitä säveltää. 

 (Pennanen 2000; ks. myös Huter 2003: 82–83.)

74 Monteverdin Combattimento di Tancredi e Clorinda liittyy Kaukaiseen rakkauteen myös sikäli, 
että siinäkin esiintyy sekä ristiretki- että pyhiinvaellusteema. Tasson runoelman ja Maaloufi n 
libreton yhteyksistä, ks. Seebass 2003: 72–73.
75 Maalouf on kirjoittanut libreton myös Saariahon toiseen oopperaan, Adriana Materiin (2006) 
sekä runot Saariahon Quatre instants -laulusarjaan vuodelta 2002. Neljä runoa – Attente (Odo-
tus), Douleur (Tuska), Parfum de l’instant (Hetken tuoksu) ja Résonances (Heijastuksia) – sivua-
vat Kaukaisen rakkauden libreton aihepiiriä. Neljäs Maaloufi n ja Saariahon yhteistyöprojekti on 
passio La Passion de Simone (2007).
76 Monet oman aikamme säveltäjät ovat kertoneet, että sopivan libreton löytäminen ooppera-
teosta varten on ollut aikaa vievää ja vaativaa työtä. Esimerkiksi Erik Bergman (1995) kertoo 
Det Sjungande Trädet -oopperansa libreton valinnasta: ”Ei se ollut mitenkään helppoa löytää 
libretoksi sopivaa kertomusta; etsin pitkään, rämmin läpi maailmankirjallisuutta, mutta sisälläni 
oli koko ajan ajatus jostakin myyttisestä, ja tällä tiellä päädyin yhdessä Bo Carpelanin kanssa kan-
sansatuun Prinssi Hattu, maan alla asuja” (emt.: 218). Bergmanin ajattelutapa kertoo libreton 
tärkeydestä nykysäveltäjille. Kuvaavaa myös on, että Bergman valitsi libretistikseen ansioituneen, 
kokeneen kirjailijan. Toisaalta jotkut säveltäjät, kuten esimerkiksi Einojuhani Rautavaara on 
Wagnerin esikuvaa seuraten kirjoittanut itse librettonsa Apollo contra Marsyas -oopperaa (1970) 
lukuun ottamatta (ks. esim. www.fi mic.fi /rautavaara).
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Maalouf oli luonteva valinta trubaduuriaiheisen ja ristiretkiä sivuavan oopperan 
libretistiksi, sillä hän on käsitellyt teoksissaan laajasti keskiaikaa sekä perehtynyt 
Lähi-idän historiaan. Kaukaisen rakkauden libretto on Maaloufi n ensimmäinen 
oopperalibretto. Maalouf nousi suuren yleisön tietoisuuteen voitettuaan Ranskan 
arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon Prix de Goncourt’n vuonna 1993 teoksel-
laan Le rocher de Tanios (Tanioksen kallio).77 Vuonna 1976 Ranskaan kotimaan-
sa Libanonin rauhattomuuksien vuoksi muuttaneen Maaloufi n tausta on moni-
kulttuurinen: hänen äidinkielensä on arabia, hän kävi ranskalaista koulua ja on
uskonnoltaan katolilainen. Hänen maailmankatsomuksensa ulottuu näin ollen yli 
kulttuuristen ja uskonnollisten rajojen (ks. esim. www.aminmaalouf.org/; Haut-
salo 2004: 11). Myös romaanien henkilöt, kuten edellä mainitun teoksen päähen-
kilö Tanios toimivat monikulttuurisissa yhteisöissä, usein orientin ja oksidentin, 
idän ja lännen välissä. Haastattelussa 6. toukokuuta 2005 kirjailija kuvaa omaa 
asemaansa, joka määrittyy idän ja lännen väliin: 

 Kirjallisuus oli minussa jo kun asuin Libanonissa ja on minussa yhä eläessäni Rans-
kassa. Jo Libanonissa olin kontaktissa sekä idän että lännen kanssa. Kävin ranska-
laista koulua. Minulla oli jatkuvasti katse Eurooppaan, länteen. Toisaalta tunsin, 
että se [kotimaani] oli paikka missä elin idässä ja itämainen oli myös tuttua. Joten 
spontaanisti käytän niitä molempia. Ja on tavallista, normaalia, että kirjoissani mo-
net henkilöhahmot myös elävät näissä kahdessa maailmassa. Ja monet kertomukset 
joita kerron, joko ne, jotka ovat saaneet inspiraationi todellisuudesta, tai ne, jotka 
ovat täysin fi ktiivisiä, ovat henkilöitä, jotka ovat näistä kahdesta maailmasta. (Haut-
salo 2005a.)

Maalouf tarjoaa tuotannossaan myös uusia tapoja tarkastella idän ja lännen välis-
tä kohtaamista, sillä hän pyrkii tuomaan esiin myös länsimaisesta näkökulmasta 
poikkeavan tarkastelun tavan. Esimerkiksi teoksessaan Les croisades vues par les 
Arabes (Ristiretket arabien silmin) Maalouf tuo esiin muslimien näkökulman eu-
rooppalaisten tekemiin ristiretkiin. Teoksessaan Maalouf (2004) esittää, että mus-
limit näkivät ristiretkeläiset barbaareina, jotka silmitöntä väkivaltaa harjoittaen 
taistelivat Pyhän maan herruudesta.78 Kuten on aiemmin todettu, myös ooppera 
Kaukainen rakkaus sivuaa ristiretkiaihetta, sillä trubaduuri Jaufré Rudel lähtee ris-
tiretkelle tavatakseen Tripolin kreivittären. Myös historiallisen Jaufrén tiedetään 
osallistuneen ristiretkelle (ks. esim. Pickens 1978: 1–2).

77 Maaloufi n tuotannosta on käännetty suomeksi ainoastaan Kaukaisen rakkauden libretto.
78 Tästä näkökulmasta on mielenkiintoista, että Maaloufi n Kaukaiseen rakkauteen kirjoittama 
libretto sisältää ainoastaan Oksidentin näkökulman. Oopperan päähenkilöt ovat kaikki euroop-
palaisia: Jaufré on kotoisin Blayasta, Clémence Toulousesta ja Pyhiinvaeltajakin on ranskalainen, 
vaikka hänen kotipaikkaansa ei mainita. Ainoastaan kuoron tripolilaiset naiset saattavat olla 
osittain arabiaa puhuvia paikallisia. Tähän viittaa viidennen näytöksen alussa tripolilaisten nais-
ten kuoron arabiankielinen repliikki ”Lmina! Lmarkab! Ja’!Ja’!Ja’!” (Maalouf 2004: 25). Suomen-
nettuna se kuuluu: ”Satama! Laiva! Hän saapuu, saapuu, saapuu! Tämä käännös ei sisälly Jukka 
Havun suomentamaan SKO:n käyttämään librettoon, vaan siinä säe on jäänyt arabiankieliseen 
muotoonsa. Säkeen käänsi tätä tutkimusta varten professori Jaakko Hämeen-Anttila Helsingin 
yliopistosta. Lausun hänelle tästä lämpimät kiitokseni.
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2.3 Kaukaisen rakkauden musiikin yleisesittely

2.3.1 Oopperan rakenne, tapahtumat ja kohtausjako

Oopperaterminologian mukaan Kaukaista rakkautta voi luonnehtia juoniooppe-
raksi, sillä se kertoo yksinkertaisen rakkaustarinan.79 Toisaalta oopperan juoneen 
sisältyy vain vähän varsinaisia tapahtumia, jolloin henkilöhahmojen tunnetilat 
nousevat teoksessa etualalle. Samankaltainen tilanne vallitsee Wagnerin Tristanissa, 
jonka juoni on tiivistettävissä muutamaan lauseeseen, vaikka teos kokonaisuudes-
saan kestää lähes viisi tuntia (Dahlhaus 1992: 49–50). Carl Dahlhaus (emt.: 49–50) 
on luonnehtinut tilannetta, jossa näyttämötoiminta korvataan henkilöiden sisäisil-
lä tunnetiloilla termillä sisäinen toiminta. Dahlhausin (emt.: 49–50) mukaan Tris-
tanissa ”tapahtumat” ovat ennen kaikkea sisäisen toiminnan ulkoista esittämistä. 
Kaukaisen rakkauden kohtaukset koostuvat erillisistä, toisiaan seuraavista kuvael-
mista, niin kutsutuista tableaux’sta (ransk. taulu).80 Stoïanova (2006: 110) määrit-
telee Kaukaisen rakkauden dramaturgiaa eli suurmuodon hahmottumisperiaatteita 
termillä asemadraama (saks. Stationendrama). Termi viittaa erityisesti ekspressio-
nistisessa draamassa käytettyyn toiminnan fragmentoitumiseen episodeiksi tai pie-
niksi kohtauksiksi.81 Episodimaisuudesta johtuen asemadraaman käsite sopii hyvin 
kuvaamaan Saariahon oopperan kokonaisrakennetta. 

Librettotekstinsä kautta Kaukainen rakkaus noudattaa Arnold Schönbergin 
musiikillisen proosan periaatetta, mikä tarkoittaa, että libreton proosaolemus 
vapauttaa myös musiikin perinteisistä rytmivaatimuksista ja periodisuudesta 
(Schönberg 1975: 415; ks. myös Heiniö 1989: 70). Vaikka Kaukainen rakkaus ei ole

79 Rakkaustarinat ovat olleet oopperateosten suosituin aihepiiri alkaen oopperan synnystä 1600-
luvun alussa, ja esimerkiksi oopperassa suosittua Orfeus-myyttiä voidaan monien muiden te-
maattisten ulottuvuuksiensa ohella pitää myös rakkaustarinana. Onneton rakkaus on kuitenkin 
erityisesti romanttisen oopperan keskeinen motiivi. Lista näistä oopperoista on loputon alkaen 
Bellinin Normasta, Donizettin Lucia di Lammermoorista Verdin, Wagnerin ja Puccinin ooppe-
roihin. Merkittävä rakkausaiheeseen kuuluva sivuteema on mustasukkaisuus. Kaukaisesta rak-
kaudesta niin sanottu triangelikuvio, eli mustasukkaisuus toiminnan alkuunpanijana kuitenkin 
puuttuu. Ohjaaja Peter Sellars on kuitenkin tulkinnut oopperan triangelidraamaksi ja katsoo, 
että Pyhiinvaeltaja on kolmiodraaman ”kolmas” osapuoli (ks. Iitti 2002).  Tälle tulkinnalle ei 
kuitenkaan löydy varsinaisia perusteita libretosta.
80 Partituurissa (Saariaho 2000a, 2000b) on käytetty kohtausjakoa osoitettaessa sekä termiä
kohtaus (scène) että kuvaelma (tableau). Koska niiden vaihtelu ei etene samanaikaisesti paikan 
vaihdoksen kanssa, mikä perustelisi jaon kohtaus-kuvaelma, käytän tässä ainoastaan termiä 
kohtaus. 
81 Asemadraaman rakenneperiaate on peräisin keskiaikaisesta mysteerinäytelmästä
(www.britannica.com sit. 3.11.2007. ”Stationendrama”).
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niin kutsuttu kirjallisuusooppera82 kuten esimerkiksi Debussyn Pelléas, se kykenee 
artikuloimaan libreton tekstiä selkeästi runomitasta vapaan proosatekstinsä kaut-
ta. Kirjallisuusooppera, kuten Pelléas ei useinkaan rakennu kertauksia sisältäville 
numeroille vaan etenee myös musiikin näkökulmasta ekonomisesti. Heiniö (1989: 
70) toteaakin, että se, minkä kirjallisuusooppera häviää ”laulullisuudessa”, se voit-
taa tekstin ymmärrettävyydessä. 

Oopperan dramaturgiaa on mahdollista havainnollistaa myös draamantutki-
muksen keinoin. Oopperalibretto on draamatekstien tavoin avoin taideteos, jonka 
vasta musiikki ja näyttämötapahtumat täydentävät (Rosenberg 2003a: 131). Kuten 
näytelmätekstien, myös oopperalibreton rakenneanalyysin lähtökohdaksi soveltuu 
draama-analyysin peruskäsitepari tarina-juoni. Termi tarina viittaa tapahtumien 
todelliseen järjestykseen ja juoni siihen, miten kirjailija on asian esittänyt. Näytel-
män juoni toisin sanoen koostuu menneiden tapahtumien purkamisesta tietyssä 
järjestyksessä. (Reitala & Heinonen 2003: 24.) Tässä tutkimuksessa käytän eritte-
lyn molempia käsitteitä, juonta (Kaukaisen rakkauden juoni) sekä tarinaa (Jaufré 
Rudelin tarina).

Kaukaisessa rakkaudessa on kolme henkilöä: trubaduuri Jaufré Rudel, Tripo-
lin kreivitär Clémence ja Pyhiinvaeltaja.83 Oopperan menneet tapahtumat liittyvät 
Euroopan historiaan, toisin sanoen Etelä-Ranskan alueella kukoistaneeseen tru-
baduurikulttuuriin, 1100-luvulla eläneeseen trubaduuri Jaufré Rudeliin sekä län-
sieurooppalaisten kristittyjen muslimeja vastaan suuntaamiin ristiretkiin.84 Varsi-
naisia tapahtumapaikkoja on partituuriin kirjattu kolme: Akvitania, Tripoli ja meri

82 Erityisesti 1900-luvun alussa syntyneitä oopperateoksia, joka perustuvat näytelmätekstiin, kut-
sutaan kirjallisuusoopperoiksi. Dahlhaus (1983) esittelee kirjallisuusoopperan käsitteen teoksessa
Vom Musikdrama zur Literaturoper. Käsitettä on eritellyt suomalaisessa oopperatutkimuksessa 
muun muassa Karjalainen (1991) (ks. myös Heiniö 1989: 70). Esimerkiksi Debussyn Pelléas ja Mé-
lisande perustuu Maurice Maeterlinckin samannimiseen näytelmään, samoin kuin Alban Bergin 
Wozzeck Büchnerin näytelmään. Suuntaus nosti libreton kirjallista statusta tuomalla yhteen kaksi 
toisiaan hylkinyttä kirjallisuudenlajia, libreton ja draaman: kirjallisuusooppera perustui näytel-
mälle ja toisti sen sanasta sanaan ilman transformaatiota esimerkiksi romaanista. (Groos 1988: 
5–11.)
83 Kuten Youens (1988: 60) huomauttaa, Kohtalo (ransk. La Destinée) on yksi Debussyn ooppe-
ran Pelléas ja Mélisande henkilöhahmoista. Kaukaisen rakkauden vuonna 1996 tehdyn ooppe-
rasuunnitelman ”dossierista” eli portfolion tai suunnitelmaesittelyn henkilöluettelosta (Grange 
1996) käy ilmi, että myös Kaukaiseen rakkauteen oli suunnitteilla kohtalohahmo. Tämä näkyy 
myös säveltäjän kirjoittajalle antamasta luonnoskopiosta (Saariaho 1995–1999). Hahmosta kui-
tenkin luovuttiin myöhemmin henkilöhahmojen määrän supistuttua kolmeen (ks. esim. Haut-
salo 2000a: 19). Vielä tuolloin projektissa mukana olleen Roubaudin librettosuunnitelmat viit-
tasivat enemmän Rostandin symbolistiseen näytelmään La princesse lointaine (1895). Rostandin 
näytelmässä sekä Jaufré Rudelilla että Tripolin kreivittärellä on seuralaisensa, Jaufrélla trubaduu-
rikumppani Bertrand d’Allamanon, kreivittärellä ”confi dente”, seuraneiti. Saariahon suunnitel-
massa Jaufrén matkakumppaniksi oli kuitenkin valittu toinen trubaduuri, Cercamon (Grange 
1996), joka oli Jaufrén aikalainen (ks. luku 4.1.1). Lopullisessa libreton versiossa henkilöiden 
määrä väheni viidestä kolmeen. Voi ajatella, että seuralaiset on lopullisessa versiossa yhdistetty 
Pyhiinvaeltajan hahmoksi. Tätä tukee myös Pyhiinvaeltajan androgyyni olemus: hahmo on tra-
vesti eli miesrooli, jonka laulaa nainen.
84 Euroopan historiasta keskiajalla sekä ristiretkistä, ks. esim. Berend 2006: 200–206. 
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(Saariaho 2000a: ei sivunumeroa). Päähenkilön, Jaufré Rudelin esittely partituu-
rissa tarkentaa paikanmääritystä: hän on Blayan prinssi (emt.: ei sivunumeroa). 
Etelä-Ranskaan sijoittuvan Blayan lisäksi oopperan toinen tapahtumapaikka on 
Tripoli, joka oli Toulousen hallitsema ristiretkivaltio 1100-luvulla. Osa tapahtu-
mista sijoittuu myös Välimerelle ristiretkeläisiä kuljettavaan laivaan.

Oopperan juoni on järjestetty edellä mainittujen menneiden tapahtumien 
suhteen seuraavasti: Trubaduuri-prinssi Jaufré Rudel on kyllästynyt yltäkylläiseen 
mutta tyhjään elämäänsä. Hän kuulee Pyhiinvaeltajalta meren takana asuvasta nai-
sesta, Tripolin kreivitär Clémencesta. Jaufré rakastuu Pyhiinvaeltajan kertomuk-
sen perusteella naiseen ja lähtee tapaamaan tätä.85 Trubaduuri kuitenkin sairastuu 
laivamatkalla ja kuolee rakastettunsa käsivarsille satamaan saavuttuaan. Clémence 
päättää vetäytyä luostariin ja omistaa koko loppuelämänsä Jumalalle. (Tapahtu-
mat kohtauksittain, ks. liite 1.)

Noin kaksi tuntia kestävä Kaukainen rakkaus koostuu viidestä, ilman taukoja 
esitettävästä näytöksestä. Kohtauksia siinä on kolmetoista, ja ne jakavat oopperan 
otsikoituihin kohtauksiin seuraavasti: 

85 Realismin näkökulmasta se, että Jaufré rakastuu tuntemattomaan naiseen kuulopuheen pe-
rusteella kuulostaa vähintäänkin kummalliselta. Oopperassa rakastuminen tuntemattomaan 
henkilöön toisen tekemän kuvauksen perusteella tai kuvan kautta on kuitenkin usein esiintyvä 
aihe. Mozartin Taikahuilussa (1791) Tamino rakastuu Paminaan Yön Kuningattaren lähettämän 
kuvan kautta. Samoin Verdin Don Carloksessa (1867) Elisabeth rakastuu kuvan perusteella prins-
si Carlokseen.

Alkusoitto: Traversée
  I näytös
      1. kohtaus: Jaufré Rudel
      2. kohtaus: Pyhiinvaeltaja
  II näytös
      1. kohtaus: Clémence
      2. kohtaus: Kaukainen rakkaus
  III näytös
      1. kohtaus: Linna Blayassa
      2. kohtaus: Tripolissa, rannalla
  IV näytös
      1. kohtaus: Sininen meri
      2. kohtaus: Uni
      3. kohtaus: Myrsky
  V näytös
      1. kohtaus: Linnoituksen puutarhassa Tripolissa
      2. kohtaus: Jos kuolema voisi odottaa
      3. kohtaus: Toivon yhä
      4. kohtaus: Kohti sinua joka olet niin kaukana
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Ensimmäinen näytös tapahtuu Blayassa, Jaufré Rudelin linnassa (I). Toinen näytös 
sijoittuu Tripoliin kreivilliseen linnoitukseen (II). Ensimmäisen ja toisen näytöksen 
kohtauksissa esitellään oopperan päähenkilöt (I/1–2, II/1) sekä sen keskeinen tee-
ma, kaukainen rakkaus (II/2). Kolmannen näytöksen tapahtumat sijoittuvat sekä 
Blayaan (III/1) että Tripoliin, jossa ollaan rannalla (III/2). Neljäs näytös (IV/1–3) 
tapahtuu merellä, trubaduuria, Pyhiinvaeltajaa ja heidän tovereitaan kuljettavassa 
laivassa. Viides ja viimeinen näytös sijoittuu Tripoliin, jonne ooppera myös päät-
tyy (V/1–4). 

Kaukaisen rakkauden näytökset ja kohtaukset soitetaan yhteen ilman taukoa. 
Poikkeuksen muodostaa siirtyminen kolmannesta näytöksestä neljänteen, johon on 
mahdollista sijoittaa myös väliaika.86 Jaksosta toiseen siirrytään joko suoraan attac-
ca tai ”sillan” avulla. Suora siirtymä tapahtuu kolme kertaa: toisen ja kolmannen 
näytöksen, neljännen näytöksen toisen ja kolmannen kohtauksen sekä viimeisten 
näytösten välillä. Muissa tapauksissa jaksoja sitoo yhteen useimmiten yksi instru-
mentti, kuten esimerkiksi I näytöksen ensimmäisen ja toisen kohtauksen välillä, jos-
sa jatkumoa pitävät yllä kontrabassot yksiviivaisella cis-sävelellä (Saariaho 2000a: 
42–43; tahdit 319–320). Instrumentti rakentaa sillan myös toisen näytöksen koh-
tausten väliin. Tällöin Pyhiinvaeltajan motiivia ennakoiva ja siihen kuuluva pik-
kolon kolmiviivainen fi s yhdistää kohtaukset toisiinsa. Siirryttäessä ensimmäisestä 
näytöksestä toiseen sillan muodostaa esiäänitetty materiaali. Koska sitova elementti 
on useimmiten ”ohut” ja siten tuskin kuultavissa, sitä voi nimittää myös elämän-
langaksi. Jaufrén elämänlanka katkeaa viidennessä näytöksessä kuoleman hetkellä 
(toisen ja kolmannen kohtauksen välissä). 

Oopperassa ei ole varsinaisia duettoja eikä tertsettoja perinteisessä mielessä, 
vaan ainoastaan tilanteita, joissa kaksi tai kolme henkilöä laulaa samanaikaisesti. 
Tyypillistä näille tilanteille on se, että henkilöt laulavat pääasiassa toisistaan välit-
tämättä, ilman vuorovaikutusta. Oopperaterminologian mukaan näitä jaksoja voi 
luonnehtia, kuten Heiniö (1989: 72) on tehnyt Richard Straussiin viitaten, kon-
templatiivisiksi ensembleiksi tai ”kaksinlauluksi”87. Oopperan tapahtumat etene-
vät musiikillista proosaa noudattavan, resitatiivinomaisen dialogin tai monolo-
gien avulla. Tärkeimmät monologit ovat niin kutsuttu Jaufrén laulu (II/2),88 jonka 
Pyhiinvaeltaja esittää Clémencelle sekä Clémencen rukous (V/4) oopperan lopussa. 
Duettomaiseksi voi luonnehtia ainoastaan neljännen näytöksen Uni-kohtaukseen 
(IV/2) sisältyvää jaksoa, jossa Jaufrén ja Clémencen vokaalilinjat osittain lomittu-
vat ja muodostavat kaanonin kaltaista, osittain toisiinsa punoutunutta vokaalilin-
jaa (Saariaho 2000b: 268–277; tahdit 263–318). Oopperan lopussa on myös tilan-
ne, jossa Clémence ja Pyhiinvaeltaja esittävät samanaikaisesti omia monologejaan 
(V/3). 

86 Näin ei kuitenkaan esimerkiksi Salzburgin ja Helsingin esityksissä tehty.
87 Tai ”kolminlauluiksi”, mikä kuitenkin tapahtuu vain kerran yhden ohikiitävän hetken ajan.
88 Oopperassa kuullaan yksi jakso, jota voi luonnehtia numeroksi. Kyseessä on oopperan toiseen 
näytökseen sijoittuva edellä manittu säkeistömuotoinen laulu, jonka Pyhiinvaeltaja esittää Clé-
mencelle.
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Kaikki kolme päähenkilöä eivät ole yhtä aikaa ”äänessä” oopperan missään vai-
heessa,89 ja näyttämölläkin he ovat samanaikaisesti läsnä vain kerran tilanteessa, 
jossa kuolemansairas Jaufré on kannettu Pyhiinvaeltajan johdattamana linnoi-
tukseen (V/2; kohtauksen alku). Varsinaisesta ensemble-oopperasta Mozartin tai 
Verdin tyyliin ei siis Kaukaisen rakkauden yhteydessä voi puhua. Sen sijaan teosta 
voi luonnehtia ooppera- ja vokaalimusiikin yhteydessä paljon käytetyllä, teoksen 
ekonomiseen teksti–musiikki-suhteeseen viittaavalla termillä läpisävelletty.90 Yk-
sinkertaistaen läpisävelletty merkitsee, että jaksosta toiseen siirrytään huomaa-
mattomasti ilman jakoa resitatiiviin ja aariaan.

Jos Kaukaista rakkautta tarkastellaan perinteisen musiikkianalyyttisen ter-
minologian avulla, sen ei esimerkiksi voi sanoa sisältävän motiivista kehittelyä 
(vrt. Stoïanova 2006). Kukin oopperan kolmestatoista kohtauksesta sen sijaan 
rakentuu oman sointivärinsä ja karaktäärinsä mukaisesti. Esimerkiksi oopperan 
ensimmäinen kohtaus (I/1) rakentuu trubaduurimusiikkia mukaileville käytän-
nöille, jolloin sointikuvaa määrittävät muun muassa harpun kvintti-intervallit ja 
arpeggiot. Näin ollen Stoïanovan kielikuva Kaukaisesta rakkaudesta tunteiden ka-
leidoskooppina on osuva (2006: 27). 

2.3.2 Alkusoitot

Mitä lähemmäksi nykyaikaa oopperahistoriassa tullaan, sen lyhyemmiksi muuttu-
vat oopperoiden alkusoitot. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna onkin kiinnosta-
vaa, että Saariahon Kaukaisen rakkauden aloittaa kahdeksantaitteinen ohjelmalli-
nen alkusoitto, joka on saanut nimen Traversée (ransk. ylittäminen, meren ylitys). 
Alkusoittoa voi luonnehtia ohjelmalliseksi siksi, että sille on ensinnäkin annettu 
otsikko sekä toisaalta siksi, että siinä esitellään oopperaan sisältyvät keskeiset mu-
siikilliset elementit sekä sen musiikillinen dramaturgia pienoiskoossa.91 Esimer-
kiksi Wagnerin alkusoitto oopperaan Parsifal muistuttaa myöhemmin teoksessa

89 Tämänkaltaista tilannetta ainoastaan sivutaan oopperan V/2-kohtauksessa (Saariaho 2000b; 
tahdit 408–410), jossa kaikille henkilöille on viivasto mutta jossa vain Clémence ja Pyhiinvaeltaja 
laulavat yhtä aikaa. 
90 Numero-ooppera on teos, jossa erilaiset musiikilliset yksiköt, kuten ensemblet, aariat ja niitä 
erottavat resitatiivit sekä orkesterivälisoitot seuraavat toisiaan. Numero-oopperan vastakohta on 
läpisävelletty tyyli, joka alkoi hallita oopperaa Wagnerista alkaen, vaikka jo Mozartin myöhäiste-
osten fi naaleissa on merkkejä läpisävelletystä tyylistä. 
91 Ooppera-alkusoitto linkittyy itse oopperateokseen monilla eri tavoilla. Se voidaan esimer-
kiksi sisällyttää rakenteellisesti avausjaksoon. Se voi myös määrittää avauskohtauksen sävellajin 
tai jopa koko teoksen keskeisen sävellajin. Ohjelmallinen alkusoitto puolestaan voi määritellä 
ensimmäisen kohtauksen tai koko teoksen tunnelman, tehdä yhteenvedon koko draamasta, tai 
esitellä ne tapahtumat, jotka johtavat ensimmäiseen tilanteeseen teoksessa. Alkusoitto voi myös 
esitellä oopperan teemat, jotka kuullaan uudestaan myöhemmin (Temperley 2008). Tämän mää-
ritelmän mukaan Kaukaisen rakkauden alkusoittoa voi sanoa ohjelmalliseksi. Toisaalta se muis-
tuttaa myös niin kutsuttua Medley-alkusoittoa, johon sisältyy jaksoja sitä seuraavasta ooppera-
teoksesta (Fischer 2008b). Esimerkiksi Carmenin alkusoitto on näin ollen Medley-tyyppiä. 
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Traversée-alkusoitolle on ominaista, että sen sisältämät erilaiset taitteet nivou-
tuvat toisiinsa siten, että jälkimmäinen taite alkaa usein ennen kuin edellinen 
on päättynyt. Tämä ominaisuus näyttäytyy tyypillisimmillään alkusoiton henki-
löhahmoja esittelevien taitteiden vaihtuessa. Esimerkiksi Clémencen taite alkaa 
ennen kuin Pyhiinvaeltajan taite on päättynyt (Saariaho 2000a: 4; tahti 27). Tyy-
pillistä taitteille on myös se, että ne sisältävät erilaisia transitioita eli siirtymäjak-
soja, jotka ovat olleet yksi Saariahon musiikin tunnusmerkeistä (ks. esim. Kan-
kaanpää 1995, 1996; Sivuoja-Gunaratnam 1998; Hautsalo 2005b, 2006b). Myös 
toistuvuuden periaate, joka määrittää oopperan musiikkia kokonaisuudessaan, 
on nähtävissä alkusoitossa. 

Oopperassa toistetaan kokonaisuuden tasolla monia melodisia ja rytmisiä 
aiheita sekä tekstuureihin sisältyviä, selkeinä rakenteina hahmottuvia jaksoja ja 
eleitä. Huomiota herättäviä, toistuvia rakenteita ovat esimerkiksi niin kutsutut ti-
hentymisen ja haihtumisen eleet. Tihentymisen eleeksi voidaan nimittää erityisesti 
oopperan alkusoitoissa esiintyviä kiilamaisia jaksoja, joissa tapahtuu samanaikai-
sesti sekä vähittäistä rytmin nopeutumista että tekstuurin paksuuntumista (kas-

esiintyviä musiikillisia aiheita käyttävänä Traversée-alkusoittoa. Alkusoiton mer-
kitys oopperateosten alussa on johdattaa kuulujat teoksen tunnelmaan. Johtuen
Traversée-alkusoiton merkityksellisestä asemasta oopperan kokonaisuudessa, se 
käydään tässä tutkimuksessa läpi taitteittain ja esittelevää analyysia tehden. Esiin 
nostetaan myöhemmän analyysin kannalta olennaisia yksityiskohtia. 

Oopperan ensimmäinen taite (Saariaho 2000a; 1–2; tahdit 1–12) koostuu 
soinnusta, jonka Pierre Michel (2000: 25) on nimennyt oopperan johdanto-
soinnuksi (ransk. L’accord initial). Tästä koko teosta määrittävästä soinnusta on 
johdettu oopperan harmoninen materiaali. Michelin (emt: 25) mukaan ”sointu 
ilmestyy teoksessa yhä uudestaan ja uudestaan, ja monet sen komponentit voivat 
esiintyä myös erikseen. Osa oopperan melodioista sekä toistuvista intervalleista 
on peräisin johdantosoinnusta”. Iitti (2002: 11) rinnastaa johdantosoinnun Wag-
nerin Tristan-sointuun, koska se esiintyy oopperan kuluessa erilaisina variant-
teina. Traverséen ensimmäinen taite (emt.: 1–2; tahdit 1–12) esittelee tämän joh-
dantosoinnun sekä toistaa sen osia eri instrumenttiryhmillä (ks. nuottiesimerkki 
4).

Nuottiesimerkki 4. Kaukaisen rakkauden johdantosointu. (Soinnun sävelet soivat samaan aikaan 
yhtenä sointuna huolimatta kuvan esitystavasta).
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vua vertikaalisesti).92 Tihentymisen eleitä sisältyy ennen kaikkea niiden näytösten 
alkusoittoihin, joissa kreivitär Clémence esiintyy (ks. nuottiesimerkki 5).

Nuottiesimerkki 5. Tihentymisen ele (Saariaho 2000a: 74–75; tahdit 41–49).

Haihtumisen93 eleeksi puolestaan voidaan nimittää oopperassa esiintyviä jaksoja, 
joista musiikki vähitellen haihtuu pois soitinten äänten vähitellen hävitessä kuu-
lumattomiin (ks. myös Hautsalo 2005b, 2006b). Oopperaan sisältyy runsaasti eri-
laisia haihtumisen eleitä. Esimerkiksi laaja haihtumisen ele kuullaan Jaufrén kuo-
leman yhteydessä oopperan viidennessä näytöksessä (Saariaho 2000b: 372–378) 
(V/2) (ks. nuottiesimerkki 6).

92 Jouni Kaipainen (1995: 231) on käyttänyt termiä kiilamuoto kuvaamaan Erik Bergmanin mu-
siikissa esiintyviä samankaltaisia jaksoja, joissa intensiteetti kasvaa vähitellen (ks. myös Torvinen 
2007: 215).
93 Sivuoja-Gunaratnam (2005b: 412–413) nimittää näitä eleitä vaimenemiseleiksi.

�
�
�
�
�
�



41

Nuottiesimerkki 6. Haihtumisen ele jousilla (Saariaho 2000b: 387; tahdit 515–520).

Henkilöhahmojen sonoriset identiteetit eli se musiikillinen materiaali, joista hah-
mojen musiikki muodostuu esitellään Traversée-alkusoiton taitteissa 2–4 (Saariaho 
2000a: 2–6; tahdit 13–35). Ensin esitellään Jaufré Rudel, hänen jälkeensä Pyhiin-
vaeltaja ja viimeisenä Clémence. Samaa järjestystä noudatetaan myös kohtaus-
jaossa. Oopperan ensimmäinen kohtaus on trubaduurin (I/1), toinen Pyhiinvael-
tajan (I/2) ja kolmas Clémencen (II/1). 

Jaufré Rudelin taitteen (taite nro kaksi; emt.: 2–3: tahdit 13–23) tärkeimmät 
elementit ovat harpulle kirjoitetut puhtaat kvintti-intervallit sekä fagotille kirjoi-
tettu melodiafragmentti (ks. nuottiesimerkit 7 ja 8).

Nuottiesimerkki 7. Jaufré Rudelin sonorisen identiteetin tunnus, kvintti-intervalli harpulla (Saari-
aho 2000a: 2; tahdit 15–17).

Nuottiesimerkki 8. Jaufré Rudelin sonoriseen identiteettiin sisältyvä melodiafragmentti fagotilla 
(Saariaho 2000a: 2–3; tahdit 13–23).

� 
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Pyhiinvaeltajan taite (taite nro kolme; Saariaho 2000a: 3–4; tahdit 24–28) sisältää 
pääasiassa huilusektiolle kirjoitettuja nopeita 32-osakulkuja, joiden sävelet sisäl-
tyvät hänen varsinaiseen motiiviinsa (joka esitellään alkusoiton lopussa; tahdit 
15–16; tahdit 85–88) (ks. nuottiesimerkki 9). 

Nuottiesimerkki 9. Pyhiinvaeltajan sonorista identiteettiä muodostavaa huilutekstuuria (Saariaho 
2000a: 4; tahdit 25–26).

Clémencen taite (taite nro neljä; Saariaho 2000a: 5–6; tahdit 30–34) esittelee hä-
nen hahmoonsa liittyvän toistuvan, ylöspäisen kvintolin (emt.: tahdit 29–35), joka 
kuullaan harpulla ja joka alkaa jo edellisen taitteen puolelta. Taitteeseen sisältyy 
myös kreivittären melodia-aihe soolo-oboella (Saariaho 2000a: 5–6; tahdit 30–34) 
(ks. nuottiesimerkit 10 ja 11).

Nuottiesimerkki 10. Clémencen sonorista identiteettiä muodostava, toistuva harppukvintoli (Saa-
riaho 2000a: 5; tahdit 29–31).

Nuottiesimerkki 11. Clémencen sonoriseen identiteettiin sisältyvä melodia I oboella (Saariaho 
2000a: 5; tahdit 30–34).

� 
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Viides taite (Saariaho 2000a: 6–9; tahdit 36–47) rakentuu vähittäin tihentyväksi 
eleeksi, joka esiintyy myöhemmin erilaisina variaatioina (ks. nuottiesimerkki 5). 
Mieskuoron rytmisesti selkeä, pääasiassa puhtaisiin intervalleihin perustuva mate-
riaali esitellään taitteessa kuusi (emt.: tahdit 48–63). Seitsemäs taite sisältää uuden, 
edellistä laajemman tihentymän (emt.: 11–14; tahdit 63–75). Siinä kuullaan myös 
Clémencen toinen melodia (emt.: tahdit 64–67) soolo-oboella sekä Jaufré Rudelin 
sonoriseen identiteettiin sisältyvä fragmentti englannintorviaiheesta (emt.: tahdit 
67–68). Clémencen melodiat yhdistetään oopperan neljännen näytöksen unikoh-
tauksessa (Saariaho 2000b: 268–276) (ks. myös Oskala 2005: 265–266) (ks. nuot-
tiesimerkki 12).

Nuottiesimerkki 12. Clémencen sonoriseen identiteettiin sisältyvä melodia II oboella (Saariaho 
2000a: 11–12; tahdit 64–67). 

Viimeinen, kahdeksas taite (Saariaho 2000a: 14–16; 76–89) koostuu niin kutsu-
tusta avautuvasta eleestä (emt.: 14: tahdit 76–81), patarummulle kirjoitetusta sy-
dänmotiivista94 (emt.: tahti 76–82) sekä Pyhiinvaeltajan motiivista (emt.: tahdit 
83–88), joka johdattaa ensimmäiseen näytökseen. Pyhiinvaeltajan motiivi esitel-
lään myöhemmin tätä henkilöhahmoa tarkastelevassa luvussa.

Nuottiesimerkki 13. Sydänmotiivi (Saariaho 2000a: 14; tahti 76–78).

Traversée-alkusoiton lisäksi oopperaan sisältyy neljä näytöksiä edeltävää alkusoit-
toa. Näiden alkusoittojen funktio on toimia tunnelmaa luovina johdantoina edel-
tämiensä näytösten tapahtumiin. Kaikissa paitsi viimeisessä näytöksessä on oma 
alkusoittonsa. Clémencen esittelevän toisen näytöksen alkusoitto (II/1; Saariaho

94 Sydänmotiivi on merkittävä myös sikäli, että Saariahon toisessa oopperateoksessa Adriana 
Materissa tästä motiivista kasvaa merkittävä temaattis-musiikillinen tekijä. Erityisesti oopperan 
kolmas kohtaus, ”Kaksi sydäntä” (ransk. Deux coeurs) rakentuu tälle motiiville (Saariaho 2005a: 
116–193). Pelkistetyimmässä muodossaan motiivi esiintyy esimerkiksi tahdeissa 180–182.

� 
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2000a: 70–77; tahdit 1–61) luo tunnelman, joka on yhtäältä unenomainen, toisaalta 
merellinen. Kuten aiemmin todettiin, toisen näytöksen alkusoitto rakentuu peräk-
käisistä, kestoltaan erilaisista tihentymisen eleistä, joita on kaikkiaan neljä.

Rytmisesti painottuvassa, Jaufrén sonorista identiteettiä laajentavassa kolman-
nen näytöksen alkusoitossa (III/1; Saariaho 2000a; 140–145; tahdit 1–31) syntyy 
maskuliininen, maanläheinen ilmapiiri. Neljännen näytöksen aloittava alkusoit-
to (IV/1; Saariaho 2000b: 230–242); tahdit 1–94) koostuu Saariahon aiemman 
Oltra mar -teoksen Départ-osasta (Lähtö), joka sekin toimii ohjelmallisena oh-
jeena näytöksen merellisiin tapahtumiin.95 Tämä alkusoitto jakautuu materiaalin 
näkökulmasta kahteen osaan. Ensimmäinen puolisko koostuu erilaisista, toistu-
vista aalto-eleistä (Saariaho 2000b: 230–238; tahdit 1–70) ja jälkimmäinen laa-
jasta, kiilamaisesta tihentymisen eleestä, joka assosioituu yhteen suureen aaltoon 
(emt.: 238–242; tahdit 70–93). Tämä alkusoitto alleviivaa lähtemistä, toisin sanoen 
Jaufrén ja Pyhiinvaeltajan matkan alkamista Marseillen satamasta kohti Tripolia.

2.3.3 Äänialat, instrumentointi ja elektroniikka

Kuten luvussa 2.3.1. todettiin, Kaukaisessa rakkaudessa on kolme henkilöhahmoa, 
joiden äänialat ovat lyyrinen sopraano (kreivitär Clémence), lyyrinen baritoni 
(trubaduuri Jaufré Rudel) ja mezzosopraano (Pyhiinvaeltaja). Oopperassa käytet-
tävä kuoro jakautuu oopperakuoron neljään perinteiseen äänialaan (sopraanot, 
altot, tenorit ja bassot), joita kaikkia tarvitaan kahdeksan (8-8-8-8). Naiskuoro 
(sopraanot ja altot) edustaa Clémencen seurueeseen kuuluvia tripolilaisia naisia. 
Mieskuoro (tenorit ja bassot) puolestaan koostuu Jaufrén tovereista. Naiskuoro 
esiintyy oopperan niissä näytöksissä, joissa näkökulma on Clémencen, mieskuoro 
puolestaan Jaufrén näytöksissä. 

Orkesterin kokoonpano noudattaa perinteistä sinfoniaorkesterikokoonpanoa 
sillä erotuksella, että lyömäsoitinsektio on tavanomaista suurempi. Partituurin 
mukaan tarvitaan kaksinkertaiset puupuhaltimet, jolloin neljästä huilusta kaksi 
soittaa myös pikkoloa ja alttohuilua. Kolmesta oboesta yksi soittaa myös englan-
nintorvea. Lisäksi tarvitaan kolme klarinettia, joista yksi soittaa bassoklarinettia, 
sekä kolme fagottia, joista yksi soittaa kontrafagottia. Vaskisektio koostuu neljästä 
käyrätorvesta (f-viritys), kahdesta trumpetista (c-viritys), kolmesta pasuunasta ja 
tuubasta. Jousiston muodostaa 14 ykkösviulua, 12 kakkosviulua, 10 alttoviulua, 8 
selloa sekä 6 kontrabassoa. Lisäksi orkesteriin kuuluu piano ja kaksi harppua. 

Lyömäsoitinosuuksia toteuttamaan tarvitaan viisi soittajaa, jotka hallinnoivat 
kaikkiaan lähes neljääkymmentä lyömäsoitinta. Partituurissa mainitaan seuraa-
vat instrumentit: crotales (jota soitetaan myös jousella), kaksi marimbaa, vibra-
foni (jota soitetaan myös jousella), kaksi ksylofonia, kaksi kellopeliä, kaksi temp-
peliblokkia96 (engl. temple blocks), kolme tomtomia, kolme tam-tamia97, kaksi

95 Tämä voidaan tulkita myös Lawrence Kramerin (1990) hermeneuttisen ikkunan sitaattisisäl-
tö-tyypiksi, jossa teos saa sisällöllistä merkitystä ”itsensä ulkopuolelta”, toisesta teoksesta. 
96 Lyömäsoittajat puhuvat myös ”pääkalloista”. Suullinen tiedonanto, Suomen Kansallisooppe-
ran orkesterin lyömäsoittaja Keijo Puumalainen 28.10.2007.
97 Soittimesta käytetään myös yleisnimeä kongi.
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tamburiinia, neljä triangelia, kahdeksan erikokoista lautasta,98 sormilautaset, ta-
vallinen ja suuri isorumpu, lasituulikellot (engl. glass wind chimes), simpukkakel-
lot (engl. shell wind chimes), kaksi kehärumpua (engl. frame drum), guiro, o-daiko 
sekä patarummut.99 

Kaukaisen rakkauden sointikuvasta hahmottuu perinteisen sinfoniaorkesteri-
soinnin lisäksi myös elektronisesti konstruoitua, esiäänitettyä materiaalia.100 Pää-
osin oopperan esiäänitetty materiaali on luonteeltaan staattista, ja se muodostaa 
hitaasti muuntuvia kenttämäisiä jaksoja ”etäälle” orkesterikudoksen taakse tai 
taustalle. Aika ajoin tämä materiaali kuitenkin nousee teoksessa ”etualalle” ja ot-
taa solistin roolin samaan tapaan kuin esimerkiksi sooloviulu tai englannintorvi. 
Tällöin syntyy myös vaikutelmia äänen liikkeestä tilassa (Battier ja Nouno 2003: 
57). Vaikka Kaukaisen rakkauden esiäänitetty materiaali soi teoksessa lähes tauotta, 
erityisesti se nousee esiin oopperan toisen näytöksen toisessa kohtauksessa (II/2), 
jossa määritellään oopperan temaattinen idea, kaukainen rakkaus. Solistiseen 
rooliin se nousee myös III näytöksen lopussa (Saariaho 2000a: 299). Keskeiseksi 
oopperan äänimaisemassa elektroninen materiaali nousee oopperan viimeisessä 
kohtauksessa (Hautsalo 2005b: 251). 

Elektroninen osuus koostuu 80 erilaista materiaalia sisältävistä esiäänitetyistä 
jaksoista, jotka soitetaan tietokoneen avustuksella esitystilanteessa. Esiäänitettyjen 
jaksojen sijainti on määritelty partituurin piano-osuuteen ympyröityjen numero-
koodien avulla (ks. esim. Saariaho 2000a: 1; tahti 3). Niitä hallinnoi kapellimesta-
rin ohjeiden mukaan orkesterin pianisti erillisen koskettimiston avulla (ks. nuot-
tiesimerkki 14).

Nuottiesimerkki 14. Esiäänitetyn jakson merkintätapa orkesteripartituurissa. Esimerkki Jaufrén 
laulun alusta (II/2). (Saariaho 2000a: 113; tahdit 373–374).

Esiäänitetyt osuudet on valmistettu säveltäjän johdolla Pariisissa IRCAM:ssa, ny-
kymusiikin tutkimus- ja koulutuslaitoksessa. Niiden konstruoimiseen on käytet-
ty kahta erilaista tietokoneohjelmaa, jotka ovat nimeltään Open Music ja MAX/
MSP101 (Battier ja Nouno 2003: 53; ks. myös Class 2006: 16–17). Tässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan esiäänitettyä materiaalia ainoastaan sen synnyttämän sointi-

 98 Tarvitaan kaksi neljästä erikokoisesta lautasesta muodostuvaa yksikköä.
 99 Suurenmoisesta avusta lyömäsoitinlistan tulkinnassa kiitän Keijo Puumalaista. 
100 Oopperan esiäänitetystä materiaalista ja sen koostumuksesta tarkemmin, ks. Battier ja Nouno 
2003.
101 Ohjelman kehitti Max Mathews 1980-luvulla. Tämän ohjelman käytöstä Saariahon musii-
kissa, ks. Lassfolk 2005: 178–180. Esiäänitetyn materiaalin harmonisesta rakenteesta, ks. Class 
2006. 
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kuvan kautta, jolloin tarkastelun piirissä eivät ole esimerkiksi materiaaliin sisälty-
vät äänen suodinprosessit.102 

Myös esiäänitetty materiaali muodostaa osaltaan oopperan henkilöhahmojen 
sonorista identiteettiä. Kuten Battier ja Nouno (2003: 54) toteavat, elektroninen 
ääni vastaa sitä harmonista rakennetta, josta oopperan henkilöhahmot musiikil-
lisesti muodostuvat. Pyhiinvaeltajan soinnun merkkinä on yhdistelmä Pchord (ks. 
esim. Saariaho 2000a: 443; tahti 36), Jaufrén Jchord (emt.: 17; tahti 90) ja Clémen-
cen Cchord (Saariaho 2000b: 267; tahti 261). Kustakin soinnusta on myös olemassa 
useita erilaisia muunnelmia (ks. Battier ja Nouno 2003: 54–55). Esimerkiksi oop-
peran ensimmäinen kohtaus (I/1), joka sisältää Jaufrén sisääntulon, alkaa merkin-
nällä fi lters: Jchord a/waves (Saariaho 2000a: 17; tahti 90). Nimen jälkeen esiintyvä 
kirjain (tässä tapauksessa a) määrittää soinnun harmonisen sijainnin tekstuurissa. 
Edellä mainitussa koodissa Jaufrén Jchord esiintyy a-säveltasolla.

Merkillepantavaa on henkilösointujen esiintyminen ja sijoittuminen Kaukai-
sessa rakkaudessa. Henkilösoinnut seuraavat johdonmukaisesti oopperan drama-
turgiaa eli henkilöiden esiintymistä näyttämöllä tai toisaalta niitä tilanteita, jolloin 
henkilöistä on puhe. Lisäksi nämä soinnut myös muuntuvat tilanteiden mukaan, 
vahvimmin Pyhiinvaeltaja (Battier ja Nouno 2003: 54). Oopperan varsinainen 
johtoaiheisuus wagneriaanisessa mielessä ei varsinaisesti sisällykään teoksen or-
kesteri- ja vokaalitekstuuriin, vaan pikemmin oopperan esiäänitettyyn materiaa-
liin. Ainoa poikkeus tästä on Pyhiinvaeltajan motiivi, joka esiintyy johtoaiheen 
tapaan toistuessaan säännönmukaisesti henkilöhahmon yhteydessä. 

Henkilösointujen yhteydessä Saariaho käyttää kolmenlaisia lisäelementtejä, joi-
ta ovat luonnosta peräisin olevat tuuli (engl. wind), meri (engl. sea), linnut (engl. 
birds), aallot (engl. waves) ja lehdet (engl. leaves) ja sekä ihmisäänestä johdetut 
puhe, kuiskaukset (engl. whispers) sekä kellot (engl. high bells). Lisäelementtejä 
käytetään joko yksin tai erilaisina yhdistelminä, esimerkiksi Traversée-alkusoitossa 
perussointuun yhdistyy ensin tuuli, sen jälkeen meri ja vielä linnut (fi lters: basic 
chord/wind, sea birds) (Saariaho 2000a: 5; tahti 29).

Kaukaisen rakkauden sointikuvan perusteella edellä kuvattua esiäänitettyä 
materiaalia voidaan tarkastella käsitteiden konkreettinen ja akusmaattinen sekä 
transkontekstuaalinen kautta. Termit konkreettinen ja akusmaattinen ovat peräi-
sin elektronimusiikin pioneerin Pierre Schaefferin (1966) terminologiasta. Konk-
reettinen musiikki (ransk. musique concrète) voi sisältää mitä tahansa äänitettyjä 
ympäristön ääniä, kuten luonto- tai ihmisääniä (ks. esim. Sivuoja-Gunaratnam 
2005c: 206). Akusmaattisia äänet ovat silloin, kun niiden lähde on epäselvä, nä-
kymätön tai tunnistamaton (ks. esim. Smalley 1997: 109). Termi akusmaattinen 
(kreik. akousma, ’kuultu asia’) on saanut alkunsa lahkosta, jonka jäsenet kuunteli-
vat Pythagoraan (500 eKr.) opetusta verhon takaa (ks. esim. Chion 1999: 18–19). 
Transkontekstuaalisuus puolestaan tarkoittaa, että äänimateriaali kuuluu tiettyyn 
teokseen, mutta samalla se kytkeytyy todellisen maailman äänimaisemaan (Smal-
ley 1997: 109–110).

102 Perinpohjainen kuvaus Kaukaisen rakkauden elektronisesta toteutuksesta sekä esiäänitetyn 
materiaalin konstruoinnin teknisistä yksityiskohdista, ks. Battier ja Nouno 2003. 
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Saariahon oopperan esiäänitetty osuus koostuu sekä akusmaattisesta että konk-
reettisesta materiaalista sekä niiden välisistä liukumista, jotka on tuotettu erilais-
ten suotimien (ransk. fi ltre) avulla (Kaukaisen rakkauden suodinprosesseista, ks. 
Battier ja Nouno 2003). Transkontekstuaalisia osuuksia ovat esimerkiksi erilaiset 
luonnonäänet, kuten linnut, tuuli ja lehvien havina, jotka kuuluvat sekä oopperan 
kuvitteelliseen maailmaan että sitä ympäröivään reaalimaailmaan. Kiinnittymät-
tömyytensä vuoksi akusmaattinen materiaali puolestaan viittaa outoon, vieraa-
seen ja kaukana olevaan. 

Perinteisessä oopperataiteessa ei elektroniikkaa juurikaan hyödynnetä. Saari-
aho on kuitenkin käyttänyt tuotannossaan runsaasti erilaisia elektronisen musii-
kin sovelluksia alkaen nauhateoksista 1980-luvulla, mikä on määrittänyt hänen 
säveltäjäntyötään myös yleisemmin (ks. esim. www.fi mic.fi /saariaho; teosluette-
lo). Erityisesti 1990-luvun puolivälissä syntyneessä Lonhissa elektroninen osuus 
on korostunut, sillä teoksessa on vain yksi solisti sekä elektroninen osuus. Lonhissa 
myös elektroniikalla on näin ollen solistinen rooli läpi koko teoksen. Oopperan 
Kaukainen rakkaus sointikuvaa voi huolimatta esiäänitetystä materiaalista luon-
nehtia melko perinteiseksi, vaikka esiäänitetyllä materiaalilla onkin oopperassa 
merkittävä roolinsa ennen kaikkea tunnelman luojana ja ylläpitäjänä.103

2.3.4 Kuoro, vokaalitekstuurit ja puheen variaatiot

Kuten aiemmin todettiin, Kaukaiseen rakkauteen kuuluu perinteisin äänialoin 
varustettu oopperakuoro. Oopperan partituurissa mainitaan, että ”jos niin toivo-
taan, kuoro voi laulaa näyttämön ulkopuolelta” (Saariaho 2000a: ei sivunumeroa), 
jolloin se ei osallistu näyttämön toimintaan. Saariaho on kuitenkin kirjoittanut 
kuoro-osuudet siten, että kuoro voi haluttaessa osallistua teoksen näyttämötoi-
mintaan. Säveltäjä on toisin sanoen antanut ohjaajalle varsin vapaat kädet toteut-
taa kuoro-osuudet näyttämöllepanossa.104

103 Nykymusiikin parissa on tavallista yhdistää erilaisiin kokoonpanoihin elektroniikkaa eri 
muodoissa, ja tämäntyyppinen orkesterin soinnin jatkaminen on Saariahon musiikillekin omi-
naista. Saariaho on käyttänyt elektroniikkaa eri muodoissaan läpi koko tuotantonsa, mutta en-
nen kaikkea 1980-luvun teoksissaan. Säveltäjän tuotantoon sisältyy yksi varsinainen nauhateos, 
vers le blanc (1982) sekä yksi radiofoninen teos, Stilleben (1987–1988). Lisäksi tuotantoon sisältyy 
runsaasti teoksia soolosoittimille tai erilaisille kokoonpanoille ja elektroniikalle. Soolosoittimelle 
ja elektroniikalle Saariaho on kirjoittanut esimerkiksi teoksen Lonh (1996), jonka esiäänitetty 
materiaali muistuttaa Kaukaisen rakkauden nauhamateriaalia. Vaikka elektroniikka on nykymu-
siikissa yleinen ilmaisullinen keinovara, oopperan yhteydessä sitä sen sijaan käytetään harvoin. 
Yhtäältä elektroniikan käyttö sävellyksen osatekijänä kuuluu modernistiseen estetiikkaan eikä 
tämän estetiikan ja oopperataiteen välinen suhde suinkaan ole ollut kitkaton. Toisaalta myös 
käytännön haasteet saattavat estää elektroniikan käyttämistä osana oopperaorkesteria, sillä usein 
oopperatalot ovat vanhoja barokkiteattereita, jolloin orkesterisyvennys on ahdas eikä niissä 
myöskään ole modernia tekniikkaa. Kuitenkin esimerkiksi Birthwistle on käyttänyt elektroniik-
kaa oopperassaan The Mask of Orpheus (1984).
104 Esimerkiksi Sellarsin ohjauksessa Helsingissä kuoro oli sijoitettu näyttämön ulkopuolelle 
parvikatsomoihin eikä se osallistunut näyttämötoimintaan. Salzburgissa se oli sijoitettu näyttä-
mön reunoille perinteiseen kuoromuodostelmaan.
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Silti esimerkiksi Sellarsin kantaesitysohjauksessa (Salzburg 2000) kuoro oli 
sijoitettu näyttämön sivuille ilman näyttämöllistä roolia. Kaukaisen rakkauden 
kuoro jakautuu mieskuoroon, jonka muodostavat Jaufré Rudelin ritaritoverit ja 
vasallit, sekä naiskuoroon, joka koostuu Clémencen naispuolisista, tripolilaisis-
ta seuralaisista. Kuorojen mukanaolo oopperassa on sidoksissa päähenkilöiden 
näyttämöllä oloon. Esimerkiksi oopperan ensimmäisessä kohtauksessa Jaufré 
käy dialogia ritaritoveriensa ja vasalliensa kanssa (I/1) (Saariaho 2000a: 21–42; 
tahdit 135–319). Clémencen kohtauksissa on puolestaan mukana naiskuoro 
(II/1, II/2, III/1, IV/1, V/1). Molemmat kuorot kuitenkin osallistuvat kohtauk-
seen, jossa rakastavaiset vihdoin tapaavat toisensa (V/2) sekä kohtaukseen, joka 
seuraa Jaufrén kuolemaa (V/3). Tällä voi ajatella olevan symbolista merkitystä: 
kuorojen yhdistyminen viittaa rakastavaisten hetkelliseen mutta kaivattuun koh-
taamiseen.

Perinteisesti oopperakuoro osallistuu draaman tapahtumiin kommentoimalla 
tai toimimalla kertojan roolissa (Heiniö 1989: 83). Tämänkaltaisen oopperakuoron 
juuret ovat antiikin tragediassa, jossa kuoroa käytettiin myös tanssikohtauksissa 
(ks. esim. Gallusser 1947: 10).105 Oopperassa kuoro myös osallistuu näyttämötoi-
mintaan, jolloin se nähdään useimmiten yleisöjoukkojen, kansan tai yhteisön eli 
kollektiivin roolissa. Esimerkiksi Aulis Sallisen Punaisessa viivassa kuoro edustaa 
eri poliittisia puolueita (Heiniö 1989: 83). Osallistuessaan oopperan toimintaan 
kuorolla on näin ollen henkilöihin verrattavissa oleva status. Uusissa oopperoissa 
kuoro voi lisäksi rakentaa tietyn aikakauden, paikan, dramaattisen tilanteen tai 
tunnelman luonnetta kuvaavaa sointimaisemaa (emt.: 83).

Kaukaisen rakkauden kuorolla on monia tehtäviä. Tässä tutkimuksessa nämä 
tehtävät on nimetty funktioiksi niiden erilaisten luonteiden mukaan. Edellä esi-
teltyä perinteistä tehtävää, jonka avulla kuoro joko kommentoi oopperan ta-
pahtumia tai osallistuu näyttämön toimintaan, voidaan kutsua dramaattiseksi 
funktioksi. Kuoron toimiessa dramaattisessa funktiossaan sen vokaalitekstuurit 
noudattavat perinteistä vokaalityyliä (ks. Stacey 1989: 27). Lisäksi Kaukaisen rak-
kauden kuorolla on myös kaksi muuta funktioita, joita nimitetään tässä työssä 
ikoniseksi ja semioottiseksi funktioksi. Ikoninen funktio kuorolla on silloin, kun 
vokaali-ilmaisun avulla imitoidaan esimerkiksi luonnonilmiöitä, kuten mereen 
liittyviä ääniä. Tällöin tekstuureihin sisältyy runsaasti glissandoja sekä yksittäisiä 
foneemeja (erityisesti näytösten alkusoitot sekä IV näytös) (ks. nuottiesimerkki 
15).

105 Antiikin tragedioiden kuorokäytäntöjä mukailevat näyttämöteoksissaan esimerkiksi Stra-
vinski Oidipus rexissä sekä Xenakis Oidipus-oratoriossaan. Heinisen Silkkirummun kuoro muis-
tuttaa antiikin kuoroa, sillä se ei osallistu oopperan draamalliseen toimintaan näyttämöllä vaan 
ainoastaan kommentoi sitä. 
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Nuottiesimerkki 15. Kuoro ikonisessa funktiossa, jolloin se muodostaa esimerkiksi meren äänimai-
semaa (Saariaho 2000b: 232; tahdit 20–23).

Kuoron semioottinen funktio106 on kyseessä silloin, kun kuoroa käytetään henkilöi-
den mielentiloja peilaavana, khoraattisena eli esikielellisenä107 elementtinä. Tällöin 
kuoro esimerkiksi toistaa kaiun tapaan solistien säkeitä tai niiden osia poimien 
niistä yksittäisiä sanoja tai foneemeja, jolloin saattaa syntyä myös vaikutelma kaa-
nonista (ks. nuottiesimerkki 16).

Nuottiesimerkki 16. Kuoro semioottisessa funktiossa, jolloin se esimerkiksi poimii foneemeja solis-
tin vokaalitekstuureista (Saariaho 2000a: 122–123; tahdit 472–477).

Kuoron lisäksi perinteistä vokaalitekstuuria sisältyy myös solistien osuuksiin. Ver-
rattuna Saariahon aiempaan vokaalituotantoon ennen suuria vokaaliteoksia (ks. 
luku 2.1), joissa vokaalitekstuurit ovat koostuneet osittain perinteisestä vokaali-
ilmaisusta poikkeavasta ”laajennetusta vokaalitekniikasta”,108 Kaukaisessa rakkau-
dessa vokaalitekstuuri on oopperamaisempaa. Yleisesti luonnehtien voi todeta,

106 Semioottinen-termi on tässä kohdin lainattu Julia Kristevan (1984) psykoanalyyttisestä teo-
riasta, jonka hän kehitti alun perin kirjallisuudentutkimuksen kaunokirjallisuuden alitajuisten 
prosessien analyysivälineeksi (ks. esim. Välimäki 2005). Tässä yhteydessä termi ei siis tarkoita 
semiotiikkaa tieteenalana vaan sillä on spesifi mpi erityismerkitys.
107 Kristevan (1984) semioottiseen sisältyy ajatus khorasta eli siitä esikielellisestä tilasta, jossa 
lapsi on ennen kieleen eli symboliseen siirtymistään (ks. esim. Välimäki 2005: 138–139).
108 Engl. extented vocal techniques, ks. esim. Manning 1998: 1.
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että Kaukaisessa rakkaudessa solistien vokaalilinjat ovat melodisia ja usein myös 
rakenteeltaan kaareutuvia. Harmonian näkökulmasta vokaalitekstuureja leimaa 
diatonisuus. Jaufré Rudelin vokaalitekstuuri liikkuu pääasiassa asteittaisena kape-
alla ambituksella sisältäen runsaasti melismaattisuutta. Clémencen tekstuuri sisäl-
tää laajoja intervallihyppyjä, mutta harmonisesti se perustuu samaan, diatoniseen 
materiaaliin kuin Jaufrénkin tekstuuri. Pyhiinvaeltajan tekstuuri on yhdistelmä 
edellisistä, ja erityisesti sille on tyypillistä säkeiden kaarimuoto. (Yksityiskohtai-
semmin henkilöhahmojen vokaalitekstuureja käsitellään luvuissa 5, 6 ja 7.)

Nykymusiikissa käytetään varsin usein kompleksista vokaalikirjoitusta. Stacey 
(1989) on eritellyt 1950-luvun avantgardistien käyttämiä vokaalityylejä jakaen 
ne kuuteen ryhmään: 1) nuotintamaton puheenkaltainen resitaatio, 2) rytmisesti 
määritelty resitaatio, 3) rytmisesti ja viitteellisin sävelkorkeuksin määritelty resi-
taatio, 4) schönbergiläinen Sprechsang, 5) perinteinen syllabinen tai melismaatti-
nen laulutyyli ja 6) tekstin foneettisiin elementteihin perustuva äänenkäyttö (emt: 
27).109 Kaukaisen rakkauden vokaalitekstuurit noudattavat pääasiassa Staceyn vii-
dettä märitelmää, toisin sanoen ne sisältävät perinteistä syllabista tai melismaat-
tista laulutyyliä. Myös Tarasti (1992: 227–229) on tehnyt vastaavantyyppisen erot-
telun Kalevi Ahon Avain-oopperasta (1979), josta hän erottaa kymmenen erilaista 
vokaalitekstuuria, joiden kriteerinä on puheen suhde melodiaan. Staceyn (1989) 
perinteistä oopperailmaisua Tarastin erottelussa vastaavat ”normaali melodisuus” 
sekä melodisuus, johon liittyy ”oopperatyylinen cantabile-kvaliteetti” (emt.: 228). 
Kaukaisen rakkauden yhteydessä cantabileksi voi lukea esimerkiksi Clémencen lau-
laman, toiseen näytökseen (II/2) sijoittuvan Lanquan li jorn -laulun  2. säkeistön, 
jonka vokaalitekstuuri on luonteeltaan loisteliasta ja jopa ekstaattista (Saariaho 
2000a: 127–131; tahdit 536–573). Samoin Clémencen rukousta oopperan lopussa 
voi pitää cantabile-tyylisenä (V/4) (Saariaho 2000b: 419–440, tahdit 711–786). 110

Ooppera- ja vokaaliteosten musiikilliseen diskurssiin saattaa sisältyä myös pu-
heen eri muotoja, ja erityisesti puhetta onkin käytetty nykyvokaalimusiikissa (ks. 
Stacey 1989). Perinteisesti kuitenkin se, mitä oopperassa lauletaan, teatterissa pu-
hutaan.111 Kaiken kaikkiaan puheen tuominen oopperailmaisuun on poikkeuk-
sellinen akti, joka korostaa ja painottaa sanoman merkitystä sekä toisaalta pyrkii 

109 Esimerkiksi Tarastin mukaan (1992: 227–229) mukaan erilaisia puheen tapoja Ahon Avai-
messa on neljä: normaali puhe, ilmaisukorkoon perustuva rytmitetty puhe, sävelkorkeudella 
tapahtuva rytmitetty puhe ja ilmaisukorkoon perustuva, sävelkorkeudeltaan tarkka rytmitetty 
puhe. 
110 Cantabilea sisältävät Clémencen tekstuurit muistuttavat joiltain osin Richard Straussin sop-
raanokirjoitusta esimerkiksi Ruusuritarissa tai Neljässä viimeisessä laulussa.
111 Puhe ja kuiskaus eivät ole kuuluneet perinteisen klassis-romanttisen vokaalimusiikin keino-
varoihin muuten kuin korkeintaan dekoraationa. Instrumentaalimusiikissa sitä ei ole käytetty 
edes tässä tarkoituksessa. Instrumentaalimusiikin piiriin kuiskaus on kuitenkin rantautunut vii-
me vuosikymmeninä modernistisen estetiikan myötä etsittäessä uusia ja ennen kokeilemattomia 
ilmaisullisia keinoja perinteisen sointi-ihanteen laajentamiseksi tai jopa hylkäämiseksi (ks. Rii-
konen 2005a: 125). Taina Riikonen (2005a) on väitöskirjassaan tutkinut Saariahon huiluteoksia 
huilistisuuden näkökulmasta. Samalla Riikonen on tarkastellut puhetta ja kuiskausta osana Saa-
riahon huilutekstuureja. Puheen ”sekoittaminen” huilutekstuuriin on Riikosen (2005a: 133–135) 
mukaan tyypillistä Saariaholle.
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tekemään eron laulettavan sisältöön. Puheen käytöllä voidaan tuoda esiin ajallis-
ta etäisyyttä tai todellisuuden ja harhan välistä eroa. Esimerkiksi Joonas Kokkosen 
Viimeisissä kiusauksissa oopperan nykyhetki, joka kehystää Paavon kuolemanhou-
reisia uninäkyjä, esitetään puheteatterin tapaan näyttelijävoimin.112 Myös Paavo 
sanoo viimeiset sanansa puhuen: ”Voitin, voitin toki” (Kokkonen 1990: 78). Giu-
seppe Verdin La traviatassa kuoleva Violetta puolestaan lausuu rukouksen, joka 
päättää oopperan. Kuten edellisistä esimerkeistä käy ilmi, puhe oopperassa viittaa 
usein myös kuolemaan.

Kaukaisessa rakkaudessa puhetta käytetään vähän, mutta merkityksellisel-
lä tavalla. Pääasiassa oopperan puhutut tekstuurit edustavat Staceyn (1989: 27) 
neljättä kategoriaa, Sprechsang-tyyliä eli puhelaulua, jonka Arnold Schönbergin 
kehitti 1900-luvun alussa Pierrot lunairea (1912) varten. Myös Schönbergin kes-
keneräiseksi jäänyt, Raamatun kertomukseen perustuva Mooses ja Aaron -ooppera 
(1954/1957) hyödyntää puhelaulua siten, että Mooses resitoi puheenomaisesti Ju-
malan sanaa ja hänen veljensä Aaron välittää laulaen hänen sanomansa.113 Mer-
killepantavaa on, että Schönbergin oopperassa puhe viittaa Jumalaan. Teknisesti 
ajatellen puheenomaisuudella oopperateoksessa tavoitellaan muun muassa entistä 
ekspressiivisempää ilmaisua sekä tekstin selkeyttä.

Saariahon oopperassa henkilöhahmojen vokaalitekstuureissa esiintyy edellä 
esitellyn puhelaulun lisäksi normaalia puhetta sekä kuiskauksia. Puhelaulua esiin-
tyy säännönmukaisesti kolmessa yhteydessä: säkeen tai repliikin lopussa (tai joskus 
myös alussa), apostrofi ssa114 eli puhuttelussa tai paikannimiin liittyneenä. Ooppe-
ran notaatiossa Saariaho ei kuitenkaan tee eroa puheen ja kuiskauksen välillä, vaan 
ne on merkitty samalla symbolilla. Joskus nuottimerkintään liittyy suuntaa-anta-
va esitysmerkintä, kuten misterioso (salaperäisesti), joka ohjaa laulajan tulkintaa. 
Tekniikan valinta eli käytetäänkö puhetta, puhelaulua vai kuiskausta, on jätetty 
solistin päätettäväksi. Säkeiden loppuun sisältyvää puhelaulua esiintyy erityisesti 
Pyhiinvaeltajan tekstuurissa (ks. nuottiesimerkki 17).

Nuottiesimerkki 17. Puhetta tai puhelaulua säkeen lopussa solistin valitseman ilmaisutavan mukaan 
(Saariaho 2000a: 126, tahti 516–517).

112 Viimeisten kiusausten libretosta kokonaisanalyysin on tehnyt Hanna Suutela (1999).
113 Mooseksen lisäksi muitakin kokonaan puherooleiksi kirjoitettuja hahmoja on oopperassa 
esiintynyt. Rautavaaran Aleksis Kivi -oopperassa Kiven kirjailijana teilannut August Ahlqvistin 
rooli on puherooli, jota Rautavaara (1997: 123) on perustellut sillä, että Ahlqvist on epämusikaa-
linen. Samoin Passa Osmin Mozartin Ryöstö seraljista -oopperassa on puherooli. Oman lukunsa 
muodostaa laulunäytelmägenre, jossa resitatiivin korvaavat dialogit puhutaan (esim. saksalainen 
Singspiel, kuten Mozartin Taikahuilu tai ranskalainen opéra lyrique, jota edustaa esimerkiksi Ge-
orges Bizet’n Carmen).
114 Apostrofi sta, ks. esim. Culler 1997: 70, 76–77.

� 
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Puhelaulun avulla toteutetaan myös librettoon sisältyviä apostrofeja, joita käyte-
tään kohdistettaessa sanoja toisille henkilöille esimerkiksi dialogin aluksi. Esimer-
kiksi Clémence puhuttelee Pyhiinvaeltajaa toisen näytöksen alussa: ”Pyhiinvaelta-
ja, tulisitko tänne!” (Maalouf 2004: 9) (ks. nuottiesimerkki 18).

Nuottiesimerkki 18. Clémence puhuttelee Pyhiinvaeltajaa (Saariaho 2000a: 77; tahti 62).

Toisaalta oopperassa puhutellaan myös korkeampaa voimaa tai jumaluutta. Ennen 
kaikkea Clémence käyttää apostrofi a vetoamalla useaan otteeseen Herraan (ransk. 
Seigneur) tai Jumalaan (ransk. Dieu) (ks. esim. Saariaho 109; tahdit 344–346) (ks. 
nuottiesimerkki 19).

Nuottiesimerkki 19. Clémence puhuttelee Jumalaa (Saariaho 2000a: 109; tahdit 344–346).

Varsinaiset normaalia puhetta sisältävät jaksot kuuluvat kuorolle. Välillä partituu-
riin on merkitty esitysmerkintä speaking (puhuen) erottamaan normaalia puhetta 
puhelaulusta. Puhe kuitenkin liukuu kuiskaukseksi (esitysmerkintä, engl. whispe-
ring; kuiskaten) toverien puhutellessa Jaufré Rudelia (Saariaho 2000a: 55; tahdit 
439–441) (ks. nuottiesimerkki 20).

Nuottiesimerkki 20. Kuoron tekstuuriin sisältyvä puhuttelu, joka liukuu puheesta kuiskaukseksi 
(Saariaho 2000a: 55; tahti 439–441).
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Puhelaulua käytetään myös libretossa esiintyvien paikkojen tai paikannimien yh-
teydessä, kuten Pyhiinvaeltaja kertoessa Jaufrélle kreivittären kotipaikasta, krei-
villisestä linnoituksesta (ransk. citadelle) Tripolissa. Sekä sanat ”citadelle” että 
”Tripoli” on merkitty puhelauluksi (ks. nuottierimerkki 21). Tässä yhteydessä esi-
tysmerkintä misterioso (salaperäisesti) antaa ymmärtää, että sanojen sisällöllä on 
erityistä merkitystä ja että asia on esitettävä kuiskaten. Voi ajatella, että puhelaulun 
avulla Pyhiinvaeltaja painottaa sen paikan erityisyyttä, jossa kreivitär Clémence 
asuu. Clémenceen liittyen puhelaululla esitetyillä paikannimillä saatetaan viitata 
myös toisaalle: kaukana olemiseen ja saavuttamattomuuteen, jollaisena kreivitär 
näyttäytyy niin Jaufrén kuin Pyhiinvaeltajankin näkökulmasta (ks. nuottiesimerk-
ki 21).

Nuottiesimerkki 21. Puhetta paikannimien yhteydessä (Saariaho 2000a: 45; tahdit 348–350).

Lisäksi puhelaulu tai puhe (riippuen tulkitsijasta) korvaa laulamisen tilanteessa, 
jossa Pyhiinvaeltaja ja Clémence keskustelevat kreivittären lapsuudesta (ks. Maa-
louf 2004: 9–10). Tällöin päällekkäisistä tekstuureista vain Clémencen osuus on 
laulettu. Pyhiinvaeltaja siirtyy syrjään vokaalisesta tilasta ja luovuttaa sen Clémen-
celle (Saariaho 2000a: 84; tahdit 121–123) (ks. nuottiesimerkki 22).

Nuottiesimerkki 22. Vokaalisen tilan luovuttaminen (Saariaho 2000a: 84; tahdit 121–122).

Puheen johdannainen, kuiskaus on sekä teatterissa että oopperassa tehokeino, jota 
käytetään paradoksaalisesti alleviivaamaan jonkin asian merkitystä sen hiljaises-
ta volyymista huolimatta. Tuskin kuultavana puheilmaisun muotona kuiskaus on 
intiimi ele, joka voi viitata salaisuuteen.115 Riikonen (2005a: 147) toteaa van Leeu-
weniin viitaten, että puheen käyttötavoista erityisesti kuiskaus merkityksellistyy 
aistillisuuden ja seksuaalisuuden konteksteissa, sillä kuiskaajan ja sen, jolle kuiska-
taan, ajatellaan yleensä olevan hyvin lähellä toisiaan. 

115 Saariaho käyttää kuiskausta musiikissaan laajasti, vokaalimusiikin lisäksi huilumusiikissa (ks. 
Riikonen 2005). Salaisuuteen tai peitettyyn viittaavan ominaisuutensa vuoksi kuiskauselementin 
käyttö on linjassa Saariahon musiikin mysterioso-luonteen kanssa.
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Kaukaisessa rakkaudessa kuiskausta käytetään kahdella tavalla: siinä sekä kuis-
kataan osana vokaalitekstuureja sekä puhutaan kuiskaamisesta. Sekä solisteille että 
kuorolle on kirjoitettu kuiskauksia, ja lisäksi kuiskauksia esiintyy runsaasti esi-
äänitetyssä materiaalissa. Kuorossa kuiskausta käytetään luomaan tunnelmaa tai 
äänimaisemaa, jolloin kuoro toistaa yhtä sanaa tai foneemia (kuoron semioottinen 
funktio). Kuiskaamisesta puhutaan libretossa kaksi kertaa. Kolmannen näytöksen 
ensimmäisessä kohtauksessa (III/1) Jaufré haluaa vihdoinkin kuulla kaukaisen 
naisen nimen, mutta hänen rohkeutensa riittää vain kuiskaukseen. Hän sanoo Py-
hiinvaeltajalle: ”Hän [kaukainen nainen] ei ole enää niin kaukainen, ja sinä voit… 
Sinä voit jopa kuiskata minulle hänen nimensä.” (Maalouf 2004: 18.)116 Myöhem-
min oopperassa Pyhiinvaeltaja paljastaa, että ”enkelit kuiskaavat salaisuudet tuu-
lelle” (emt.: 23).

Kuiskauksen arkaluontoisuuden aspekti konkretisoituu kuoron tekstuuriin 
liittyvässä yksityiskohdassa Kaukaisen rakkauden kolmannen näytöksen toisessa 
kohtauksessa (III/2). Tripolilaiset naiset (naiskuoro: sopraanot ja altot) syyttävät 
Clémencea turhasta haaveilusta, sillä heidän näkökulmansa elämään on realistinen: 
kaukainen, haaverakastettu ei tuo tullessaan mitään konkreettista hyvää (Maalouf 
2004: 19). Naisten mielestä kreivittären olisi mentävä naimisiin järkevästi talou-
delliset seikat huomioiden (emt.: 19). Esitysmerkintä whispering repliikkien välissä 
osoittaa, että puhe on vaihtunut kuiskaukseksi. Naiset varjelevat salaisuutta, jonka 
mukaan jopa keisarin pojan sanotaan olevan kiinnostunut Clémencesta (emt.: 19). 
Kysymyksessä on siis salaisuus, keisarin pojan nuorta kreivitärtä kohtaan osoitta-
ma kiinnostus, jota ei rohjeta sanoa ääneen.

2.4 Yhteenveto

Edellä tarkasteltiin oopperan Kaukainen rakkaus taustaa ja librettoa sekä esitel-
tiin sen musiikin keskeiset elementit pääpiirteissään. Saariaho suhtautui uransa 
alkuvaiheessa torjuvasti oopperaan, mutta toisaalta hän oli kiinnostunut multi-
mediasta. Yksityishenkilönä hän oli kiinnostunut myös Wagnerin Tristan ja Isolde 
-oopperasta. Kaukainen rakkaus kuuluu niin sanottuun suurten vokaaliteosten 
teosryhmään. Saariaho kypsytteli esikoisoopperaansa koko 1990-luvun ja neuvot-
teli sen tilaamisesta Suomen Kansallisoopperan kanssa. Tilauksen kuitenkin teki 
Salzburgin musiikkijuhlat. 

Myös oopperan libreton syntyyn liittyy monia vaiheita. Saariaho tilasi libre-
ton ensin ranskalaiselta Jacques Roubaud’ta mutta hän vetäytyi projektista. Tilalle 
löydettiin Amin Maalouf, romaanikirjailija, joka on erikoistunut keskiajan histori-
aan. Jaufré Rudelin tarina on kulkeutunut läpi länsimaisen kirjallisuuden historian 
1100-luvulta meidän päiviimme. Sitä on käytetty niin näytelmissä kuin romaa-
neissakin. Aihetta sivuaa myös yksi oopperateos, Monteverdin Combattimento di 
Tancredi et Clorinda (n. 1626).

116 Tämä on Maaloufi n oopperassa usein käyttämä tekniikka, jossa jokin asia ensin mainitaan 
libretossa ja sen jälkeen toistuu näyttämötoimintana myöhemmin (muita ovat esimerkiksi uni, 
jossa puhutaan Kristuksesta sekä puhe enkelistä).



55

Viisinäytöksinen ja 13-kohtauksinen Kaukainen rakkaus sisältää kolme henki-
löhahmoa, joiden äänialat ovat lyyrinen sopraano (Clémence), lyyrinen baritoni 
(Jaufré Rudel) sekä mezzosopraano (Pyhiinvaeltaja). Ooppera rakentuu juoni-
oopperan tapaan mutta noudattaa episodimaisine kohtauksineen myös asema-
draaman periaatetta. Oopperan vokaalitekstuureissa noudatetaan schönbergiläis-
tä tekstin rytmikaavoista vapaata musiikillisen proosan periaatetta, jolloin teksti 
artikuloituu mahdollisimman selkeänä. Oopperasta voidaan käyttää myös termiä 
läpisävelletty. Oopperassa korostuu sisäinen toiminta ulkoisen sijaan, mikä tar-
koittaa, että oopperassa tapahtuu vain vähän. 

Kaukaisen rakkauden näytökset yhtä lukuun ottamatta soitetaan yhteen. Oop-
pera ei sisällä varsinaisia duettoja tai muita perinteisiä yhtyekohtauksia, joissa 
henkilöhahmot laulaisivat yhdessä. Sen sijaan henkilöhahmot ikään kuin puhuvat 
toistensa ohi ilman vuorovaikutusta. Kaikki kolme henkilöä eivät myöskään ole 
kertaakaan äänessä samaan aikaan. Ooppera koostuu erilaisista dialogeista ja mo-
nologeista, joista tärkeimmät ovat Jaufrén laulu ja Clémencen rukous. 

Tunnelmaa luova ja oopperan musiikillista materiaalia sekä henkilöhahmot 
esittelevä 8-taitteinen Traversée-alkusoitto aloittaa oopperan. Alkusoitossa esitel-
lään myös oopperan henkilöhahmojen sonoriset identiteetit. Myös muita näytök-
siä edeltää tunnelman ohjaava alkusoitto. Oopperan vokaalitekstuureja leimaa 
melodisuus, laulullisuus ja usein myös oopperamainen cantabile-ominaisuus. 
Kaukaisessa rakkaudessa käytetään myös oopperailmaisusta poikkeavia äänenkäy-
tön tapoja, kuten puhetta, puhelaulua ja kuiskauksia. Teoksessa on perinteinen 
oopperakuoro, joka voidaan sijoittaa myös näyttämön ulkopuolelle. Kuorolla on 
kolme funktiota: dramaattinen, ikoninen ja semiootinen. 

Oopperassa käytetään perinteistä sinfoniaorkesteria, jonka sointiväriä täyden-
netään ensinnäkin laajalla lyömäsoitinsektiolla sekä toisaalta elektroniikan avulla 
tuotetulla esiäänitetyllä materiaalilla. Esiäänitetty materiaali koostuu 80 jaksosta, 
joita pianisti hallinnoi erillisen koskettimiston avulla. Esiäänitetty materiaali ja-
kautuu kahtia: se koostuu konkreettisesta materiaalista, joka sisältää luonnonääniä 
lintuineen, sekä akusmaattisesta materiaalista, joka ei välttämättä ole tunnistetta-
vissa. Esiäänitettyyn materiaaliin liittyy myös kolmas käsite, transkontekstuaali-
suus, mikä tarkoittaa, että tietty soinnillinen elementti liittyy useampaan erilaiseen 
kontekstiin.
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Oopperatutkimuksen lähtökohtia erittelevässä artikkelissaan Heiniö (1989: 80) 
toteaa, että ”viime kädessä jokaista teosta varten on kehitettävä oma analyysime-
todinsa”. Tämän toteamuksen mukaan jokainen teos on ainutkertainen ja sitä on 
lähestyttävä sille sopivin menetelmin. Ajatusta teoksen ainutkertaisuudesta ei tässä 
työssä liitetä musiikkiteosta ja sen merkitysten rajautumista koskevaan autonomi-
suuskeskusteluun (ks. Sarjala 2000; Sivuoja-Gunaratnam 2004; Torvinen 2007), 
vaan pikemminkin teoksen ainutkertaisuus käsitetään laajempana, nimenomaan 
hermeneuttiseen tutkimusasenteeseen kutsuvana. Tämän tutkimuksen menetel-
mälliset ratkaisut ovat Heiniön (1989) esittämässä mielessä teoskohtaisia vain si-
käli, että ne on tehty juuri tätä tutkimusta ja oopperaa Kaukainen rakkaus silmäl-
läpitäen.

Teoskohtaisen analyysivälineistön rakentamista puoltaa oopperatutkimuksen 
alueella myös oopperan ”monitaiteinen” erityisluonne. Tutkimus nojaa käsityk-
seen, jonka mukaan useasta taiteenlajista koostuvaa oopperaa ei voi tarkastella 
riittävän hedelmällisesti ainoastaan musiikillisen materiaalin näkökulmasta ja 
tämän materiaalin erittelyyn tähtäävin musiikkianalyyttisin välinein (vrt. kuiten-
kin esim. Honti 2006). Tässä tutkimuksessa analyysivälineitä on tarpeen mukaan 
haettu musiikintutkimuksen lisäksi myös sen ulkopuolelta, kuten kirjallisuuden-
tutkimuksesta ja fi losofi asta. Tämäntyyppinen ”metodinen pluralismi” on ollut 
yleistyvä suuntaus niin sanotussa postmodernissa musiikintutkimuksessa jo muu-
taman vuosikymmenen ajan (ks. esim. Kerman 1985; Kramer 1990, 1995, 2000, 
2002, 2004, 2006; Abbate 1991, 2001; McClary 1991, 1993; Richardson 1994, 1995; 
1999; Sivuoja-Gunaratnam 1994, 1997, 1998, 1999; Välimäki 2005; Mantere 2006; 
Torvinen 2007). 

3.1 Tutkimuksen hermeneuttiset lähtökohdat

Kuten aiemmin todettiin, tämän tutkimuksen laajempi viitekehys on herme-
neutiikka, oppi tulkinnasta. Hermeneuttiselle lähestymistavalle on tyypillistä, että 
se erottautuu luonnontieteistä painottamalla subjektin kokemusta (Richardson 
1995: 31). Hermeneuttinen ajattelu perustuu siihen, että jokin ilmiö on abstrakti, 
pelkästään käsitteellinen, kunnes se pystytään konkretisoimaan, ymmärtämään 
sen kokonaismerkitys jossain yhteydessä (Anttila 2005: 312). Hermeneuttisella 
tutkimusasenteella tarkoitetaan näin ollen sitä, että analyysin kohteena olevasta 
teoksesta pyritään esittämään hermeneuttisen tulkintaperinteen mukainen ko-
konaistulkinta, jossa kokonaisuus on enemmän kuin sen osien summa (ks. esim. 
Anttila 2005: 206).

3 Tutkimuksen menetelmät ja analyysin 
lähtökohdat

The odor of topicality permeates our music,
extending into every aspect. 

Raymond Monelle (2006: 7).



58

Hermeneutiikalla on pitkät perinteet länsimaisessa kulttuurihistoriassa. Termi 
on peräisin kreikan sanasta hermeneia, joka merkitsee selitystä ja käännöstä mutta 
tarkoittaa myös puhumista ja sanomista. Termi viittaa myös antiikin tarustossa 
esiintyvään inhimillisen kielen keksijään, Hermekseen, jonka tehtävänä oli muun 
muassa toimia viestinviejänä ihmisen ja jumalan välillä (ks. esim. Hämeen-Anttila 
ja Hämeen-Anttila 2007: 107, 214). Kuten Richardson (1994: 299, alaviite 4) toteaa, 
antiikin Hermes-jumala sopii hyvin hermeneuttisen tutkimuksen symboliksi, sillä 
hermeneuttiset tutkimusmenetelmät ovat usein ”joustavia, lennokkaita ja holisti-
sia eli jatkuvasti uusia kytkentöjä etsiviä”. Tämän näkemyksen mukaan ei siis ole 
olemassa valmiita, vakiintuneita toimintatapoja, joita tutkimuksessa tulisi seurata, 
vaan tutkijan on oltava avoin aineistolle ja tarvittaessa myös kyettävä muuttamaan 
tutkimuksen suuntaa. (Emt.: 299, alaviite 4.)

Vaikka tulkintaa käsittelevää teoriaa nimitetään yleisesti hermeneutiikaksi, on 
siinä kyse monista erilaisista, toisistaan poikkeavista teorioista (Mikkonen 2003: 
67). Tulkinnalle ei näin ollen ole olemassa yhtä, yleistä teoriaa. Tulkinnan tradition 
katsotaan alkaneen Aristoteleesta ja hänen teoksestaan Peri hermeneias (Tulkinnas-
ta). Niin kutsutun modernin hermeneutiikan taustalla on kaksi erilaista tulkinnan 
perinnettä, edellä mainittu Aristoteleesta lähtevä kreikkalainen fi losofi a sekä Raa-
matun eksegetiikka eli selitysoppi117 (ks. esim. Mikkonen 2003: 65). Modernin her-
meneutiikan alkuna on pidetty 1800-luvulla Saksassa harjoitettua Raamatun-tul-
kintaa, jolle perustuvat myös hermeneutiikan nykysuuntaukset. Hermeneutiikan 
merkittävimpänä 1900-luvun edustajana voidaan pitää Hans Georg Gadameria 
(1900–2002) ja hänen teostaan Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philoso-
phischen Hermeneutik, 1960) (engl. Truth and Method, 1975).

Musiikin hermeneutiikka keskittyy musiikin merkitysten ja sisältöjen tulkin-
taan, ja sen mukaista teosanalyysia kutsutaan hermeneuttiseksi musiikkianalyysik-
si. Musiikin hermeneutiikan ensimmäinen aalto syntyi 1800-luvun alun Saksassa, 
jolloin Hermann Kretzschmar kirjoitti kuvailevia teosesittelyjä ja hänen oppilaan-
sa Arnold Schering verbalisoi musiikkia psykologisen terminologian kautta (ks. 
esim. Bent 1994: 22–26; Murtomäki et al 2003: 36–37). Suomessa hermeneuttinen 
musiikintulkinta alkoi Ilmari Krohnin ja Tauno Karilan tutkimuksista 1950-luvul-
la.118 

Ian Bent (1994) esittelee toimittamansa teoksen Music Analysis in the Nineteenth 
Century toisen osan laajassa johdannossa hermeneutiikkaa alkaen teologi-kieli-
tieteilijä Friedrich Schleirmacherin (1768–1834) Raamatun-tulkinnasta Lawren-
ce Kramerin ”kriittiseen” hermeneutiikkaan. Bent (1994: 1) jakaa musiikintutki-
muksessa harjoitetun analyysin 1) tutkimukseen, jonka tavoitteena on ”kuvailla 
tarkasti, mitata ja määrittää musiikin materiaaliin liittyviä ominaisuuksia ja sen 
soivaa ulottuvuutta” sekä toisaalta 2) ”tulkita mieluummin kuin kuvailla”. Käsillä

117 Raamatun tulkinnan menetelmistä, ks. esim. McGrath 1996: 215–222.
118 Karila (1954) tarkasteli hermeneuttisesta näkökulmasta muun muassa Sibeliuksen, Merikan-
non ja Kilpisen lauluja vesimaisemien kuvaajina sekä vuonna 1956 sanojen ja sävelen suhdetta 
Kilpisen lauluissa. Krohn julkaisi laajan Brucknerin sinfonioita käsittelevän teossarjan vuonna 
1955 sekä käsitteli myös Sibeliuksen musiikkia laajasti.
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oleva tutkimus edustaa Bentin viimeksi mainittua tapaa, sillä työhön sisältyvän 
analyysin ja kuvailevien osuuksien tavoitteena on nimenomaan esittää tulkinta 
Saariahon oopperasta. 

Hermeneuttisen tulkinnan perusmetodi on niin kutsuttu hermeneuttinen kehä. 
Hermeneuttisen kehän ajatuksen otti ensimmäisenä käyttöön Schleiermacher 
1800-luvun alussa (ks. esim. Hosiaisluoma 2003: 307; Gadamer 2004). Bentin 
(1994: 4–5) mukaan hermeneuttiselle kehälle on luonteenomaista, että tulkitsija 
liikkuu jatkuvasti käyttämiensä metodien välillä, suhteuttaa osia kokonaisuuteen 
sekä tarkastelee subjektiivisen ja objektiivisen välistä suhdetta. Mikkoselle (2003: 
66) puolestaan hermeneuttisen asenteen niin sanottujen hengentieteiden tuottama 
tieto muodostuu tulkitsijan, tekstin ja asiayhteyden eli kontekstin välisessä toimin-
nassa, jossa tulkitsijan ennakkokäsitykset tarkentuvat tulkinnan kohteen kautta. 

Myös tässä tutkimuksessa noudatetaan joiltain osin hermeneuttisen kehän pe-
riaatetta. Tutkimuksen taustalla on käsitys, jonka mukaan oopperateosta koske-
va ymmärrys syntyy yhtäältä jatkuvasta navigoinnista musiikin ja tekstin (draa-
mallisen tekstin osatekijöiden) välillä sekä toisaalta katkeamattomasta dialogista 
draamallisen tekstin ja tutkimuksessa käytettyjen teoreettisten viitekehysten ja 
käsitteiden välillä. Menetelmällisesti analyysissa on liikuttu edestakaisin yhtäältä 
oopperan draamallisessa tekstissä, sen osien, samoin kuin oopperan eri osien ja 
yksityiskohtien sekä kokonaisuuden välillä. 

3.2 Kramerin uushermeneuttinen lähestymistapa ja hermeneuttiset 
ikkunat

Tutkimuksen uushermeneuttiset lähtökohdat perustuvat Kramerin (1990) teok-
seen Music as Cultural Practice, 1800–1900, jossa keskeinen menetelmällinen nä-
kökulma rakentuu hermeneuttisen ikkunan käsitteelle. Tämän Kramerin (1990) 
erityisesti musiikintutkimukseen kehittämän näkökulman avulla työssä pyritään 
avaamaan ja tulkitsemaan Kaukainen rakkaus -oopperan historiallis-kulttuurisia 
merkitysulottuvuuksia.

Vaikka Kramer itse ei ole kutsunut teoreettista lähtökohtaansa uusherme-
neutiikaksi, Krameria soveltavien tutkijoiden piirissä on tätä nimitystä käyttämäl-
lä haluttu tehdä selvä ero 1800-luvun musiikin hermeneutiikan suuntauksiin ja 
sijoittaa hermeneutiikan nykymuoto lähemmäksi poststrukturalismia sekä siihen 
sisältyvää uutta musiikkitiedettä.119 Tällöin monet kirjoittajat painottavat etulii-
tettä uus(hermeneutiikka). Esimerkiksi Välimäki (2005: 128, alaviite 57) käyttää 
Kramerin edustamasta suuntauksesta termiä uushermeneutiikka todeten termin 
vakiintuneen postmoderniin musiikintutkimukselliseen diskurssiin (ks. myös 
Richardson 1994 ja 1999; vrt. kuitenkin Hatten 1994; 2004). Myös tässä työssä ter-
miä uushermeneutiikka käytetään painottamaan eroa musiikkia psykologisoivaan 
tai kuvailevaan lähestymistapaan. 

119 Toisaalta muun muassa semiotiikkaa työssään painottuva Hatten (1994, 2004) pitäytyy ter-
missä hermeneutiikka, koska hän puolestaan haluaa tehdä selvän eron uus-liikkeisiin, kuten niin 
kutsuttuun uuteen musiikkitieteeseen.
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Keskeistä Kramerin uushermeneutiikassa on musiikin tarkastelu merkitsevänä 
eli kulttuurisena käytäntönä.120 Tämä tarkoittaa, että musiikin tulisi olla alttiina 
samankaltaisille tulkinnoille, joita tehdään myös muista kulttuurisista käytän-
nöistä, olivat ne sitten sosiaalisia, taiteellisia, teknisiä, diskursiivisia, ritualistisia 
tai seksuaalisia (Kramer 1990: xii). Kramer näkee musiikkiteoksen, kirjallisen tai 
muun kulttuurisen tuotteen käytäntönä, jota voidaan tulkita tiettyjen diskursiivis-
ten strategioiden mukaan (emt.: 6). Kramerin esittelemä hermeneuttinen asenne 
ei näin ollen tee perustavaa eroa kirjoitetun tekstin, musiikkiteoksen tai minkä 
tahansa kulttuurisen tuotteen tai käytännön tulkitsemisessa. 

Kramerin (1990, 2002) lähestymistavassa musiikin tarkastelu kulttuurisena ja 
merkityksiä tuottavana käytäntönä tulisi ymmärtää pikemminkin jonakin joka te-
kee jotain kuin jonakin joka sanoo jotakin (Kramer 1990: xii).121 Tämän tekemisen 
purkamiseen Kramer (1990: xii) käyttää niin sanottuja ”ymmärtämistekniikoita” 
(engl. techniques of understanding), joita ovat hänen mukaansa esimerkiksi J. L. 
Austinin (1975) puheaktiteoria, psykoanalyysi, feminismi tai dekonstruktio. Ym-
märtämistekniikoiden avulla etsitään merkityksiä sieltä, mistä niiden ei tavallisesti 
uskota löytyvän (Kramer 1990: 2).122 Tässäkin tutkimuksessa musiikista haetaan 
merkityksiä, jotka eivät välttämättä ole eksplisiittisesti ilmaistuja tai selvästi ”näky-
villä”. Kramerilaisina ymmärtämistekniikoina pidetään yhtäältä Monellen (2000, 
2006) toposteoriaa, joka on tässä työssä tekniikoista tärkein, sekä toisaalta Emma-
nuel Levinasin (1996, 2002) désir- ja toiseus-käsitteitä, joiden avulla tutkimuksen 
tulkinnalliset langat solmitaan yhteen. Näiden tekniikoiden avulla tutkimuksen 
kohteena olevaa teosta myös tarkastellaan erilaisista näkökulmista, jolloin teokses-
ta tehtävä kokonaistulkinta pyritään rakentamaan mahdollisimman eheäksi. 

Vaikka Kramer (1990, 2002) soveltaa analyysimenetelmäänsä pääasiassa 
instrumentaalimusiikkiin, hänen mukaansa menetelmä sopii hyvin myös sel-
laisen musiikin analyysiin, johon sisältyy teksti123 (1990: 2). Kramer antaa myös

120 Musiikin tarkasteleminen merkitsevänä eli kulttuurisena käytäntönä ei ole ainoastaan uus-
hermeneutiikan tarkastelukulma, minkä tuo esiin myös Kramer (1990). Musiikkia on tarkasteltu 
käytäntönä esimerkiksi etnomusikologiassa jo pitkään. Kramerin (1990: 15) mukaan etnomusi-
kologit pitävät uskottavan tulkinnan yhtenä tärkeimpänä kriteerinä sitä, että sen juuret ulottuvat 
syvälle tutkittavaan kulttuuriin. 
121 Kramerin näkemyksiin vaikuttaneessa J. L. Austinin (1975) kehittämässä puheaktiteoriassa puhe jakau-
tuu lokutiiviseen, illokutiiviseen ja perlokutiiviseen ilmaisuun. Lokutiivinen tarkoittaa, että ilmaisussa tuote-
taan ainoastaan tietty merkitys. Illokutiivinen aspekti viittaa siihen, mitä puheella tarkoitetaan, toisin sanoen 
illokutiivinen ilmaus voi sisältää myös tietyn konventionaalisen efektin, kuten varoituksen, lupauksen tms. 
(Ks. myös Heiniö 1992: 22; Hosiaisluoma 2003: 753.) 
122 Ajatus on analoginen psykoanalyysin toimintamekanismin kanssa, koska sekin hakee merki-
tyksiä, jotka eivät ole eksplisiittisesti ilmaistuja (Kramer 1990: 2; ks. myös Välimäki 2005). Esi-
merkiksi Freudin seksuaalisuuskäsitys on Kramerille ”ymmärtämistekniikka”, jonka kautta hän 
tarkastelee Wagnerin Tristania (Kramer 1990: 135–175).
123 Vokaalimusiikkia tarkasteltaessa jälkistrukturalististen teorioiden piirissä käytetyt termit teks-
ti ja tekstuaalinen aiheuttavat sekaannusta. Vaikka poststrukturalistisen näkökulman mukainen 
”tekstuaalinen” musiikkikäsitys sisältyy tämän tutkimuksen taustaorientaatioon, terminä teks-
tuaalisuus liittyy tässä tutkimuksessa lähinnä vain oopperan libreton kirjalliseen olomuotoon ja 
on näin ollen analoginen termin ’musiikillinen’ kanssa.
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ohjeen tekstiä sisältävän musiikin analyysiin: ”Kun musiikki on liittyneenä teks-
tiin, tarkastele musiikillisten merkitysten välistä vuorovaikutusta jo aiemmin 
tulkitun, tekstiin liittyvän [textual] merkityksen haltuunottona ja uudelleentul-
kintana” (emt.: 13). Tässä näyttäytyy Kramerin yhteys yhtäältä perinteisen her-
meneutiikan kehämetodiin, toisaalta poststrukturalistiseen ajatukseen musiikin, 
tekstin tai minkä tahansa diskurssin erottamattomuudesta tutkimuksen kohteena. 
Tämä erottamattomuus tarkoittaa, että tulkinnan kohde, oli se sitten kirjallinen, 
musiikillinen tai visuaalinen, nähdään tekstinä (emt.: 6; ks. myös Monelle 2000: 
115–158).124 Kuten Monelle (2000: 149) toteaa, ”teksti[...] on vastakohtien hävittä-
mistä” 125. Tässä tutkimuksessa noudatetaan tätä periaatetta sikäli, että analyysissa 
ei tehdä perinteistä eroa teoksen musiikin ja libreton välillä, vaan analyysin koh-
teena on draamallinen teksti, kuten luvussa 1.1. todettiin. 

Kramerilainen näkökulma pitää tekstiä provosoivana tai merkityksiä kätkevänä, 
eli teos ikään kuin ”kutsuu ymmärtämään” (Kramer 1990: 6). Käytännön tasolla 
musiikkiteoksen tulkinta lähtee siitä, että on konkretisoitava musiikissa vaikutta-
vat illokutiiviset voimatekijät samoin kuin musiikkiteoksen harmoniset, rytmiset, 
lineaariset ja muotoon liittyvät strategiat. Sen jälkeen voidaan jatkaa musiikillisen 
merkityksen tulkintaan (emt.: 9). Jotta tutkija voi tulkita teosta, tarvitaan työvä-
line, jota Kramer kutsuu hermeneuttiseksi ikkunaksi. Kramerin mukaan musii-
kissa on mahdollista löytää ainakin kolmenlaisia hermeneuttisia ikkunoita (emt.: 
9–19): 

1. Tekstuaalinen sisältö, 
2. sitaattisisältö ja 
3. rakenteellinen trooppi.126 

Tekstuaalinen sisältö (engl. textual inclusion) koostuu musiikkiteokseen tavalla tai 
toisella liittyvistä verbalisoinneista, vokaalimusiikin teksteistä, otsikoista, epigram-
meista, ohjelmateksteistä, partituuriin liittyvistä huomioista tai tulkintamerkin-
nöistä. Nämä sisällöt eivät, kuten eivät kaksi muutakaan tyyppiä, perusta, vahvista 
tai kiinnitä merkitystä, jota musiikki jollain tavoin toistaa, vaan ne ainoastaan kut-
suvat tulkitsijaa löytämään merkityksiä erilaisten diskurssien välillä (emt.: 9–10.) 
Näin ollen Kramer pitää myös vokaalimusiikin tekstejä tekstuaalisena sisältönä, 
vaikka ei mainitsekaan erikseen oopperalibrettoa. Tässä tutkimuksessa libretto 
tulkitaan Kramerin hermeneuttista näkökulmaa omassa tutkimuksessaan sovelta-
neen Richardsonin (1994: 300) tapaan tekstuaaliseksi sisällöksi.

124 Monelle (2000) käsittelee poststrukturalistisen teksti-käsitteen problematiikkaa kirjansa lu-
vussa kuusi. 
125 Kursiivi kirjoittajan.
126 Termien suomennokset mukailevat suurelta osin Richardsonin (1994: 300–301) suomennok-
sia.
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Sitaattisisältö127 (engl. citational inclusion) on hermeneuttisen ikkunan toinen 
tyyppi. Se voi olla joko kirjallinen tai musiikillinen. Kramerin (1990) mukaan 
kirjallisia sitaattisisältöjä ovat muun muassa ”musiikkiteokseen liittyvät otsikot, 
jotka viittaavat kirjalliseen teokseen, visuaaliseen kuvaan, paikkaan tai histori-
alliseen hetkeen” (emt.: 10). Toinen ryhmä ovat alluusiot toiseen sävellykseen, 
tekstiin, tyyliin tai jaksoon. Niitä ovat myös sellaiset toisten tyylien parodiat tai 
lainaukset, jotka eivät ole vallitsevia analysoitavassa teoksessa. (Emt.) 

Rakenteellinen trooppi128 (engl. structural trope), hermeneuttisen ikkunan kol-
mas muoto on ikkunoista ilmaisuvoimaisin. Troopit toimivat ekspressiivisesti 
tietyssä kulttuuris-historiallisessa kehyksessä. Koska ne määrittyvät illokutiivisen 
voimansa kautta, toisin sanoen tekemisen pikemminkin kuin sanomisen yksik-
köinä, ne myös ylittävät perinteisen eron muodon ja sisällön välillä. Kramerin 
(1990: 10) mukaan rakenteellinen trooppi voi liittyä mihin tahansa kommunika-
tiivisen vaihdon alueeseen: tyyliin, retoriikkaan, representaatioon.

Suomessa Kramerin poststrukturalistista uushermeneutiikkaa ovat tutkimuk-
sissaan käyttäneet Richardson (1994, 1995), Välimäki (2005) ja Mantere (2006). 
Välimäki (2005: 207–235) tarkastelee Sibeliuksen Kyllikki-pianoteosta (Op. 41; 
1904) tekstuaalisena sisältönä sen otsikon johdattamana, jolloin teoksesta avau-
tuu maisema kansalliseepos Kalevalaan. Mantere (2006) käyttää hermeneuttisen 
ikkunan ajatusta kanadalaisen pianotaiteilija Glenn Gouldin kirjoitusten tarkas-
telussa, jolloin hermeneuttinen ikkuna avautuu ”pohjoisuuden ideasta”129 (emt.: 
166–190). Käsillä olevassa tutkimuksessa oopperaa Kaukainen rakkaus tarkastel-
laan kaikkien kolmen Kramerin hermeneuttisen ikkunatyypin kautta. Tässä työssä 
hermeneuttiset ikkunat nähdään toisiinsa punoutuneina, kerroksellisina ja osit-
tain jopa päällekkäisinä.

3.3 Hermeneuttiset ikkunat Kaukaisessa rakkaudessa

Kaukaisen rakkauden draamallisen tekstin merkitysulottuvuuksien identifi oi-
miseksi oopperasta on pyritty löytämään Krameria (1990) seuraten kolmen-
tyyppisiä hermeneuttisia ikkunoita. Näistä tekstuaaliset sisällöt ovat erilai-
sia teokseen liittyviä verbalisointeja mukaan lukien esimerkiksi musiikilliset 

127 Sitaattisisältöjen yhteydessä voisi puhua myös Julia Kristevan (1984) kirjallisuudentutkimuk-
seen lanseeraamasta, alun perin bahtinilaisesta intertekstuaalisuuden ajatuksesta, jonka mukaan 
teksti näyttäytyy kudoksena, jossa on kuultavissa kaikuja muista, aiemmista teksteistä. Myös 
musiikilla ajatellaan olevan oma intertekstuaalisuutensa (ks. esim. Hatten 1985, 1994: 196–201, 
291; Sivuoja-Gunaratnam 1999; Tiikkaja 2004). Rajoitun tässä tutkimuksessa Kramerin (1990) 
mukaiseen käsitykseen sitaateista enkä paneudu laajempaan intertekstuualisuuden ongelma-
kenttään. 
128 Musiikkisemiotiikassa rakenteellisia trooppeja vastaavat Välimäen (2005: 130) mukaan to-
pokset, troopit ja fi guurit, tai esimerkiksi narratiiviset modaliteetit (Tarasti 1994b) ja ekspressii-
viset merkitykset (Hatten 1994).
129 Vaikka Mantere (2006) ei sijoita pohjoisuuden ideaa tarkemmin Kramerin tyypittelyyn, voisi 
ajatella, että pohjoisuuden idea kuuluu hermeneuttisen ikkunan toiseen tyyppiin, sitaattisisältöi-
hin, koska se sijoittaa Gouldin tiettyyn paikan kontekstiin.
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tulkintamerkinnät, libretto sekä otsikot. Hermeneuttisen ikkunan toinen tyyppi 
eli sitaattisisällöt koostuvat ennen kaikkea teokseen sisällytetyistä lainauk-
sista ja niiden historiallisista kiinnekohdista. Richardson (1994: 300) määrittelee 
hermeneuttiset ikkunat tulkintakanaviksi, joita leimaa joustavuus käsitteiden ta-
solla. Tärkein hermeneuttisen ikkunan muoto eli rakenteellinen trooppi on tässä, 
kuten myös Kramerilla, kompleksinen ja kerrostunut temaattinen verkosto, joka 
koostuu erilaisista kyseiseen teemaan liittyvistä elementeistä. Tässä tutkimuksessa 
Richardsonin edellä mainitsemaa joustavuuden ominaisuutta hyödynnetään siten, 
että erityisesti hermeneuttisen ikkunan kolmatta tyyppiä käytetään osittain Kra-
merista poikkeavalla tavalla. 

Kaukaiseen rakkauteen sisältyvät rakenteelliset troopit ovat siis luonteeltaan 
sekä kirjallisia että musiikillisia. Hermeneuttisen ikkunan kaksi ensimmäistä muo-
toa ovat identifi oitavissa suhteellisen helposti oopperan dramaattisesta tekstistä, 
kun taas rakenteellisten trooppien identifi oiminen edellyttää teokseen sisältyvien 
yksityiskohtien ja niiden keskinäisten suhteiden analyysia sekä niiden suhteutta-
mista teoksen kokonaisuuteen.

3.3.1 Tekstuaaliset sisällöt

Kuten edellä on todettu, oopperasta Kaukainen rakkaus on löydettävissä kaikki 
kolme hermeneuttisen ikkunan tyyppiä, tekstuaalinen sisältö, sitaattisisältö ja ra-
kenteellinen trooppi. Tekstuaalisia sisältöjä ovat muun muassa oopperaan sisäl-
tyvät erilaiset otsikkoikkunat, joista oopperan nimi, Kaukainen rakkaus (L’amour 
de loin) on tärkein. Se avaa kirjaimellisen merkityksensä (tarina kaukana olevasta 
rakastetusta) lisäksi merkitysulottuvuuksia, jotka viittaavat oopperan libreton ta-
pahtuma-ajan ja paikan historialliseen todellisuuteen. Rakkaus eri muodoissaan 
oli 1100–1300-luvuilla kukoistaneen trubaduurilyriikan tärkein aihepiiri (ks. 
esim. Lazar 1995: 61–100; Niiranen 1998; Korsisaari 2006: 235–269). Lisäksi tämä 
lyriikan sisältämä hovirakkaudeksi (ransk. fi n’amor, engl. courtly love) kutsuttu 
teema heijastaa taiteellisissa formuloinneissaan aikansa sosio-kulttuurisen elämän 
normeja, kuten hovikäytäntöjä (ks. esim. Paterson 1993). Oopperan Kaukainen 
rakkaus yhteydessä onkin mahdollista puhua Krameria mukaillen hovirakkauden 
kulttuurisesta käytännöstä, joka aktualisoituu ja kertautuu oopperassa. 

Toinen oopperaan sisältyvä merkittävä otsikko ja tekstuaalinen sisältö on alku-
soiton otsikkoikkuna Traversée (Ylittäminen). Painoarvoa se saa sen vuoksi, että 
ooppera-alkusoiton nimeäminen erikseen on harvinaista. Traversée liittyy paitsi 
suoraan oopperan juoneen ja trubaduuri Jaufré Rudelin tekemään matkaan me-
ren yli, myös mahdollisiin muihin ylittämisen aktualisointeihin tässä oopperassa. 
Tekstuaalisena sisältönä voidaan nähdä myös kolmas alkusoiton asemassa oleva 
jakso eli neljännen näytöksen aloittava alkusoitto (Saariaho 2000b: 230–242, tah-
dit 1–94), vaikka sillä ei ole varsinaista otsikkoa. Alkusoiton alku muodostaa auto-
sitaatin eli kyseessä on jakso, joka on peräisin säveltäjän aiemmasta teoksesta Oltra 
mar (Meren yli). Oopperan neljännen näytöksen alkusoittoon on sisällytetty tämän 
orkesteriteoksen ensimmäinen osa, Départ. Vaikka oopperan yhteyteen liitettynä 
tällä alkusoitolla ei ole nimeä (vrt. Traversée), se johdattaa neljännen näytöksen 
teemaan, matkalle lähtöön ja meren ylittämiseen myös Départ-otsikon kautta. 
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Oopperan kaikki 13 kohtausta on otsikoitu, joten myös kohtausten nimet toi-
mivat Kramerin (1990: 9–10) mukaisina tekstuaalisina sisältöinä ja tarkemmin 
sanottuna otsikkoikkunoina, jotka avaavat merkitysulottuvuuksia oopperan tul-
kintaan. Merkittävimmät kohtausten nimissä esiintyvät otsikkoikkunat ovat oop-
peran päähenkilöiden nimet Jaufré Rudel (I/1), Pyhiinvaeltaja (I/2) ja Clémence 
(II/1). Lisäksi toisen näytöksen toinen kohtaus, kuten koko teos, on nimetty Kau-
kaiseksi rakkaudeksi (II/2), joten tässäkin on nähtävissä jo edellä mainittu herme-
neuttiseen ikkunaan liittyvä toistuvuuden periaate. Tässä tutkimuksessa ooppe-
ran kohtausten otsikoista vain henkilönimistä avataan hermeneuttisia ikkunoita. 
Rajaaminen liittyy tutkimuksen analyysiosuuden rakentumiseen päähenkilöiden 
mukaan. Tekstuaalisena sisältönä tässä tutkimuksessa pidetään myös libretosta 
esiin nousevaa ja edellisistä poikkeavaa Jaufré Rudelin ammatillista kaksoisstatus-
ta, linnanherra-trubaduuri -statusta, jonka kautta tarkastellaan henkilöhahmon 
sonorista identiteettiä sekä historiallis-kulttuurista kiinnittymistä.

3.3.2 Sitaattisisällöt

Kaukaisen rakkauden sitaattisisällöt koostuvat varsin heterogeenisesta materiaa-
lista. Niitä ovat ensinnäkin oopperan sisältämät kirjalliset ja musiikilliset sitaatit, 
kuten lainat historiallisen Jaufré Rudelin runoista ja melodioista. Lisäksi sitaat-
tisisältöjä ovat autositaatit Saariahon aiemmasta teoksesta Oltra mar. Oopperan 
melodinen materiaali rakentuu erityisesti miespäähenkilön osalta toisen säveltä-
jän, tässä tapauksessa historiallisen trubaduuri Jaufré Rudelin laulun Lanquan li 
jorn melodianmuodostuksesta (ks. nuottiesimerkki 23).
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Nuottiesimerkki 23. Historiallisen Jaufré Rudelin melodia. Kaksi säettä laulun alusta kolmesta eri 
käsikirjoituksista (Hendrick van der Werf 1972: 86).

Saariaho ei kuitenkaan lainaa suoraan laulua, vaan kyseessä on parafraasi, toi-
sin sanoen säveltäjä muuntelee omassa musiikissaan toisen säveltäjän melodiaa. 
Oopperassa kuullaankin Saariahon ”omin sanoin” esittämä tyylittely historiallisen 
Jaufrén melodiasta (ks. myös Hautsalo 2005b: 234). Parafraasi tulkitaan sitaatti-
sisällöksi siksi, että sen kautta avautuu maisemaa 1000-luvun alun merkittävim-
pään eurooppalaiseen maallisen musiikin muotoon, trubaduurimusiikkiin ja sen 
käytäntöihin. 

Nuottiesimerkki 24. Historiallisen Jaufré Rudelin melodialle perustuvaa vokaalitekstuuria Kaukai-
sen rakkauden miespäähenkilön vokaalitekstuurissa (Saariaho 2000a: 18; tahdit 101–108).

� 
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Tyyliteltynäkin oopperaan sisältyvä Jaufrén vokaalitekstuuri sisältää trubaduu-
rimelodioille tyypillisiä piirteitä. Lanquan li jorn -laulu toimii samaan tapaan 
melodianmuodostuksen perustana myös Saariahon aiemmassa sopraanolle ja 
elektroniikalle kirjoitetussa sooloteoksessa Lonh (1996) (ks. myös Sivuoja-Guna-
ratnam 2003a).130 Siinä missä Jaufrén runo näyttäytyy Lonhissa fragmentaarisena 
ja vieraantuneena, oopperassa sitä käytetään omassa alkuperäisessä funktiossaan, 
toisin sanoen lauluna, jota esitetään ja kuunnellaan ja jolla on tietty, merkitsevä 
sisältö.131 

Lisäksi Saariaho on tuonut Kaukaiseen rakkauteen osia orkesterille ja
kuorolle kirjoitetusta seitsemänosaisesta Oltra mar -teoksesta (1999). Kysees-
sä on näin ollen autositaatti eli itseviittaus.132 Kuten aiemmin todettu, Saariaho 
kirjoitti Oltra marin vuosina 1998–1999 odottaessaan Kaukaisen rakkauden
libreton valmistumista. Voidaan näin ollen ajatella, että jo säveltäessään Oltra ma-
ria Saariaho ajatteli sen materiaaliltaan oopperaan sopivaksi, olihan oopperan kir-
joittamiseen varattu aika lyhentynyt vuodella (ks. esim. Beyer 2000: 303; Hautsalo 
2000a: 18) (ks. luku 2.1.2.).

Oltra marista oopperaan on siirretty ensimmäinen osa Départ (Lähtö). Jakson 
tehtävänä oopperassa on luoda merellinen ilmapiiri sitä seuraavan näytöksen ta-
pahtumille, jotka sijoittuvat merimatkaa tekevään laivaan. Toisaalta Départ-osan 
merkitys on oopperassa ohjelmallinen, sillä jos sitä ajatellaan suhteessa Oltra ma-
riin, ”lähdöstä” edetään seitsemänteen osaan, joka on nimeltään Mort (Kuolema). 
Samaan tapaan etenevät tapahtumat myös oopperassa: Jaufré lähtee ylittämään 
merta, mutta kuolee matkalla. 

Myös Oltra marin muut osat neljättä (Temps, Ajat) lukuun ottamatta ovat 
jollain tavalla läsnä oopperassa. Toista osaa Amour (Rakkaus) kehystävä, toistu-
va kvintoliahe (Saariaho 1998: 15–16; tahdit 1–13) on siirtynyt oopperaan Clé-
mencen sonorisen identiteetin tunnukseksi (ks. luku 2.3.2). Suuren aaltomaisen 
eleen muodostava kolmas osa, Vagues (Aallot) (emt.: 23–29; tahdit 1–38) aloit-
taa oopperan neljännen näytöksen toisen kohtauksen (Sogne, Uni). Viides osa,
lyhyt Souvenier de vagues (Aaltojen muisto) rakentuu pieneksi aaltoeleeksi (emt.: 
50–51; tahdit 1–12) Départ-osaa määrittävälle fi s–cis-kvintille. Kuudes Mort-osa 
rakentuu kuoron kuiskauksille, säveltoistolle, unisonoille sekä koraalissa käytetylle

130 Sivuoja-Gunaratnam (2003a: 71–84) on analysoinut Lonh-teoksen suhdetta Jaufré Rudelin 
melodiaan Gérard Genetten (1982) intertekstuaalisuuden näkökulmasta. Kirjoittaja näkee Saa-
riahon sävellyksen palimpsestisena, mikä tarkoittaa, että Jaufrén teos ”häämöttää” (engl. loom) 
sen takana (emt.: 75). Ensimmäisen Lanquan-säkeistön käyttöä voisi jopa pitää Genetten mukai-
sena imitaationa, koska ”tyylittely on niin laimeaa” (Sivuoja-Gunaratnam emt.: 75 ). Oopperassa 
Jaufré Rudelin trubaduurilaulu esiintyy sekä melodiansa että tekstinsä näkökulmasta Lonhia laa-
jemmin. Genetten intertekstuaalisuuskäsitteitä soveltaen voidaan todeta, että sekä Lonh, kuten 
Sivuoja-Gunaratnam (emt.: 75) on osoittanut, että koko ooppera Kaukainen rakkaus on Lan-
quan-runon hypertekstejä eli muunnelmia. 
131 Abbaten (1991: 5) terminologian mukaan kyseessä on fenomenaalinen musiikki.
132 Autositaatista, ks. esim. Tiikkaja 2004.
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4/4-tahtilajille.133 Viimeinen Arrivée-osa (Saapuminen) esittelee toisen Clémencen 
sonoriseen identiteettiin kuuluvan, kolmannen näytöksen alkuun siirtyneen, tois-
tuvan harppuaiheen, joka sekin kehystää osaa (emt.: 58–61; tahdit 1–24). Esittä-
essään pienoiskoossa Kaukaisen rakkauden tapahtumien kulun matkalle lähdöstä 
perille tuloon, Oltra mar -teosta voidaan dramaturgiansa kautta pitää oopperan 
käyttöohjeena.

Oopperassa esiintyy myös sitaattisisällöille ominaista parodiaa. Librettoon si-
sältyvä Jaufrén tekeillä oleva runo voidaan tulkita trubaduurilyriikan formuloin-
tien parodiaksi (I/1) (Hautsalo 2006b: 56–57). Oopperan alussa Jaufré osoittaa 
halveksuntaansa ystävilleen vääntelemällä perinteiseen trubaduurityyliin säveltä-
määnsä laulua (Maalouf 2004: 5). Vain pienillä muutosoperaatioilla, vaihtamalla 
keskenään ilmaukset neidot ja miehet Jaufré saa ensimmäisessä näytöksessä työn 
alla olevan laulunsa merkitykset kääntymään päinvastaiseksi. Parodia tulee ekspli-
siittiseksi ja tehostuu retorisella kysymyksellä: ”Vai oliko se päinvastoin?”:

Jaufré Rudel, muistathan, 
Neidot katsoivat sinuun kammoten
Ja miehet kateellisina…
Vai oliko se päinvastoin? 
Miehet katsoivat sinuun kammoten 
Ja neidot kateellisina… 

(Maalouf 2004: 5.)

Runon alkuperäinen viesti lienee varsin ”miehinen”. Naisten on syytä pelätä rons-
kisti käyttäytyviä nuorukaisia, joiden valloitukset puolestaan näyttäytyvät muiden 
miesten mielissä kadehdittavilta. Maalouf parodioi oopperan fi ktiivisen päähenki-
lön, Jaufré Rudelin kautta trubaduurirunouden genreä ja sen kaavamaisuutta. Sa-
massa tilanteessa (I/1) myös Jaufrén vokaalitekstuuri voidaan nähdä parodisena: 
trubaduuri vääntelee runosäkeiden lisäksi myös työn alla olevaa melodiaa, joka 
muuttuu sävyltään räikeäksi ja yksinkertaistetuksi (Saariaho 2000a: 29–30; tahdit 
199–213). 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Kaukaisen rakkauden syntyprosessiin liit-
tyvästä käytännöllisyyden ja ajansäästämisen näkökulmasta huolimatta sekä paraf-
raasin että autositaatin käyttöön liittyvä muutos säveltäjän esteettisessä ajattelussa 
on merkittävä, sillä tämänkaltaiset sävellystekniset ratkaisut eivät ole kuuluneet 
Saariahon ilmaisuun ennen oopperaa Kaukainen rakkaus osittain samaa materiaa-
lia sisältävää Lonhia lukuun ottamatta (ks. luku 2.1). 

3.3.3 Rakenteelliset troopit

Hermeneuttisen ikkunan kaksi ensimmäistä tyyppiä, sitaattisisällöt ja tekstuaaliset 
sisällöt kiinnittävät teoksen, tässä tapauksessa oopperateoksen laajempaan kult-

133 Kuten todettiin luvussa kaksi, oopperataiteessa juuri puhe tai kuiskaus osana vokaalista teks-
tuuria yhdistetään usein kuolemaan.
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tuuriseen yhteyteen, liittyivätpä nämä yksityiskohdat librettoon tai musiikkiin. 
Hermeneuttisen ikkunan kolmas ja tärkein tyyppi,  rakenteellinen trooppi134 pai-
kantuu sinne, missä tulkinnan kohde näyttäytyy erityisen ongelmallisena (Kramer 
1990: 12). Näitä ovat esimerkiksi ”ali- tai ylikorostusta sisältävät murtumispisteet” 
kuten aukot, puutteet ja puuttuvat yhteydet tai toisaalta ylimääräinen kuvio, liial-
linen toisto tai alleviivattu yhteys (emt.: 12). Kyseessä on siis eräänlainen anomalia, 
ympäristöstään jollain tavoin poikkeava ilmiö tai piirre, joka sisältyy oopperateok-
sen draamalliseen tekstiin.

Erityisen selkeästi Kaukaisesta rakkaudesta hahmottuu toistuvuuden periaa-
te, jolloin toistumista tapahtuu niin yksittäisten motiivien kuin tiettyjen, erilaisia 
muotoja saavien prosessien, kuten oopperassa esiintyvien transitiivisten prosessien 
tasolla. Esimerkiksi Clémencen musiikillinen materiaali koostuu useista toistuvis-
ta elementeistä (ks. luku 2.3.2). Toinen merkittävä toistumisen muoto Kaukaises-
sa rakkaudessa ovat tietyt kulttuuris-sosiaaliset käytännöt. Näitä ovat esimerkiksi 
trubaduuritaiteen oraaliseen traditioon liittyvä tiedon välittymisen käytäntö, tru-
baduurilyriikan kirjalliset käytännöt, esittämiseen liittyvät käytännöt jne. 

Kramerin (1990: 12) mainitsema ”aukko” tai anomalia voi taas merkitä esimer-
kiksi tiettyä poikkeamaa musiikillisessa tyylissä: Kaukaisessa rakkaudessa esiinty-
vät topokset eli musiikissa toistuvat, konventionaaliset aiheet ovat anomalioita si-
käli,  että niillä on vahva assosiaatiovoima verrattuna niitä ympäröivään musiikilli-
seen kudokseen. Toisin sanoen ne erottuvat selvästi musiikillisesta ympäristöstään. 
Kaukaisessa rakkaudessa avautuville kolmelle hermeneuttisen ikkunan tyypille 
on ominaista, että ne ovat osittain päällekkäisiä ja keskenään vuorovaikutukses-
sa. Esimerkiksi oopperan Kaukainen rakkaus libretto voidaan yleisemmin lukea
tekstuaaliseksi sisällöksi, koska kyseessä on vokaalimusiikin yhteydessä esiintyvä 
teksti (ks. Kramer 1990: 10). Mutta koska itsessään kirjalliseen librettoon sisältyy 
myös toisia kirjallisia tekstejä, kuten historiallisen Jaufré Rudelin runositaatteja, 
se kuuluu myös tyyppiin sitaattisisällöt. Oopperassa esiintyy myös elementtejä, 
jotka voivat kuulua kaikkiin kolmeen hermeneuttisen ikkunan luokkaan. Esi-
merkiksi autositaatti Oltra mar -teoksesta voidaan lukea sekä tekstuaalisiin että 
sitaattisisältöihin (ks. edellä), mutta sisältäessään viittauksen kuolemaan (Oltra 
mar -teoksessa osan nimi on Mort, kuolema) ja antaessaan näin uudelle ympäris-
tölleen uuden sävyn se voi myös olla rakenteellinen trooppi (ks. emt.: 11–12). 

Oopperassa Kaukainen rakkaus esiintyvät troopit ovat ominaisuuksiltaan eri-
laisia ja syntyvät erilaisten elementtien yhdistelmistä. Kuten Kramer (1990: 10) 
toteaa, ”ne häivyttävät perinteistä jakoa muodon ja sisällön väliltä”. Trooppien 
merkittävin ominaisuus sisältyy niiden kaksinaiseen luonteeseen oopperan tul-
kinnallisena välineenä. Ne ovat sekä tulkinnan väline että tulos. Kramerin (emt.: 
13) mukaan rakenteelliset troopit näyttäytyvät sekä ”ymmärtämisen keinona että 
lopputuloksena”. Edellä kuvattu troopin kehämäisyys näin ollen mukailee herme-
neutiikan perusmekanismia, hermeneuttista kehää.

134 Myös toposteoriaan liittyy troopin käsite, joka kuitenkin käsitetään Kramerin (1990: 10) ra-
kenteellista trooppia suppeampana, ”pintatason” merkityksenmuodostajana. Robert Hattenin 
(1994, 2004) semioottisessa tyylintutkimuksessa trooppi tarkoittaa ”kahden topoksen yhdistä-
mistä, jolloin yksittäisten toposten merkityksistä yhdistyy uusi merkitys” (Hatten 2004: 2–3).  
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Saariahon oopperassa trubaduuritrooppia rakentavat ennen kaikkea Jaufré Ru-
delin henkilöhahmoon liittyvät musiikillis-kirjalliset elementit, jolloin tarkastelu 
alkaa yhtäältä otsikkoikkunasta Jaufré Rudel sekä toisaalta historiallisen trubaduu-
rin kaksoisstatuksesta trubaduuri-linnanherrana. Keskeinen tätä trooppia rakentava 
musiikillinen topos on niin kutsuttu trubaduuritopos. Kuoleman trooppi rakentuu 
ennen kaikkea topoksista, mutta myös musiikillisista ikoneista ja muista musiikil-
lis-tekstuaalisista yksityiskohdista. Sekin liittyy oopperan miespäähenkilöön, Jaufré 
Rudeliin. Paratiisin trooppi rakentuu Clémencen hahmoon liittyvistä, draamalliseen 
tekstiin sisältyvistä elementeistä, kuten kahdesta erilaisesta tekstuurista, tekstuaalis-
musiikillisista yksityiskohdista, instrumentaatiosta sekä topoksista. 

Kuten aiemmin todettiin, merkittävin kulttuurinen käytäntö, jota Kaukainen 
rakkaus toistaa, on 1100-luvulla Etelä-Ranskan hoveissa noudatettu käytöskoodis-
to, hovirakkaus. Hovirakkauden käytännöt liittyvät oopperan kaikkiin henkilö-
hahmoihin. Edellä esitetyt, erilaisista kirjallis-musiikillisista elementeistä koostu-
vat troopit muodostavat metatroopin, joka kokoaa yhteen oopperassa esiintyvät 
merkitysulottuvuudet lähtökohtanaan hovirakkauden käytäntö. Tämä metatroop-
pi esitellään tarkemmin kokoavassa oopperan kokonaistulkinnan esittelevässä lu-
vussa seitsemän.

Hermeneuttisen ikkunan eri tyyppien merkitys Kaukainen rakkaus -oopperan 
analyysissa ja tulkinnassa on keskeinen. Oopperan draamallisen tekstin lävistävi-
nä ja sen merkitysulottuvuuksissa risteytyvinä ja kerroksisina ne johtavat kohti 
teoksen kokonaistulkintaa. Lisäksi kiinnittäessään teoksen draamallisen tekstin 
laajempaan historialliseen kontekstiin ne näyttävät, miten Saariahon ooppera on 
”kulttuurissa”, sekä toisaalta artikuloivat kulttuurin läsnäoloa Kaukaisen rakkau-
dessa. Samalla ne myös asettuvat vastustamaan varsinkin nykymusiikin yhteydessä 
usein esitettyä formalistista käsitystä autonomisesta musiikkiteoksesta, jossa teok-
sen rakennetta ja muotoa tarkastellaan sisällön kustannuksella.

Saariahon oopperan tärkein, niin ikään kaikkiin henkilöhahmoihin liittyvä ot-
sikkoikkuna on oopperan nimi Kaukainen rakkaus. Kaiken kaikkiaan oopperasta 
identifi oitavia hermeneuttisia ikkunoita esiintyy runsaimmin Jaufré Rudelin hen-
kilöhahmoon liittyen. Jaufrén henkilöhahmosta rakentuu kaksi tekstuaalista sisäl-
töä, otsikkoikkuna Jaufré Rudel sekä linnanherra-trubaduuri -kaksoisstatus. Häneen 
liittyviä sitaattisisältöjä ovat Lanquan li jorn -runo sekä sen melodia, trubaduurista 
kirjoitettu vida-teksti sekä autositatti Saariahon aiemmasta orkesteriteoksesta Oltra 
mar. Myös otsikkoikkuna Traversée on tekstuaalinen sisältö, joka avaa oopperaan 
sisältyvää lähtemisen tematiikkaa. Nämä ikkunat näyttävät ne tavat, joilla Kaukai-
nen rakkaus ja sen miespäähenkilö kiinnittyvät kulttuurisesti. Samalla ne kuitenkin 
avaavat näkökulmia myös oopperan muihin henkilöhahmoihin. 

Clémencen hahmoa avataan otsikkoikkuna Clémencen ja Pyhiinvaeltajan otsik-
koikkunan Pyhiinvaeltaja kautta. Nämä ikkunat puolestaan rakentavat niin kutsut-
tuja rakenteellisia trooppeja, joita oopperasta muodostuu neljä: trubaduuritroop-
pi, kuoleman trooppi, välitilan trooppi ja paratiisin trooppi. Näistä ”alatroopeista” 
rakentuu lisäksi oopperan ”metatrooppi”, saavuttamattomuuden trooppi, joka 
kokoaa yhteen edellä mainitut teemat.

Tutkimuksen hermeneuttiset ikkunat olisivat voineet määrittyä myös toisin. 
Tutkimuksessa olisi toisin sanoen voitu valita esimerkiksi Orientin trooppi, ris-
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tiretkitrooppi tms. Koska tutkimuksen analyysi on rakennettu henkilöhahmojen 
mukaan, oli luontevaa nostaa esiin selkeästi henkilöhahmoihin liittyvät ikkunat. 
Seuraavaan kuvioon on koottu oopperassa Kaukainen rakkaus draamallisen teks-
tin merkitysulottuvuuksia rakentavat hermeneuttiset ikkunat, jotka kiinnittävät 
oopperan historiallis-kulttuurisesti (ks. kuvio 25).

Kuvio 25. Hermeneuttiset ikkunat oopperassa Kaukainen rakkaus.

3.4 Topokset uushermeneuttisena ymmärtämistekniikkana

Uushermeneuttisessa tulkintakehyksessä tutkimuksen tärkeimmän ymmärtämis-
tekniikan muodostaa toposteoria sekä sen semioottinen sovellus, jonka on kehittä-
nyt Raymond Monelle (2000, 2006). Alun perin kreikankielinen sana topos (mon. 
topoi) merkitsi paikkakuntaa, seutua tai arkipäiväistä asiaa. Musiikintutkimuksessa 
topoksina tarkastellaan musiikissa esiintyviä, perinteisiä ja tunnistettavia rytmis-
melodis-soinnillista aiheita tai kuviota. Sivuoja-Gunaratnam (2003a: 275) mää-
rittelee topokset usein toistuviksi, konventionaalisiksi musiikillisiksi yksiköiksi, 
joiden rakenteelliset ominaisuudet (esim. tekstuuri, harmonia, rytmi) yhdistetään 
semanttisiin sisältöihin. Välimäen (2005: 119) mukaan topokset taas muodostavat 
länsimaisen taidemusiikin semanttisten ilmausten perussanaston. (Ks. myös Nos-
ke 1977.)

Tekstuaaliset sisällöt
 Kaukainen rakkaus
 Traversée
 Jaufré Rudel
 Pyhiinvaeltaja
 Clémence
 Linnanherra-trubaduuri

Sitaattisisällöt
 Lanquan li jorn -runo
 Lanquan li jorn -runon melodia
 Vida-teksti
 Oltra mar

Rakenteelliset troopit
 Trubaduuritrooppi
 Kuoleman trooppi
 Välitilan trooppi
 Paratiisiin trooppi
 Saavuttamattomuuden trooppi
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Kirjallisuudentutkimuksessa toposteorialla on pitkä historia. Hosiaisluoman 
(2003: 938) mukaan topos on ”myöhäisantiikista tai keskiajalta periytyvä yleisesti 
tunnettu runokuva, metafora, motiivi, allegorinen sanonta tai muu retorinen ku-
vio”.135 Kirjallisten toposten nykyaikaisen luokittelun aloitti vuonna 1948 saksalai-
nen Ernst Robert Curtius (1978), jonka klassikkoteokseen European Literature and 
the Latin Middle Ages viitataan edelleen. Käsillä olevan tutkimuksen kannalta mer-
kittävää kaukaisen rakkauden ajatusta sivuaa luku, jossa Curtius (1978: 519–537) 
käsittelee muun muassa ritarihyveitä sekä niiden fi losofi s-moraalista alkuperää. 
Vaikka musiikilliset topokset ovat saaneet spesifi n teoreettisen artikulaationsa var-
sin myöhään, musiikissa on aina ollut tunnistettavissa olevia assosiatiivisia jaksoja 
tai kuvioita, jotka ovat siirtyneet teoksesta tai tyylistä toiseen. Monelle (2000: 40) 
toteaakin, että ”länsimainen musiikki on tuottanut merkityksiä toposten luomien 
viittaussuhteiden kautta koko historiansa ajan”.136

Tässä tutkimuksessa sovelletaan Monellen (2000, 2006) semioottista toposana-
lyysia, joka laajentaa Leonard G. Ratnerin (1980) klassikkotutkimusta Classic Mu-
sic: Expression, Form, and Style. Ratneria pidetään yleisesti musiikillisen toposteo-
rian alullepanijana (ks. esim. Monelle 1992, 2000, 2006; Hatten 1994, 2004), mutta 
jo vuonna 1977 Noske määritteli semioottisessa oopperatutkimuksessaan musii-
killisen topoksen perinteiseksi formuloinniksi, joka siirtyy sukupolvelta toiselle 
(Noske 1977: 320).137 Toposteoriaa ovat kehittäneet Monellen (1991, 2000, 2006) 
lisäksi muun muassa Wye Jamison Allanbrook (1983)138, Kofi  Agawu (1991)139, Ro-
bert Hatten (1994, 2004) ja Jeffrey Kallberg (1996). Musiikintutkimuksessa topos-
teorian avulla on analysoitu pääasiassa wieniläisklassista repertoaaria ja sen sisällä 
instrumentaalimusiikkia (Ratner 1980; Agawu 1991; Hatten 1994, 2004; Monelle 
2000, 2006), poikkeuksena Allanbrook (1983), joka tarkastelee topoksia Mozartin 
oopperoissa.

135 Anglosaksisella alueella englanninkielinen termi topic on vakiintunut tutkimuskirjallisuu-
teen (topic: esim. Ratner 1980; Monelle 2000, 2006; Hatten 1994, 2004; Välimäki 2005), vaikka 
toisaalta alkuperäistä kreikankielistä topos-muotoa on myös käytetty (esim. Noske 1977; Knapp 
2003). Suomen kieleen on vakiintunut muoto topos (yks.) ja topokset (mon.). 
136 Tämän tuo esiin myös Frits Noske (1977: 171), joka nimittää saksalaisten hermeneutikkojen, 
kuten Gurlittin ja Scheringin tutkimusta renessanssin ja barokin musiikista musiikilliseksi topo-
logiaksi. Lisäksi Noske toteaa, että 1700- ja 1800-luvuilla säveltäjät yhä käyttivät topoksia erityi-
sesti tiettyjen tekstien tai draamallisten tilanteiden yhteydessä. Nosken tutkimuksessa keskeinen 
aihe on kuoleman musiikillinen fi guuri, joka hänen mukaansa voidaan määritellä topokseksi. 
(Emt.: 171.)
137 Nosken tutkimus kuuluu oopperatutkimuksen alaan ja se tarkastelee oopperaa semiootti-
sessa viitekehyksessä musiikillis-dramaattisina merkkeinä. Nosken tutkimuksen esitteli Suomes-
sa Mikko Heiniö vuonna 1989. (Heiniö 1989; topoksesta s. 86–87.) Myös kirjassaan Karvalakki 
kansakunnan kaapin päällä (1999) Heiniö mainitsee topokset, mutta tällä kertaa näkökulma on 
kielitieteellinen ja pohjaa Eggebrechtin (1972) reseptiotutkimuksiin. 
138 Teoksessaan Rhytmic Gestures in Mozart Wye Jamison Allanbrook (1983) tarkastelee topoksia 
sosiologian näkökulmasta. Allanbrook määrittelee topokset niiden rytmisen ulottuvuuden kaut-
ta, jolloin hänen erityisen kiinnostuksen kohteenaan ovat tanssit Mozartin oopperoissa. 
139 Kofi  Agawu (1991) tekee oman toposluokituksensa Ratnerin työhön perustuen ja eristää 
kaikkiaan 27 toposta, joiden esiintymistä hän tarkastelee Schenker-analyysin näkökulmasta. (Ks. 
esim. Monelle 2002: 226–232.) 
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Saksankielisellä alueella jo barokin aikana kehitetty kuvio-oppi (saks. Figuren-
lehre) vastaa osittain nykyaikaista, anglosaksista toposteoriaa. Monellen (2006: 16) 
mukaan tärkein ero anglosaksisen ja saksalaisen tradition välillä on siinä, että ku-
vio-opin taustalla on Saksassa kehitetty kirjallisuuden toposteoria, johon tukeu-
tuessaan musiikintutkijatkin ovat painottuneet kirjallisuudentutkimuksellisesti 
tai kielitieteellisesti. Saksalaisen kuvio-opin keskeisenä oman aikamme kommen-
taattorina voidaan pitää Dietrich Bartelia (1997), joka on kirjassaan Musica poeti-
ca: Musical-rhetorical fi gures in German Baroque Music tarkastellut saksalaisen 
barokkimusiikin musiikillis-retorisia kuvioita. Tutkimuksessani käytetään myös 
joitakin Bartelin (1997) fi guureiksi nimeämiä musiikillisia aiheita kuitenkin niin, 
että niitäkin nimitetään yhdenmukaisuuden vuoksi topoksiksi. 

Suomessa toposteoreettista näkökulmaa on käyttänyt ennen kaikkea Välimäki 
(2005) psykoanalyyttista musiikintutkimusta edustavassa väitöskirjassaan Subject 
Strategies in Music: A Psychoanalytic Approach to Musical Signifi cation. Työssään 
Välimäki on soveltanut toposteoriaa erilaisiin musiikinlajeihin sekä tyyleihin 
käyttäen termiä topos varsin laajasti erilaisten musiikillisten ilmiöiden kuvaami-
sessa. Vaikka myös Välimäki tarkastelee topoksia pääasiassa klassis-romanttisessa 
repertoaarissa, hän osoittaa, että minkä tahansa länsimaisen genren tai aikakauden 
taide- tai populaarimusiikkia on mahdollista tutkia toposteorian näkökulmasta. 
Chopin- ja Tšaikovski-esimerkkien lisäksi Välimäki (2005: 314) tarkastelee esi-
merkiksi kantrilaulaja k.d. langin musiikkia toposteorian näkökulmasta. 

Tämä tutkimus jatkaa Ratnerin, Monellen ja Välimäen toposanalyysia ulottaen 
sen kuitenkin nykyoopperaan, johon toposteoriaa ei ole aiemmin paljonkaan sovel-
lettu (ks. kuitenkin Hautsalo 2006b). Tutkimuksessa tarkastellaan topoksia, jotka 
esiintyvät myös klassis-romanttisen tyylin ulkopuolella: topoksia, joiden alkuperä 
on esimerkiksi barokissa tai nykymusiikissa (ks. Hautsalo: 2006b: 87–97). Topos-
teorian avulla tutkimus toisin sanoen paljastaa ne vahvat kiinnikkeet, joiden avulla 
Kaukainen rakkaus jatkaa länsimaisen taidemusiikin ja oopperan perinnettä. 

Ratner (1980: 9), joka tarkastelee topoksia wieniläisklassisessa musiikissa, jakaa 
musiikilliset topokset eli diskurssin aiheet (engl. subjects for musical discourse) kol-
meen luokkaan: tanssirytmeihin, tyyleihin sekä sävelmaalailuun ja kuvallisuuteen 
(emt: 9–26). Tanssitopoksia ovat esimerkiksi sarabande, menuetti ja poloneesi. 
Erilaisia tyylejä taas edustavat sotilas- tai metsästysmusiikki. Topokseen liittyvä 
kolmas luokka liittyy yritykseen imitoida tai symboloida tiettyjä runouden tai 
muiden kirjallisuudenlajien kuvauksellisia ideoita. Kuvallisuus liittyy musiikilla 
”simuloitavaan” toimintaan tai kohtaukseen, kuten sodan ”melskeen” kuvaami-
seen instrumentaalimusiikissa. Sävelmaalailu taas tarkoittaa, että musiikillinen 
fi guuri kuvittaa yksittäistä sanaa tai lausetta. (Emt.: 25.)140 Tässä tutkimuksessa

140 Lisäksi Ratner (1980: 9) jakaa topokset tyyleihin ja tyyppeihin. Koko teoksen kattava topos, 
kuten menuetti on tyyppi. Jos topos taas esiintyy esimerkiksi toisen teoksen sisällä, kyseessä on 
tyyli. (ems.) Jako ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Välimäki (2005: 120) huomauttaa, että 
esimerkiksi menuetti voi toimia genren, kappaleen, rakenteellisen kaavan, tyypin tai alluusion 
funktiossa. Noudatan tutkimuksessani Hattenin (1994: 81) tapaa ja puhun yksinkertaisesti to-
poksista enkä esimerkiksi Ratnerin tapaan erotellen tyyppi- ja tyylitopokset. Näin ollen vaikka 
tarantella määrittyy sen tanssifunktion kautta, käytän siitä yksinkertaisesti nimitystä tarantella-
topos. 
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topoksia tarkastellaan osittain Ratneria (1980) soveltaen, jolloin Kaukaisesta rak-
kaudesta eritellään muun muassa hänen luokituksensa mukaisia tanssirytmejä 
sekä sävelmaalailua.

Useimmat musiikin tutkimuskirjallisuudessa esiintyvät toposluokitukset on 
tehty Ratnerin (1980) pohjalta ja perustuvat näin ollen wieniläisklassiseen tyyliin. 
Klassiset topokset muodostuvat muun muassa 1) ”sosiaalista tyyleistä”, kuten kirk-
ko-, kamari-, teatterityylistä, oppineesta, korkeasta, matalasta, keskiluokkaisesta ja 
briljantista tyylistä, 2) erilaisista marsseista, 3) sotilas- ja metsästysmusiikista sekä 
torvisignaaleista, 4) pastoraalityyleistä, piantosta, ranskalaisesta alkusoitosta, turk-
kilaisesta musiikista, laulavasta allegrosta (engl. singing allegro), Sturm und Drang 
sekä Empfi ndsamkeit-tyylistä (Ratner 1980; ks. myös Agawu 1991; Hatten 1994; 
Välimäki 2005). Tämä luokittelu ei kuitenkaan ulotu wieniläisklassisen repertoaa-
rin ulkopuolelle, eikä sen yhteydessä ole aiemmin tarkasteltu esimerkiksi Kaukai-
sessa rakkaudessa näyttäytyviä tarantella-tanssia, kehtolaulua ja koraali-lamentoa. 

Monelle (2006: 4) muistuttaa, että ”topoksia on löydettävissä läpi koko kulttuu-
rimme, 1500-luvulta 2000-luvulle saakka”. Toposteoria onkin löytämässä tietään 
myös nykymusiikintutkimukseen (ks. Hautsalo 2006b; Torvinen 2007141). Esimer-
kiksi laskeva pienen sekunti-intervallin muodostama, itkemiseen viittaava pianto-
topos on Monellen (2006) mukaan löydettävissä niin italialaisista madrigaaleista 
kuin oman aikamme musiikista. Nykymusiikin alueella pianto-topos esiintyy sekä 
esimerkiksi Kurtágin Stele-teoksessa että populaarimusiikissa (emt.: 4). Monelle 
toteaa, että musiikin tulkintaan tarvitaan klassisten toposten lisäksi myös muiden, 
kuten romanttiseen ja moderniin ohjelmistoon sisältyvien toposten ymmärtämis-
tä (emt.: 8). Tietty topos saattaa joiltakin osin muuntua kulkeutuessaan eri tyy-
leistä, aikakausista ja diskursseista toisiin, mutta pysyä kuitenkin tunnistettavana. 
Toisaalta eri aikakausissa ja tyyleissä syntyy myös uusia topoksia. (Välimäki 2005: 
121–122.)

Nykytutkimuksessa musiikin toposteoria sijoitetaan osaksi musiikin merkitys-
oppia, musiikillisen semantiikan tarkastelua, ja sen alueelle sijoittuvaa semioottista 
tyylintutkimusta (ks. esim. Sivuoja-Gunaratnam 2003b: 275).142 Semiotiikan viite-
kehyksestä toposteoriaa ovat soveltaneet esimerkiksi Noske (1977), Hatten (1994, 
2004) ja Monelle (2000, 2006). Hatten (1994, 2004) yhdistää toposanalyysissaan 
strukturalistista semiotiikkaa ja hermeneutiikkaa tarkastellen musiikillista merki-

141 Juha Torvinen (2007) on sivunnut toposteoriaa väitöskirjassaan Musiikki ahdistuksen taito-
na: Filosofi nen tutkimus eksistentiaalis-ontologisesta merkityksestä. Hän käyttää pianto-toposta 
teoreettis-analyyttisena työkaluna Erik Bergmanin Colori ed improvvisazioni -teoksessa (2007: 
225–236).
142 Jotkut tutkijat kuitenkin näkevät semiotiikan ja semantiikan vastakohdiksi (ks. Agawu 1991: 
14;  Rautio 2007: 5). 
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tystä puhtaasti musiikillisena ilmiönä.143 Monellen (2000, 2006) ”toposlähtöinen 
hermeneutiikka” (engl. topical hermeneutics) sen sijaan tarkastelee topoksia pait-
si musiikillisina, myös osana kulttuuris-sosiaalisia käytäntöjä. Monelle (2006: 10) 
näkee musiikilliset topokset alkupisteinä, joista tarkastelu laajenee koskemaan 
topoksen kulttuuris-sosiaalista kontekstia. Toposteoreetikon tärkein tehtävä on-
kin hänen mukaansa käsitellä kutakin toposta laajemmin ja näyttää, kuinka topos 
heijastaa kulttuuria ja yhteiskuntaa pelkästään musiikkiin keskittyvän analyysin 
sijaan. Yleisemmin koko kulttuuria koskevana Monellen toposanalyysilla on yh-
tymäkohtia Kramerin (1990) edustamaan poststrukturalistiseen musiikintutki-
mukseen ja uushermeneutiikkaan. Hatten luonnehtiikin Monellen harjoittamaa 
toposanalyysia semiotiikan postmoderniksi vaiheeksi (Hatten 1999: xi). 

Sekä Kramerin (1990) uushermeneutiikka että tutkimuksessa käytetty Monel-
len (2000, 2006) semioottisen toposteorian sovellus nojaavat näkemykseen, jonka 
mukaan musiikki nähdään osana sitä ympäröivää kulttuuria, toisin sanoen mu-
siikin katsotaan sisältävän soivan ulottuvuutensa lisäksi merkityksiä, jotka kiin-
nittävät sen historiallis-kulttuurisesti. Monelle (2006: 8) kutsuukin omaa musiik-
kianalyysiaan toposlähtöiseksi hermeneutiikaksi, mikä tarkoittaa, että musiikkia 
tulkitaan toposten kautta. Toisaalta hän kuitenkin korostaa musiikillisen merki-
tyksen kulttuuris-sosiaalista ulottuvuutta todetessaan, että ”mikään merkitykse-
nanto (signifi kaatio) ei ole puhtaasti musiikillista” (emt.: 9). Huolimatta näistä 
yhtäläisyyksistä Monellen ja Kramerin näkökulmat ovat kuitenkin jossain määrin 
erilaiset. Siinä missä Monelle tarkastelee kulttuuria topoksesta käsin, jolloin to-
poksen ajatellaan heijastavan kulttuuria käytäntönä, Kramer lähtee austinilaisit-
tain musiikista kulttuuria muovaavana käytäntönä. Tutkimuksessani näiden teo-
reettisten lähtökohtien katsotaan kuitenkin täydentävän toisiaan ja muodostavan 
kudelmaan (ks. Kramer 2002: 152), jossa tutkimuksen kohteena olevan teoksen 
tulkinnallinen prosessi etenee. Näiden näkökulmien kautta tutkimuksen kohdetta 
lähestytään ikään kuin eri suunnista. 

Määritellessään hermeneuttisen ikkunan kolmatta tyyppiä, rakenteellista 
trooppia Kramer (1990: 10) toteaa, että rakenteelliset troopit ”voivat kehittyä mis-
tä tahansa kommunikaatiosta: tyylistä, retoriikasta, representaatiosta jne.” Kaikki 
edellä mainitut kommunikaation muodot voivat sisältää myös elementtejä, joita 
kutsutaan topoksiksi. Kuten jo aiemmin todettiin (ks. luku 3.2), topokset voivat 
muodostua myös tyyleistä, kuten sotilas- tai metsästystyyleistä. Retoriikkaa edus-
tavat toposteoriassa esimerkiksi selkeästi tekstiyhteydessä esiintyvät topokset, 
kuten katabasis ja anabasis, joihin palataan myöhemmissä luvuissa. Musiikillisen

143 Hattenin (1999: xi) mukaan musiikkisemiotiikan kolme vaihetta ovat formalistinen, struk-
turalistis-hermeneuttinen ja postmoderni semiotiikka. Hatten (1999: xi) arvioi musiikkisemio-
tiikan kehitystä ja toteaa, että jos Nattiez (1975) esitteli musiikkisemiotiikan ensimmäisen for-
malistisen vaiheen, Tarasti (1994a) Hatten (1994) ja Lidov (1999) viitoittivat tietä kohti toista 
vaihetta, jossa yhdistettiin hermeneutiikkaa strukturalismiin musiikin merkityksiä tulkiten. 
Monellen työ merkitsee kolmatta vaihetta, jossa semioottinen teoria kohtaa postmodernismin 
(Hatten 1999: xi.) Postmodernia Monellen ajattelussa on Hattenin (emt.) mukaan se, että Mo-
nelle on siirtynyt pois klassisen semiotiikan topos-käsityksistä tarkastellen topoksia ja trooppeja 
sellaisten postmoderniin lukeutuvien ajattelutapojen, kuten tekstin, ajallisuuden, subjektivitee-
tin sekä ideologian dekonstruktion kautta.
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representaation alueelle kuuluu esimerkiksi sävelmaalailu (Kramer 1995: 67). Mu-
siikillisia topoksia onkin mahdollista tarkastella osana hermeneuttisen ikkunan 
kolmatta tyyppiä, rakenteellista trooppia (ks. myös Välimäki 2005: 130). Myös täs-
sä tutkimuksessa musiikilliset topokset nähdään siis ennen kaikkea rakenteellista 
trooppia rakentavina, jolloin topokset toimivat omalta osaltaan teoksen merkitys-
ulottuvuuksien muodostajina.144

3.4.1 Monellen semioottinen toposteoria

Monellen (2000: 9) mukaan laulumusiikkiin sisältyy kaksi erilaista semanttista 
ulottuvuutta, kielellinen ja sanaton. Myös toposteoriaa vokaalimusiikkiin sovellet-
taessa on otettava huomioon tämä erityispiirre. Molemmilla ulottuvuuksilla, teks-
tillä ja musiikilla, on omat semantiikkansa, joita molempia edustavat esimerkiksi 
omat topoksensa. Monellen (2000: 19) mukaan musiikilliset koodit ovat ominaisia 
musiikille, kuten kirjalliset kirjallisuudelle eikä esimerkiksi musiikillisia ja kirjalli-
sia topoksia voi näin ollen ajatella suoraan ”käännettävinä”. Samoin kuin musiikki, 
myös libretto kaunokirjallisena teoksena sisältää omat, kirjallisuuden kontekstissa 
vakiintuneet topoksensa. Tämä siis tarkoittaa, että musiikilliset ja kirjalliset topok-
set eivät ole ”synonyymisiä”.145 

Monelle (2000) on analysoinut erilaisia tapoja, joilla musiikillisia ja kirjallisia 
topoksia on liitetty yhteen vokaalimusiikissa. Näitä tapoja ovat tekstin ja musii-
kin asettaminen ”unisonoon”, antamalla musiikin heijastaa tekstiä ironisesti, an-
tamalla musiikin asettua vastustamaan tekstiä tai pelkästään ympäröimällä teksti 
retoriikkaan, kaunopuheisuuteen tai suostutteluun. (Emt.: 19.) Vaikka Monelle 
tutkimuksissaan käsittelee myös kirjallisia topoksia, ennen kaikkea hän on musii-
kinteoreetikko, jolloin tarkastelun fokuksessa ovat musiikilliset topokset. 

Monellen lähtökohta on, että musiikillinen topos rinnastuu semioottiseen 
merkkiin. The Sense of Music: Semiotic Essays -teoksessa (2000) hän käyttää to-
posteoriansa hahmottamiseen C. S. Peircen (1940) merkkiteorian käsitteitä ikoni 
ja indeksi (ks. myös Monelle 2002: 193–200). Käsitteet kuvaavat Peircen (1940) 
teoriassa merkin suhdetta objektiin. Peircen mukaan ikoninen merkki imitoi suo-
raan kohdettaan, kuten esimerkiksi muotokuvamaalaus henkilöä, josta maalaus 
tehdään. Indeksinen merkki merkitsee syy–seuraus-suhteen kautta: esimerkiksi 
reikä lasissa kertoo, että luoti on aiheuttanut sen lävistäessään materiaalin. Sym-
bolinen merkki taas on puhtaasti sopimuksenvarainen eli ns. ei-motivoitu. (Ks. 
esim. Karbusicky 1986: 60–61;  Monelle 2000: 14–15.) Monelle käyttää näitä iko-
nin ja indeksin käsitteitä tuodakseen esille toposten synnyn ja vakiintumisen pro-
sessuaalisen luonteen: topoksen alkuperä on usein ikonisessa tai indeksaalisessa

144 Myös Hatten (2004: 2–3) näkee topoksen yhtenä osana laajempaa merkityksenmuodostusta, 
johon kuuluvat toposten lisäksi eleet ja troopit. Trooppi merkitsee kahden näennäisesti vastak-
kaisen merkin (topoksen, genren, muodon tai eleen) yhdistämistä (Hatten 1994: 74; 2004: 2–3). 
Toposten yhdistämisestä Hatten käyttää termiä troping, jonka voi kääntää yksinkertaisesti yhdis-
tämiseksi. 
145 Yleisemmin tämä kysymys liittyy yhtäältä laajempaan strukturalistisen semiotiikan piirissä 
käytyyn keskusteluun musiikin ja kielen samankaltaisuudesta (ks. esim. Monelle 1992, 2000). 
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esittämissuhteessa, joka kuitenkin häipyy taka-alalle tai suorastaan unohduksiin 
merkin vakiintuessa nimenomaan konventioon perustuvaksi topokseksi. On siis 
huomattava, että topos on aina konventionaalinen, symbolinen, vaikka sillä olisi 
ikonisuuteen perustuva ”syntyhistoria” tai siis ylipäätään ikoninenkin (tai indek-
saalinen) merkitysulottuvuus. Puhuessaan ikonisista tai indeksaalisista topoksis-
ta Monelle ei siis kiellä kyseisten toposten konventionaalisuutta eli samanaikaista 
symbolisuutta vaan hahmottaa käsitteiden avulla tarkastelemiensa toposten synty- 
ja kulttuurihistoriaa painottaen tällä nimenomaan toposten konstruktiivisuutta. 
Nykyisessä Peircea soveltavassa semiotiikassa onkin tavallista korostaa, että Peircen 
käsitteet kuvaavat saman merkin eri ulottuvuuksia ja merkityssuhteita (merkki–
objekti-suhteita). Tässä tutkimuksessa ikonisen ja indeksaalisen topoksen käsitteet 
ymmärretään juuri Monellen teorian valossa eli edellä kuvatulla tavalla.

Kirjassaan The Musical Topic: Hunt, Military and Pastoral (2006) Monelle taas 
painottaa Ferdinand Saussuren (1915) merkkikäsitystä, jolloin topoksia tarkastel-
laan merkitsijä–merkitty -ulottuvuuden (engl. signifi er-signifi ed)146 näkökulmasta, 
toisin sanoen ilmaisuna ja sisältönä147 (expression and content) (Monelle 2006: 
22). Merkitty-ulottuvuuden kautta toposteoreettinen analyysi laajentuu myös so-
siaalihistoriaa, kirjallisuutta, populaarikulttuuria ja ideologiaa koskevaksi. Kuten 
Monelle (emt.: 9) toteaa, ”kaikki musiikillinen merkityksenanto on luonteeltaan 
kulttuurista ja sosiaalista”. 

Monellen (2000: 17) mukaan topokset ovat siis ennen kaikkea symboleja, jol-
loin ne perustuvat konventioon ja oppineisuuteen huolimatta niiden ikonisista 
tai indeksaalisista alkuperistä (ks. myös Rautio 2007: 6).148 Samat topokset voi-
vat siten olla symbolisuutensa ohella myös sekä ikonisia että indeksaalisia niiden 
esiintymistilanteesta tai tarkastelutavasta riippuen. Esimerkiksi oman analyysin-
sa teoksessa The Sense of Music (2000) saava laskevan sekuntiaiheen muodosta-
va pianto-topos (emt.: 1, 17–18, 66–79) voi olla merkittynsä kautta esimerkiksi 
ikoninen tai indeksaalinen. Ikoninen se on silloin kun se on ikonisessa suhteessa 
objektiin eli itkemiseen. Indeksaalinen se on silloin, kun se viittaa dysforiseen tun-
teeseen, joka liittyy itkemiseen. (Emt.: 17.) Voisi vielä lisätä, että symbolinen pianto 
on esimerkiksi, kun se representoi vaikkapa oopperassa jonkun henkilöhahmon 
kärsimystä (esim. Violetta La Traviatassa). Kyse on kuitenkin teoreettisesta erot-
telusta; kuulokokemuksessa toposten kuten pianton merkitykset hahmottuvat ni-
menomaan monimerkityksellisinä ja uusi sisältöjä tuottavina.

Toinen Monellen (2000) laajasti käsittelemä topos, ylhäinen hevonen (engl. 
noble horse) on pisteellinen, rytmiltään kaksi- tai kolmijakoinen hevosen askel-

146 Ranskankieliset vastineet ovat signifi é/signifi ant. Saussuren semiotiikasta, ks. esim. Monelle 
1992: 32–34.
147 Tarasti (1993: 38–39) määrittelee käsitteet korvin kuultaviksi säveliksi ja sävelten käsitteelli-
siksi tai emotionaalisiksi sisällöiksi.
148 Kiitän Susanna Välimäkeä Monellen teoriaan liittyvistä tarkennuksista ja tulkinnoista.
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lukseen viittaava topos (emt.: 20, 45–65). Myös ylhäinen hevonen on siinä mie-
lessä alkuperältään ikoninen topos, että se imitoi suoraan kohdettaan (emt.: 17–18; 
2006: 4–5). Tanssitopokset ovat Monellelle (2000: 17) taas alkuperältään pääasias-
sa indeksaalisia, sillä ne eivät perustu merkin ja objektin (esittämisen kohteen) 
samankaltaisuuteen vaan johonkin musiikilliseen tyyliin tai repertoaariin, joka on 
tullut ”muualta” laina-aineksen tapaan ja jonka ”osoittavana” merkkinä topos siis 
toimii. Tämä indeksaaliseen topokseen liittyvä ”toisesta tyylistä tai repertoaarista 
kulkeutuminen” on tärkeää ja mielenkiintoista käsillä olevan tutkimuksen näkö-
kulmasta, sillä Saariahon musiikin ei ole yleensä ajateltu sisältävän tällaisia ”vie-
raita” musiikillisia elementtejä. Mainittakoon vielä, että Monelle tarkastelee myös 
joitakin Wagnerin johtoaiheita topoksina (emt.: 41–80), joka tuo wagneriaanisiin 
johtoaiheisiin uuden ja kiinnostavan tarkastelu- ja kuulokulman. Monelle on tuo-
nut kirjassaan The Musical Topic (2006) esiin myös käsitteen suuri toposgenre, joka 
on käsillä olevalle tutkimukselle tärkeä. Monellen käsittelemiä suuria toposgen-
rejä ovat sotilas- ja metsästystopos sekä pastoraali. Tämä tutkimus lähestyy yhtä 
Kaukaisesta rakkaudesta hahmotettavaa toposta, ns. trubaduuritoposta juuri topos-
genrenä.

Monelle (2000, 2006) lähestyy topoksia musiikin kautta, jolloin merkitsijä 
näyttäytyy ensisijaisesti musiikillisena (emt.: 4–7) mutta merkitty ei välttämättä 
ole ensisijaisesti musiikillinen. Tällöin topoksen merkitsijä ja merkitty voivat olla 
erityyppisiä. Molemmat voivat olla yksinkertaisia, kuten esimerkiksi edellä mai-
nittu ylhäisen hevosen topoksen kohdalla, jossa merkitsijänä toimii kaksi- tai kol-
mijakoinen rytmi merkityn viitatessa laukkaavaan hevoseen (emt.: 5). Sen lisäksi 
molempiin voi liittyä monisyisempiä assosiaatioita. Esimerkiksi pianto-topoksen 
alun perin itkuun viittaava laskeva sekunti-intervalli (merkitsijä) voi laajentua 
viittaamaan dysforisiin tunteisiin, kuten pettymykseen, vihaan ja pelkoon (mer-
kitty). Topoksella voi olla myös monitulkintainen merkitsijä ja selkeästi määritel-
ty merkitty. Tätä ryhmää edustaa esimerkiksi kuolemantanssi eli dance macabre, 
jonka merkitsijä ja merkitty ovat selkeät niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteissa 
aina keskiajalta lähtien. Musiikissakin merkitty on selkeä mutta sen merkitsijä ei 
ole yhtä yksiselitteinen vaan kuolemantanssi on saanut eri aikoina ja tyyleissä hy-
vin monimuotoisia ilmaisuja (merkitsijöitä). Topokset voivat olla myös pelkkiä 
tyylillisiä ominaisuuksia, kuten italialaiseen tyyliin viittaava synkopoitu alla zoppa 
-rytmi, jonka selkeästi tunnistettava merkitsijä ei viittaa mihinkään tiettyyn yhte-
näiseen merkittyyn. (Emt.: 4–5.) 

Topoksen merkitsijä ja merkitty saattavat olla peräisin eri aikakausilta, kuten 
usein on laita tanssirytmeissä149 (Monelle 2006: 6, 13). Esimerkiksi valssirytmi 
(joka on peräisin 1800-luvulta) herättää Richard Straussin tapahtumiltaan 1700-
luvulle sijoittuvassa Ruusuritarissa anakronistisesta luonteestaan huolimatta men-
neen ajan nostalgiaa. Ajateltaessa oopperaa, jota luonnehtivat sekä kirjalliset että 
musiikilliset topokset, voidaan myös tuoda esiin, että säveltäjä voi musiikillaan 
rikastuttaa ja täydentää librettoa – esimerkiksi yhtä librettoon sisältyvää toposta

149 Ks. myös Monelle 2000.
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– tuottamalla tämän kirjallisen topoksen musiikillisiksi merkitsijöiksi musiikillisia 
topoksia, jotka libretosta ”puuttuvat”. Tämäntyyppinen lisäys sisältyy muun mu-
assa Bela Bartókin Herttua Siniparran linna -oopperaan (1918), jossa säveltäjä täy-
dentää libretosta puuttuvaa luonnon ihanuuteen viittaavaa kirjallista locus amoe-
nus -toposta linnunlaulutopoksella eli lisää siihen merkitsijän. (Emt.: 16.)

Monelle sivuaa molemmissa pääteoksissaan (2000, 2006) myös Ratnerin (1980) 
toposluokittelun kolmatta ryhmää, joka käsittää sävelmaalailun ja kuvallisuuden 
(ks. myös Hatten 1994: 75). Monellen tapaan tässä tutkimuksessa sävelmaalailun 
käsite sisältää sekä Ratnerin sävelmaalailun että kuvallisuuden alle luokittelemat 
ilmiöt. Sävelmaalailussa on kyse esimerkiksi luonnonilmiöiden kuvaamisesta mu-
siikin avulla. Monelle (2000: 17) puhuu sävelmaalailusta – esimerkiksi aaltojen, 
pilvien, myrskyn tai hevosten sävelmaalailusta – sekä toposten että musiikillisen 
ikonisuuden näkökulmista. Toisaalta Monellen mukaan näissä on kyse pikem-
minkin pelkästään musiikillisista ikoneista (samankaltaisuuteen perustuvasta sä-
velmaalailusta ilman topoksen vakiintuneisuutta) kuin topoksista, mutta toisaalta 
sävelmaalailu-tapojen ollessa kuitenkin usein erittäin vakiintuneita ja stereotyyp-
pisiä, kyseessä voi yhtä hyvin olla topos. Monelle puhuukin tässä yhteydessä myös 
prototopoksista, mikä tarkoittaa, että topos ei ole vielä vakiintunut yhteisesti tun-
nistettavaksi (Monelle emt.: 17). Prototopos voi olla myös modernimpi musiikilli-
nen representaatio, jolla ei ole vielä vakiintunutta käyttöä, kuten Arthur Honegge-
rin musiikillinen höyryjuna teoksessa Pasifi c 231 tai urheilukilpailun musiikilliset 
imitaatiot teoksessa Rugby (emt.: 17). Raja ikonisen topoksen ja sävelmaalailua 
sisältävän musiikillisen ikonin välillä on kuitenkin huojuva, mikä käy ilmi myös 
tämän työn toposteoreettisessa analyysissa.

3.4.2 Topokset Kaukaisessa rakkaudessa

Huolimatta siitä, että Saariahon esikoisooppera ei sisällä tonaalista harmoniaa, 
jonka on yleensä ja perinteisesti katsottu olevan musiikillisten toposten lähtökoh-
ta, tässä tutkimuksessa tiettyjen tonaalista harmoniaa noudattamattomien musii-
killisten eleiden, jaksojen tai kuvioiden tulkitaan olevan topoksia. Perusteena tälle 
tulkinnalle on se, että Kaukaisessa rakkaudessa on havaittavissa selkeitä, ympä-
ristöstään poikkeavia, tunnistettavia ja vahvan karaktäärin omaavia musiikillisia 
eleitä, jaksoja tai kuvioita, joille on ominaista toistuminen. Toistumista tapahtuu 
joko tiettyjen tekstisisältöjen yhteydessä tai ilman tekstiyhteyttä. Lisäksi jaksoihin 
liittyy ominaisuuksia, joilla on musiikillisen rakenteen, hahmon, suunnan, rytmin 
tai instrumentaation kautta yhtäläisyyksiä tiettyihin vakiintuneisiin, musiikillisiin 
konventioihin. Tämä yhtäläisyys ei siis noudata identtistä, ”yksiyhteen-periaatetta” 
johtuen muun muassa teoksen ei-tonaalisesta harmoniasta, vaan se on luonteel-
taan isomorfi sta150, samankaltaisuutta jonkin yhteisen, tunnistettavan musiikin 
materiaalisen osa-alueen kautta. Samalla oopperassa esiintyy myös sellaisia topok-

150 Isomorfi nen määritellään Suomen kielen sivistyssanakirjassa (2003: 216) rakenteen eli struk-
tuurin samuudeksi logiikassa tai samanrakenteisuudeksi tai aineiden kiderakenteen samanlai-
suudeksi.
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sia, joilla on identtiset vastaavuutensa myös tonaalisessa viitekehyksessä (esimer-
kiksi pianto-topos). 

Tämän alaluvun lopussa (kuvio 26) esitetään teoreettiselle topos-luokitukselle 
perustuva yhteenveto Kaukaisen rakkauden topos-tyypeistä Monellen (2000, 2006) 
topos-teoretisointiin perustuen. Kuten jo aiemmin tuotiin esille, tässä tutkimuk-
sessa ikonisen ja indeksaalisen topoksen käsitteet ymmärretään Monellen teorian 
valossa eli topos nähdään aina konventionaalisena merkkinä vaikka se luokiteltai-
siin ikoniseksi tai indeksaaliseksi topokseksi kyseisen topoksen ”alkuperän” perus-
teella. Saariahon Kaukainen rakkaus sisältää runsaasti myös sävelmaalailua, jota ei 
tässä tutkimuksessa kuitenkaan sijoiteta ikonisten toposten ryhmään. Sen sijaan 
sävelmaalailua sisältävät musiikilliset elementit nähdään omana kokonaisuute-
naan, musiikillisina ikoneina huolimatta siitä, että Kaukaisen rakkauden sisältämä 
sävelmaalailu on luonteeltaan assosiaatioita herättävää ja liittyy osittain vakiin-
tuneisiinkin musiikillisiin konventioihin. Tämän seikan takia ikonisia topoksia 
kutsutaan tässä tutkimuksessa myös prototopoksiksi. Saariahon oopperassa esi-
merkiksi aaltoihin, myrskyyn ja satakieleen liittyvät sävelmaalailun muodot ovat 
kuitenkin niin vakiintuneita, että niitä voitaisiin yhtä hyvin kutsua ikonisiksikin 
topoksiksi. Tässä työssä ikonisiksi topoksiksi kuitenkin käsitetään Monellea (2000, 
2006) seuraten aiemmassa tutkimuksessa jo vakiintuneet ja nimetyt topokset, ku-
ten pianto, paeon-topos, katabasis, anabasis ja ylhäinen hevonen.

Erityisesti sävelmaalailun ajatuksella on ollut alkaen 1800-luvun absoluuttisen 
musiikin sinfoniaperinteestä kielteinen kaiku. Ratner (1980: 25) tuo esiin esimer-
kiksi Heinrich C. Kochin, joka jo vuonna 1802 varoittaa Lexicon-teoksessaan sävel-
maalailun vaaroista. Kramer (1995: 67) toteaakin, että sävelmaalailua on pidetty 
ekspressiivisenä lisänä, joka ”on ollut hyväksyttävissä vain pieninä annoksina [...]”. 
Ennen kaikkea absoluuttisen musiikin 1900-luvun jatkajien, kuten sarjallisten sä-
veltäjien musiikkiin sävelmaalailu ja siihen liittyvä ohjelmallisuus ei ole kuulunut. 
Myös musiikillinen topos aikakaudesta toiseen siirtyvänä, konventionaalisena ai-
heena on näin ristiriidassa modernistisen teoskohtaisuusprinsiipin kanssa (teos-
kohtaisuusprinsiipistä, ks. esim. Salmenhaara 1964: 12). Mielenkiintoista onkin, 
että Kaukaisessa rakkaudessa Saariaho käyttää sekä abstraktimman semanttisen 
merkityksenannon (topokset) että sävelmaalailun tekniikoita (musiikilliset ikonit). 
Sävelmaalailu näyttäytyy jopa kliseenä esimerkiksi myrskykohtauksessa (IV/3), 
jossa myrskyn nousemista ja raivoa kuvataan orkesterin accelerandon avulla.

Torvinen (2007: 230) toteaa Bergman-analyysinsa yhteydessä että ”topokset 
ovat osa sellaista yhteistä, kulttuurista musiikkiin liittyvää koodistoa, joka vaikut-
taa musiikin tekemiseen, vastaanottamiseen ja tutkimiseen riippumatta siitä, missä 
määrin kyseisestä koodistosta ja sen historiallisista merkityksistä ollaan tietoisia151”. 
Huomio on tärkeä myös käsillä olevan tutkimuksen näkökulmasta. Onkin syytä 
korostaa, että tässä analyysissa kyse on viime kädessä tulkinnasta ja subjektiivisesta 
tavasta kuulla, vaikkakin analyysi tehdään tiettyjen kramerilaiseksi ymmärtämis-
tekniikoiksi tulkittujen välineiden, kuten toposteorian avulla. Tässä työssä ei siis 
oteta kantaa säveltäjän intentioihin eli työn toposteoreettisen tarkastelun osalta

151 Kursivointi tutkimuksen tekijän.
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esimerkiksi siihen, kuinka tietoista tai tiedostamatonta säveltäjän tapa käyttää 
edellä mainittua koodistoa on.

Havainnollinen esimerkki tavasta, jolla topokset Kaukaisessa rakkaudessa esiin-
tyvät liittyy katabasis-topokseen. Tämä topos viittaa alkuperäisessä käyttöyhte-
ydessään 1500–1600-luvuilla kuolemaan, hautaan laskemiseen tai helvettiin (ks. 
esim. Benestad 1978: 116) ja näyttäytyy tonaalisessa kontekstissa laskevana diato-
nisena asteikkona. Kaukaisessa rakkaudessa katabasis-topokseksi käsitetään tietyt 
alaspäin suuntautuvat musiikilliset kulut, jotka esiintyvät johdonmukaisesti libre-
ton kuolemaa käsittelevien jaksojen yhteydessä. Tämä pätee myös anabasis-topok-
seen, jonka tunnusmerkki Kaukaisessa rakkaudessa on ylösnousemukseen viittaa-
van tekstiulottuvuuden lisäksi ylöspäin suuntautuva kulku. 

Edellä mainittuun tapaan isomorfi sesti hahmottuvat myös oopperassa esiin-
tyvät tietyt toiseen genreen tai tyyliin viittaavat topokset. Tarantella-topoksen 
tanssiominaisuudet (rytmi ja tamburiini-lyömäsoitin) ovat selvästi havaittavis-
sa, vaikka kyseessä ei olekaan tanssin perinteinen, rytmisesti samana pysyttelevä, 
tonaalinen toteutus. Samoin hahmottuvat oopperassa esiintyvät kehtolaulu sekä 
koraali-lamentoksi nimetty toposten yhdistelmä. Kehtolaulun merkitsijänä toimii 
ennen kaikkea kolmijakoinen, keinuva rytmi. Koraali-lamento muodostuu kah-
desta erilaisesta topoksesta. Koraalissa on kyse topoksesta, jonka merkitsijä viittaa 
neliääniseen protestanttista koraalia muistuttavaan tekstuuriin. Lamenton mer-
kitsijä yhdistyy Monellen (2006: 5) mainitsemaan oopperalamentoon eli barok-
kioopperassa usein käytettyyn valituslauluun merkityn liittyessä valitukseen ja 
surun tunteisiin. 

Tässä tutkimuksessa Saariahon oopperasta pyritään hahmottamaan topoksia 
myös yli tiettyjen tiukasti määriteltyjen tyyli- ja aikakausirajojen. Kaukaisen rak-
kauden topokset ovat näin ollen korostetusti ei-omanaikaisia (engl. noncontempo-
rary) (ks. Monelle 2000: 9–20), ja ne periytyvät keskiajalta tai jopa varhaisemmilta 
aikakausilta ulottuen romantiikkaan saakka. On myös mahdollista, että Saariahon 
oopperasta identifi oituu ajan myötä oman aikamme kontekstissa viittaussuhteen 
omaavia prototopoksia (ks. Monelle 2000), joista muodostuu vähitellen topoksia.

Kaukaisen rakkauden librettoa olisi mahdollista analysoida erikseen kirjallisten 
toposten näkökulmasta. Kuten Amelia van Vleck (1995: 40) toteaa, trubaduurit 
käyttivät runoissaan kaikille yhteistä poeettista materiaalia, kuten topoksia, motii-
veja, perinteisiä sanontoja, vertauksia ja kielikuvia. Maaloufi n (2004) oopperaan 
kirjoittamasta libretosta nousee esiin topoksia, kuten esimerkiksi ”heräävän ke-
vään topos”, ”satakielitopos”, ”rakastuneen hullun topos” tai ”kuoleman läheisyy-
den topos”, jotka ovat tunnettuja myös trubaduurilyriikassa (ks. esim. van Vleck 
1995: 29–40). Myös locus amoenus, luonnon ihanuuden ja salaisen puutarhan to-
pos esiintyy toistuvasti trubaduurilyriikassa (Lazar 1995: 84). Tässä tutkimuksessa 
ei kuitenkaan tarkastella librettoon sisältyviä kirjallisia topoksia kuin niiltä osin 
kuin ne liittyvät elimellisesti musiikillisiin topoksiin.152 Tämänkaltainen sekä lib-
retossa että musiikissa esiintyvä aihe on esimerkiksi satakieli-aihe. 

152 Lisäksi kaikilla musiikillisilla topoksilla ei ole vastinetta libretossa (sotilas/metsästys ja ylhäi-
nen hevonen), jolloin säveltäjä on joissakin tapauksissa täydentänyt tekstiä lisäämällä topoksen 
(ks. Monelle 2006: 16).
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On myös mahdollista, että topoksen kirjallinen (libretto-)esiintymä puuttuu. 
Kaukaisessa rakkaudessa tämänkaltainen tilanne on ylhäisen hevosen topoksessa, 
joka esiintyy ainoastaan musiikissa ja jolla ei ole vastinetta libretossa. Toinen eri-
koistapaus on lisäksi tutkimuksessa identifi oituva musiikillinen deus ex machina 
-topos, toisin sanoen antiikin teatterista periytyvä ”jumala koneesta” -mekanismi, 
joka saa tässä oopperassa nimenomaan musiikillisen ilmaisun. Deus ex machina on 
alunperin teatterista oopperaan siirtynyt topos. Todettakoon vielä, että pääasiassa 
tässä tutkimuksessa käsitellään siis musiikillisia eikä kirjallisia tai teatteri-topoksia.

Monellen (2000) mukaan topostutkijan tehtävänä on löytää uusia ja vahvis-
taa jo olemassa olevia topoksia. Hän esittää myös kaksi kriteeriä, joiden täyttyessä 
uuden topoksen voidaan sanoa löytyneen. Ensimmäisen mukaan musiikillinen 
merkki (engl. sign) on ohittanut pelkän kirjaimellisen jäljittelyn (musiikillinen 
ikoni, kuten käen kukunnan imitointi orkesterissa) ja tyylillisen viittauksen (”sin-
foniatyyli”) tason, jolloin merkityksenanto tapahtuu puhtaasti assosiaation voi-
malla. Toinen ehto on, että merkkiin liittyy tietty konventionaalisuus. (Emt.: 80.) 

Tässä tutkimuksessa Monellea (2000, 2006) seuraten sekä vahvistetaan jo aiem-
min löytyneitä että hahmotellaan uusia topoksia. Tutkimuksessa tuodaan topos-
teoreettisen tarkastelun piiriin topoksia, jotka eivät ole aiemmin löytäneet tietään 
klassisiin toposluokitteluihin. Sellainen on esimerkiksi tarantella-tanssi, joka toki 
on tunnettu ja konventionaalinen musiikillinen merkki mutta joka ei ole saanut 
vielä osakseen topos-teoreettisesti suuntautunutta tutkimusta. Kahden topoksen 
yhdistelmä on puolestaan tässä tutkimuksessa koraali-lamentoksi nimetty topos. 
Klassisissa toposluokituksissa kartoittamaton ja näin ollen aiemmin nimeämätön, 
”uusi” topos on puolestaan trubaduuriuteen liittyvä ja sen mukaisesti tässä tutki-
muksessa trubaduuritopokseksi nimetty topos. Siitä huolimatta, että trubaduuriai-
he oopperassa on varsin yleinen, trubaduuritoposta ei ole identifi oitu aiemmas-
sa tutkimuksessa. Koska sekä trubaduuritopoksen merkitsijä että merkitty ovat 
kompleksisia, topos on rinnastettavissa Monellen suuriin toposgenreihin, kuten 
pastoraaliin ja metsästys- ja sotilastopokseen (ks. Monelle 2006). Tutkimuksessa 
hahmotetaan myös mahdollisia prototopoksia, joina pidetään perinteisten luon-
nonilmiöiden imitoinnin lisäksi yhtä nykyajan äänimaisemiin viittaavaa musiikil-
lista ikonia, EKG-laitetta imitoivaa viulusointia.

Seuraavassa taulukossa (ks. kuvio 26) esitetään ryhmittäin tutkimuksessa identi-
fi oidut, Monellen (2000, 2006) toposteorian sovelluksena muotoillut topokset, jois-
ta käsin tuotettuja merkitysulottuvuuksia ja niiden historiallis-kulttuurista kiinnit-
tymistä analysoidaan tarkemmin analyysiluvuissa 4–6. Tutkimuksessa tarkastellaan 
ikonisia topoksia (katabasis, anabasis, pianto ja paeon) ja indeksaalisia topoksia (ta-
rantella, kehtolaulu, koraali-lamento), musiikillisia ikoneita (myrsky, aalto, satakieli, 
sydän, kynttilän liekki, perhonen, kellon tikitys) sekä toposgenrejä (pastoraali, met-
sästys/sotilas, trubaduuri). Kuten aiemmin on todettu, deus ex machina -topos on 
poikkeus suhteessa tutkimuksessa käsiteltyihin muihin topoksiin, sillä se on alun-
perin teatterin (eikä musiikillinen) topos. Taulukossa mainitut merkityt on ymmär-
rettävä pääasiassa eräänlaisina perusmerkittyinä, joiden pohjalta kyseiset topokset 
tuottavat samalla useita perusmerkityksiin pohjautuvia yhä vertauskuvallisempia 
merkityksiä, signifi kaatioketjuja, joita tutkimuksessa avataan tarkemmin analyysi-
luvuissa 4–6 sekä tulkitaan lopulta saavuttamattomuuden semantiikkana (luku 7).
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Kuvio 26. Kaukaisessa rakkaudessa esiintyvät topokset ryhmittäin.

TOPOSTYYPPI MERKITSIJÄ MERKITTY

Ikoniset topokset yksinkertaiset merkitsijä ja merkitty

Ylhäinen hevonen 6/8- tai muu 3-jakoinen  rytmi  hevosen askellus,
  linnanherra

Pianto laskeva sekunti itku, valitus ja huokaus
Katabasis laskeva kulku hautaan laskeminen
Paeon triolina toistuvasävel ”kohtalon koputus”

Anabasis nouseva kulku taivaaseen astuminen

Indeksiset topokset selkeä merkitsijä, kompleksinen merkitty

Tarantella pisteellinen 6/8-rytmi sosiaalinen asema,
  kuolema
Kehtolaulu ¾-rytmi uni, kuolema
Koraali-lamento neliääninen kuorosatsi  kirkko, valitus,
  kuolema

Suuret toposgenret  kompleksiset merkitsijä ja merkitty

Pastoraali oboe, huilut paratiisi, ylösnousemus
Metsästys/sotilas trumpetti, vasket sotilas- ja mets. 
  käytännöt
Trubaduuri  harppu, jouset trubaduurikäytännöt,
  luuttu ja vielle

Musiikilliset ikonit tai
prototopokset merkitsijän ja merkityn suhde imitoiva, 
 konventio vakiintumassa tai osittain vakiintunut

Myrsky tekstuurin accelerando myrsky, ahdistus
Aalto aallon ääntä imitoiva mus. jakso vesi, meri, ylittäminen
Satakieli satakieltä imitoiva pikkololuritus kevät, puutarha, paratiisi
Sydän isorummun rytmi sydämen syke, elämä
  (/kuolema)
Kynttilä puhaltamisen imitointi huilulla hengitys, elämä
  (”elämän liekki”)
Perhonen dolce-soolo viululla kevät, luonto
Kellon tikitys sekuntiliike jousilla aika, elämän katoavaisuus

Teatteritopos  
Deus ex machina akusmaattinen, esiäänitetty materiaali Jumala, tuonpuoleinen
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3.5 Metafyysinen halu ymmärtämistekniikkana

Toposteorian ohella toinen tutkimuksessa sovellettava ymmärtämistekniikka 
muodostuu Emmanuel Levinasin (1906–1995) (1996, 2002) fi losofi selle toiseu-
den ja désirin eli metafyysisen halun käsitteelle. Tämä ymmärtämistekniikka eroaa 
edellä kuvatuista hermeneuttisista ja semioottisista näkökulmista kolmella tavalla. 
Ensinnäkin Kramerin ja Monellen lähtökohdista poiketen Levinasin käsitteistöä 
ei ole alunperin tarkoitettu musiikintutkimuksen teoreettis-metodologiseksi väli-
neistöksi, vaan se muodostaa puhtaasti fi losofi sen käsitejärjestelmän, jonka avulla 
on tarkasteltu esimerkiksi toiseuden ja muukalaisuuden kysymyksiä etiikan nä-
kökulmasta. Toisaalta Levinasin fi losofi an avulla tutkimukseen on tarkoitus tuo-
da meta-analyyttinen aspekti, jonka kautta analyysin abstraktiotasoa nostetaan 
fi losofi sesti refl ektoiden. Levinasin fi losofi an tarjoama käsitteistö mahdollistaa 
oopperan Kaukainen rakkaus heuristisen, fi losofi sluonteisen kokonaistulkinnan, 
joka punoo käsitteellisesti yhteen analyysin eri osa-alueet. Näin ollen levinasilai-
nen näkökulma toimii meta-analyyttisyytensä ohella myös muita analyysilukuja 
kokoavana tutkimuksen vaiheena. 

3.6 Analyysin kuvaus ja tarkennettu tutkimustehtävä

Tutkimuksen tärkeimmät menetelmälliset lähtökohdat, Kramerin (1990) herme-
neuttinen ikkuna ja Monellen semioottinen toposteoria (2000, 2006) suhteutuvat 
toisiinsa hierarkkisesti siten, että tutkimusta ohjaavaa ja suuntaavaa hermeneut-
tisen ikkunan menetelmää täydennetään toposteoreettisella analyysilla. Kuten 
edellä todettiin, analyysin tulokset sidotaan tämän jälkeen Emmanuel Levinasin 
(1996, 2002) fi losofi s-eettiseen ajatteluun désir- ja toiseus-käsitteiden kautta. Tut-
kimuksessa käytetyn trubaduuriaiheisen kirjallisuuden avulla teoksen tulkintaan 
luodaan myös kulttuurihistoriallinen perspektiivi, toisin sanoen oopperan Kau-
kainen rakkaus draamallisen tekstin merkitysulottuvuuksia tarkastellaan ajallisesti 
ja paikallisesti.

Kramerin (1990: 9–10) hermeneuttisen ikkunan avulla Kaukaisesta rakkaudesta 
hahmotellaan ne lähtöpisteet, joista tulkinnallinen prosessi käynnistyy. Erityyppis-
ten ikkunoiden, toisin sanoen tekstuaalisten ja sitaattisisältöjen sekä rakenteellisen 
troopin kautta oopperaa Kaukainen rakkaus tarkastellaan kulttuurisesti kiinnitty-
neenä ja näin ollen historiallis-kulttuurisia käytäntöjä toistavana ja uusintavana. 
Tutkimukseen sisältyvä toposteoreettinen analyysi toimii hermeneuttisen ikku-
nan ”kehyksessä” tulkintaa tarkentavana menetelmänä, vaikka se samalla osal-
listuu myös rakenteellisten trooppien paikantamiseen ja analysointiin. Topokset 
kuten myös muut teoksessa esiintyvät kirjallis-musiikilliset elementit rakentavat 
trooppeja eli laajempia merkitysrakenteita, joten troopit sijoittuvat käsitteellisessä 
hier-arkiassa topoksia ”ylemmäksi”. Analyysiprosessiin liittyy tutkimuksessa käy-
tettyjen menetelmien välinen, hermeneuttisen perusorientaation mukainen edes-
takaisliike. 

Edellä esitellyssä menetelmällisessä viitekehyksessä tutkimuksen ensimmäisessä 
luvussa (ks. luku 1.1) esitetty tutkimustehtävä tarkentuu seuraaviin alakysymyk-
siin: 1) millä tavoin oopperan Kaukainen rakkaus draamalliseen tekstiin sisältyvät 
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yksityiskohdat, kuten topokset, musiikilliset ikonit ja muut musiikilliset eleet rakenta-
vat henkilöhahmojen sonorista identiteettiä ja rakenteellisia trooppeja sekä 2) millä 
tavoin löydetyt hermeneuttiset ikkunat ja erityisesti rakenteelliset troopit kiinnittävät 
oopperaa historiallis-kulttuurisesti, sekä 3) millaisen kokonaistulkinnan näistä mer-
kitysulottuvuuksista voi tehdä levinasilaisen désir- ja toiseus-käsitteiden avulla? 

Jotta tämän tutkimuksen tulkintaan tähtäävien, erilaisten menetelmien välinen 
vuorovaikutus saisi lisävalaistusta, tutkimuksessa käytetään kutomisen metaforaa, 
jolla viitataan erilaisten näkökulmien ja viitekehysten punoutumiseen ja risteyty-
miseen. Voi sanoa, että oopperasta Kaukainen rakkaus kudotaan tulkintaa kuin kan-
gasta. Huolimatta erilaisista lähtökohdistaan ja hierarkkisesta suhteestaan toisiinsa 
edellä esiteltyjen menetelmien katsotaan tukevan ja täydentävän toisiaan siten, että 
tutkimuksen metodologiasta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Nämä menetel-
mät toimivat tutkimuksessa myös tulkinnan välineinä.

Vaikka tässä tutkimuksessa ei tehdä draama-analyysia, oopperan draamau-
lottuvuus nähdään oopperataiteen ytimenä siinä mielessä, että oopperakin, ku-
ten draama, perustuu henkilöiden toiminnalle (ks. esim. Heiniö 1989). Tästä 
syystä tutkimuksen analyyttis-tulkinnallinen osuus on rakennettu oopperan 
henkilöhahmojen mukaan, vaikka moni muukin tapa jäsentää tutkimusta olisi 
ollut yhtä lailla relevantti.153 Tehty intuitiivinen ratkaisu tuki alustavaa työhypo-
teesia siitä, että oopperan musiikki jakautuu kolmeen erilaiseen musiikilliseen
materiaaliin.154 Lisäksi Kaukaisessa rakkaudessa on ainoastaan kolme henkilöä, 
mikä osaltaan mahdollisti ja perusteli valitun tarkastelutavan mielekkyyden. Sa-
mantapainen ratkaisu ei olisi järkevä esimerkiksi Verdin runsaasti henkilöitä sisäl-
tävistä oopperateoksista. Merkittävä peruste tutkimuksessa tehdyille rakenteellisil-
le ja tutkimusasetelmallisille ratkaisuille oli myös se, että ooppera sekä yleisemmin 
taidemuotona että yksittäisen oopperateoksen draamallinen teksti hahmottuvat 
kokemuksellisesti ennen kaikkea roolihahmojensa kautta.

Teoreettinen peruste tutkimuksen edellä mainittuun rakenteelliseen ja mene-
telmälliseen ratkaisuun oli se, että Kaukaisen rakkauden kolme ensimmäistä koh-
tausta on nimetty oopperan henkilöiden mukaan (Jaufré Rudel I/1, Pyhiinvaeltaja 
I/2 ja Clémence II/1), jolloin henkilöhahmojen nimet muodostavat yhden tyypin 
oopperaan avautuvista hermeneuttisista ikkunoista (otsikkoikkunat, ks. luku 
3.3.1). Myös yleisemmin analyysin rakentuminen tässä työssä nojaa ajatukseen, 
jonka mukaan ooppera on poststrukturalistisen ajattelutavan mukainen teksti, 
jossa ei korosteta eroa musiikin ja libreton välillä (tekstin käsitteestä ks. esim. Kra-
mer 1990; Monelle 2000). Tutkimuksessa ei näin ollen käsitellä tekstiä ja musiikkia

153 Oopperan tarkasteleminen henkilöhahmojen kautta levisi feministisen oopperatutkimuksen 
yhteydessä (Clément 1988; McClary 1991, 1993) ja on sieltä levinnyt viimeaikaiseen tutkimukseen 
myös laajemmin (ks. esim. Smart 2000). Erityisesti nk. postmodernissa oopperatutkimuksessa 
käsitellään oopperoiden henkilöhahmoja. Näin tapahtuu esimerkiksi Abbaten (1991) klassikko-
teoksessa, jossa Wagnerin teoksia käsitellään henkilöhahmojen, kuten Wotanin ja Brünnhilden 
kautta. Myös Smartin (2000) antologiassa käsitellään henkilöitä, kuten Don Carlosin Elisabethia 
(Verdi) sekä Pelléaksen Mélisandea (Debussy).
154 Tähän on luonnollisesti viitannut ylimalkaisesti myös säveltäjä useissa antamissaan Kaukaista 
rakkautta koskevissa haastatteluissa. Ks. esim. Hautsalo 2000a, Korhonen 2000; Pennanen 2000.
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omina kokonaisuuksinaan, vaan yhdessä, draamallisena tekstinä (Elam 1980). 
Tämä tarkoittaa, että tekstiä ja musiikkia tarkastellaan toisiinsa punoutuneina, 
osittain päällekkäisinä, kerroksellisina sekä toisiaan täydentävinä; tai kuten Kra-
mer (1990: 17) toteaa, ”toisiaan kommentoivina, kiistävinä, tulkitsevina ja toista-
vina”. 
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4 Kuoleman varjossa: Trubaduuri Jaufré Rudel

Siell´ on lapsen lysti olla, Illan tullen tuuditella
helmassa Tuonelan immen.

Aleksis Kivi

4.1 Trubaduuri Jaufré Rudelin ikkuna

Taustoittavassa luvussa kaksi on analysoitu yleisellä tasolla oopperan Kaukainen 
rakkaus draamallista tekstiä sekä tehty oopperasta alustavaa musiikkianalyysia. 
Edellisessä luvussa on esitelty lyhyesti ne hermeneuttiset ikkunat, joiden kautta 
tutkimuksen varsinainen analyysi tapahtuu. Tässä luvussa tarkastelua syvennetään 
avaamalla aiemmin esiteltyjä hermeneuttisia ikkunoita oopperan draamallisen 
tekstin merkitysulottuvuuksiin oopperan miespäähenkilön, Jaufré Rudelin hen-
kilöhahmon kautta. 

Kuten on aiemmin todettu, Kaukaisen rakkauden ensimmäisen näytöksen en-
simmäinen kohtaus (I/1) on saanut nimen oopperan miespäähenkilön mukaan, 
joten kohtauksen otsikko Jaufré Rudel edustaa hermeneuttisen ikkunan ensim-
mäistä tyyppiä, tekstuaalista sisältöä (ks. luku 3.3.1). Luvussa käsitellään tästä 
otsikkoikkunasta avautuvia maisemia ensinnäkin historialliseen Jaufré Rudeliin, 
yleisemmin trubaduurikulttuuriin sekä siinä harjoitettuun hovirakkauden käy-
täntöön. Lisäksi luvussa käsitellään hermeneuttisen ikkunan muita muotoja, ku-
ten sitaattisisältöjä, joita ovat historiallisen Jaufré Rudelin kirjoittamat, oopperan 
librettoon integroidut runosäkeet, oopperan musiikkiin sisällytetty Jaufré Rudelin 
säveltämä melodia sekä hänestä kirjoitettu vida-elämäkerta (ks. luku 1). Musiik-
kianalyysi lähtee liikkeelle libretosta esiin nousevasta, Jaufré Rudeliin liittyvästä 
historiallisesta käytännöstä eli hänen kaksoisstatuksestaan trubaduurina ja lin-
nanherrana. Myös kaksoisstatusta tarkastellaan hermeneuttisen ikkunan tekstu-
aalisena sisältönä. Lisäksi luvussa hahmotellaan kahden Jaufré Rudelin henkilö-
hahmoon liittyvän rakenteellisen troopin, trubaduuritroopin ja kuoleman troopin 
muodostumista. Nämä troopit koostuvat erilaisista musiikillisista topoksista, mu-
siikillisista ikoneista, prototopoksista sekä muista musiikillisista yksityiskohdista. 
Merkittävin Jaufré Rudelin musiikista erottuva topos on Monellen (2006) suuriin 
toposgenreihin rinnastuva trubaduuritopos, joka on myös keskeinen Jaufrén so-
norisen identiteetin muodostaja. Tätä sonorista identiteettiä muodostavat myös 
muut trooppeja rakentavat topokset ja musiikilliset yksityiskohdat. 

Kaukaisen rakkauden miespäähenkilö Jaufré Rudel on läsnä oopperan kaikissa 
näytöksissä toista näytöstä lukuun ottamatta. Hänet määritellään libretossa Blayan 
ruhtinaaksi (Maalouf 2004: ei sivunumeroa), mutta oopperassa painotetaan, että 
hän on ennen kaikkea lauluntekijä, trubaduuri. Ensimmäisen kohtauksen alkaessa 
Blayan herra harjoittaa trubaduurintointaan eli säveltää laulua itseään säestäen. 
Laulu, jota trubaduuri sommittelee, kertoo onnesta, jota trubaduurilla ei omien 
sanojensa mukaan ole (Maalouf 2004: 4). Libretossa mainitaan, että Jaufrélla on 
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linna sekä ”tilukset ja väkeä” huolehdittavana (emt.: 14). Käy myös ilmi, että vaik-
ka hän on asunut meren läheisyydessä koko ikänsä, hän ei ole ollut merimatkalla 
(emt.: 20). Samoin paljastuu, että Jaufré on ajautumassa erilleen ystäväpiiristään, 
joka viettää alkoholin ja eroottisten leikkien kyllästämää, huoletonta elämää. Jaufré 
sen sijaan on saanut tarpeekseen ja toteaa: ”[...] kaikista nuoruuteni öistä ei minul-
le jäänyt mitään, kaikesta mitä join minulle jäi vain polttava jano” (emt.: 5).

Sen lisäksi, että Jaufré on fi ktiivinen oopperahahmo Saariahon oopperassa, hän 
on myös historiallinen henkilö, joka eli – kuten tutkimuksen alussa on mainit-
tu – 1100-luvun puolivälissä Etelä-Ranskassa. Jaufré Rudelin tarkasta elinajasta 
ei ole tietoa, mutta lähteissä hänen aktiivinen kautensa trubaduurina on pystytty 
ajoittamaan vuosiin 1125–1148 (tai vuosiin 1125–1150; ks. esim. Niiranen 1998: 
124). Jaufré Rudel muistetaan ennen kaikkea kaukaisen rakkauden aihepiiriä kä-
sittelevästä runoudesta, sillä kolme hänen kuudesta155 säilyneestä tekstistään kä-
sittelee kaukaisen rakkauden teemaa (ks. esim. Haapanen-Tallgren [1925]: 67). 
Runojen melodioista on kaikkiaan säilynyt neljä (van der Werf 1983: 177). Jaufré 
Rudel kuuluu toiseen trubaduurisukupolveen, kuten myös trubaduurit Marcabru 
(teokset ajoitettu vuosiin 1130–1149) sekä Cercamon (teokset ajoitettu vuosiin 
1137–1149). (van Vleck 1995: 26.) 

Jaufré Rudelin tuotantoon erikoistuneen Pickensin (1978: 1–2) mukaan his-
toriallisesta trubaduurista on olemassa vain vähän faktoihin perustuvaa tietoa. 
Tiedetään, että hän kuului Rudelin aatelissukuun, joka hallitsi aikanaan Blayan, 
Ponsin ja Bergeracin alueita. Hän oli ensimmäinen neljästä Geoffrey Rudel -nimeä 
kantavasta linnanherrasta ja peri asemansa vuoden 1126 jälkeen. Asiakirjoissa Ru-
del-suvun linnanherroille on annettu prinssin latinankielinen arvonimi princeps 
Blaviensis (Haapanen-Tallgren [1925]: 64–65). Blaya, nykyiseltä nimeltään Blaye-
et-Sainte Luce, sijaitsee Lounais-Ranskassa Gironden kunnassa, joka kuuluu Akvi-
tanian156 maakuntaan. Keskiajalla strategisesti merkittävä ja pyhiinvaelluspaikka-
na tunnettu Blayan linnoitus on rakennettu Garonne-joen suistoon. Linnoituksen 
tuntumassa ovat edelleen nähtävissä myös Blayan linnan rauniot, joihon Jaufré 
Rudelin nimi on kautta aikojen yhdistetty.157

155 Jaufré Rudelin runojen alkuperäisyyden ongelmaan perehtyneen Pickensin (1978) mukaan 
trubaduurin tuotannosta on säilynyt kuusi runoa, ja tähän näkökantaan yhtyvät useimmat tut-
kijat, vaikka joissakin lähteissä niitä mainitaan jääneen jäljelle seitsemän (ks. esim. Gaunt & Kay 
1999: 286).
156 Trubaduureja käsittelevässä uusimmassa kirjallisuudessa käytetään nimeä Oksitania, joka on 
peräisin alueella käytetyn kielen, oksitaanin nimestä.
157 Keskiajalla Blaya oli paikkakuntana tunnettu, sillä se sijaitsi merkittävään pyhiinvaelluskoh-
teeseen, Santiago de Compostelan luostariin johtavan reitin varrella. Lisäksi Blayan teki keski-
ajalla tunnetuksi se, että legendan mukaan sankari Roland oli haudattu Blayan linnan alle (Wolf 
& Rosenstein 1983: 96). 
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Vuonna 1147 Jaufré Rudelin tiedetään lähteneen Pyhälle maalle suuntautu-
neelle, toiselle ristiretkelle ja saapuneen Palestiinaan keväällä 1148 (Pickens 1978: 
1–2). Tämä on päätelty muun muassa siitä, että aikalaistrubaduuri Marcabru tote-
aa runossaan, että Jaufré on ”outramar”158 eli meren takana vuonna 1148 (ks. esim. 
Pickens 1978: 1; Gaunt & Gay 1999: 286). Myös osa Jaufrén runojen omistuskir-
joituksista viittaa ristiretkelle osallistumiseen. Niissä trubaduuri mainitsee kolme 
ystäväänsä, joiden tiedetään osallistuneen retkelle ja menehtyneen Lähi-idässä. 
Esimerkiksi Tolousen kreivi Alphonse Jourdain, jolle yksi runoista on osoitettu, 
kuoli Palestiinassa 1148. (Pickens 1978: 2–3.)

Jaufré Rudelin myöhemmillä vaiheilla ristiretken jälkeen on spekuloitu, sillä 
tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, palasiko Jaufré kotimaahansa vai menehtyi-
kö hänkin ristiretkellä. Edellä mainittuihin omistuskirjoituksiin viitaten Pickens 
(emt.: 5) pitää mahdollisena, että trubaduuri palasi kotiin Pyhältä maalta. Tähän 
näkemykseen yhtyvät monet muutkin tutkijat (ks. esim. Wolf & Rosenstein 1983: 
95, 98). Pickens (emt.: 3–4) kuitenkin toteaa, että jos Jaufré palasi kotiin, hän pa-
lasi katkerana ja yksinäisenä, sillä hänen ristiretkelle osallistuneet toverinsa olivat 
kuolleet. Myöskään mikään Jaufrén säilyneistä lauluista ei viittaa toimintaan vuo-
den 1148 jälkeen (emt.: 5). Myös Jaufrén vida-elämäkerrassa kuvatulla vierailulla 
Tripoliin on spekuloitu. Nykytutkimus kuitenkin pitää käyntiä Tripolissa epäto-
dennäköisenä. Kuten Pickens (1978: 3) osoittaa, maitse Damaskosta kohti kulke-
nut joukko-osasto, johon Jaufré Rudel todennäköisesti kuului, ei koskaan päässyt 
Tripoliin saakka. Vida taas kertoo, että Jaufré jopa haudattiin Tripoliin, mutta väit-
teelle ei ole lähteiden mukaan historiallisia perusteita (ks. luku 1). 

Jaufrén runoista käy myös ilmi trubaduurin sosiaalisten suhteiden verkosto ja 
hänen asemansa feodaaliyhteisössä. Aatelissukuun kuuluvan Jaufrén suhde toi-
siin lordeihin ei ollut vasallisuhde, vaan perustui ystävyyteen ja liittolaisuuteen 
(Pickens 1978: 2).159 Varsinaista herraansa, Angoulemen kreiviä Jaufré ei mainitse 
runoissaan (emt.: 2).

4.1.1 Trubaduurit historiallisena ilmiönä

Trubaduuri Jaufré Rudelin henkilöhahmosta käsin on mahdollista tarkastel-
la myös 1000-luvun alun merkittävintä eurooppalaisen maallisen taiteen muo-
toa, trubaduurien laulurunoutta sekä sitä kehystävää laajempaa kulttuurista

158 Oksitaaninkielinen ilmaus outramar merkitsee kirjaimellisesti merentakaista, mutta sitä käy-
tettiin myös ilmaisemaan, että joku oli lähtenyt kohti Orienttia. Kaukaisessa rakkaudessa Clémen-
cen repliikkeihin sisältyy termi ”outre-mer” ranskankielisessä asussaan (Maalouf 2000: 29). Jan 
Gillou (2001) käyttää ilmaisua romaanissaan Temppeliherra, jossa Jerusalemin Mestari miettii 
vääräuskoisten sotapäällikön, Saladdinin strategiaa: ”Jos hän voisi tuoda armeijansa Outrama-
ria vastaan, hän pääsisi pitkälle kohtaamatta vastarintaa, kuka ties Jerusalemiin asti” (emt.: 90). 
Guillou viittaa termillä koko siihen alueeseen, jota kristityt pitivät hallussaan. Suomennoksessa 
termi on jätetty alkuperäiseen asuunsa. Saariaho on nimennyt orkesteriteoksensa Oltra mariksi 
(1999), jolloin termi viittaa niin ikään oksitaaninkieliseen, meren ylittämistä kuvaavaan sanaan 
vain hieman eri muodossa.
159 Samankaltaisena näyttäytyy Jaufrén suhde tovereihin myös oopperassa, vaikka toverit myös 
pilkkaavat Jaufréa useaan otteeseen oopperan kuluessa.
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käytäntöä, oksitanialaista hovikulttuuria. Suomenkielinen sana trubaduuri, ku-
ten sen vastineet monissa eurooppalaisissa kielissä, pohjautuu alun perin latinan 
musiikin ja sanojen yhdistämistä kuvaavaan verbiin tropare (”tehdä trooppeja eli 
vertauskuvia”). Siitä on johdettu myös monien kielten luovaa tekemistä ilmaisevia 
verbejä, kuten trobar (oksitaani), trouver (ransk.), trovatore (ital.), trovar (ks. esim. 
Zumthor 1995: 12–13).

Trubaduurikulttuuri syntyi monien tekijöiden myötävaikutuksella nykyisen 
Etelä-Ranskan maakuntien alueella, jota etenkin uudemmassa kirjallisuudessa sa-
notaan Oksitaniaksi (ks. esim. Gaunt & Kay 1999: 2).160 Kieli, jolla trubaduurit 
pääasiassa kirjoittivat kääntyy suomen kielellä oksitaaniksi (engl. occitan). 1100-
luvulla Oksitaniassa valta keskittyi myöhäisen feodalismin myötä hoveihin, ja 
myös usein aatelista syntyperää olevien trubaduurien taide oli tiukasti sidoksissa 
hovikulttuuriin (Zumthor 1995: 14). Trubaduureja onkin pidetty feodaalijärjestel-
män ylläpitäjinä ja äänitorvina (van Vleck 1995: 35). 

Toisaalta trubaduurikulttuurin synnyn taustalla on nähty Euroopassa 1000-
luvun loppuun mennessä alkanut yhteiskunnallinen muutos. Katolisen kirkon 
vaikutusvallan väheneminen sai aikaan sosiaalisten elämänmuotojen siirtymisen 
kirkon vaikutuspiirin ulkopuolelle. Alettiin myös yhä avoimemmin vastustaa kir-
kon asketismia ja sen suhtautumista rakkauteen. (Lazar 1995: 61.) Myös naisen 
asemassa tapahtui muutoksia. Ennen kaikkea Oksitanian vapaamielisissä hoveissa 
suhtauduttiin naisiin muita eurooppalaishoveja tasa-arvoisemmin. Oksitaniassa 
perheen tytär esimerkiksi saattoi periä samaan tapaan kuin perheen poika sekä 
hallita laajoja maaomaisuuksia (ks. esim. Niiranen 1998: 121–122).161 Ylimystö-
naisten vaikutusvallan kasvu liittyi myös trubaduurikulttuuriin, kuten Eleonora 
Akvitanialaisen (n. 1122–1204) esimerkki osoittaa (ks. esim. Smith 1995: 400). 
Eleonoran isoisä oli Akvitanian kreivi, Vilhelm IX, joka on ensimmäinen nimeltä 
tunnettu trubaduuri. Eleonora peri isänsä Vilhelm X:n jälkeen Poitiersin kreivi-
kunnan, jossa myös hänen hovinsa sijaitsi. Sivistynyt Eleonora osasi lukea ja hal-
litsi kieliä sekä suojeli hovissaan monia trubaduureja. Häntä on pidetty yhtenä 
vaikutusvaltaisimmista naisista keskiajalla, sillä kahden avioliittonsa kautta hän 
ehti olla sekä Ranskan että Englannin kuningatar (ks. esim. Korsisaari 2006: 238). 
Mielenkiintoinen historiallinen tosiasia on myös se, että myös seitsemän oksita-
nialaisista trubaduureista (oks. trobairitz) oli naisia, kuten esimerkiksi Dian krei-
vitär (ks. esim. Sankowitch 1999: 113–126; Korsisaari 2006: 231–304).

Nykyisin tunnetaan nimeltä yli 400 trubaduuria, joiden runoista on säily-
nyt jälkipolville noin 2500162. Sen sijaan ainoastaan 250 melodiaa on säilynyt 
(ks. esim. van der Werf 1995: 123–124). Trubaduurit on totuttu jakamaan nel-
jään sukupolveen (ks. esim. van Vleck 1995: 26–35). Ensimmäistä sukupolvea 
edustaa edellä mainittu Vilhelm Akvitanialainen (ransk. Guillem de Peiteus),

160 Ranskan eteläisiä maakuntia kutsutaan myös yksinkertaisella ranskankielisellä nimellä Midi 
eli ’Etelä’.
161 Esimerkiksi Oksitanian vahvojen naishallitsijoiden, kuten Eleonora Akvitanialaisen valtaa on 
selitetty näille seikoilla. 
162 Tarkka lukumäärä on esimerkiksi Akehurstin (1995: 6) mukaan 2542. 
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Akvitanian kreivi (n. 1071–1127), jonka tuotannosta on säilynyt yksitoista runoa. 
On todennäköistä, kuten van Vleck (1995: 26) toteaa, ettei Vilhelm kuitenkaan 
luonut taidettaan ”tyhjästä”, vaan kommentoi ja jopa parodioi teksteissään jo val-
litsevaa perinnettä. Jaufré Rudelin on arveltu tunteneen Vilhelm Akvitanialaisen ja 
viettäneen nuoruutensa Poitoussa tämän hovissa (Paterson 1993: 92).  Guiraut Ri-
quieriä on puolestaan sanottu viimeiseksi trubaduuriksi, sillä hän eli 1250-luvun 
jälkipuoliskolla (ks. esim. Zumthor 1995: 17). Toisaalta viimeisenä trubaduurina 
on pidetty myös uskonnollisen fransiskaaniliikkeen perustajaa, munkki Fransis-
kus Assisilaista (1181/2–1226), joka hengellisestä statuksestaan huolimatta tun-
si trubaduuritradition ja myös harjoitti musiikkiin liittyvää toimintaa (ks. esim. 
Loewen 2002: 253).163

Trubaduurit olivat peräisin useista sosiaaliryhmistä. He kiertelivät hoveissa 
laajalla alueella esittäen joko itse sommittelemiaan tai toisten tekemiä lauluja pää-
asiassa oksitaanin kielellä (ks. esim. Niiranen 2002: 78–91). Trubaduurintaidot an-
toivat sosiaalista liikkumavaraa muutoin säädellyssä yhteiskunnassa, ja sosiaalinen 
nousu oli kyvykkäälle henkilölle mahdollista näiden taitojen avulla (ks. esim. Nii-
ranen 2002: 98–99; O’Neill 2006: 2–3). Esimerkiksi Bernart de Ventadorin tiede-
tään olleen palvelijan poika, joka nousi asemaan Eleonora Akvitanialaisen hovissa 
(ks. esim. Niiranen 2002: 85). 

Jaufré Rudelin tapaan aatelissuvuista oli peräisin muun muassa jo mainittu Vil-
helm Akvitanialainen. Monet trubaduureista olivat myös ammattisotilaita, kuten 
Raimbaut de Vaqueiras. (Niiranen 2002: 85.) Trubaduurilla saattoi siis olla amma-
tillinen kaksoisstatus: he olivat sekä linnanherroja tai sotilaita että trubaduureja. 
Aatelista syntyperää oleva trubaduuri näin ollen sekä harjoitti ”taiteellista toimin-
taa” että hoiti maallisia tehtäviä, joihin saattoi kuulua hallinnollisia ja sotilaallisia 
velvollisuuksia. Tässä tutkimuksessa tästä roolien jakautuneisuudesta käytetään 
nimitystä kaksoisstatus. Myös historialliseen Jaufré Rudeliin liittyy edellä mainittu 
kaksoisstatus, sillä hän hallitsi yhtäältä sukunsa tiluksilla Blayassa ja toimi toisaalta 
trubaduurina. Tämä kaksoisstatus käy ilmi myös Jaufré Rudelia kuvaavasta vida-
tekstistä (ks. luku 1) sekä implisiittisemmin hänen kirjoittamastaan Lanquan li 
jorn -runosta.164

163 Fransiskus Assisilainen on Olivier Messiaen Pyhä Fransiskus Assisilainen -oopperan pää-
henkilö. Tällä oopperalla on keskeinen merkitys Saariahon ryhtymisessä oopperasäveltäjäksi 
(ks. luku 2.1). Kaukaisen rakkauden ja Pyhän Fransiskuksen päähenkilöillä on paljon yhteistä. 
Molempien päähenkilöt ovat historiallisia henkilöitä ja he elivät osittain samalla vuosisadalla. 
Molemmat olivat muusikkoja, sillä myös Fransiskus sepitti lauluja. Tunnetuin niistä on niin kut-
suttu Aurinkolaulu. Hänen on sanottu tunteneen myös trubaduuritradition (ks. esim. Loewen 
2002). Fransiskus kuitenkin koki herätyksen ja perusti munkkiveljeskunnan, fransiskaanit (Leh-
mijoki-Gardner 2002: 207–208) ja osallistui ristiretkille, kuten myös Jaufré. Libreton mukaan 
myös Jaufrén voidaan ajatella kokeneen jonkinasteisen hengellisen herätyksen, sillä hän luopui 
entisestä elämäntyylistään viinin, naisten ja laulun parissa (ks. Maalouf 2004: 5–6). 
164 Tämänkaltainen kaksoisstatus esiintyy myös ajankohdan muussa kaunokirjallisuudessa. Esi-
merkiksi 1200-luvulla kirjallisen asunsa saaneen Tristan-myytin joissakin toisinnoissa prinssi 
Tristan määrittyy sekä ritariksi että trubaduuriksi (ks. esim. Scruton 2004: 16; Hautsalo 2005b: 
238–239, 2006b: 69–70), vaikka esimerkiksi Wagner ei toisinnossaan tuo tätä yksityiskohtaa esiin 
(Hautsalo 2006b: 69).
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Ajatus rakastetun palvomisesta kaukaa tai rakastamisesta ilman vastarakkautta 
ovat trubaduurilyriikan keskeinen aihepiiri. Tämän aihepiirin vuoksi trubaduuri-
en tekstit ovat  myös säilyneet jälkipolville. Jo ensimmäinen trubaduurien tekstejä 
kriittisesti kommentoinut Dante Alighieri (1265–1321) piti trubaduureja ennen 
kaikkea rakkausrunoilijoina (ks. esim. O’Neill 2006: 2). Oksitaniassa rakkautta kä-
sittelevää laulutyyppiä kutsuttiin nimellä canso (oks. laulu). Canson teksti koostui 
neljästä tai kahdeksasta säkeistöstä, joissa saattoi olla samanlaisena toistuva riimi. 
Säkeistöjä seurasi toisinaan tornata, eräänlainen puolisäkeistö, joka sisälsi esimer-
kiksi omistuksen jollekin arvohenkilölle (Chambers 1995: 110). Laulujen melo-
diat sen sijaan olivat melko yksinkertaisia, toisin sanoen ne olivat ambitukseltaan 
kapeita, useimmiten sekunti-intervalleina eteneviä ja runsaasti toistoa sisältäviä 
(ks. esim. van der Werf 1995: 133). Näiden ominaispiirteiden on katsottu liittyvän 
laulujen oraaliseen transmissioon eli kuulonvaraiseen välittymiseen (ks. esim. van 
der Werf 1972, 1983, 1984, 1995). Tutkijoiden keskuudessa ei ole yksimielisyyttä 
siitä, säestettiinkö lauluja instrumenteilla vai olivatko ne säestyksettömiä (ks. esim. 
van der Werf 1972). Trubaduurien perinteitä Pohjois-Ranskassa jatkaneet truvee-
rit nimittivät runouttaan termillä grand chant (sananmukaisesti ’suuri laulu’) tai 
grande chanson courtoise (sanamukaisesti ’suuri hovilaulu’) (O’Neill 2006: 2). Sak-
sankielisillä alueilla perinnettä jatkoivat niin kutsutut minnelaulajat.165

Jo Vilhelm Akvitanialaisen lyriikan keskeinen aihepiiri oli rakkaus (Bond 1995: 
247), mutta ennen kaikkea rakkauden runoilijana on pidetty trubaduuri Jaufré 
Rudelia, jonka kuudesta säilyneestä laulusta kolme käsittelee tätä teemaa (ks. esim. 
Haapanen-Tallgren [1925]; Pickens 1978: 63–81; Wolf & Rosenstein 1983: 95–167). 
Aihepiirin suosiminen oli kuitenkin enemmän tai vähemmän leimallista kaikille 
niin kutsutun toisen sukupolven trubaduureille, joita myös Jaufré Rudel edustaa 
(van Vleck 1995: 28). Cansojen lisäksi trubaduurit sommittelivat pastoraaleja, 
erilaisia tansseja, uskonnollisia, satiirisia ja poliittisia lauluja, väittely-, valitus- ja 
vahtilauluja, vastauslauluja toisille trubaduureille sekä keskustelulauluja (ks. esim. 
Zumthor 1995: 13).

Tutkimus ei ole tavoittanut trubaduurilyriikan ”alkusysäystä”, sillä ensimmäi-
set käsikirjoitukset ilmestyivät vasta parisataa vuotta trubaduurirunojen synty-
misen jälkeen (ks. esim. Zumthor 1995: 13–14).166 Bondin (1995: 242–245) mu-
kaan trubaduurirunouden juuria on tutkimuksessa haettu kolmesta lähteestä. 
Ensinnäkin trubaduurilyriikan taustalla on nähty latinankielinen kirjallisuus ja 
erityisesti roomalaisen Ovidiuksen (43 eKr.–17/18 jKr.) vaikutus. Toisaalta tru-
baduurilyriikalla on katsottu olevan yhteyksiä uskonnollisiin ilmiöihin: sitä on 
pidetty niin kristillisen Maria-kultin kuin katolisen kirkon näkökulmasta keret-
tiläisen, Etelä-Ranskassa vaikuttaneen kataari-liikkeen eli albigenssien aatteiden

165 Truveereista ks. esim. O’Neill 2006.
166 Ks. esim. Niiranen 2002: 77–104.



93

ilmentymänä. Kolmanneksi trubaduurilyriikan taustalla on nähty arabirunouden 
vaikutteita. (Bond emt.; 242–245; ks. myös Hämeen-Anttila 2004: 241–242.)167 
Zumthorin (1995: 16) mukaan osa trubaduureista tunsi myös kelttiläistä myyt-
titraditiota. Yhteydet arabirunouteen, kuten Päivi Mehtonen (2003: 122) toteaa, 
ovat kuitenkin vasta viime aikoina nousseet esille tutkimuksessa.168 Suomessa tru-
baduurilyriikan arabialaisiin juuriin on kiinnittänyt huomiota Jaakko Hämeen-
Anttila (2002 ja 2004). Hämeen-Anttilan (2004: 241–242) mukaan esimerkiksi 
islamilaisen runouden täyttymättömän rakkauden teema on 1100-luvulla siirty-
nyt maurilaisen Espanjan169 kautta myös trubaduurirunouteen (ks. myös Scruton 
2004: 18). 

Parisataavuotisen kukoistuksensa jälkeen trubaduurikulttuuri kuitenkin hävisi 
Oksitaniasta. Häviämisen taustalla on selkeät poliittis-uskonnolliset syyt. Oksita-
niassa 1100-luvulla syntynyt, edellä mainittu kataariliike oli yhteiskunnassa laajal-
le levinnyt ja vaikutusvaltainen organisaatio, jolla oli muun muassa oma kirkko 
piispoineen. Trubaduureilla ja kataareilla on nähty olleen tiiviit yhteydet (ks. esim. 
Rougemont 1956). Liike muodosti uhkan katolisen kirkon arvovallalle, mikä saat-
toi myös kataareja lähellä olevat trubaduurit kirkon kannalta epäilyttävään valoon. 
Vuosina 1209–1229 kirkko järjestikin niin kutsutun albigenssiristiretken kataareja 
vastaan, mikä vaikutti tuhoisasti myös trubaduureihin. (Ks. esim. Niiranen 2002: 
81.) 

Maan pohjoisosista liikkelle lähtenyt ristiretki mursi trubaduurilyriikan tra-
dition eikä se enää palautunut ennalleen (Zumthor 1995: 17). Ristiretki vaikut-
ti Zumthorin (emt.: 17) mukaan kolmella tavalla trubaduuritaiteeseen: Hovien 
köyhtyminen aiheutti trubaduuritaiteen integroitumisen osaksi modernia porva-
rillista170 yhteiskuntaa. Trubaduurilaulu sai poliittisia, uskonnollisia ja jopa mysti-
siä painotuksia aiemman rakkaustematiikan sijaan. Trubaduurit siirtyivät Italiaan 
ja Espanjaan.171 Yhteiskunnallisesti ajatellen väistyvä feodaalitalous ei myöskään 
enää tarvinnut trubaduureja puhemiehikseen (emt.: 14).

167 Tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa näihin vaikutteisiin. Näyttää kuitenkin siltä, että vaikka 
nämä vaikutteet on nähty kiistanalaisina trubaduurilyriikassa, ne piirtyvät esiin Maaloufi n kir-
joittamasta libretosta.
168 Mehtosen (2003: 122) mukaan arabivaikutteiden huomioon ottamisen laiminlyönnille esi-
merkiksi keskiajan kirjallisuudessa on kaksi syytä. Ensimmäinen on poliittinen: länsimaisen kir-
jallisuuden juuret on haluttu nähdä antiikissa tai muussa eurooppalaisessa kirjallisuustraditios-
sa. Toisaalta tutkimusta on leimannut eriytyminen, jolloin arabistit ovat keskittyneet pääasiassa 
islamilaisiin lähteisiin ja latinistit taas latinankielisiin. 
169 Espanjan eri osia pitivät hallussaan vuosina 711–1492 Pohjois-Afrikasta tulleet islaminuskoi-
set maurit.  
170 Zumthorin sanavalinta ”urban bourgeois society” on harhaanjohtava, sillä varsinaisesti por-
varisto syntyy Ranskassa vasta 1600-luvulla. 
171 Albigenssiristiretken tuhoisan vaikutuksen trubaduurilyriikkaan on kuitenkin kiistänyt 
muun muassa Ruth Harvey (1999: 10), jonka mukaan trubaduureja esiintyi yhtä paljon albi-
genssiristiretken jälkeen kuin sitä edeltävällä vuosisadalla.
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4.1.2 Oksitaanin kieli

Osa historiallisen Jaufré Rudelin Kaukaiseen rakkauteen lainatuista runosäkeistä on 
jätetty librettoon alkuperäiselle kielelleen eli oksitaaniksi, joka oli Etelä-Ranskan 
trubaduurien pääasiallinen kieli. Vanhemmassa kirjallisuudessa trubaduurien kie-
lestä puhuttaessa käytetään yleisesti termiä provensaali (ransk. provençal) (Gaunt 
& Kay 1999: 2). Trubaduurien vaikutusalueen, Ranskan eteläisten maakuntien alu-
eelle sijoittuneen Oksitanian identiteetti ei perustunut poliittisiin rajoihin vaan 
kieleen ja kulttuuriin (ks. esim. Paterson 1993: 1–2), sillä se muodostui monista 
muuttuvista, riippumattomista ja konfl iktisissa suhteissa toisiinsa olevista poliitti-
sista alueista. Kolmea keskeistä valtakeskittymää Oksitaniassa pitivät hallinnassaan 
ennen trubaduuritoiminnan lamauttanutta albigenssiristiretkeä Akvitanian hert-
tuat, Toulousen kreivit ja Aragon-Latalonian kuninkaat (Paterson 1993: 1). 

Oksitaanin kieli puolestaan on niin kutsuttu romaaninen kieli, jota puhutaan 
edelleen maantieteellisesti samoilla alueilla kuin keskiajalla, vaikka äidinkielenään 
sitä käyttävien määrä on dramaattisesti vähentynyt. (Paterson 1993: 2.) Oksitaani 
oli tärkein maallisen runouden kieli 1100–1400-lukujen Euroopassa.172 Nimi ok-
sitaani173 on peräisin ilmauksesta langue d’oc, jolla viitattiin Ranskan eteläosissa 
käytettyyn kieleen vastakohtana langue d’oïlille, Pohjois-Ranskan kielelle (ks. esim. 
Gaunt & Kay 1999: 2). Oksitaanin kieltä ovat kautta aikojen tehneet tunnetuksi 
trubaduurit, vaikka jotkut trubaduurit kirjoittivat myös latinaksi ja ranskaksi. 

Oksitaani näyttäytyy myös Kaukaisen rakkauden libretossa, johon on lainat-
tu Jaufré Rudelin Lanquan li jorn174 -runosta peräisin olevia säkeistöjä (ks. luku 
4.1.4).175 Historiallinen Jaufré Rudel kirjoitti runonsa oksitaaniksi, mutta libretos-
sa hänen Lanquan li jorn -runosta käytetään sekä oksitaaninkielisiä säkeistöjä että 
niiden ranskankielisiä käännöksiä. 

Kaukaisen rakkauden runositaateissa käytetty kieli vaihtelee sen mukaan, 
kuka runojen säkeistöjä laulaa. Pyhiinvaeltajan repliikeissä käytetyt Jaufré Ru-
delin Lanquan li jorn -runosta peräisin olevat säkeistöt ovat ranskankielisiä 
(Maalouf 2004: 12–13). Clémencen toistaessa Jaufrén säkeitä kieli muuttuu

172 Kieli kuitenkin hajosi moniksi, yhä edelleen puhutuiksi murteiksi 1400-luvun puolivälissä 
(Zumthor 1995: 12). Niirasen (2006) mukaan arviot nykyoksitaania taitavien määrästä vaihtele-
vat 1,5 ja 6 miljoonan välillä. Kieltä käytetään lähinnä Länsi-Italiassa, Etelä-Ranskassa ja Pohjois-
Espanjassa.
173 Uusimmassa kirjallisuudessa nimi oksitaani korvaa paljonkäytetyn provensaalin (ransk. pro-
vençal), joka viittaa nykyisin vain varsin pieneen maantieteelliseen alueeseen Etelä-Ranskassa 
(ks. esim. Jensen 1995: 349–350; Gaunt & Gay 1999: 2; Niiranen 2002: 80) sekä ranskasta ja oksi-
taanista erottuvaan franko-provensaalin murteeseen (ks. Niiranen 2006). 
174 Laulun oksitaaninkielisten, oopperaan lainattujen säkeistöjen ymmärtämisen apuna on käy-
tetty Korsisaaren ja Niirasen tekemää (2006) käännöstä (ks. liite 2).
175 Runojen tulkinta perustuu ranskan- ja englanninkielisiin käännöksiin, joita on olemassa 
runsaasti. Jaufré Rudelin runoihin erikoistunut Pickens (1978) on tutkimuksessaan The Songs 
of Jaufré Rudel kääntänyt runot englanniksi. Tässä tutkimuksessa oksitaaninkielisten säkeistöjen 
hahmottamiseen on käytetty pääasiassa Pickensin käännöksiä.
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oksitaaniksi, mikä on Clémencen hahmon tulkinnassa merkittävä yksityiskohta. 
Ranska vaihtuu oksitaaniksi toisen näytöksen toisessa kohtauksessa (II/2) Clé-
mencen saadessa tietää Jaufrésta (emt.: 13). Kieli vaihtuu oksitaaniksi myös kol-
mannessa näytöksessä (III/2), jossa Clémence muistelee Jaufrén laulua rannalla 
kulkiessaan (emt.: 18–19). Kolmas oksitaaninkielinen sitaatti sijoittuu Jaufrén 
uneen, jossa Clémence laulaa säkeitä Jaufrén Quan lo rossinhols el folhos -laulusta 
(Kun satakieli metsän siimeksessä)176 (IV/2) (emt.: 22). Pickensin (1978) luokit-
telussa tämä laulu on järjestyksessä ensimmäinen, ja siitäkin on olemassa useita 
erilaisia toisintoja (emt.: 61–87).

Kahden kielen käyttämiselle libretossa on olemassa ainakin kaksi syytä. Ensin-
näkin oksitaani luo teokseen arkaaista tunnelmaa sekä osoittaa trubaduurilyriikan 
ajalliseen etäisyyteen omasta aikakaudestamme. Myös Anni Oskalan (2005: 264) 
mukaan oksitaanin käyttö Saariahon oopperassa luo vaikutelmaa ajallisesta ja pai-
kallisesta etäisyydestä. Ennen kaikkea oksitaani kuitenkin viittaa Clémencen taus-
taan (ja tietysti myös Jaufrén) oksitanialaisessa aristokratiassa. Vaikka Clémence 
libreton mukaan asuu Tripolissa, Pyhällä maalla, kaupunki, josta hän viisivuoti-
aana lähti matkaan, on Toulouse (Maalouf 2004: 10). Kieli tuo hänen mieleensä 
lapsuuden, joten Jaufrén laulun kautta kaipaus ”kaksinkertaistuu”: kreivitär on al-
kanut kaivata trubaduuria, oksitaanin kielellä eli hänen äidinkielellään runoilevaa 
ylimystä mutta ennen kaikkea hän ikävöi kotia ”merentakaisessa maassa” sekä äiti-
ään (emt.: 20). Samankaltainen funktio Kaukaisessa rakkaudessa on myös tietyillä 
soittotapoihin liittyvillä ratkaisuilla, joita ovat esimerkiksi harpun près de la table 
(kannen läheltä) tai jousien sul tasto (otelaudan päällä) sekä sul ponticello (tallan 
vierestä). Ne luovat oopperan musiikkiin arkaaista ajan ja paikan tuntua. Kahteen 
viimeksi mainittuun sisältyy myös niin sanottua hälyä eli soimatonta, säveltaso-
tonta materiaalia. 

4.1.3 Vida-elämäkerta 

Tämä tutkimus alkaa trubaduuri kertomuksella Jaufré Rudelin elämästä (ks. 
johdanto luku 1). Kuten aiemmin on todettu, kyseessä on vida eli lyhyt, osittain 
fi ktiivinen elämäkertateksti. Termillä vida (oks. elämäntarina; esp. elämä, elävä 
olento tai ihminen) viitataan useimmiten tuntemattomien kirjoittajien tekemiin, 
lyhyisiin suorasanaisiin kertomuksiin, jotka käsittelivät merkittävien henkilöiden 
elämää ja toimintaa keskiajalla. Esimerkiksi Fransiskus Assisilaisesta on julkaistu 
useita vida-tekstejä, joista monista painotetaan hänen musiikillista toimintaansa 
(ks. esim. Loewen 2002: 253). 

Trubaduurien vidoja alettiin julkaista 1200-luvun puolivälistä alkaen lau-
lukokoelmien yhteydessä (Poe 1995: 185). Kaukaisen rakkauden juoni perus-
tuu Jaufré Rudelista kertovaan vidaan, jossa trubaduurin elämä on kuvattu 
muutamalla lauseella. Samoin kuin Jaufrén runoista lainatut sitaatit, myös vida
muodostaa oopperassa keskeisen sitaattisisällön (ks. luku 3.3.2). Pickensin

176 Otsikon käännöksen englanninkielisen version pohjalta on tehnyt tutkimuksen kirjoittaja. 
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(1978: 53) mukaan Jaufré Rudelin vida on löydetty neljästä eri laulukokoelmasta, 
eikä sen kirjoittajasta ole varmuutta. Mahdolliseksi kirjoittajaksi on ehdotettu esi-
merkiksi Uc de Sait-Circ -nimistä trubaduuria (toiminta ajoitettu vuosiin 1217–
1253), mutta Pickens (emt.: 53) ei pidä ajatusta uskottavana. Vidan eri versiot joka 
tapauksessa poikkeavat toisistaan vain yksityiskohdissaan, mikä viittaa yhteen ja 
samaan kirjoittajaan. 

Vidassa esitetään, kuten Elizabeth W. Poe (1995: 186–187) toteaa, kuvaus siitä, 
”kuka trubaduuri oli, mistä hän oli kotoisin, mikä oli hänen asemansa, miltä hän 
näytti, ketä hän rakasti, millaisia runoja hän kirjoitti ja milloin hän kuoli”. Toisin 
sanoen vidat toistivat vakiintunutta formulaa, jossa viitattiin erityisesti kuvatun 
henkilön sosiaaliluokkaan ja ammatilliseen aktiivisuuteen (Switten 1995: 17–18). 
Vidoilla oli Poen (1995: 185) mukaan kaksi funktiota: ne muodostivat parhaan 
tietolähteen oksitaaniksi kirjoittaneista trubaduureista ja toisaalta ne edustivat 
keskeisintä proosatuotantoa tältä lyyrispainotteiselta ajanjaksolta.177 Vida saattoi 
myös kertoa kokonaisen elämäntarinan (emt.: 186). Jaufré Rudelin tutkimuksen 
alussa siteerattu versio vidasta painottuu elämäntarinaan.  

Kaukana olevan rakkauden tavoittelua kuvaava Jaufré Rudelista kertova vida 
muistuttaa sisällöltään hänen Lanquan li jorn -runoaan. Kun tiedetään, että truba-
duurien taide kulki aluksi hovista toiseen suullisena traditiona ja että ensimmäiset 
kirjalliset versiot trubaduurien teoksista kirjattiin muistiin satoja vuosia laulujen 
kirjoittamisen jälkeen, voidaan olettaa, että vida mieluumminkin toistaa runon si-
sältöä kuin kertoisi kovinkaan paljon todellisen Jaufré Rudelin elämänkohtalosta. 
(Ks. myös van der Werf 1972: 17; Pickens 1978: 53–59; Wolf & Rosenstein 1983: 
95–110; Zumthor 1995: 13–14.) 

4.1.4 Runo- ja melodiasitaatit

Kaukaisen rakkauden librettoon on lainattu säkeitä kahdesta Jaufré Rudelin kuu-
desta säilyneestä runosta sekä yhdestä melodiasta. Kuten aiemmin todettu, näitä 
lainoja on myös mahdollista tarkastella Kramerin (1990) hermeneuttisen ikkunan 
toisen tyypin, sitaattisisällön kautta.178 Ensimmäinen runositaatti on peräisin koko 
trubaduurilyriikan genren tunnetuimmasta yksittäisestä tekstistä, Jaufré Rudelin 
jo aiemmin mainitusta  Lanquan li jorn -runosta, jota on Rosensteinin (1995: 335) 
mukaan kopioitu, siteerattu ja kirjattu antologioihin 1200-luvulta lähtien. Lanquan 
li jorn -runo on siinä määrin vakiintunut koko trubaduurilyriikan symboliksi, että 
sitä käytetään jatkuvasti trubaduuritutkimuksessa genren tyyppiesimerkkinä (ks. 
esim. van der Werf 1972: 85–89, 1995: 144, liite 1; Treitler 1992: 7–8, 15–19; Cattin 
1993: 137; Korsisaari 2006: 251–256). 

177 Vidan ohella trubaduureista kertoivat myös razot, joita niin ikään julkaistiin laulukokoelmien 
yhteydessä. Razossa keskityttiin trubaduurin taiteellisen prosessin kuvaamiseen, kun vida kertoi 
trubaduurin elämästä (Poe 1995: 186–187). Poen (emt.: 187) mukaan on olemassa arvioilta pa-
rikymmentä vidoja ja razoja sisältävää käsikirjoituskokoelmaa, joista suurin osa on koottu 1300-
luvulla. Jaufrésta ei kuitenkaan ole säilynyt razo-tekstiä.
178 Toisaalta runositaatti on mahdollista tulkita Lucien Dällenbachia (1989) soveltaen mise en 
abyme -rakenteeksi eli upotukseksi (Hautsalo 2006b: 58–60).
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Lanquan li jorn -runo ei esiinny Kaukaisessa rakkaudessa kokonaan, vaan sen kaik-
kiaan seitsemästä säkeistöstä oopperassa on käytetty kolmea. Säkeistöt on hajau-
tettu eri puolille teosta, ja ne esitetään sekä ranskaksi että oksitaaniksi. Ensimmäi-
sen kerran runo esiintyy oopperan toisen näytöksen toisessa kohtauksessa (II/2) 
(Maalouf 2004: 11–12). Se esitetään tilanteessa, jossa Pyhiinvaeltaja on kertonut 
Clémencelle tuntemattomasta miehestä. Pyhiinvaeltajan mukaan mies ajattelee 
naista ja kirjoittaa tästä lauluja. Sanojensa tueksi Pyhiinvaeltaja laulaa Clémencelle 
säkeistöjä Jaufrén kappaleesta (säkeistöt 2, 5 ja 7; ks. liite 2) (emt.: 12–13). Samas-
sa kohtauksessa Pyhiinvaeltajan poistuttua Clémence tapailee samaa laulua neljän 
säkeen verran (2. säkeistön alku), mutta ei ranskaksi kuten Pyhiinvaeltaja, vaan 
oksitaaniksi:

En koskaan tule rakkaudesta nauttimaan
ellen nauti tästä kaukaisesta rakkaudesta,
sillä ihanampaa tai parempaa en tiedä missään
ei lähellä, ei kaukana.

(Jaufré Rudel, sit. Maalouf 2004: 13; suom. Jukka Havu.)

Jaufré Rudelin Lanquan li jorn -runoa voi luonnehtia kaukaista rakkautta kä-
sittelevien runojen arkkityypiksi ja sen kirjoittajaa kaukaisen rakkauden runoili-
jaksi par exellence, sillä runo käsittelee etäällä olevaa naista, jota runon minän ei 
ole mahdollista saavuttaa (ks. esim. Bec 1992: 265–270). Rakenteellisesti Lanquan 
li jorn -runossa on kyse niin kutsutusta canso-muodosta, joka esiintyy yleisim-
min juuri rakkauslyriikassa. Yleisimmän canso-tyypin rakenteellinen tunnus on 
säkeentoisto, jolloin sama melodia toistuu säkeistöjen kahdessa ensimmäisessä 
säkeessä muodostaen kaavan AB+AB+CDEF (ks. esim. Cattin 1984: 136). Myös 
Jaufrén Lanquan li jorn -laulu edustaa tätä canso-tyyppiä (emt.: 136). Tyypillistä 
tälle cansolle on myös riimi, joka toistuu. Lanquan li jorn -laulun tapauksessa riimi 
toistuu toisen ja neljännen säkeen lopussa sanalla lonh (ransk. loin), mikä merkit-
see oksitaaniksi kaukaa. Voidaan ajatella, että tämän toiston avulla historiallinen 
Jaufré Rudel on halunnut paitsi osoittaa hallitsevansa säkeenmuodostuksen myös 
korostaa lauluun sisältyvää etäisyyden ajatusta. Hendrik van der Werf (1972) pu-
huu tässä yhteydessä trubaduurin harjoittamasta sävelmaalailusta. Merkillepanta-
vaa on, että myös Saariaho artikuloi etäisyyttä librettoon sisältyvien lonh tai loin -
ilmausten (kaukaa) yhteydessä tietyillä musiikillisilla keinoilla, kuten glissandoilla 
(ks. esim. Saariaho 2000a: 124; tahti 492–294) (ks. nuottiesimerkki 27).

Nuottiesimerkki 27. Glissando loin-sanalla Saariaho 2000a: 124; tahti 492–294).

�
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Runoa lainataan toistamiseen oopperan kolmannen näytöksen toisessa kohtauk-
sessa (III/2) (emt.: 18). Siinä Clémence kävelee rannalla ja jatkaa Jaufrén laulua, 
edelleen oksitaaniksi (4. ja 7. säkeistö; ks. liite 2). 

Kaukaiseen rakkauteen sisältyvä, Lanquan li jorn -laulua kannatteleva vokaa-
litekstuuri muuntuu jatkuvasti laulun siirtyessä henkilöltä toiselle. Tämän voisi 
tulkita viittaavan trubaduurirunouden oraaliseen, kuulonvaraiseen luonteeseen, 
sillä kulkiessaan laulajalta toiselle esitettävät teoksen muuntuivat tai niitä tietoi-
sesti muunneltiin (ks. esim. van der Werf 1972: 27). Vaikka Lanquan li jorn -runo 
on hajotettu kahteen eri näytökseen eivätkä sen kaikki säkeistöt sisälly oopperaan, 
sitä voidaan pitää teoksen teeman kannalta keskeisenä. Runossa kiteytyy kaukaisen 
rakkauden ajatus: runon minä haaveilee merentakaisesta rakastetusta, jota ei kui-
tenkaan usko kohtaavansa. Runon minän on tyydyttävä rakastamaan kohdettaan 
kaukaa, ilman toivoa vastarakkaudesta. Tämä todetaan seitsemännen säkeistön 
lopussa:

Mutta se mitä haluan on minulta kielletty
Sain kummilahjakseni kyvyn 
Rakastaa ilman vastarakkautta… 

(Jaufré Rudel, sit. Maalouf 2004: 13; suom. Jukka Havu).179

Oopperan librettoon sisältyy säkeistö myös toisesta Jaufré Rudelin kirjoittamasta 
runosta, joka on nimeltään Quan lo rossinhols el folhos180 (runon erilaisista toisin-
noista, ks. Pickens 1978: 61–87). Neljännen näytöksen (IV/2) uni-kohtauksessa 
Jaufré näkee unta, jossa Clémence ilmestyy hänelle. Neljästä säkeestä koostuva si-
taatti on sijoitettu Clémencen repliikkiin:

Rakkautesi valtaa sieluni
Valveilla ja unessa
Mutta uni on suloisempi
Sillä unessa kuulut minulle! 

(Jaufré Rudel, sit. Maalouf 2004: 21; suom. Jukka Havu.)

Myös tämä sitaatti toistaa saavuttamattoman rakkauden teemaa, sillä runon minä 
uskoo voivansa saada rakastetun omakseen vain unessa. Kyseessä on oopperan 
”motto”, joka viittaa oopperan loppuratkaisuun: vain toisessa todellisuudessa ra-
kastavaiset voivat kuulua yhteen. Samankaltaiseen loppupäätelmään tulee myös 
Anni Oskala (2005: 267). Oskalan (emt.: 267) mukaan oopperan ”rakkaustarinan 
päällisin puolin traaginen loppuratkaisu on, paradoksaalista kyllä, samalla myös 
Jaufrén toiveen eräänlainen toteuma, sillä unelman ja realiteetin raja säilyy rikko-
mattomana”.

179 Maaloufi n siteeraustapa ei aina sisällä välimerkkejä, ja usein myös lause alkaa kapiteelilla, 
vaikka edellinen säe ei sisällä pistettä.
180 Kirjoittajan suomennos kuuluu ”Kun satakieli vilpoisassa lehvistössä […]”.
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Kuten aiemmin on todettu, Saariaho käyttää oopperassa myös historiallisen 
Jaufré Rudelin Lanquan li jorn -runoonsa sommittelemaa melodiaa, josta hän on 
muokannut parafraasin (ks. nuottiesimerkki 23; luku 3.3.2). Tämä melodia on yh-
täältä keskeinen Jaufré Rudelin henkilöhahmoon liittyvän sonorisen identiteetin 
määrittäjä. Toisaalta tässä melodiassa, kuten edellä mainituissa kirjallisissa sitaa-
teissakin on kysymys tämän tutkimuksen näkökulmasta Kramerin (1990) herme-
neuttisen ikkunan sitaattisisältöjen tyypistä (ks. luku 3.3.2). 

Sekä historiallisen Jaufré Rudelin Lanquan li jorn -kappaleen melodiasta että ru-
nosta on säilynyt useita eri versioita käsikirjoituksissa (ks. esim. Pickens 1978).181  
Jaufrén kirjoittamaa originaaliversiota ei kuitenkaan ole olemassa, sillä musiikillis-
kirjalliseen traditioon 1000-luvun alussa liittyvän oraalisen välittymisen vuoksi laulu 
on saanut kirjallisen asunsa vasta pari sataa vuotta Jaufré Rudelin kuoleman jälkeen. 
Laulu on siis ehtinyt muuttaa muotoaan sukupolvelta toiselle siirtyessään ennen 
ensimmäistä muistiinmerkitsemistä 1200-luvun puolivälissä. Lisäksi ensimmäi-
set käytössä olleet notaatiomenetelmät olivat kehittymättömiä, jolloin esimerkiksi 
aika-arvojen ja rytmin merkitseminen oli puutteellista. (van der Werf 1972: 26–45.) 
Näin ollen sitä, millainen Jaufré Rudelin Lanquan li jorn -laulu on syntyessään ollut, 
ei tiedetä. Lisäksi avoimeksi jää kysymys siitä, millä instrumentilla Jaufré on itseään 
säestänyt vai onko hän esiintynyt ilman säestystä. Ylipäätään trubaduurien instru-
menttien käytöstä on säilynyt vain vähän tietoa, ja sekin on osittain ristiriitaista (ks. 
esim. van der Werf 1972: 19–21). 

Libretisti Maalouf on tehnyt joitakin muutoksia siirtäessään historiallisen 
Jaufré Rudelin säkeistöjä Kaukaisen rakkauden librettoon, mutta niillä ei voida 
sanoa olevan merkittävää vaikutusta tekstin sisältöön. Merkillepantavaa on, että 
toisin kuten Lonhissa, runon ensimmäistä säkeistöä ei ole otettu mukaan ooppe-
ran librettoon. Koska Lanquan li jorn -runon ensimmäisessä säkeistössä luodaan 
runoa myöhemminkin määrittävä, melankolinen ja resignoitunut tunnelma (ks. 
liite 2), joka vallitsee myös oopperassa, voidaan sanoa, että ooppera on itse asiassa 
alkanut jo Lonh-teoksessa; tai kuten säveltäjä on itse todennut, Lonh muodostaa 
”eräänlaisen prologin oopperalle” (Hautsalo 2000a: 20). 

Lanquan li jorn -runon esittelemää kaukaista naista, kuten trubaduurilau-
lujen ylhäisiä kohteita myös yleisemmin on tulkittu kristillisen Maria-kultin il-
mentyminä (ks. Cattin 1993: 133). On myös ajateltu, että trubaduurilyriikalla oli 
esikuvansa persialaisessa suufi mystiikassa ja siihen sisältyvässä rakkauskäsityk-
sessä (ks. esim. Cattin 1993: 133; Hämeen-Anttila 2002: 290–291). Trubaduu-
rilyriikan henkistä aspektia on korostanut erityisesti ranskalainen Pierre Bec

181 Myös Lanquan li jorn -melodiasta on olemassa useita toisintoja, ja se myös kiersi trubaduu-
rilta toiselle. Esimerkiksi minnelaulaja Walther von der Vogelweiden ”Palästinaliedinä” tunnetun 
Nu alrest leb ich mir werde -laulun melodia muistuttaa trubaduuri Jaufré Rudelin Lanquan-me-
lodiaa. Kuten van der Werf (1995: 137) toteaa, on mahdollista, että Vogelweide omaksui Jaufré 
Rudelin melodian tai molemmilla on ollut sama esikuva, joka on sittemmin hävinnyt. Jos se on 
Jaufré Rudelin laulun mukaelma, kysymys on niin kutsutusta contrafactumista eli ”vastauksesta” 
toiselle lauluntekijälle. Monet tutkijat ovat kuitenkin myös kiistäneet tämän yhteyden (ks. esim. 
Treitler 1992: 7–8).
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(1992), jonka mukaan trubaduurilyriikka kokonaisuudessaan on runoutta saavut-
tamattoman kaipauksesta (ks. myös Niiranen 1998: 117). 

Myös käsillä olevassa tutkimuksessa Saariahon oopperan perustana olevaa 
Jaufré Rudelin runoa tulkitaan nimenomaan saavuttamattoman rakkauden nä-
kökulmasta, jolloin rakkaus elää ainoastaan etäisyydestä ja ollessaan, kuten Gerez 
(2006) nykytermein ilmaisee, ”virtuaalista”.182 Oopperassa Jaufré toteaa tämän sa-
nomalla, että ”[…] etäisyys oli minun maanpäällinen paratiisini” (Maalouf 2004: 
25). Laivan lähetessä Tripolia Jaufré sairastuu, ja satamassa hän on kuolemaisillaan. 
Kysymys on siis rakkaudesta, joka ainoastaan idealisoi kohteensa ilman rakkau-
den aistillista aspektia. Näin ollen Kaukaisen rakkauden sisältämä rakkauskäsitys 
voidaan yhdistää myös ajatukseen platonisesta rakkaudesta, joka on luonteeltaan 
henkistä (ks. myös Gerez 2006) ja jossa toisessa rakastetaan nimenomaan ideaa 
kauneudesta. Lisäksi Kaukaisissa rakkaudessa käsitellään aistillisen rakkauden pel-
koa: kun rakkautta uhkaa haaveen sijaan todellinen kohtaaminen, se kuolee (ks. 
myös Oskala 2005: 267).

4.1.5 Hovirakkaus ja ylhäinen domna

Oopperan nimi Kaukainen rakkaus edustaa tämän tutkimuksen näkökulmasta her-
meneuttisen ikkunan ensimmäistä tyyppiä, tekstuaalista sisältöä (ks. luku 3.3.1). 
Tämä oopperaan kuuluvista otsikoista merkittävin avaa maiseman fi n amoriin eli 
niin kutsuttuun hovirakkauteen (ransk. l’amour courtois tai engl. courtly183 love, jol-
loin courtois ja courtly merkitsevät kohteliasta tai ritarillista). Hovirakkaus yhdis-
tetään 1000-luvun alkuvuosisatojen eteläranskalaiseen hovikulttuuriin ja siihen si-
sältyviin sosiaalisen kanssakäymisen muotoihin. Termin otti käyttöön ranskalainen 
kielentutkija Gaston Paris vuonna 1883 (ks. esim. Scruton 2004). Hovirakkauteen 
liittyy myös termi domna, joka tarkoittaa oksitaaniksi ylhäistä rouvaa (vastaa ital. 
donna; peräisin latinan dominus -sanan feminiinimuodosta). Hovirakkaudessa suo-
sion pyytämiseen domnalta liittyi tarkoin määritellyt konventionsa. Näin ollen fi n 
amor, täydellinen tai hieno rakkaus, koostui tietyistä hyveistä ja käyttäytymismal-
leista, kuten corteziasta (hieno käytös), partagesta (tasavertaisuus) sekä jovenista (ilo, 
olemisen riemu, ilo rakkaudesta) (ks. esim. Lazar 1995: 64–71). 

Myös Maaloufi n kirjoittama Kaukaisen rakkauden libretto saa motivaa-
tionsa kaukaisen rakkauden ideasta sekä siihen sisältyvästä hovirakkauden 
käytännöstä. Myös hovirakkauteen sisältyvä saavuttamattomuus kertautuu 
Kaukaisessa rakkaudessa: Jaufré Rudel ei saa kreivitär Clémenceä omakseen. 
Oopperassa Jaufré Rudel sommittelee lauluja ylistääkseen ylhäistä naista. Ja 
vaikka Clémencen aviosäädystä ei ole libretossa mainintaa, hänen aseman-

182 Gerez (2006) näkee kaukaisen rakkauden nykymuotona virtuaalisen ”chattailun”, joka muis-
tuttaa Jaufrén kaukaista rakkautta seuraavasti: se on avioliitosta piittaamatonta, uskollista, pla-
tonisen idealisoivaa, siihen sisältyy fyysinen etäisyys, lähettäjän todellisen identiteetin piilottami-
nen ja lähettämisen välineen kirjallinen luonne. 
183 Termi courtly on peräisin oksitaaninkielisestä cortes-sanasta, joka kuitenkin esimerkiksi Pa-
tersonin (1993: 71) mukaan viittaa ainoastaan sotaisaan, ja jos adjektiivia ”hovi” (courteois) käy-
tettiin ritariston yhteydessä, kyseessä oli ilman muuta poikkeus.
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sa yhteiskunnan huipulla tuodaan selvästi esiin: hänet määritellään Tripolin
kreivittäreksi jo libreton kansilehdellä. Kohdatessaan Clémencen ensimmäisen
kerran Pyhiinvaeltaja sanoo tulleensa tervehtimään kreivitärtä ja tämän veljeä, Tri-
polin kreiviä (Maalouf 2004: 9). 

Termi hovirakkaus on monitulkintainen, ja siihen on aikojen kuluessa sisäl-
lytetty monenlaisia käsityksiä trubaduurien runoissaan viljelemän rakkauden 
muodoista. Moshe Lazarin (1995: 70–72) mukaan hovirakkauden käsite on tar-
koittanut vähintään kolmea erilaista maallisen rakkauden muotoa: avioliiton ul-
kopuolista (aristokraattinen moodi), intohimoista (traagis-myyttinen moodi) 
sekä aviollista (porvarillinen moodi) rakkautta. Lazarin (emt.: 70–72) mukaan 
trubaduurien runous edustaa ensimmäistä kategoriaa, sillä siinä käsiteltiin pääasi-
assa ritarin rakkautta toisen miehen vaimoon. Huolimatta monista ristiriitaisista 
käyttöyhteyksistään ja merkityksistään hovirakkaus kuitenkin liittyy oleellisena 
osana trubaduurien rakkausrunouteen. Myös Saariahon oopperassa on kysymyk-
sessä hovirakkauden aristokraattinen moodi (ks. Lazar 1995).

Trubaduurien rakkausrunouden tunnusmerkiksi muodostui hovirakkauden 
koodin mukainen ylhäisen rouvan, domnan palvominen.184 Domna-sanan käyt-
töön sisältyi implisiittisesti valta-asetelma, jonka on tulkittu heijastavan vallitse-
van feodaaliyhteiskunnan käytäntöjä: vasallit, jotka saattoivat olla myös trubaduu-
reja, palvelivat linnanherraa saavuttaakseen asemaa tai varallisuutta. Näin ollen 
trubaduurinkin tehtävänä oli palvella domnaa samoin kuin palvelisi itseään senhe-
riä (oks. linnanherra), sillä liehittelemällä rouvaa trubaduuri saattoi päästä herran 
suosioon. Toisaalta domna saattoi itsekin olla tavoittelemisen arvoinen, sillä kuten 
aiemmin todettu, Oksitaniassa 1100-luvulla naisen asema oli suhteellisen itse-
näinen, joten naisella oli mahdollisuus esimerkiksi hallita omaisuutta. (Niiranen 
1998: 115–121.) Oleellista trubaduurin ja koko hovirakkauden käytännön toteu-
tumisen näkökulmasta oli, että domna oli saavuttamaton. Hän oli ensinnäkin sää-
tyhierarkiassa usein varatonta ja alhaisempaa syntyperää olevaa trubaduuria kor-
keammalla (ks. esim. Niiranen 1998: 120–122).185 Toisaalta hän oli saavuttamaton, 
koska oli naimisissa. Van der Werf (1972) on eritellyt hovirakkauden ilmenemistä 
trubaduurilauluissa ja toteaa, että trubaduurien tapa käsitellä rakkautta keskittyy 
itse aiheen jalostamiseen sekä siihen liittyvään käyttäytymiseen eikä välttämättä 
lainkaan rakastumiseen. (Emt.: 21.) 

Mary O’Neill (2006:1) on todennut, että huolimatta tulkintojen kirjavuu-
desta hovirakkauden ajatus ruokkii edelleen länsieurooppalaista mielikuvitus-
ta ja kulttuuria tuhat vuotta syntymänsä jälkeen. Toisaalta joidenkin tutkijoiden 
mukaan hovirakkauden historiallista merkitystä on myös vahvasti liioiteltu (ks. 
esim. Gaunt & Kay 1999). Niidenkin keskuudessa, jotka myöntävät ilmiön ole-
massaolon, on useita vastakkaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Lazar (1995) tulkit-
see trubaduurien rakkauslauluja eroottisessa viitekehyksessä. O’Neill (2006: 2)

184 Toisaalta trubaduurilaulujen naiskuva oli vahvasti jakautunut. Oli ylhäiset domnat, joista kir-
joitettiin lauluja, sekä toisaalta rahvaan naiset (ks. esim. Abulafi a 2006: 172).
185 Useimmiten kiertelevät trubaduurit olivat veljessarjojensa nuorimpia, joille ei kuulunut pe-
rintöoikeutta ja jotka joutuivat siksi hankkimaan elantonsa esimerkiksi sotilaana (ritarina) (ks. 
esim. Niiranen 1998: 115–116). 
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kuitenkin toteaa, että oli hovirakkauden käsite kuinka hatara tahansa, jäljelle on 
jäänyt ”erittäin todellinen” hovirakkautta käsittelevä laulujen repertoaari. 

Hovirakkauden käytännön johdannaisia esiintyy myös muualla oopperakirjal-
lisuudessa. Sellainen on esimerkiksi Don Giovannin serenadi Mozartin saman-
nimisestä oopperasta, vaikka kyseessä ei olekaan enää trubaduurien viattomaksi 
tulkittu, vasallisuhdetta symbolisoiva lemmenpeli, vaan suorasukainen viettely-
yritys. Oopperan toisessa näytöksessä Don Giovanni laulaa Elviran palvelijalle 
serenadin, jonka hän itse säestää mandoliinilla.  Don Giovannin mandoliini viit-
taa yleiseen käsitykseen, jonka mukaan trubaduurit säestivät itseään esimerkiksi 
luutulla. Don Giovannissa hovirakkauden koodi toteutuu myös siinä, että Elviran 
palvelija näyttäytyy ylhäällä rakennuksen parvekkeella, jonka alla Don laulaa, toi-
sin sanoen nainen on asetettu miestä ylemmäs myös konkreettisesti. (Sama tilanne 
vallitsee myös Shakespearen Romeossa ja Juliassa.) Kyseinen asetelma on analo-
ginen hovirakkauden käytäntöjä ilmentävän runouden mies–nainen-suhteelle, 
vaikkakin vähemmän ideaalisena.

4.1.6 Jaufré Rudelin tekeillä oleva runo

Kaukaisen rakkauden libretosta hahmottuu vielä kolmas runo, jota ei kuitenkaan 
voida identifi oida Jaufrén kirjoittamaksi mutta joka kuitenkin mukailee truba-
duurien rakkausrunoudessaan käyttämää retoriikkaa. Tässäkin tapauksessa voi-
daan puhua hermeneuttisen ikkunan sitaattisisältö-muodosta (ks. luku 3.3.2.), 
vaikka runo onkin Maaloufi n eikä Jaufré Rudelin kirjoittama. Oopperan alkaessa 
trubaduuri Jaufré Rudel sommittelee laulua luuttua näppäillen. Tämä ”työn alla” 
oleva laulu, kuten myös historiallisen Jaufrén oopperaan lainatut säkeet, käsittelee 
kaukaisen rakkauden teemaa. Syntymässä olevassa laulussaan Jaufré määrittelee 
ihanteidensa naisen trubaduuriretoriikan mukaisesti. Tällöin palvottuun naiseen 
liitetään positiivia määreitä. Erityisesti naisen iloisuutta, eläväisyyttä, nokkeluut-
ta ja vahvuutta korostetaan (ks. esim. Niiranen 2002: 117–120; Korsisaari 2006: 
236–237).

Hän on viehkeä,
Nöyrä ja siveä ja suloinen,
Rohkea ja ujo, vahva ja herkkä, 
Hän on prinsessa, sydämeltään maalaistyttö,
Maalaistyttö, sydämeltään prinsessa […]

(Maalouf 2004: 6.)

Maaloufi n säkeet toimivat paradoksin eli kahden toisensa kumoavan asian vastak-
kain asettamisen kautta, sillä niihin sisältyy kontrastisia ilmauksia, kuten ”rohkea” 
ja ”ujo” tai ”prinsessa” ja ”maalaistyttö”. Tekeillä olevassa laulussaan Jaufré siis esit-
telee retorisen aatelisrouvan eli hyveellisen oksitanialaisen domnan. Sommitelmas-
ta muodostuu vähitellen ideaalisen naisen ominaisuuksia ylistävä kertosäe, joka 
toistuu oopperan kuluessa kolme kertaa:
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Kaunis vailla kauneuden julkeutta,
Ylhäinen186 vailla ylhäisyyden julkeutta 
Hurskaus vailla hurskauden julkeutta…

(Maalouf 2004: 6.)

Kokonaisrakenteen näkökulmasta edellä mainitut toistuvat säkeet luovat yhtenäi-
syyttä sekä musiikin että tekstin tasolla (ks. myös Michel 2000: 27) (ks. nuottiesi-
merkki 28).

Nuottiesimerkki 28. Oksitanialaisen domnan kuvauksen sisältävä, oopperassa kolme kertaa toistuva 
runosäe ja siihen liittyvä melodia (Saariaho 2000a: 40–41: 299–307).

Kuten Schulze-Busacker (1995: 423) toteaa, tyypillistä trubaduurilyriikalle oli 
myös liioittelu kohteen kuvaamisessa – toisin sanoen tekijä ylistää hahmoa tai 
asiaa siten, että tämä näyttäytyy ylivoimaisena muihin verrattuna. Myös fi ktiivi-
nen Jaufré liioittelee runossaan liittäessään oopperan alussa kuvaamansa naiseen 
kaukaisen sijainnin lisäksi piirteitä, jotka tekevät hänestä ylivertaisen – hänkin on 
ominaisuuksiltaan ylittämätön. 

4.2 Historiallisen Jaufré Rudelin kaksoisstatuksen tekstuaalinen 
sisältö 

Kuten hovirakkaudella, myös Jaufré Rudelin Kaukaisen rakkauden librettoon ja 
partituuriin kirjatulla linnanherra–trubaduuri-kaksoisstatuksella on juuren-
sa eurooppalaisessa kulttuuri- ja sosiaalihistoriassa (ks. esim. Paterson 1993). 
Tämä kaksoisstatus voidaan ajatella hermeneuttisen ikkunan tekstuaalisena

186 Jukka Havu on kääntänyt ranskan sanan noble ylvääksi, mutta tässä kontekstissa sitä vas-
taa paremmin sana ylhäinen. Alkuperäinen säe kuuluu: ”Noble, sans l’arrogance de la noblesse” 
(Maalouf 2004: 6).

�

�
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sisältönä, sillä se ohjaa oopperan tulkintaa avaamalla ikkunan trubaduurikulttuu-
rin lisäksi myös Jaufré Rudelin sonoriseen identiteettiin (ks. luku 3.3.1). Edellä 
mainitun kaksoisstatuksen näkökulmasta Jaufré Rudelin sonorinen identiteetti 
muodostuu kolmesta tekstuurityypistä, jotka on nimetty trubaduuritekstuuriksi, 
linnanherratekstuuriksi ja kuoleman tekstuuriksi. Kaksi ensimmäistä tekstuurityyp-
piä liittyvät Jaufrén kaksoisstatukseen trubaduurina ja linnanherrana. Kolmas 
tekstuurityyppi poikkeaa edellisistä, sillä se ei esiinny lineaarisesti etenevänä ja 
yhtenäisenä tekstuurina, vaan koostuu oopperan musiikilliseen kudokseen som-
mitelluista, erilaisista kuolemaan liittyvistä yksityiskohdista, kuten topoksista ja 
ikoneista.

4.2.1 Jaufré Rudelin trubaduuritekstuuri ja sonorinen identiteetti

Jaufré Rudelin sonorista identiteettiä trubaduuristatuksen osalta muodostava tru-
baduuritekstuuri esiintyy oopperan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa näy-
töksessä. Ooppera alkaa tällä tekstuurilla Jaufrén sommitellessa laulua trubaduuri-
formuloita noudattaen (Maalouf 2004: 4) (Saariaho 2000a: 17–22; tahdit 90–138). 
Trubaduuritekstuuria kuullaan oopperan kuluessa kahdessa tilanteessa: 1) Jaufrén 
säveltäessä (I/1) sekä 2) hänen laulujaan laulettaessa (II/2, III/2). Molemmat ti-
lanteet viittaavat luovaan työhön. Trubaduuritekstuuria määrittävät harpulla tai 
jousilla toteutetut puhtaat kvintti-intervallit (välillä myös kvartit), jotka esiinty-
vät joko peräkkäin soitettuina pareina (esim. fi s-cis, cis-gis) (ks. nuottiesimerkki 
29) tai arpeggioina soitettavina kvinttitorneina (fi s-cis-gis). Harpulla toteutetuista 
eleistä muodostuu sekä trubaduuritekstuuria että koko Jaufré Rudelin sonorista 
identiteettiä määrittävä tunnus (ks. nuottiesimerkki 29).

Nuottiesimerkki 29. Jaufré Rudelin sonorisen identiteetin tunnus, harpuilla toteutettu kvintti-inter-
valleihin perustuva näppäily. (Saariaho 2000a: 20; tahdit 123–125).

�

�

�
�

Jaufré Rudelin trubaduuritekstuuriin sisältyvä vokaalitekstuuri rakentuu histo-
riallisen Jaufrén säveltämästä Lanquan li jorn -laulusta sitä muunnellen, jolloin 
kyseessä on parafraasi (ks. luku 3.3.2). Trubaduuritekstuuriin sisältyvä vokaalilin-
ja on asteittain etenevää, ambitukseltaan kapeaa ja melismaattista (useita säveliä 
samalla tavulla). Lisäksi sille on ominaista, että se mukailee libreton rytmiä eikä 
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musiikillista rytmiä (notaatioteknisesti tämä tarkoittaa, että partituuriin merkit-
ty tahtiosoitus muuttuu jatkuvasti), mikä viitaa Schönbergin (1975) ajatukseen 
musiikillisesta proosasta (ks. luku 2.3.1). Vokaalilinjan runsas koristelu (trillit, 
glissandot ja etuheleet) sekä triolien, kvartolien ja kvintolien käyttö luovat impro-
visatorisuuden tuntua. 

Trubaduuritekstuuria sisältää myös jo aiemmin mainittu toisen näytöksen toi-
seen kohtaukseen (II/2) sijoittuva Jaufrén laulu (Saariaho 2000a:113–131; tahdit 
374–572 2. ja 5. säkeistö; emt.: 202–214; tahdit 426–524, 5. säkeistö), jonka Pyhiin-
vaeltaja esittää ja jota Clémence myöhemmin jatkaa. Ero ensimmäisen kohtauk-
sen (I/1) trubaduuritekstuuriin on se, että puhaltimet on karsittu ja jouset muo-
dostavat vokaalitekstuurille staattisen, kvarteista ja kvinteistä koostuvan taustan. 
Kolmannessa näytöksessä trubaduuritekstuuria kuullaan toisessa kohtauksessa 
(III/2), jossa Clémence jatkaa Jaufrén laulun laulamista. Tässä tilanteessa kielen 
(rankasta oksitaaniksi) lisäksi myös melodian rakenne on muuntunut: mukaan on 
tullut muun muassa Clémencen omassa vokaalilinjassa esiintyviä laajempia inter-
vallihyppyjä (kvartti, kvintti, seksti, septimi).

Kaukaisessa rakkaudessa esitetään musiikillisia numeroita näyttämön todelli-
suudessa, ”musiikkia musiikissa”. Ja koska Jaufré Rudel on trubaduuri, on luon-
tevaa, että oopperassa esitetään nimenomaan lauluja. Abbate (1991) on käsitellyt 
oopperaa narratiivisuuden näkökulmasta ja esittänyt jaottelun, jonka mukaan 
oopperan musiikki on joko fenomenaalista (engl. phenomenal) tai numenaalista 
(engl. noumenal). Jako perustuu siihen, kuulevatko näyttämöllä olevat henkilöt 
oopperan musiikkia vai eivät. Esimerkiksi ”lauluja, lavalla esitettäviä marsseja, 
fanfaareja jne.” voidaan nimittää fenomenaalisiksi vastakohtana numenaaliselle 
musiikille, jota ei esitetä kuulijoille näyttämön todellisuudessa. (Abbate 1991: 5, 
49, 119–123, 131–35, 155.) Näin ollen aiemmin mainittu Don Giovannin serenadi, 
jonka viettelijä esittää mandoliinilla itseään säestäen oopperan toisessa näytökses-
sä on fenomenaalinen numero. 

Tärkein Kaukaiseen rakkauteen sisältyvistä lauluista on Pyhiinvaeltajan Clémen-
celle esittämä Jaufrén laulu, jonka Jaufré on säveltänyt ylistääkseen kaukaista naista 
(Maalouf 2004: 12–13). Myöhemmin Jaufrén laulua tapailee myös kreivitär (III/2). 
Kaukaisessa rakkaudessa fenomenaalisen ajatus ei kuitenkaan kata ainoastaan edellä 
mainittuja laulunumeroita, vaan voidaan sanoa, että koko Jaufrén trubaduuriteks-
tuuri määrittyy fenomenaalisen käsitteen kautta. Oopperan ensimmäisessä ja toi-
sessa kohtauksessa (I/1,2) Jaufré harjoittaa trubaduurintointaan ja säveltää uutta 
laulua (Maalouf 2004: 4). Vaikka Jaufré ei osoita laulua kenellekään erityisesti, koska 
laulu on vielä ”luonnosasteella”, oopperan todellisuudessa sen kuitenkin kuulevat 
hänen toverinsa, jotka ritaritoverien ja vasallien ominaisuudessa oleilevat hänen 
seurassaan. Näin ollen voidaankin Abbatea mukaillen puhua fenomenaalisesta tru-
baduuritekstuurista.

Myös mieskuoro osallistuu trubaduuritekstuurin rakentamiseen ja tuo siihen 
samalla iskevän rytmiikan kautta uuden karaktäärin. Kohtauksen (I/1) edetessä 
Jaufrén ja kuoron tekstuurit vuorottelevat dialogina (Saariaho 2000a: 21–32; tahdit 
135–222).  Vastakohtana Jaufrén melodialinjan tekstiä mukailevasta, improvisaa-
tion viittaavasta luonteesta kuoron tekstuuri on rytmisesti säädeltyä ja sävyltään 
”käskevää”. Rytmin avulla Jaufrén toverit ikään kuin yrittävät vähätellä trubaduu-
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ria ja murskata hänen haaveensa. Kuorotekstuuria pohjustaa selloille kirjoitettu 
tihentymä, joka liukuu kvinttiin g-d (emt.: tahdit 133–136). Kvintti pitää yllä tru-
baduurivaikutelmaa, vaikka tekstuurin rytmi ja tempo muuttuvat. 

Oopperan toisessa kohtauksessa (I/2) Jaufré jatkaa laulun sommittelemista 
huolimatta toverien painostuksesta ja alkaa myös omaksua lauluunsa aineksia 
Pyhiinvaeltajan kanssa käymästä keskustelusta: haaveiden nainen alkaa konk-
retisoitua Jaufrén mielessä todelliseksi henkilöksi (Saariaho 2000a: 58–69; tah-
dit 461–547). Hän ikään kuin saa jälleen kiinni tekeillä olevasta laulustaan, jota 
on koko oopperan alun yrittänyt säveltää (emt.: 58; tahti 461). Edellä mainittu 
Jaufrén käyttämä sävellysmetodi, ainesten hakeminen lauluun esitystilanteesta 
viittaa trubaduurimusiikin muistinvaraisuuteen ja osittaiseen improvisatorisuu-
teen. Kaiken kaikkiaan Jaufrén vokaalitekstuuri trubaduuritekstuurin osalta viit-
taa laulujen keskiaikaiseen, muistinvaraiseen esityskäytäntöön. Silti kyseessä on 
nimenomaan Saariahon tulkinta trubaduurimusiikin käytännöistä, sillä kuten van 
der Werf (1995: 132) toteaa, meille ei ole säilynyt tietoa edes siitä, miten ja missä 
trubaduurit keksivät melodiansa.187 

4.2.2 Trubaduuritopos 

Sana trubaduuri merkitsee arkisessa kielenkäytössä laulajaa, joka esiintyy erilaisis-
sa tilaisuuksissa itseään kitaralla säestäen. Historiallisiin trubaduureihin liitetään 
saman arkiajattelun mukaan luuttu, pyöreäkoppainen näppäilysoitin. Romantii-
kan taiteilijat näkivät trubaduurit luuttua tapailevina, parvekkeelle kurkottavina 
ja serenadeja laulavina rakastajina, mikä on muokannut myös nykykäsityksiä tru-
baduureista. Tätä käsitystä on viljelty erityisen runsaasti kuvataiteessa. Kuten ku-
vaesimerkistä 30 käy ilmi, jopa Jaufré Rudel ja hänen rakastettunsa on joissakin 
tulkinnoissa asetettu romanttisesti parvekkeelle serenadipositioon.188 Molemmilla 
on lisäksi soittimet.

187 Tämä näkökohta saakin van der Werfi n (1995: 132) vertaamaan trubaduurien sävellysmeto-
dia niihin oman aikamme nuotteja lukemattomiin populaarimusiikin säveltäjiin, jotka säveltävät 
laulaen, soittaen tai tehden molempia yhtä aikaa. Tätä metodia noudattaa myös Jaufré Rudel 
Kaukaisessa rakkaudessa.
188 Tässä asetelmassa on kuvattu myös länsimaisen näyttämötaiteen kuuluisimmat rakastavaiset, 
Shakespearen Romeo ja Julia, jotka myös ovat saavuttamattoman rakkauden riivaamia. 
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Kuva 30. Romanttinen tulkinta trubaduuri Jaufré Rudelista, joka yleisen trubaduureihin liittyvän 
käsityksen mukaan säestää itseään soittimella. (Kuvan tekijä tuntematon. Project Gutenberg Lite-
rary Archive Foundation http://gutenberg.org A 501(c)(3) not-for-profi t organization with EIN
64-6221541). 
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Kaukaisen rakkauden ensimmäisessä kohtauksessa (I/1) Jaufré Rudel säestää lau-
luaan soitinta näppäillen ja tapailee säveliä, jotka sopisivat laulun sanoihin. Lib-
rettoon sisältyvän esitysohjeen mukaan trubaduuri ”istuu jakkaralla kädessään 
instrumentti, vihuela tai arabialainen luuttu” (Maalouf 2004: 4). Sekä vihuela että 
arabialainen luuttu viittaavat vanhoihin näppäilysoittimiin. Näihin Maaloufi n 
mainitsemiin soittimiin liittyvä terminologia on kuitenkin osittain päällekkäistä 
ja tunnistamista vaikeuttaa se, että soittimista on jäänyt vain vähän tietoja. Pää-
asiallisia lähteitä ovat käsikirjoitusten kuvitukset ja kirjallisuus (Remnant 2008).189 
Sekaannusta aiheuttaa esimerkiksi se, että vihuela-termi saattaa olla samaa tar-
koittava monien erilaisten instrumenttien kanssa (vielle, viele, fi ddle) (Remnant 
2008; Poulton & Alcalde 2008).

Jaufrén edellä mainittuja soittimia on mahdollista tarkastella Maaloufi n (2000: 
11) alkuperäistekstissä, jossa mainitut soittimet ovat nimeltään une vièle ja un luth 
arab. Vielle on jousella soitettava alkeellinen kielisoitin, ja kuten Mary Remnant 
(2008) toteaa, vielle oli keskiajalla yleisimmin käytetty soitin. Tämä näkemys pe-
rustuu kuvalähteisiin, kuten Bertrand II:n eli Forcalquierin kreivin sinettiin vuo-
delta 1168. Sinetin toisella puolella kreivi nähdään ratsailla, mutta toisella puolella 
hän on asettunut istumaan soittaen samalla suurta vielleä (emt.). Myös Cattinin 
(1993: 133) mukaan vielle on ollut se instrumentti, jota on mahdollisesta käytetty 
trubaduurilaulujen yhteydessä; jos sitä on käytetty, se on ainoastaan kaksintanut 
melodiaa tai soittanut yksiäänisiä intermezzoja säkeistöjen väliin. Voidaan siis aja-
tella, että toinen edellä mainituista soittimista on vielle. 

Toisen Maaloufi n mainitseman soittimen, arabialaisen luutun (ransk. luth 
arab) tulkinta on vielleä yksiselitteisempää. On mahdollista, että kyseessä on ud 
eli alunperin arabimaailmasta Andalusian kautta Eurooppaan kulkeutunut lyhyt-
kaulainen näppäilysoitin (Poche 2008). Kuten näistäkin määrittely-yrityksistä 
paljastuu, on vaikea tietää edes etymologian tasolla, millaisiin soittimiin Maalouf 
libretossaan viittaa. Näin ollen myös se, millaista instrumenttia fi ktiivinen Jaufré 
Rudel oopperan aluksi näppäilee jää epäselväksi. Tämä tarkoittaa, että samaan ta-
paan kuin romanttisten kuvien ritari-trubaduurit, myös Jaufré soittaa kuvitteellis-
ta yleissoitinta, luuttua.

Kaukaiseen rakkauteen sisältyvä luuttusointi toteutetaan, kuten myös muis-
sa trubaduurioopperoissa190 harpun avulla. Harppua käytetään oopperassa mo-
nessa funktiossa. Se ensinnäkin rakentaa molempien päähenkilöiden, Jaufrén ja

189 Fidel-instrumentista, ks. anon. 2007. 
190 Tannhäuserissa ritari-laulaja Wolfram von Eschenbach esittää tunnetun laulunsa iltatähdel-
le orkesteriin kirjoitettujen harppujen sekä jousipizzicatojen säestyksellä. Aarialle on kirjoitet-
tu resitatiivi (Wagner sa.: 295; tahdit 1–19) sekä loppusoitto (emt.: tahdit 1–21), joihin sisältyy 
harpulla soitettuja arpeggioita. Loppusoiton yhteydessä on esitysohje: ”Hän [Wolfram] jatkaa 
harpunsoittoaan silmät kohotettuna taivaaseen” (emt.: 298). Wagner on näin ollen liittänyt har-
pun myös tuonpuoleiseen; kristillisen ikonografi an mukaan taivaan enkelit soittavat harppua. 
Harpun avulla Wagner toisin sanoen luo assosiaatioita tiettyyn aikaan, paikkaan ja kulttuuriin, 
tässä tapauksessa trubaduurikulttuuriin. 
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Clémencen sonorisia identiteettejä. Lisäksi harppu toimii oopperassa emotionaa-
lisena indikaattorina: kun Jaufré esimerkiksi tuskastuu tovereidensa vaatimuksiin, 
harpun tekstuuri muuttuu kuumeiseksi ja tempoilevaksi. Harppu rakentaa myös 
musiikillista raivoa kohtauksessa, jossa Jaufrélle paljastuu, että Pyhiinvaeltaja on 
laulanut kehnosti hänen laulujaan (Maalouf 2004: 17; Saariaho 2000a: 178–184; 
tahdit 248–294). Tässä on tyypillinen esimerkki siitä, mitä Stoïanova (2006: 17) 
Kaukaisen rakkauden yhteydessä kutsuu ”tunteiden oskilloskooppimaiseksi ku-
vaukseksi”.

Kaukaisen rakkauden partituuriin on merkitty, että teoksen toteuttamisessa 
tarvitaan kaksi harppua (Saariaho 2000a: ei sivunumeroa). Harppujen notaa-
tiota koskee kaksi ohjetta. Nuoli ylöspäin tarkoittaa, että soitetaan instrumentin 
kielillä mahdollisimman korkealle. Toinen ohje liittyy glissandoon. Niin kutsu-
tun pyörivän glissandon yhteyteen Saariaho on kirjoittanut ohjeen: ”Soita useita,
toistensa päälle meneviä (engl. overlapping) pyöriviä glissandoja, jotka nousevat 
tai laskevat vähitellen kohdesäveltasolle”. Lisäksi ”harppuäänen on annettava soida 
mahdollisimman pitkään” (Saariaho 2000a: ei sivunumeroa). Edellä mainitut, eri-
tyisiä soittotapoja vaativat harppueleet ovat niitä, joiden avulla luodaan oopperan 
äänimaisemaan sisältyviä luontoon liittyviä musiikillisia ikoneja, kuten tuulen ai-
heuttamia pyörteitä veden pinnalla (ks. esim. Traversée-alkusoitto, Saariaho 2000a: 
6–7; tahdit 36–38). Näitä ikoneja voi kutsua myös sävelmaalailuksi (saks. Wortma-
lerei) kuten Ratner (1980). 

4.2.3 Harppu–luuttu

Edellä mainitut, kvarteista ja kvinteistä muodostuvat harppueleet, jotka ovat Jaufré 
Rudelin sonorisen identiteetin tunnus ja jotka viittaavat Jaufrén luutunsoittoon, 
toimivat toposteorian näkökulmasta Kaukaisen rakkauden trubaduuritopoksen 
merkitsijöinä. Koska Kaukaisen rakkauden trubaduuritopoksessa on kysymyksessä 
Monellen (2006) määrittelemiin suuriin toposgenreihin rinnastuva topostyyppi, 
se koostuu sekä monista erilaisista merkitsijöistä että merkityistä. Trubaduuri-
topoksen merkitsijöinä toimivat ennen kaikkea instrumentit. Nämä merkitsijät 
kiinnittyvät merkittyyn, jotka viittaavat pääasiassa romantiikassa luodun käsityk-
sen mukaisesti trubaduurien käyttämiin soittimiin sekä esiintymiskäytäntöihin.191 
Merkillepantavaa on myös se, että Kaukaisen rakkauden trubaduuritopos muo-
dostuu merkitsijästä ja merkitystä, joista molemmat ovat musiikillisia vaikka mer-
kitty on myös historiallis-kulttuurinen.

Saariahon oopperassa harpulla tuotettu merkitsijä viittaa trubaduurien yhtey-
dessä usein esitettyyn esityskäytäntöön, luutun soittoon. Luuttu-assosiaation syn-
tymisen mahdollista kahden harpulle ominaisen soittotekniikan,  près de la table

191 Toposteorian näkökulmasta Wagnerin trubaduurioopperoissa topoksen merkitsijänä toimii 
harppu, jonka merkitty viittaa historialliseen esityskäytäntöön. Tässä käytännössä laulaja säesti 
itseään harpulla. Myös Mestarilaulajissa kuullaan laulukilpailu, jossa esiintyy trubaduuritopos. 
Topos aktivoituu Beckmesserin virittäessä instrumenttiaan oopperan toisessa näytöksessä, sekä 
lauluissa, jotka esitetään itse kilpailussa.
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-soittotavan (”lähellä kantta”) ja pizzicaton (näppäillen) käyttö. Edellinen viittaa 
harpun soinnin muuntelutekniikkaan, joka merkitsee resonanssin vähentämistä 
soinnista siten, että kieliä näppäillään niiden alaosasta läheltä kaikukoppaa (Del 
Mar 1983: 447). Jälkimmäinen merkitsee kielien näppäilyä normaalikorkeudelta. 
Näiden soittotapojen avulla syntyvä luutun näppäily toimii topoksen merkittynä. 
Toisaalta luutun imitointi tapahtuu myös harmonisesti Jaufrén tunnukseen sisäl-
tyvien puhtaiden intervallien, kvarttien ja kvinttien avulla, jolloin vaikutelma  on 
myös moniääninen. Yksi trubaduuritoposta muodostavista merkitsijöistä on näin 
ollen harppu soittotapoineen merkityn viitatessa luutun sointiin.

Vaikka fi ktiivisellä trubaduurilla, kuten Jaufré Rudelilla ja monilla muilla oop-
perakirjallisuuden trubaduurihahmoilla on säestysinstrumentti, historialliset
trubaduurit eivät käyttäneet soittimia kuin poikkeustapauksissa (ks. esim. van der 
Werf 1972: 19–21; ks. myös van der Werf, 1984, 1995). Kuten aiemmin todettiin, 
käsitys siitä, että trubaduurit säestivät laulujaan, perustuu ennen kaikkea vanhois-
sa käsikirjoituksissa oleviin kuvituksiin, jotka eivät välttämättä ole luotettavia (van 
der Werf 1972: 19–21; Cattin 1993: 133). Lisäksi tutkijat ovat varsin yksimielisiä 
siitä, että trubaduurimusiikki oli yksiäänistä (ks. esim. van der Werf 1972). Cat-
tin (emt.:133) toteaa, että ”laajalle levinnyt käsitys siitä, että trubaduurien lauluja 
säestettiin soittimilla, on pitänyt viime aikoina ottaa uudelleen pohdittavaksi”. 

Monellen (2006: 5) mukaan pastoraalitopos on esimerkki topoksesta, joka 
konstituoi sekä musiikillisia että kulttuurisia genrejä. Monellen (emt.: 5) mukaan 
pastoraalissa ”[…] huilun ja oboen sointiväri, sisilianan rytmi sekä säkkipillit saatta-
vat toimia merkitsijöinä, merkityn osoittaessa hienostuneisiin paimentyttöihin, 
aurinkoiseen hiljaisuuteen, rauhalliseen maisemaan, lemmenleikkeihin ja lyyriseen 
ilmapiiriin […]”. Merkitty toisin sanoen osoittaa fi ktiiviseen ja kuviteltuun maa-
ilmaan, joka on olemassa ainoastaan kirjallisuudessa ja kuvataiteissa (emt.: 7).192 
  Edellä esiteltyä Kaukaisessa rakkaudessa esiintyvää trubaduuritoposta voi ver-
rata muun muassa Monellen käsittelemään pastoraalitopokseen. Trubaduurien 
soittama soitin, oli se sitten luuttu, vielle tai jokin muu trubaduurien käyttämä 
instrumentti, joka esiintyy trubaduurioopperoiden musisointikohtauksissa, pal-
jastuu kuvitteelliseksi. Toposteoreettisesti muotoiltuna tämä tarkoittaa, että truba-
duuritopoksen luuttuun viittaava merkitty on fi ktiivinen. Kaukaisessa rakkaudessa 
trubaduuritopoksen merkitty siis rakentuu fi ktiolle, toisin sanoen kuvitelluille esi-
tyskäytännöille ja moniäänisyydelle. 

192 Toisaalta esimerkiksi Monteverdin Orfeuksessa päähenkilö soittaa lyyraa,  sillä Orfeus on huo-
limatta muusikon statuksestaan paimenhahmo, kuten myös Euridice. Näin ollen myös Orfeus ja 
Euridice ovat pastoraalihahmoja, mikä usein oopperaa modernisoitaessa unohtuu. Orfeuksen 
pastoraaliluonne tuotiin erinomaisesti esiin Drottningholmin Slottsteaterin Orfeus-produktios-
sa kesällä 2007. Michiel Dijkeman ohjauksessa ei pyritty moderniin tulkintaan vaan teos oli sijoi-
tettu paimenten, satyyrien ja metsästäjien arkaais-eroottiseen pastoraalimaisemaan Arkadiaan.
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4.2.4 Viulu–vielle

Kaukaisen rakkauden trubaduuritekstuurissa esiintyy harppu-luutun lisäksi myös 
toinen arkaaiseen viittaava soitin, josta Maalouf (2000: 11) käyttää, kuten aiemmin 
todettiin, termiä une vièle. Tämä instrumentti voidaan tulkita edellä mainituksi 
vielle-instrumentiksi, jousella soitettavaksi keskiaikaiseksi soittimeksi. Oopperassa 
viellen sointi toteutetaan jousisoitinten, ennen kaikkea viulun ja alttoviulun avul-
la.193 

Vielle-sointia käytetään ennen kaikkea Pyhiinvaeltajan esittämän Jaufrén laulun 
yhteydessä toisessa näytöksessä (II/2). Luuttu- ja vielle-soinneilla on oopperassa 
osittain sama tehtävä, sillä voidaan ajatella, että jälkimmäinen on Pyhiinvaelta-
jan instrumentti, jolla hän säestää itseään laulaessaan Jaufrén laulua Clémencelle. 
Vielle-sointi koostuu jousisoittimille kirjoitetuista kvartti- ja kvintti-intervalleista, 
jotka etenevät kokosävelaskeleittain ylös tai alas. Ne toteutetaan sul tasto-, sul pon-
ticello tai pizzicato -soittotavoilla (ks. nuottiesimerkki 31).

Nuottiesimerkki 31. Pyhiinvaeltajan vielle-instrumentti (Saariaho 2000a: 115; tahdit 388–394).

Puhtaat intervallit, kuten kvintti, kvartti ja oktaavi olivat varhaisen organum-
moniäänisyyden tunnusmerkkejä, kuten myös intervallien kokosävelin etenevä 
rinnakkaisliike (varhaisesta moniäänisyydestä ja organumista, ks. esim. Reckow 
& Roesner 2008). Trubaduurien musiikki, kuten aiemmin on todettu, oli kuiten-
kin yksiäänistä. Näin ollen Kaukaisessa rakkaudessa käytetty trubaduuritopoksen 
jousimerkitsijän merkitty paljastuu kuvitteelliseksi. Viellellä trubaduuritopoksen 
merkittynä on siis samanlainen luonne kuin harpun luuttu-merkityllä: sekin on 
luonteeltaan kuvitteellinen.194

193 Arkaaiseen sointiin viittaavat myös Saariahon muualla tuotannossaan käyttämät soittotavat, 
kuten scordatura, joka esiintyy pienessä selloteoksessa Spins and Spells (1997). Tämä barokin 
musiikista tuttu ilmiö tarkoittaa, että instrumentin sointia muutetaan muuttamalla kielten vi-
ritystä koko tallan laajuudelta. Saariahon (teosesittely) mukaan tämä muistuttaa toisesta ajasta 
peräisin olevasta musiikista ja instrumenteista, ”huomattavasti selloa aiemmista ajoista” (www.
fi mic.fi /saariaho).
194 Vielleksi tässä tutkimuksessa tulkittua instrumenttia on mahdollista tarkastella myös suh-
teessa keskiajalta periytyvään kirjalliseen aiheeseen, kuolemantanssiin (dance macabre), jolla 
on myös musiikilliset vastineensa. Monellen (2006: 5) mukaan kuolemantanssilla musiikissa on 
monia, erilaisia merkitsijöitä, mutta selkeä merkitty. Eri kuvalähteissä kuolema soittaa erilaisia 
instrumentteja, mutta myös viulua (emt.: 5). 

�
�
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4.2.5 Pikkolo–satakieli

Kuten edellä on todettu, luuttu–harppu ja viulu–vielle muodostavat yhdessä to-
poksen, jota kutsutaan tässä tutkimuksessa trubaduuritopokseksi. Trubaduuriai-
hetta sivuaa Kaukaisessa rakkaudessa vielä yksi musiikillisesti selkeästi erottuva yk-
sityiskohta, jota voi tulkinnasta riippuen nimittää joko musiikilliseksi ikoniksi tai 
prototopokseksi. Tämä yksityiskohta on pikkololla toteutettu, kuvioitu, trilleistä ja 
glissandoista koostuva nouseva sävelkulku (ks. nuottiesimerkki 32).

Oopperan alussa tekeillä olevassa runossa Jaufré osoittaa sanansa satakie-
lelle. Retoriikan näkökulmasta kyseessä on apostrofi  eli puhuttelu195 (ks. esim.
Kramer 1990: 75; Culler 1997: 70, 76–77). Satakieli-apostrofi a käytettiin yleisesti 
trubaduurilyriikassa ja erityisesti trubaduurisukupolven tuotannossa. Kuten ai-
emmin on todettu, myös historiallinen Jaufré Rudel edustaa tätä sukupolvea (ks. 
luku 4.1.1.). Toisen trubaduuripolven lyriikassa luontojohdanto, kuten runoilijan 
pyyntö linnulle, että tämä opettaisi runoilijan ’laulamaan’, on jo vakiintunut (van 
Vlack 1995: 28). Myös oopperan Jaufré pyytää satakieleltä innoitusta ja noudattaa 
näin ollen vakiintuneita trubaduuriformuloita:

Näin satakielen oksalla, rakkaintaan se kutsui sanoillaan. 
Minun sanani kutsuvat vain toisia sanoja, runoni vain toisia runoja. 
Kerrothan minulle, satakieli... Satakieli, kerrothan minulle, satakieli ...” 

(Maalouf 2004: 4.) 

Kuten aiemmin todettu, trubaduurirunon aloituskonventioon kuuluva satakieli 
saa Kaukaisessa rakkaudessa myös musiikillisen ilmentymänsä. Tämä ilmentymä, 
pikkololla toteutettu liverrys sisältyy Jaufré Rudelin edellä esiteltyyn trubaduuri-
tekstuuriin (ks. nuottiesimerkki 32). Saariaho on kirjoittanut Kaukaiseen rakkau-
teen useita musiikillisia lintuja, joiden funktiot kuitenkin poikkeavat toisistaan.196 
Linnut ovat soivina elementteinä läsnä kahtaalla: pikkolon satakielen lauluun viit-
taavina kuvioina sekä oopperan esiäänitetyssä osuudessa yhdessä muun konkreet-
tisen materiaalin, kuten meren, tuulen, aaltojen ja puun lehtien havinan kanssa. 
Molemmissa edellä mainituissa on topostereettisesti ajatellen kyse musiikillisista 
ikoneista.

195 Analysoidessaan Keatsin Ode to a Nightingale -runoa romantiikan dialektiikan valossa Kra-
mer (1990: 73) näkee satakielellä olevan yhteyden kuolemattomuusfantasioihin. Satakielellä on 
myös kaipaukseen liittyvä konnotaatio. 
196 Lintu on ollut tärkeä metafora Saariahon työssä alusta saakka. Vuonna 1981 kirjan Ammatti: 
säveltäjä tekstissään Saariaho kuvailee sävellyksenopiskeluaan Paavo Heinisen oppilaana lentä-
misen metaforan kautta. Opiskelu Heinisen johdolla on Saariahon mukaan johtanut ”[…]vä-
hittäiseen kasvuuni kohti tiedostavampaa ja useita samanaikaisia mahdollisuuksia rekisteröivää 
tilaa, ilmaperspektiiviä, ja tekee mieli sanoa: lentämistä” (Saariaho 1981: 115). Myös tekstin Gun-
nar Björlingiltä lainattu ”Kirkua saat, mutta lennä” -otsikko viittaa lintuihin ja lentämiseen ja 
luottamukseen siitä, että omat siivet kantavat, vaikka alku olisikin vaikeaa. Saariaholle on ollut 
läheistä myös yhdysvaltalaisen Persen lintuaiheinen runous. Lintuteema esiintyy monissa Saari-
ahon huiluteosten otsikoissa, kuten huilukonsertossa Aile du Songe (Unen siipi), sooloteoksessa 
Laconisme d’aile (Siiven alakulo). 
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Oopperan alussa (I/1) Jaufré Rudel sommittelee runoonsa satakieli-metaforaa 
(Maaouf 2004: 4). Saariaho on kirjoittanut tähän yhteyteen pikkololle nousevasta 
glissandosta ja pitkästä trillistä koostuvan kuvion, joka muistuttaa satakielen li-
verrystä. Tämä liverrys ennakoi Jaufrén repliikkiin sisältyvää satakieli-puhuttelua 
(Saariaho 2000a: 18–19; tahdit 108–110). Liverrys toistuu hieman muuntuneena 
kolme kertaa (emt.: 18– 21; tahdit 108–110; 128–129; 133–134). Esitysmerkintä 
dolce painottaa kevättä ja luonnon ihanuutta (ks. nuottiesimerkki 32).

Nuottiesimerkki 32. Satakieli-aihe pikkololla (Saariaho 2000a: 18;  133–134).

�

Pikkololle kirjoitettu satakielen liverrys osoittaa myös musiikilliseen pastoraaliin, 
jonka kirjallinen vastine on niin kutsuttu locus amoenus, luonnon ylistyksen ja iha-
nuuden topos. Pastoraalin merkitsijöitä voivat olla esimerkiksi pastoraalitorvet tai 
puupuhaltimien avulla toteutettu linnunlaulu. (Monelle 2006: 15–16.) Yksi tapa 
tulkita pikkolo oopperan aloituskohtauksessa (I/1) onkin pitää sitä yhtenä niistä 
merkitsijöistä, joka viittaavat edellä mainittuun pastoraalitopokseen. Toposteo-
rian viitekehyksessä luonnonäänten, kuten linnunlaulun imitointi on kuitenkin 
perinteisesti määritelty osaksi sävelmaalailua (Ratner 1980; Monelle 2000). Toi-
saalta linnunlaulu esitetään lähes aina huiluilla, joten kyseessä on varsin vakiintu-
nut konventio.197 Onkin mielenkiintoista, että Monelle (2006: 16) puhuu myös lin-
nunlaulutopoksesta, joka on hänen mukaansa pastoraalitopoksen alatopos. Koska 
pikkolo viittaa selkeästi heräävään kevääseen ja trubaduurien runouteen, tässä 
tutkimuksessa sen voi tulkita kahdella tavalla: yhtäältä se imitoidessaan satakielen 
laulua on musiikillinen ikoni, toisaalta sitä voidaan pitää yhtenä pastoraalitopok-
sen merkitsijöistä. Pastoraalitoposta käsitellään uudelleen kreivitär Clémencen 
yhteydessä. 

4.2.6 Linnanherratekstuuri ja sen topokset 

Jaufré Rudelin historiallisesta trubaduuri–linnanherra-kaksoisstatuksesta avautu-
va tekstuaalinen sisältö johdattaa Kaukaisen rakkauden myös toisaalle oopperan 
musiikillisiin tekstuureihin, toisin sanoen niin sanottuun linnanherratekstuuriin, 
joka osaltaan rakentaa Jaufré Rudelin sonorista identiteettiä. Näytöksen alkusoit-

197 Linnunlaulun sisällyttämisen musiikkiin on vienyt pisimmälle Messiaen, jonka Pyhä Fran-
siskus -oopperaan on esimerkiksi kirjoitettu yli 40 lintulajin laulua eri instrumentein toteutetta-
vaksi. Erityisesti kuudes kohtaus koostuu linnunlaulusta (Le Prêche aux oiseaux) (ks. esim. Hill 
& Simeone 2005: 333). Messiaen on kirjoittanut useita muita musiikillisia lintututkielmia (emt.: 
203–230).
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toon sisältyvän linnaherratekstuurin avulla esitellään Jaufrén maallisia velvolli-
suuksia Blayan linnan herrana. Oopperan linnanherratekstuurista erottuu myös 
useita topoksia tai toposten yhdistelmiä, kuten metsästys/sotilas-topos sekä ylhäi-
sen hevosen topos, jotka ensinnäkin rakentavat osaltaan Jaufré Rudelin sonorista 
identiteettiä sekä Kaukaisen rakkauden trubaduuritrooppia.

Linnanherratekstuuria kuullaan ennen kaikkea oopperan kolmannen näytök-
sen alkusoitossa (Saariaho 2000b: 141–146; tahdit 1–35) sekä neljännen näytöksen 
kolmannessa kohtauksessa (IV/3). Alkusoitto edeltää tilannetta, jossa Pyhiinva-
eltaja on palannut Pyhältä maalta tavattuaan Tripolin kreivittären. Hän saapuu 
Blayaan mukanaan uutisia, joita Jaufré on kuumeisesti odottanut (Maalouf 2004: 
14). Pyhiinvaeltajan ollessa poissa Jaufré ei ole keskittynyt tilanhoitoon vaan haa-
veilemiseen ja laulujen sepittämiseen (Maalouf 2004: 14). Pyhiinvaeltaja ojentaa 
trubaduuria ja kehottaa häntä pitämään ”parempaa huolta tiluksistaan ja väes-
tään, joka häntä ympäröi” (emt.: 14). Jaufré kuitenkin kykenee ajattelemaan vain 
kaukaista naista. 

Neljänteen näytökseen sisältyvässä Myrsky-kohtauksessa (IV/3) linnanherra-
tekstuuria kuullaan viiden tahdin mittaisen muistuman verran (Saariaho 2000b: 
295; tahdit 435–439). Tämä muistuma poikkeaa alkusoitosta vain yksityiskohdis-
sa. Linnanherratekstuurin esiintyessä toistamiseen sairas ja pelokas Jaufré on me-
rellä (Maalouf 2004: 23). Libretosta käy ilmi, että Jaufrén toverit pilkkaavat häntä, 
koska he luulevat hänen pelkäävän merta (Maalouf 2004: 23). 

Diatonisen melodisuuden ja improvisatorisuuden tunnun korostuessa tru-
baduuritekstuurissa edellä mainitussa linnanherratekstuurissa etualalle nousee 
säännöllinen rytmiikka ja selkeästi identifi oituva instrumentaatio. Alkusoitto liik-
kuu tasaisesti 4/4-tahtilajissa koko orkesterin laveudelta. Saariaho on kirjoittanut 
alkusoitolle esitysmerkinnän ben sonante198, molto energico, ma espressivo (hyvin 
soiden, energisesti, mutta ekspressiivisesti) (Saariaho 2000a: 140; tahti 1). Linnan-
herratekstuurin rakentamiseen osallistuu myös mieskuoro, joka koostuu Jaufrén 
hovista: alustalaisista, vasalleista ja ritaritovereista. Kyseessä on näin ollen yhtei-
söön liittyvä tekstuuri vastakohtana Jaufrén henkilökohtaiselle musiikille, jota tru-
baduuritekstuuri edustaa. 

Linnanherratekstuurin instrumentaatio koostuu sointiväriltään selvästi erot-
tuvista vaskisoittimista, kuten trumpetista ja pasuunoista sekä tuubasta. Lisäksi 
erottuvat puupuhaltimet, jotka toistavat nousevia kvintoliaiheita (emt.: 140; tah-
dit 1–5) (ks. nuottiesimerkki 33). Erityisesti vaski-instrumentit viittaavat Jaufrén 
kaksoisstatuksen jälkimmäiseen osaan, hänen asemaansa ritarina ja Blayan herra-
na, sillä vaskisoittimet ja erityisesti trumpetti on perinteisesti liitetty sotimiseen ja 
metsästykseen.

198 Tämän italiankielisen termin pitäisi oikeaoppisesti kuulua ben suonante, ’hyvin soiden’. Kiitos 
Jaakko Tuohiniemelle asian tarkistamisesta. 
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Historiallinen Jaufré Rudel oli ritari ja samalla Angoulêmen kreivin vasalli 
(Pickens 1978: 2). Kuten Paterson (1993: 37) toteaa, nimenomaan oksitanialainen 
ritari edusti keskiaikaista sotilasta parhaimmillaan. Tästä syystä ritaria on Paterso-
nin (emt.: 37) mukaan tarkasteltava yhteydessä kolmeen kehitysvaiheeseen Euroo-
pan historiassa: ammatillisen ratsuväen ja ritarilaitoksen syntyyn sekä ritariston 
identifi oitumiseen aatelistoon. Lisäksi kuninkaallinen metsästysinstituutio perus-
tettiin Ranskassa 1100-luvulla (Monelle 2000: 38–39). 

Vaikka läntisen Euroopan mittakaavassa Oksitanian alueella oli 1100-luvun 
puolivälissä rauhallista, ruhtinaat tarvitsivat ritareita valloittaakseen lisäalueita tai 
pitääkseen yllä hallintoaan (Paterson 1993: 38). Myös ristiretkellä, jolle historial-
linen Jaufré Rudel osallistui, tarvittiin nimenomaan ritarintaitoja (Pickens 1978: 
2–5). Ristiritarikin oli näin ollen mahdollisen uskonnollisen kutsumuksensa lisäk-
si sotilas (ks. esim. Lehmijoki-Gardner 2002: 179). 

Samoin kuin trubaduuritekstuurissa rakentuu niin kutsuttu trubaduuritopos, 
joiden merkityt viittaavat trubaduurien esiintymiskäytäntöihin (ks. luku 4.2.2), 
linnanherratekstuurissa voi nähdä topoksia, joiden merkityt viittaavat maalaisaa-
teliston elämäntapaan sekä siihen sisältyvään sotilas- ja metsästyskulttuuriin. Ky-
symys on näin ollen Monellen toposteoreettisen muotoilun mukaan metsästys- ja 
sotilastopoksista. 

Sotilastopoksen keskeinen merkitsijä on trumpetti (Monelle 2006: 113–141). 
Monellen (emt.: 135) mukaan ensimmäiset muistiinpanot trumpetista sotilastoi-
messa ovat peräisin 1100-luvulta. Topoksen merkitsijöitä puolestaan ovat monet 
sodankäyntiin liittyvät tekijät, kuten ratsuväki ja sotilaat (emt.: 142–181). Kuten 
Monelle (2006: 134) toteaa, trumpettisointia on käytetty sotilassignaalina niin 
kauan kuin soittimia on käytetty sodankäynnin yhteydessä. 

Trumpetti ja käyrätorvi voidaan nähdä sotilas- ja metsästystoposten merkitsi-
jöinä, sillä erilaisia puhallinsoittimia on käytetty kautta historian sekä metsästyk-
sessä että sotatantereella. Näiden toposten merkittyjä ovat puolestaan keskiajan 
metsästys- ja sotilaskulttuurit. Myös sotilas- ja metsästystopokset kuuluvat Mo-
nellen (2006) mukaan niin kutsuttuihin suuriin toposgenreihin (ks. luku 3.4.1.). 
Monelle (emt.: 80) kuitenkin toteaa kahden edellä mainitun topoksen muistut-
tavan toisiaan jopa niin paljon, että niiden erottaminen on lähes mahdotonta. 
Tämänkaltainen tilanne vallitsee Kaukaisen rakkauden linnanherratekstuurissa 
sotilas- ja metsästystoposten osalta. Ne punoutuvat yhteen, joten niitä kutsutaan 
yhteisnimellä sotilas/metsästys-topos (ks. nuottiesimerkki 33).
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Nuottiesimerkki 33. Linnanherratekstuuria, johon sisältyy metsästys/sotilas-topos sekä ylhäinen 
hevonen. Kaukaisen rakkauden kolmannen näytöksen alkusoitto (Saariaho 2000a: 140; tahdit 1–5). 
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Sotilas/metsästys-topoksen merkitsijä syntyy instrumentaatiosta, joka viittaa 
edellä esiteltyihin historiallis-kulttuurisiin käytäntöihin eli merkittyihin. Toisessa 
Kaukaisen rakkauden linnanherratekstuuriin sisältyvässä topoksessa, niin kutsu-
tussa ylhäisen hevosen topoksessa merkitsijä sen sijaan määrittyy rytmin kautta 
(ks. Hautsalo 2008). 

Kuten van Vleck (1995: 36) Dubyyn (1968: 55) viitaten toteaa, hevonen oli 
oleellinen osa ritarin toimintaa (ks. myös Paterson 1993). On erittäin todennä-
köistä, että myös historiallisen Jaufré Rudelin elämään ritarisäädyn edustajana 
kuului hevosmiestaito, sillä hevoset sisältyivät keskiajan metsästys- ja sotilasins-
tituutioihin. Kuten Monelle (2000: 51) kirjoittaa, ritari piti hevostaan lähimpänä 
toverinaan. 

Monelle (2000: 45–65) seuraa ylhäisen hevosen topoksen esiintymistä erilai-
sissa kulttuurisissa ja historiallisissa konteksteissa ja osoittaa, että hevonen, jolla 
oli keskiajan yhteiskunnissa suuri arvo, siirtyi myös keskiajan kirjallisuuden ku-
vauskohteeksi. Monelle on eristänyt kirjallisuudesta kolme erilaista hevostyyp-
piä;  niistä sotahevonen oli aktiivinen, kaunis ja voimakas, ja sen kanssa ritari etsi 
seikkailuja (emt.: 50). Musiikillisia hevosia Monelle (2000) on sen sijaan löytänyt 
kahta tyyppiä: 1) nopean, tasaisista kahdeksasosista koostuvan sekä 2) hitaamman 
pisteellisistä kahdeksasosista koostuvan rytmin (emt.: 54). 

Kuuluisimmat musiikilliset hevoset on kirjoittanut Wagner, sillä Valkyyrioi-
den ratsastuksen keskeisin johtoaihe on 9/8-rytmissä etenevä ratsastusmotiivi 
(saks. Rittmotiv) (Wagner 1978: 414; tahdit 2–3). Monellen (2000: 45–46) mu-
kaan Wagnerin valkyyrioiden rytmiaiheessa on kysymys ylhäisen hevosen to-
poksesta. Kaukaisessa rakkaudessa hevos-topoksen merkitsijä muodostuu sään-
nöllisestä 6/8-tahtilajista, jota kuullaan läpi koko alkusoiton ja joka on kirjoitettu 
marimballe, vibrafonille, harpuille ja pianolle (Saariaho 2000a: 140–146; tahdit 
1–35). Kaukaisen rakkauden hevonen edustaa näin ollen Monellen ensimmäistä 
tyyppiä, tasaisesti ravaavaa ylhäistä hevosta199 (ks. nuottiesimerkki 34).

199  Vaikka ylhäisen hevosen topos näkyy hyvin oopperan notaatiossa, se ei aine erotu kovin sel-
keästi teoksen musiikista. Eri taltioinneilla se kuuluu eri tavoin. 
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Nuottiesimerkki 34. Ylhäisen hevosen topos Jaufré Rudelin linnanherratekstuurissa (Saariaho 
2000a: 140; tahdit 1–5).

Vaikka oopperan miespäähenkilö Jaufré Rudel on trubaduuristatuksensa lisäksi 
linnanherra, jonka jokapäiväisiin toimiin kuuluivat metsästäminen ja sotilaalliset 
toimet, Maaloufi n Kaukaiseen rakkauteen kirjoittamassa libretossa ei näitä toimia 
mainita. Libretossa ei mainita myöskään hevosta, hevosmiestaitoa eikä ratsasta-
mista. Edellä mainitun rytmiaiheen avulla Saariaho kuitenkin täydentää librettoa 
musiikillisella merkitsijällä, joka viittaa hevoseen tuoden näin hevoset mukaan 
oopperan musiikilliseen maisemaan. Kuten aiemmin on todettu, samankaltainen 
puuttuva ja säveltäjän täydentämä merkitsijä paljastuu Monellen (2006: 16) mu-
kaan myös Béla Bartókin oopperan Herttua Siniparran linna libretosta. Kaukaises-
sa rakkaudessa Saariaho on näin ollen kirjoittanut oopperan musiikkiin hevosen, 
jonka selässä fi ktiivisen Jaufré Rudelin voi kuvitella kiertelevän tiluksiaan ja har-
joittavan ritarintointaan.

Saariahon Jaufré Rudelille kirjoittamaa hevosta muistuttaa toinen musiikillinen 
hevonen. Se esiintyy brittiläisen komediaryhmän, Monty Pythonin The Holy Grail 
-elokuvan toisessa kohtauksessa ja toteutetaan lyömäsoitinten sijaan kookospähki-
nöiden avulla. Kuningas Arthurin ritari ja hänen aseenkantajansa lähestyvät peräk-
käin Doune Castlen linnaa. Koska ritari on köyhä, hänellä ei ole hevosta. Sen sijaan 
aseenkantaja korvaa puuttuvan hevosen tekemällä hevosen kavioiden kopsetta imi-
toivaa rytmiä kahden suuren kookospähkinän avulla. (Monty Python 2004a, 2004b.) 
Kyseessä on jälleen musiikillinen merkitsijä ja ylhäisen hevosen topos, vaikka itse 
hevonen on imaginaarinen (kun se Saariahon esimerkissä taas puuttuu libretosta). 
Näin ollen myös ylhäisen hevosen topos rakentaa linnanherratekstuuria, joka puo-
lestaan muodostaa Kaukaisen rakkauden trubaduuritrooppia. 
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4.3 Jaufré Rudelin kuolema

Jaufrén Rudelin sonorista identiteettiä määrittää trubaduuri- ja linnanherrateks-
tuurin lisäksi kolmas tekstuurityyppi, kuolematekstuuri. Se koostuu edellä maini-
tuista poikkeavasta materiaalista, toisin sanoen erillisistä yksityiskohdista, kuten 
kuolemaan eri tavoin viittaavista musiikillisista ikoneista ja topoksista. 

Jaufré Rudelin kuolema sijoittuu oopperan viidennen näytöksen toiseen koh-
taukseen, ”Jos kuolema voisi odottaa” (V/2). Jaufré on sairastunut merimatkalla, ja 
rantaan saavuttuaan hän on menehtymäisillään. Pyhiinvaeltaja kiirehtii linnoituk-
seen kertomaan Clémencelle trubaduurin saapumisesta ja tilasta (Maalouf 2004: 
26). Vidan mukaan Jaufré on menettänyt jo kaikki aistinsa, mutta saa ne takai-
sin kreivittären saavuttua hänen luokseen (ks. luku 1). Vaikka Maalouf ei suoraan 
mainitse aistien menetystä, se on mukana implisiittisesti. Jaufré kertoo rukouksen 
seurauksena saaneensa nähdä, kuulla ja aistia kosketuksen kautta kaukaisen nai-
sensa ennen kuoleman hetkeä (Maalouf 2004: 27). 

Kuoleman kuvaamiselle on oopperataiteessa kehittynyt omat konventionsa. 
Hutcheonin ja Hutcheonin (2004: 9) mukaan klassisessa tragediassa kuolema ta-
pahtui aina näyttämön ulkopuolella, eikä oopperassakaan aina ollut sosiaalisesti 
hyväksyttyä esittää kuolemaa. 1600- ja 1700-luvuilla oopperassa hallitsi lieto fi ne 
eli onnellinen loppu, joka painotti rakastavaisten jälleenkohtaamista. Näin tapah-
tui jopa tragedioissa (emt.: 9), joissa avun toi usein deus ex machina, kirjaimel-
lisesti latinan kielestä suomennettuna ”jumala koneesta” (ks. esim. Kivistö 2007: 
265–266). Harvinainen poikkeus on kuitenkin loppuratkaisun suhteen esimer-
kiksi Purcellin Dido ja Aeneas: kuningatar Dido tekee näyttämöllä itsemurhan is-
kemällä tikarin sydämeensä oopperan päättävässä kolmannen näytöksen toisessa 
kohtauksessa (ks. esim. Batta 2001: 496).

Sen sijaan 1800-luvun ooppera päättyy varsin usein kuolemaan. Esimerkiksi 
Puccinin Tosca loppuu nimihenkilön itsemurhahyppyyn. Niin ikään kuolemaan 
päättyvät Tristan ja Isolde, La traviata, La Bohème ja Madama Butterfl y. Tätä oop-
perakuolemien listaa voisikin jatkaa loputtomiin. Vaikka Kaukaisessa rakkaudessa 
oopperan miespäähenkilö menehtyy, itse teos ei kuitenkaan pääty kuolinkohtauk-
seen, vaan jatkuu vielä kahden kohtauksen verran.200 Samoin Messiaenin Pyhän 
Fransiskuksen nimihenkilön kuolema ei sijoitu aivan oopperan loppuun, vaan vii-
meisen näytöksen keskivaiheille (III/8) (ks. esim. Batta  2001: 308).

Kaukaisen rakkauden libretosta käy ilmi, että Jaufré Rudel kuolee saamatta 
omakseen haaveidensa kaukaista naista (Maalouf 2004). Jaufrén kuolemaa oop-
perassa ei säestetä koko orkesterin voimalla, vaan musiikilla on ikoninen suhde 
siihen ruumiilliseen tapahtumaan, joka liittyy kuolemaan. Kaukaisen rakkauden 
kuolemakohtauksen (Saariaho 2000b: 338–378; tahdit 188–463) loppuessa musii-
kissa imitoidaan elämän vähittäistä kaikkoamista ihmiskehosta esimerkiksi siten, 
että soittimet yksi toisensa jälkeen vaikenevat (ks. nuottiesimerkki 50). Samoin

200 Saariaho on kertonut, että jotkut Kaukaisen rakkauden kuuntelijat pitivät oopperaa epäjoh-
donmukaisena ja pitkäveteisenä, koska siihen liittyi ”monta kuolemaa” eli monta loppua. Nämä 
henkilöt käsittivät Jaufrén kuoleman oopperan lopuksi. (Hautsalo 2003a.)
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patarummulla läpi koko oopperan esiintynyt sydänmotiivi lakkaa kuulumasta 
(emt.: 378; tahti 461), kuten myös viulujen kaksiviivainen h-sävel (emt.: tahti 462). 
Esitysmerkintä on morendo, kuollen (emt.; tahti 458). Tätä laajaa soitinten vähit-
täistä hiljentymistä olen kutsunut haihtumisen eleeksi (Hautsalo 2005b, 2006b) 
(ks. luku 8). Tämä ele on Saariahon musiikille tyypillinen Kaukaisen rakkauden li-
säksi myös muissa teoksissa, joissa se esiintyy esimerkiksi teosten tai osien lopuissa 
(ks. Hautsalo 2006b). Oopperassa Kaukainen rakkaus kuolemaan liittyy näin ollen 
hiljaisuus.

Hiljaisuus on ollut Saariaholle elementti, jota hän on vierastanut (Sivuoja-
Gunaratnam 2005b: 339). Tarve hiljaisuuden välttämiseen liittyy myös Kaukai-
seen rakkauteen, jossa soivasta materiaalista luovutaan ainoastaan kuoleman 
hetkellä (ks. myös Sivuoja-Gunaratnam 2005b). Näin ollen oopperaan sisältyy 
yksi, ”pakollinen” hiljaisuus. Jaufrén kuoleman jälkeen kohtausrajaa ei ylitetä 
soivan elämänlangan avulla (ks. luku 2.3.1), vaan kuolemaa seuraa partituuris-
sa kokotauko, jolle on lisäksi kirjoitettu fermaatti. Taukoa on pidetty kuoleman 
symbolina oopperassa (ks. esim. Noske 1977; Bartel 1997; Sivuoja-Gunaratnam
2005b). Kaukaisessa rakkaudessakin tauko viittaa Jaufrén menehtymiseen ja hänen 
elämänlankansa katkeamiseen.201 

Kuolema määrittää Jaufrén henkilöhahmoa ja hänen voi sanoa olevan ”kuole-
man varjossa”. Toisaalta voidaan ajatella, että myös todellisen naisen kohtaamisen 
pelko ajaa Jaufrén alitajuisesti kaipaamaan kuolemaa. 

4.3.1 Englannintorvi kuoleman instrumenttina

Harpun lisäksi Jaufré Rudelin sonorista identiteettiä määrittää cor anglais eli 
englannintorvi, joka esiintyy ennen kaikkea trubaduuritekstuurissa. Englannin-
torvella on Saariahon oopperassa erilaisia funktioita. Yhtäältä se viittaa luovaan 
toimintaan, lauluihin ja musiikkiin, toisaalta sitä voidaan pitää kuoleman instru-
menttina. Luovaan toimintaan ja säveltämiseen englannintorvi liittyy esimerkik-
si oopperan ensimmäisessä kohtauksessa, jossa Jaufré sommittelee laulua (I/1). 
Englannintorvi mukailee Jaufrén sommittelemia säkeitä kaarevalla melodialla, 
jonka tunnus on trioli-rytmi (Saariaho 2000a: 19–25; tahdit 160–166). Jaufré 
toteaa satakielen liverryksellä olevan vaikutusta toiseen lintuun, mutta ”minun 
sanani kutsuvat vain toisia sanoja, runoni vain toisia runoja” (Maalouf 2004: 4) 
(emt.: tahdit 114–124). Tämä voidaan tulkita taiteilijan turhautumisena: luova 
työ ei suju. Seuraavaksi Jaufré pyytää tovereitaan vaikenemaan hetkeksi, jotta

201 Kaukaisessa rakkaudessa kaikenkattavia, koko musiikin keskeyttäviä taukoja esiintyy Jaufrén 
kuoleman lisäksi vain yhdessä tilanteessa, viimeisessä näytöksessä, jossa Clémence joutuu tripo-
lilaisten vihan kohteeksi. Sivuoja-Gunaratnam (2005b: 413) tulkitsee nämä tauot muurina, joka 
suojaa Clémencea ja tämän surua tripolilaisten vihalta. Oman näkemykseni mukaan rytmisesti 
iskevien fortissimo-jaksojen ja taukojen vuorottelu viittaa tripolilaisten toivomaan Clémencen 
kuolemaan. He haluavat ”tappaa” Clémencen, jonka uhma Jumalaa kohtaan saa niin tripolilais-
ten naisten kuin Jaufrén toverienkin tuomion. ”Haluatko manata meidän kaikkien päälle Juma-
lan rangaistuksen”, kysyvät Jaufrén toverit (Maalouf 2004: 31). Samalla tavoin Jaufrén toverit 
käyttävät rytmiä vaimentaessaan ja metaforisesti tappaessaan Jaufrén, koska hän on uskaltanut 
toimia vastoin yhteisönsä käytäntöä oopperan ensimmäisessä näytöksessä.
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saisi laulunsa valmiiksi (I/1) (Maalouf 2004: 4). Lopulta hän pyytää: ”antakaa 
minun lopettaa säkeeni, etsin sanaa...” (emt.: 4). Englannintorvi mukailee näitä 
säkeitä. (Saariaho 2000a: 24–25; tahdit 160–166). Myös Wagnerilla englannin-
torvi toimii samankaltaisessa funktiossa. Tristan-oopperan die alte Weise, pai-
menen kaukaisuudessa esittämä ’vanha laulu’ kolmannen näytöksen alussa on 
kirjoitettu englannintorvelle. Kuten Nattiez (1993a: 46) toteaa, englannintorvi 
ritari Tristanin yhteydessä viittaa hänen esittämäänsä lauluun ja sitä kautta mu-
siikkiin itseensä. 

Monelle (2006) puolestaan liittää englannintorven pastoraaliin. Monel-
len (2006: 233) mukaan pääasiallinen pastoraalisoitin esimerkiksi Bachilla on 
oboe, mutta kirjoittaja näkee englannintorven yhdistyvän pastoraaliin esimer-
kiksi Respighin Fontane di Roma -teoksessa (1916) (emt.: 250). Kaukaisessa rak-
kaudessa englannintorvi voidaan yhdistää pastoraaliin libreton kautta. Se esiin-
tyy tilanteessa, jossa libretosta hahmottuu locus amoenus -topos, joka ylistää
luonnon ihanuutta ja siihen voi sisältyä myös satakieli-aihe. Koska Kaukaisessa
rakkaudessa englannintorvi liittyy esiintyy edellä mainitussa yhteydessä – Jaufrén 
kirjoittaessa luontoa ylistävää runoa (Maalouf 2004: 4) –  sitä voidaan pitää pas-
toraali-instrumenttina. Vaikka Saariahon oopperaan ei eksplisiittisesti sisälly 
pastoraaliin kuuluvaa paimentematiikkaa, englannintorvi voidaan ajatella pasto-
raalitopoksen merkitsijänä edellä mainittujen locus amonenus -topoksen ja sata-
kieliaiheen kautta. 

Toisaalta englannintorvi voi viitata yleisemmin tila- ja luonnontunnelmaan 
(Heiniö 1989: 85). Wagnerilla englannintorveen liittyy kuitenkin myös synkem-
piä sävyjä. Vossin (1970: 141–142) mukaan englannintorvi merkitsee Tristanissa, 
kuten myös Tannhäuserissa ja Lohengrinissa ”valituksen sointia” (saks. Stimme 
der Klage)”. Tristanissa Isolden paluuta odottava, sairas ritari havahtuu paimen-
melodiaan, joka vie hänen ajatuksensa lapsuuteen. Tristan tiivistää perheensä 
kohtalon: ”Isäni siitti minut ja kuoli, äiti synnytti minut kuolevana” (Wagner 
2002: 96). Esiintyessään sairaan Tristanin yhteydessä englannintorvelle kirjoitet-
tu alakuloinen vanha laulu viittaa yhtäältä hänen vanhempiensa kuolemaan, toi-
saalta ritarin omaan kuolemaan. Paimenpillin luritus saa Tristanin aavistamaan, 
että loppu on lähellä (Nattiez 1993a: 150, 155). Nattiez (emt.: 155) tulkitseekin 
Tristanin englannintorvisoolon sekä musiikin symbolisena ruumiillistumana 
että kuoleman instrumenttina. Myös Kaukaisessa rakkaudessa englannintor-
vimelodia liittyy kuolemaan, sillä se esiintyy hetkeä ennen Jaufrén poismenoa 
(Saariaho 2000b: 345–349; tahdit 240–268). Sibeliuksen Tuonelan joutseneen si-
sältyvä englannintorvisoolo konkretisoi englannintorven ja kuoleman yhteyden 
suomalaisessa kontekstissa. 

Pastoraalitulkinta Kaukaisesta rakkaudesta vahvistuu niin ikään Wagnerin Tris-
tan-oopperan kautta. Edellä mainittu, englannintorvelle kirjoitettu oopperan kol-
mannen näytöksen aloittava englannintorvisoolo on paimenen pillillään soittama 
luritus. (Wagner 1989: 239; tahdit 1–45.) Englannintorvella toteutettu paimenen 
lurittelu synnyttää merkitsijän, jota voidaan sanoa pastoraalitopoksen ytimeksi. 
Samalla tavoin Saariahon oopperassa englannintorven voi ajatella viittaavaan pas-
toraaliin, vaikka siinäkin varsinainen pastoraalimerkitsijä on Clémencen sonorista 
identiteettiä määrittävä oboe.  
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4.3.2 Kuoleman musiikilliset ikonit

Saariaho on kirjoittanut Kaukaiseen rakkauteen runsaasti erilaisia musiikilli-
sia ikoneita, jotka viittaavat kuolemaan. Kuten aiemmin on todettu, musiikissa 
kuullaan esimerkiksi pysähtyviä tai lakkaavia eleitä, kuten patarummulla toteu-
tettu rytmiaihe, joka viittaa sydämen sykintään ja lakkaa kuulumasta Jaufrén 
kuoleman hetkellä (Saariaho 2000b: 378; tahti 461; ks. nuottiesimerkki 50). 
Toposteorian näkökulmasta kyseessä on musiikillinen ikoni. Myös huilua käy-
tetään trubaduurin kuollessa ikonisesti. Huilun pieni ele, jossa instrumenttiin 
puhalletaan, imitoi kynttilän puhaltamista sammuksiin (emt.: 378; tahti 462; ks. 
nuottiesimerkki 51).

Jaufrén vaihtaessa viimeiset, hauraat sanansa Clémencen kanssa ykkösviuluille 
on kirjoitettu tasaisena toistuva mikrotonaalinen aihe, joka pysyttelee kaksiviivai-
sen h-säveltason202 tuntumassa ja joka hiljenee vähitellen (Saariaho 2000b: 375–
378; tahdit 438–462). Kuoleman hetken musiikilliseen toteuttamiseen ohjaa osal-
taan esitysmerkintä ”lakataan soittamasta yksi toisensa jälkeen”; emt.: 377; tahti 
448). Kyseessä on musiikillinen ikoni, jonka voi ajatella imitoivan kelloa. Peirce-
läisen ajatuksen mukaan kellon tikityksen indikoidessa ajan kulumista kyseessä 
on indeksi. Yleisemmin aikaa kuvaavana se on symboli. (Ks. myös Monelle 2000: 
15.) Tämä kellon tikitykseen viittaava, viululla toteutettu musiikillinen ikoni lak-
kaa vähitellen kuulumasta Jaufrén kuoleman hetkellä, mikä tarkoittaa, että Jaufrén 
maallinen vaellus on päättynyt (emt.: 378; tahti 462; ks. nuottiesimerkki 50).

Koska Kaukaisen rakkauden merkitysulottuvuuksiin sisältyy historiallis-kult-
tuurisen näkökulman kautta myös ajallinen dimensio, joitakin oopperassa esiin-
tyviä musiikillisia eleitä voi tulkita nykyajan kontekstissa. Kuten on aiemmin to-
dettu, Monelle (2000: 17) esittää, että kenties oman aikamme musiikki muodostaa 
omat musiikilliset topoksensa. Edellä mainittua viulujen viimeistä, samalla tasolla 
toistuvaa ja lopulta sammuvaa korkeaa h-säveltä voi tulkita myös toisin, nykyajan 
koneellistuneen äänimaiseman näkökulmasta. Kuulokuvansa perusteella toistuva 
sävel osoittaa hätkähdyttävästi nykylääketieteeseen ja sen piirissä tapahtuvaan me-
dikalisoituneeseen ja teknologisoituneeseen kuolemaan. Toistuva ja hälyaineksia 
sisältävä viulutekstuuri assosioi lääketieteessä jokapäiväiseen tekniseen apuväli-
neen, elektrokardiogrammin203 eli lyhennettynä EKG-laitteen ääneen. Kysymykses-
sä on laite, joka näyttää sydämen lyönnit ja myös niiden vähittäisen sammumisen 
monitorin kautta. Toposteorian näkökulmasta tämä toistuva sävel voidaan tulkita 
musiikilliseksi merkitsijäksi, jonka merkitty viittaa edellä mainittuun nykyaikai-
seen ääni-ilmiöön. Tällöin olisi Monellen (2000: 17) ajattelun mukaan kyseessä 
prototopos eli vasta syntymässä oleva topos (ks. luku 3.4.1). 

Kellon tikitykseksi nimitetty musiikillinen ikoni esiintyy Saariahon oopperassa 
kahdessa yhteydessä: liittyneenä Clémencen lapsuuteen, jolloin se esiintyy sekun-
tiliikkeenä (esimerkiksi Saariaho 2000a: 88; tahdit 152–161 ja emt.: 92; tahdit 188–
192) sekä Jaufrén kuoleman yhteydessä. Molemmissa yhteyksissä se viittaa ajan

202 Kysymyksessä on teoksessa erityisesti Pyhiinvaeltajan sonoriseen identiteettiin liittyvä mik-
rointervallien käyttö.
203 Tämän teknisen yksityiskohdan tarkentamisesta kiitän Sune Svediä. 
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kulumiseen tai sen loppumiseen. Clémence ei voi saada kulunutta aikaa takaisin ja 
Jaufrén maallinen aika on päättymässä. 

4.3.3 Tarantella

Kuolemaa kuvaavien musiikillisten ikonien lisäksi Kaukaiseen rakkauteen sisäl-
tyy myös kuolemaan viittaavia tyylitopoksia (Ratner 1980), joiden merkitsijöinä 
saattavat toimia rytmisen ulottuvuuden lisäksi tietyt instrumentit. Tällainen on 
Saariahon oopperassa tarantella-tanssi (ks. myös Hautsalo 2006b). Tarantella, 
tai tarantula, on alkujaan italialainen 6/8- tai 3/8-tahtilajeissa kulkeva kansan-
tanssi. Se on saanut nimensä italialaisen Taranton kaupungin mukaan. Toisaalta 
nimen on katsottu viittaavan myrkkyhämähäkkiin (lat. Lycosa tarentula), jonka 
pureman ajateltiin aiheuttavan tarantismiä eli sairautta, jonka oireena on tanssi-
mista muistuttava kiihkeä liikehtiminen (Schwandt 2008). Koska tarantella-topos 
imitoi toista musiikillista tyyliä, sitä voidaan peirceläisen semiotiikan näkökul-
masta kutsua indeksaaliseksi topokseksi, samoin kuin esimerkiksi menuettia (ks. 
Monelle 2006: 29). 

Kuten aiemmin on todettu, Kaukaisen rakkauden alkaessa trubaduuri Jaufré 
Rudel sommittelee laulua itseään luutulla säestäen (Maalouf 2004: 4). Jaufrén ys-
tävät yrittävät saada trubaduurin innostumaan huvituksista, jotka eivät kuiten-
kaan enää kiinnosta häntä (emt.: 4–6). Tarantella, joka on kirjoitettu jousille ja 
mieskuorolle 6/8-tahtilajissa, kuullaan Jaufrén ja hänen ystäviensä välisen keskus-
telun yhteydessä (Saariaho 2000a: 26–34; tahdit 173–218). Tarantellan tamburii-
nilla tehostettu rytmi viittaa löyhästi johonkin ”keskiaikaiseen” (samaan tapaan 
kuten esimerkiksi kastanjetit Carmenin kapakkakohtauksessa viittaavat johonkin 
”espanjalaiseen”) antaen kohtaukselle tiettyä ajan ja paikan tuntua. Tamburiinia 
voidaan toisin sanoen pitää tarantella-topoksen merkitsijänä yhdessä 6/8-rytmin 
kanssa (ks. nuottiesimerkki 35).

Nuottiesimerkki 35. Tarantella-topos (Saariaho 2000a: 26; tahdit 176–180).

�

�
�

Alun perin napolilaisen tarantella-rytmin käyttö Saariahon oopperassa painot-
taa libretossa kuvattua ristiriitaista tilannetta trubaduurin ja hänen ystäviensä 
välillä. Trubaduurin ystävät kummastelevat tämän elämänmuutosta: ”Jaufré, olet 
muuttunut, ilosi on kadonnut. Huulesi eivät enää siemaile pullonsuusta eivätkä 
etsi naisten huulien kosketusta...” (Maalouf 2004: 5). Terävän tarantella-rytmin 
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voi tulkita vahvistavan kummastusta, jota Jaufrén toverit tuntevat hänen lakattua 
osallistumasta yhteisiin rientoihin. Toisaalta voidaan ajatella, että tarantellan avul-
la toverit myös painostavat trubaduuria. 

Allanbrook (1983) tarkastelee tanssitopoksia sosiologian näkökulmasta ja 
määrittelee tanssit niiden rytmisen ulottuvuuden kautta. Hänen kiinnostuksen-
sa kohteena ovat erityisesti tanssit Mozartin oopperoissa. Allanbrook (1983: 18) 
ensinnäkin jakaa tahtilajit kahteen vastakkaiseen tyyppiin, jumalalliseen ja maal-
liseen. Kaksijakoiset tahtilajit, kuten alla breve merkitsevät ”kirkollista” (engl. ec-
clesiastical) ja 3-jakoiset puolestaan ”koreografi sta” (engl. choreographic). Kolmija-
koisia Mozartin käyttämistä tansseista ovat menuetti, sarabande, passepied, gigue, 
siciliano ja pastoraali, kaksijakoisia taas marssi, bourrée ja gavotti. Sekamuotoja 
ovat musette ja kontratanssi. (Emt.: 32.) Kolmijakoisuutensa vuoksi Saariahon 
oopperassa esiintyvää tarantella-tanssia voidaan pitää ”koreografi sena” Allanbroo-
kin ehdottamassa mielessä.

Toinen tapa jakaa tanssitopokset on rinnastaa ne erilaisiin sosiaaliluokkiin. 
Battan (2001: 348) mukaan Mozart tuo Don Giovannissa esiin henkilöiden väli-
set yhteiskunnalliset erot siten, että menuetti kuuluu yläluokalle, ja sitä tanssivat 
naamioituneet vieraat Anna, Elvira sekä Don Ottavio, kun taas ländler on palve-
luskunnan tanssi.204 Myös Kaukaisen rakkauden tarantellaa voidaan tulkita tästä 
näkökulmasta. Kansanmusiikista peräisin olevan tarantellan voidaan sanoa te-
kevän eroa Jaufrén ja hänen tovereidensa välille samaan tapaan kuin tanssit Don 
Giovannissa. Jaufré on linnanherra, jonka toverit ystävyydestään huolimatta ovat 
yhteiskunnalliselta asemaltaan Jaufréa alempana, sillä he ovat vasalleja tai mui-
ta alustalaisia. Hierarkia välittyy ennen kaikkia musiikin kautta: kansanomainen 
tarantella kuuluu käskyläisille, ja sille vastakohdan muodostaa Jaufrén itsensä 
oopperassa säveltämä musiikki, joka noudattaa hienostuneen ja pitkälle kehitetyn 
trubaduurimusiikin konventioita. Ystävien trubaduuria kohtaan tuntema epäusko 
ja halveksinta esitetäänkin nimenomaan kansanomaisen  tarantellan avulla. Tämä 
tapahtuu oopperan kuluessa kahdesti: oopperan alussa toverien keskeyttäessä 
Jaufrén työskentelyn (I/1) sekä laivalla, neljännessä näytöksessä (IV/3), jossa tove-
rit pilkkaavat trubaduuria, koska uskovat tämän pelkäävän merta (Maalouf 2004: 
23) (Saariaho 2000b: 289–295; tahdit 397–440).

Tarantellaa voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta, dance macabren 
eli kuolemantanssin variaationa. Kuten Monelle (2006: 16–18) saksalaista ja ang-
losaksista traditiota seuraten osoittaa, dance macabrella on pitkä historia kirjal-
lisuudessa, ja musiikissakin se ulottuu ainakin Mahleriin saakka. Monelle näkee 
Mahlerin viidennen sinfonian scherzon valssiaiheen kuolemantanssin erotisoitu-
na, uhkaavana varjona, ”kauheana toisena” (emt.: 18). Dance macabre -topoksen 
merkitty on Monellen (2006: 5) mukaan selkeä ja viittaa kirjallisuuteen sekä ku-
vataiteisiin, mutta sen sijaan sen musiikillinen merkitsijä on epäselvä. Kaukaisessa 
rakkaudessa esiintyvää tarantellaa voi pitää myös dance macabrena, sillä joissakin 
tarantella-hämähäkkiin liittyvissä uskomuksissa hämähäkin pureman ajatellaan

204  Voi ajatella, että porvariston tanssiman kontratanssin avulla Mozart luo sellaisen neutraalin 
musiikillisen maaperän, jossa jalosukuinen Don saattaa kohdata palvelusväkeen kuuluvan Zer-
linan. 
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johtavan tilaan, jossa pureman saanut henkilö tanssii itsensä kuoliaaksi (ks. esim. 
Schwandt 2008). Oopperassa esiintyvä tarantella onkin mahdollista tulkita tässä 
kontekstissa, sillä yhdistyessään Jaufrén tovereihin se merkitsee Monellea (emt.: 
18) mukaillen ”yhteisöllisyyden kuolettavaa varjoa, pelottavaa toista”, joka pa-
kottaa taipumaan tahtoonsa. Tässä tulkintakontekstissa voi ajatella, että toverit 
tanssivat Jaufrén kuoliaaksi. Kaiken kaikkiaan tarantella-tanssin tulkitaan tässä 
tutkimuksessa viittaavan kahtaalle: Jaufré Rudelin ja hänen toveriensa väliseen yh-
teiskunnalliseen arvojärjestykseen sekä trubaduurin kuolemaan. 

4.3.4 Kehtolaulu

Kaukaiseen rakkauteen sisältyvä toinen Jaufrén sonorista identiteettiä kuolema-
tekstuurin osalta rakentava tyylitopos on berceuse eli kehtolaulu, joka on kirjoitettu 
oopperan viidenteen näytökseen (V/3). Kehtolaulu kuullaan tilanteessa, jossa kuo-
lemansairas Jaufré on kannettu linnoitukseen (Maalouf 2004: 26). Trubaduurin 
poismenoa ennakoi pehmeä ja hitaasti keinuva 3/4-rytmi, joka toteutetaan pääasi-
assa Jaufrén omin soittimin, harpuin. Kyseessä on sama harppuaihe, jolle aiemmin 
mainitun trubaduuritopoksen merkitsijä on rakentunut (ks. luku 4.2.2). Toisaalta 
keinuvaa rytmiä pehmentää hiljainen jousikudos. Keinuva kehtolaulu tuudittaa 
Jaufrén lempeästi ikuiseen uneen eli kuolemaan205 (Saariaho 2000b: 345–349; tah-
dit 235–267) (ks. nuottiesimerkki 36).

205 Unen ja kuoleman yhteen punoutuminen on tuttu topos myös kirjallisuuden puolelta, ja 
erityisesti lyriikassa usein käytetty metafora. Ikuisen unen metafora on puolestaan käytössä jo 
Raamatussa. 
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Nuottiesimerkki 36. Kehtolaulu (Saariaho 2000b: 347–348, tahdit 235–240). 

Ajatus kuolemasta unena on lyriikassa paljon käytetty aihe. Esimerkik-
si Aleksis Kiven lapsen kuolemaa käsittelevässä Tuonen lehto -runossa ru-
nomitta viittaa kehdon keinuttamiseen ja alleviivaa näin unen ja kuoleman 
yhteyttä. Hatten (1994: 80) toteaa Herman Jungiin viitaten, että Bachin Pääsi-
äiskantaatissa BWV 249 esiintyy unen ja kuoleman yhdistelmä, jossa paimenen 
kehtolaulu tyhjän haudan äärellä kääntää kuoleman uneksi ennen iankaikkista
elämää (Jung 1980: 217). Myös Mahlerilla kehtolaulu yhdistyy selkeästi kuolemaan 
(Knapp 2003: 17). Aulis Sallinen on puolestaan kirjoittanut useita unen ja kuo-
leman yhdistäviä kehtolauluja, kuten laulusarjan Kehtolaulu kuolleelle ratsumie-
helle Ratsumies-oopperasta. Myös Olli Kortekankaan kesällä 2007 kantaesityksen 
saanut Isän tyttö -ooppera päättyy laajaan kehtolauluun, joka liittyy päähenkilön 
kuolemaan.206 Kaukaisessa rakkaudessa myös Saariaho käyttää vakiintunutta kon-
ventiota, jossa uni ja kuolema yhdistetään erilaisten semantiikkojen kautta. 

206 Saariaho käyttää kehtolaulua kuoleman yhteydessä myös muualla tuotannossaan. Kehtolau-
lu löytyy kymmenosaisesta vokaaliteoksesta Nuits, adieux (1991/1996), jonka viittä jäähyväisiin 
keskittyvää osaa Saariaho kuvaa kirjoittamassaan teosesittelyssä kehtolaulumaisiksi. Säveltäjä 
kirjoittaa, että ”tavallaan koko kappale onkin kehtolaulu, ei niinkään nukahtavalle lapselle kuin 
meidän maailmastamme poisnukkuvalle vanhukselle” (www.fi mic.fi /saariaho). 
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4.3.5 Koraali

Jaufré Rudelin sonoriseen identiteettiin sisältyvää kuolematekstuuria rakentaa 
myös kolmas topos, koraali, joka on kirjoitettu kuoron kaikille äänialoille ja kuul-
laan heti Jaufrén kuoleman jälkeen (Saariaho 2000b: 382–387, tahdit 474–519). 
Koraali-termi on monitulkintainen, mutta tässä yhteydessä sillä viitataan luteri-
laiseen kirkkomusiikkiperinteessä käytettyyn juhlalliseen, neliääniseen lauluun 
(Marshall ja Leaver 2008). Clémencen repliikki, johon koraali liittyy, sisältää li-
säksi viittauksen kristinuskoon, sillä siinä puhutellaan Herraa: ”Sinä olet hyvyys ja 
laupeus, sinä olet armo” (Maalouf 2004: 30). Kuoro toistaa repliikkiä, joka myös 
siirtyy äänialasta toiseen. Saariahon kirjoitustapa pidätyksineen muistuttaa neli-
äänistä koraalitekstuuria (ks. esimerkki 37).
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Koraalin voi tulkita myös lamentoksi eli valituslauluksi, sillä tripolilaiset naiset esit-
tävät sen tilanteessa, jossa Jaufré on juuri kuollut. Lamenton kautta yhteisö valittaa 
kollektiivisesti menetettyä jäsentään. Koska Kaukaisessa rakkaudessa edellä esitelty 
tyylitopos sisältää sekä koraalin että lamenton ominaisuuksia, nimitetään tätä yh-
distelmää koraali-lamentoksi. Nuottikuvasta voidaan myös nähdä, että lamentoon 
liittyy selkeä alaspäinen tendenssi, joka viittaa kuolematopokseen, katabasikseen. 

Saariaho on kirjoittanut koraalijakson pääasiassa alla breve -tahtilajiin, vaikka 
joissakin tahdeissa käytetään vaihtoehtoisesti 3/4-tahtilajia. Koraali ja alla breve 
kuuluvat perinteisen toposteorian kontekstissa yhteen, sillä alla breve on totuttu 
yhdistämään ylevään, raskaaseen tai juhlalliseen sekä ennen kaikkea kirkolliseen. 
Tämä ”ankara tyyli” merkitsi katolisen kirkon piirissä alla breve -tahtilajin käyttöä, 
protestanttisessa kirkossa koraalia (Ratner 1980: 169). (Ks. myös Allanbrook 1983: 
17.) Ratner (1980: 364) määrittelee ”ankaran tyylin” tuntomerkeiksi muun muas-
sa pidätysten käytön dissonanssien yhteydessä. Huolimatta Kaukaisen rakkauden 
ei-tonaalisesta harmoniasta edellä mainitussa koraali-lamentossa käytetään pidä-
tyksiä, jotka tuovat kohtaukseen diatonisen sävyn. Pidätykset ja diatonisuus luovat 
kohtaukseen hartaan, intensiiviseen tunnelman.

4.3.6 Kuoleman topos: katabasis 

Vaikka kuoleman hetki sijoittuu Kaukaisessa rakkaudessa oopperan viimeiseen 
näytökseen (V/2), siihen viitataan oopperan kuluessa jo aiemmin. Niissä tilan-
teissa, joissa kuolemasta puhutaan tai kuolema on tapahtumaisillaan (Jaufrén 
kuolema) oopperan musiikista hahmottuu eleitä, jotka muodostuvat usein alas-
päin laskeutuvista musiikillisista kuvioista. Vaikka nämä alaspäiset kulut eivät ole 
asteittain diatonisen asteikon mukaisesti laskeutuvia, niissä on selkeä laskeutuva 
tendenssi. Näitä laskevia kuvioita voidaan pitää barokin käytännön mukaisesti ka-
tabasiksina (lat. decensus). 

Bartelin (1997: 412) mukaan katabasis on laskeva musiikillinen jakso, joka 
ilmaisee alhaisia tai negatiivisia kuvia tai tunteita. Benestad (1978: 117) antaa 
katabasikselle spesifi mpiä merkityksiä. Hänen mukaansa se viittaa kuolemaan, 
hautaan ja helvettiin.207 Kuolemaan viittaava sisältö löytyy myös katabasiksen su-
kulaisfi guurista, passus duriusculuksesta, joka koostuu laskevasta kromaattisesta 
asteikosta. Benestadtin (emt.: 117) mukaan passus duriusculukseen208 liittyy surun, 
kärsimyksen ja valituksen affektisisältö. Katabasis-topoksen vastakohta on anaba-
sis (lat. ecensus), jonka nouseva kulku viittaa barokkimusiikissa esimerkiksi tai-
vaaseen ja ylösnousemukseen (emt.: 118). Merkitsijän ja merkityn näkökulmasta 
laskeva kulku toimii merkitsijänä ja hauta, suru tai valitus merkittynä.

207 Nosken (1977: 171) mukaan ”kuoleman musiikillinen fi guuri oli [ennen Verdiä] yleistä omai-
suutta vähintään puolentoista vuosisadan ajan, ja siksi sitä voidaan nimittää topokseksi”.
208 Ks. myös Monelle 2000: 73–77.
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Henry Purcellin Didossa ja Aeneaksessa, jossa kuningatar Dido riistää itseltään 
hengen oopperan päätteeksi, kuolema esitetään musiikissa kahden edellä mainitun 
topoksen avulla. Didon kuulussa lamentossa on nähtävissä sekä passus duriusculus- 
että katabasis-topokset. Didon valittaessa kurjaa kohtaloaan passus duriusculus 
-kulku toistuu ostinatona läpi koko aarian (Purcell 1953: 82; tahdit 9–13). Tika-
riniskua seuraava kuolema on puolestaan esitetty transitiojaksossa, johon sisältyy 
alaspäinen katabasis (g-duuriasteikko ylimmässä äänessä) (Purcell 1952: 9–10).

Jaufrén sonoriseen identiteettiin sisältyy useita katabasis-topoksia, jotka 1) en-
nakoivat  ja 2) kehystävät hänen kuolemaansa. Ensimmäinen musiikillinen viit-
taus kuolemaan esiintyy neljännen näytöksen kolmannessa kohtauksessa (IV/3), 
jossa Jaufré seurueineen joutuu myrskyyn. Esitysohjeen mukaan kohtauksessa 
”päivä nousee, mutta merenkäynti on entistäkin kovempaa. Jaufré tarrautuu kou-
ristuksenomaisesti laivan partaaseen” (Maalouf 2004: 22). Lindenbergerin (1984: 
37) mukaan oopperassa esitetty myrsky merkitsee usein taustaa väkivaltaisille ta-
pahtumille. Myrsky raivoaa esimerkiksi Verdin Macbethin noitakohtauksessa, joka 
ennakoi oopperassa tapahtuvia murhia. Janácekin Kátia Kabanován mielen järk-
kymistä ja hukuttautumista edeltää raivoisa myrsky, joka huuhtoo alleen lähiseu-
dut ja kylän torin. 

Kaukaisessa rakkaudessa myrsky heijastaa Lindenbergerin (emt.: 84) tapaan tul-
kiten Jaufrén sisäisiä tuntemuksia, joita hallitsevat sairaus, pelko ja kauhu. Myrskyn 
nouseminen on kirjoitettu musiikkiin kiihtyvänä accelerandona, joka muodostaa 
tihentymisen eleen (Saariaho 2000b: 284–288; tahdit 370–386) (ks. luku 2.3.2.). 
Jaufrén toverit nauravat hänelle merellä, mutta trubaduuri toteaa enteellisesti: ”Jos 
kumppanimme tietäisivät, miksi vapisen, he eivät laulaisi noin, en minä merta 
pelkää…” (Maalouf 2004: 23). Edellä mainittu repliikki jää kesken, koska Jaufré ei 
uskalla verbalisoida aavistustaan kuolemasta. Musiikillinen täydennys keskenjää-
neeseen repliikkiin saadaan 18 tahtia myöhemmin katabasis-topoksen avulla (ks. 
nuottiesimerkki 38). Pianon, kahden harpun ja marimban kuljettama ennakoiva 
katabasis eli kuoleman topos täydentää Jaufrén lauseen: hän pelkää perille pääsyä 
ja naisen kohtaamista, mutta ennen kaikkea kuolemaa (ks. nuottiesimerkki 38). 
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Nuottiesimerkki. 38. Ennakoiva katabasis (Saariaho 2000b: 296; tahdit 451–458).

Toistamiseen katabasis-topos esiintyy lähellä trubaduurin kuoleman hetkeä (ks. 
nuottiesimerkki 39). Jaufré ja Clémence ovat tunnustaneet rakkautensa ja Jaufré 
toivoo, että jos ”kuolema voisi odottaa sen sijaan että se näin kärsimättömänä tart-
tuu minuun” (Maalouf 2004: 29). Clémencen ”Rakastan sinua, Jaufré ja tahtoisin 
niin sinun elävän” -repliikkiä (emt.: 29) seuraa kahden tahdin mittainen katabasis, 
jonka funktio ei jää epäselväksi: kuoleman hetki on käsillä (Saariaho 2000b: 372; 
tahdit 419–421). Katabasis laskeutuu konkreettisesti alaspäin johdattaen Jaufrén 
kuoleman hetkeen, tai metaforisesti ilmaistuna, kuin avoimena odottavaan hau-
taan (ks. esimerkki 39).

Nuottiesimerkki 39. Kehystävä katabasis (Saariaho 2000b: 372; tahdit 419–421).
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Kolmannen kerran katabasis esiintyy kolmannen kohtauksen (V/3) alkaessa heti 
Jaufrén kuoltua ja sulkee tapahtumien kehyksen (Saariaho 2000b: 379; tahdit 465–
570). Voidaankin todeta, että katabasis-topoksella on Kaukaisessa rakkaudessa kak-
si tehtävää: se ennakoi ja kehystää Jaufrén kuolemaa (ks. nuottiesimerkki 40).

Nuottiesimerkki 40. Päättävä katabasis (Saariaho2000b: 379; tahdit 465–470).

Toinen kuolemaa merkitsevä ikonispohjainen topos Kaukaisessa rakkaudessa on 
paeon. Noske (1977) nimittää tätä miniatyyritoposta kuoleman musiikilliseksi fi -
guuriksi (engl. the musical fi gure of death). Nosken mukaan tästä topoksesta on 
löydettävissä kolme erilaista variaatiota, joita hän kuvaa antiikin rytmiopista pe-
räisin olevin termein: anapesti, jambi ja paeon. (Emt.: 172.)

Paeon tunnetaan parhaiten Beethovenin viidennen sinfonian ”kohtalonmotii-
vina”, mutta Nosken (1977) mukaan kuoleman toposta käytettiin ranskalaisessa 
tragedie lyriquessa ja grand opérassa jo ennen 1780-lukua, ja Italiassa sen käytös-
tä tuli rutiinia seuraavien vuosikymmenten aikana. Verdillä kuoleman fi guuri on 
käytössä monimuotoisempana. (Emt.: 184.)

Saariahon oopperassa paeon-topos kuullaan teoksen viidennen näytöksen en-
simmäisessä kohtauksessa (V/1) (Saariaho 2000b: 314–325; tahtien 1–100 välil-
lä). Se on kirjoitettu vuoroin vibrafonille, vuoroin guirolle. Kohtauksen alkaessa 
Clémence tähyilee horisonttiin, ja kuoron naiset alkavat kritisoida kreivitärtä tä-
män ratkaisusta antaa periksi rakkaudelle (Maalouf 2004: 25). Kohtaus rakentuu 
strofi sesti säkeen ”Hän on saapunut, hullu” ympärille siten, että säe toistuu neljä 
kertaa. Paeon-topos ikään kuin säestää edellä mainittua toistuvaa repliikkiä. Paeon 
esiintyy kohtauksessa kaikkiaan 17 kertaa, eikä se muunnu muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta. Aiheen siirtyessä vibrafonille se soi fi s-sävelellä (emt.: 315; tahti 

�

�



133

Vaikka Kaukaisen rakkauden toposten suhde tonaalisessa klassis-romanttisessa 
musiikissa esiintyviin topoksiin on luonteeltaan pikemminkin isomorfi nen kuin 
analoginen (ks. luku 3.4.2.), oopperassa esiintyy paeonin lisäksi topos, joka myös 
tässä tyylillisessä ympäristössä on säilyttänyt sekä alkuperäisen muotonsa että al-
kuperäisen käyttöyhteytensä. Tämä topos on nimeltään pianto (itku), ja se muo-
dostuu laskevasta sekunti-intervallista. Pianto-topoksen alkuperä voidaan mää-
rittää 1500-luvun madrigaaliperinteeseen saakka (Monelle 2000: 66–73), mutta 
topos esiintyy myös oman aikamme musiikissa, kuten Torvinen (2007: 225–236) 
on Erik Bergmanin yhteydessä osoittanut. Pianton valitukseen, suruun ja kuole-
maan viittaava käyttöyhteys ei ole muuttunut tyylistä toiseen siirryttäessä. Itkua 
tai nyyhkytystä imitoivana sitä voidaan nimittää myös ikoniseksi topokseksi (Mo-
nelle 2000: 17), mutta sillä voi olla myös symbolinen suruun viittaava merkitys.

Kaukaisessa rakkaudessa pianto-topos esiintyy ennen kaikkea kuoron tekstuu-
reissa, ja se kuullaan sekä mies- että naiskuorossa. Kuorot muodostavat oopperaan 
äänimaisemaa, joka on useimmiten merellinen, toisin sanoen sillä on ikoninen suh-
de meren äänimaisemaan (ks. luku 2.3.4.). Kuten aiemmin on todettu, kuoro toimii 
oopperassa myös kommentaattorina. Saariahon oopperassa kuoro kommentoi ta-
pahtumia pianto-topoksen avulla. Tämä topos kuullaan esimerkiksi oopperan kol-
mannessa näytöksessä (III/2) kuoron valittaessa Clémencen menetettyä lapsuutta 
(Saariaho 2000a: 132; tahdit 583, 585–586, 588–589). Vaikka pianto esiintyy pää-
asiassa tekstiyhteyksissä, joissa on kyseessä valitus ja suru, se saattaa liittyä myös 
epäilyksiin ja huoleen. Kaukaisessa rakkaudessa pianto-topos säestää myös epäilyjä, 
joita Clémencen mieleen nousee hänen alkaessaan miettiä omaa riittämättömyyt-
tään suhteessa trubaduuriin (Maalouf 2004: 13–14) (ks. nuottiesimerkki 42).

17). Kohtauksessa Clémencen mieli on täynnä odotusta, mutta toisaalta hän pel-
kää: millainen pian rantaan saapuva mies todellisuudessa on? Kuolemaan aiem-
mista yhteyksistä (Beethovenin 5. sinfonian ohjelmallinen koputus) yhdistyvänä 
paeon-topos luo kohtaukseen ”kohtalon tuntua” ja näin ollen myös vihjaa Jaufrén 
tilaan. Trubaduuri on kuolemaisillaan (ks. nuottiesimerkki 41).

Nuottiesimerkki 41. Paeon-topos vibrafonilla Kaukaisessa rakkaudessa (Saariaho 2000b: 315; tahti 
17–18).
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Nuottiesimerkki 42. Pianto-topos Kaukaisessa rakkaudessa (Saariaho 2000a: 132; tahti 583–589).

4.4 Yhteenveto

Tässä luvussa on käsitelty trubaduuri Jaufré Rudeliin liittyviä merkitysulottuvuuk-
sia sekä hermeneuttisten ikkunoiden että toposteorian kautta. Luvussa analysoidut 
musiikillis-kirjalliset elementit, kuten Jaufré Rudelin kaksoisstatus ja siitä johdetut 
tekstuurityypit, kirjalliset aiheet sekä topokset (trubaduuritopos merkitsijöineen 
sekä muut topokset, kuten sotilas/metsästys ja ylhäinen hevonen) muodostavat 
Kaukainen rakkaus -oopperan rakenteellista trooppia, joka koostuu trubaduuriu-
teen liittyvistä kirjallis-musiikillisista merkitysulottuvuuksista. Tätä trooppia ni-
mitetään trubaduuritroopiksi. 

Jaufré Rudelin henkilöhahmoa käsittelevässä luvussa 4 hahmon tulkinta lähti 
liikkeelle tekstuaalisesta sisällöstä Jaufré Rudel, joka on oopperan miespäähenki-
lön nimen lisäksi Kaukaisen rakkauden ensimmäisen kohtauksen nimi. Fiktiivisen 
oopperahahmon lisäksi trubaduuri Jaufré Rudel on historiallinen henkilö, joka eli 
Etelä-Ranskan Oksitanissa 1100-luvulla. Historiallisesta trubaduurista tiedetään, 
että hän varttui Vilhelm Akvitanialaisen trubaduureja suosivassa hovissa, hallitsi 
sukunsa tiluksia Blayassa sekä osallistui toiselle ristiretkelle vuosina 1147–1148. 

Trubaduuritaide kukoisti Etelä-Ranskassa 1100–1300-luvuilla. Jaufré Rudel 
kuului niin kutsuttuun toiseen trubaduuripolveen, jolle tyypillistä oli lyyristen 
rakkauslaulujen eli cansojen kirjoittaminen. Jaufré Rudelin kaikki kuusi säilynyttä 
runoa käsittelevät tätä teemaa, ja häntä pidetään myös tämän tyylilajin tärkeimpä-
nä edustajana. Jaufrén Lanquan li jorn -laulu on tunnetuin yksittäinen trubaduu-
rilaulu. Se käsittelee Jaufrén tunnusmerkiksi muodostunutta saavuttamattoman 
rakkauden teemaa, joka on toistunut kirjallisuudessa nykypäivään asti. Trubaduu-
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rit kirjoittivat pääasiassa oksitaaniksi, joka oli 1000-luvun alun eteläranskalaisten 
hovien kieli. Trubaduureista on kirjoitettu niin kutsuttuja vida-elämäkertoja, jois-
sa kuvataan lyhyesti trubaduurin elämää. 

Trubaduurien runoutta määritti niin kutsuttu hovirakkauden käytäntö, joka 
sääteli niin käyttäytymistä kuin kirjallista kulttuuria. Runot osoitettiin ylhäiselle 
domnalle, linnanrouvalle, joka oli naimisissa toisen kanssa ja oli näin ollen tavoit-
tamaton. 

Kaukaisen rakkauden libretto perustuu edellä mainitulle Jaufré Rudelista kir-
joitetulle vida-tekstille, joka toistaa myös Jaufrén edellä mainitun Lanquan-lau-
lun sisältöä. Vida-tekstiä sekä trubaduurin runoa että melodiaa tarkastellaan tässä 
tutkimuksessa hermeneuttisen ikkunan sitaattisisältöinä. Lanquan-runo samoin 
kuin laulun melodian parafraasi sisältyvät myös oopperan dramaattiseen tekstiin.

Historiallinen perusta on myös Jaufré Rudelin niin kutsutulla trubaduuri–lin-
nanherra-kaksoisstatuksella, jonka kautta hänen hahmonsa sonorista identiteettiä 
tarkastellaan. Tästä statuksesta, jota pidetään yhtenä oopperan tekstuaalisista si-
sällöistä, avaa maiseman Jaufrén sonorista identiteettiä rakentaviin tekstuureihin, 
trubaduuri- ja linnanherratekstuureihin. Jaufrén sonorinen identiteetti rakentuu 
linnanherratekstuurin osalta historiallisen Jaufrén melodiasta tehdystä parafraa-
sista sekä niin kutsutusta trubaduuritopoksesta, joka rinnastuu Monellen (2006) 
suuriin toposgenreihin ja jolla on näin ollen kompleksinen merkitsijä–merkit-
ty-rakenne. Topoksen merkitsijöitä ovat harpuilla ja jousilla (viulut ja altot) to-
teutetut kvintti- ja kvartti-intervallit, jotka viittaavat luuttuun ja vielleen. Lisäksi 
trubaduurien musiikki oli yksiäänistä. Myös trubaduurilyriikassa paljon käytetty 
satakieliaihe saa Kaukaisessa rakkaudessa musiikillisen ilmentymänsä. 

Toinen Jaufré Rudelin kaksoisstatuksesta avautuva, trubaduurin sonorista 
identiteettiä määrittävä tekstuaalinen sisältö on linnanherratekstuuri, joka koos-
tuu metsästys-, sotilas- ja hevostopoksista. Hevostoposta kutsutaan nimellä yl-
häinen hevonen. Edellä mainitut tekstuurit erilaisine osatekijöineen muodosta-
vat oopperan rakenteellista trooppia, joka nimitetään trubaduuritroopiksi. 

Kolmas Jaufrén sonorista identiteettiä rakentava tekstuurityyppi on kuoleman 
tekstuuri, joka koostuu erilaisista kuolemaan viittaavista musiikillista ikoneista ja 
topoksista. Englannintorvella on oopperassa monia funktiota: yhtäältä se toimii 
luovaan toimintaan ja musiikkiin viittaavana, toisaalta sitä voidaan pitää pasto-
raalitopoksen merkitsijänä. Lisäksi se viittaa kuolemaan samaan tapaan kuin 
englannintorvi Sibeliuksen Tuonelan joutsenessa. Kuoleman musiikillisia ikoneita 
Kaukaisessa rakkaudessa ovat erilaiset haihtumisen eleet, kellon tikitys, EKG-laite, 
pysähtyvä sydänmotiivi ja kynttilän puhaltamista imitoiva ele. Varsinaisia kuole-
maan viittaavia ikonisia topoksia ovat hautaan laskemista kuvaava katabasis, ryt-
mistä koostuva paeon sekä pianto. Topoksia, joille on kuolemakonnotaatioita, ovat 
tarantella, kehtolaulu ja koraali-lamento. Edellä luetellut kuolemaan liittyvät mu-
siikilliset ikonit ja topokset muodostavat niin kutsuttua kuoleman trooppia. 

Kuolema on kudottu Kaukaisen rakkauden draamalliseen tekstiin ja se esiintyy 
teoksessa monin eri tavoin. Musiikki alleviivaa kuolemaa librettoa enemmän ja 
sävyttää ennen kaikkea Jaufré Rudelin sonorista identiteettiä. Siksi voidaan sanoa, 
että trubaduuri Jaufré Rudel on oopperassa Kaukainen rakkaus kuoleman varjos-
sa. 
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5 Viestejä ja välitiloja: Pyhiinvaeltaja

”Enkeli valmistautuu soittamaan 
jousisoitintaan. Hän aloittaa parilla 

glissandolla. Kaikki valo keskittyy Enkeliin.”

Olivier Messiaen, Pyhä Fransiskus Assisilainen.
Toinen näytös, viides kohtaus.

5.1 Pyhiinvaeltajan ikkuna ja ristiretket

Tässä luvussa tarkastellaan Kaukaisen rakkauden draamalliseen tekstiin sisältyviä 
merkitysulottuvuuksia oopperan kolmannen henkilöhahmon, Pyhiinvaeltajan 
näkökulmasta. Oopperan ensimmäisen näytöksen toinen kohtaus (I/2) on nimet-
ty otsikolla Pyhiinvaeltaja. Otsikkotehtävänsä vuoksi nimi ”Pyhiinvaeltaja” siis 
muodostaa hermeneuttisen ikkunan tekstuaalisen sisällön (ks. luku 3.3.1). Pyhiin-
vaeltajan sonorinen identiteetti poikkeaa oopperan muiden henkilöiden identi-
teeteistä sikäli, että hänen musiikistaan ei ole erotettavissa selkeitä topoksia. Sen si-
jaan Pyhiinvaeltajan sonorisen identiteetin tärkein yksittäinen osatekijä on hänen 
hahmoonsa liittyvä motiivi, niin kutsuttu Pyhiinvaeltajan motiivi (ks. myös luku 
2.3.2). Lisäksi Pyhiinvaeltajan sonorista identiteettiä määrittävät erilaiset välitiloi-
hin, välillä olemiseen tai keskeytyviin musiikillisiin prosesseihin liittyvät elemen-
tit, joista syntyy tätä henkilöhahmoa määrittävä, niin kutsuttu välitilan trooppi. 
Koska oopperan keskeinen teema, Jaufrén lauluun sisältyvä ajatus saavuttamat-
tomasta rakkaudesta kuullaan Kaukaisessa rakkaudessa pääasiassa Pyhiinvaeltajan 
esittämänä, se käsitellään tässä luvussa, vaikka se kuuluukin musiikillisesti Jaufré 
Rudelin sonorista identiteettiä muodostavaan trubaduuritekstuuriin.

Oopperan libretossa Pyhiinvaeltajalle ei ole annettu erisnimeä, vaan häntä kut-
sutaan yksinkertaisesti hänen toimintaansa määrittävällä substantiivilla. Ranskan-
kielinen pyhiinvaeltajaa tarkoittava sana le Pélerin on peräisin sanoista pelegrin 
(oks.) ja peregrinus (lat.), jotka merkitsevät vierasta tai ulkomaalaista. Suomen 
kielen sanakirjan (1992: 561) mukaan sana pyhiinvaeltaja merkitsee pyhiinva-
ellusmatkan tekijää tai toivioretkeläistä. Pyhiinvaelluksella puolestaan viitataan 
käyntiin pyhällä maalla, pyhiinvaellukseen tai toivioretkeen, joka suuntautuu Je-
rusalemiin. Kuten Kramer (1990: 12) toteaa, hermeneuttiseen ikkunaan identifi oi-
miseen voi johdattaa esimerkiksi aukko tai puute. Tässä tutkimuksessa Pyhiinvael-
tajan henkilöhahmoon liittyvä erisnimen puute tulkitaan hermeneuttisen ikkunan 
tekstuaaliseksi sisällöksi, josta käsin oopperan kolmatta henkilöhahmoa lähdetään 
tulkitsemaan. 

Kuten aiemmin todettiin, Kaukaisen rakkauden tapahtuma-aikaa vastaava his-
toriallinen ajankohta määrittyy oopperan miespäähenkilön, trubaduuri Jaufré 
Rudelin henkilöhistoriasta käsin, sillä hänen tiedetään osallistuneen yhdelle niis-
tä neljästä läntisestä ristiretkestä, jotka suuntautuivat Pyhälle maalle (ks. esim.
Pickens 1978: 54). Ristiretkiliikkeellä tarkoitetaan kristittyjen uskonnollista invaa-
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siota, joka suuntautui nykyisen Lähi-Idän alueelle alkaen 1000-luvulta (ks. esim. 
Berend 2006: 200). 

Myös Kaukaisen rakkauden Pyhiinvaeltajaa voidaan tulkita ristiretkikonteks-
tissa, vaikka häntä ei voidakaan liittää mihinkään yksittäiseen ristiretkeen tai py-
hiinvaellukseen. Oopperan toisessa kohtauksessa (I/2) kuvaillaan henkilö, joka on 
juuri saapunut Blayaan Jaufré Rudelin hoviin. Libreton mukaan hän on ”vaikut-
tavan näköinen mies”, joka tulee sisään ”nojaten pyhiinvaeltajan sauvaan, yllään 
pitkä hihaton kaapu” (Maalouf 2004: 6). Hän on juuri palannut ”meren tuolta 
puolen” (emt.: 6–7). Esittelykohtauksensa (I/2) jälkeen tämä vaikuttavan näköinen 
mies nähdään oopperan kaikissa näytöksissä. Toisessa näytöksessä hänet nähdään 
jälleen Tripolissa (II/1, II/2), kolmannessa taas Blayassa (III/1). Neljännessä näy-
töksessä hän matkustaa Jaufré Rudelin kanssa kohti Pyhää maata ja Tripolia, jos-
sa viiden näytös tapahtuu. Saariahon oopperassa Pyhiinvaeltaja näin ollen kulkee 
edestakaisin maiden ja kaupunkien, lännen ja idän välillä.

Pyhälle maalle suuntautuneet ristiretket 1000-luvun alussa olivat massiivisia 
operaatioita, joissa suurten sotilasjoukkojen ja hengellisten edustustojen muka-
na saattoi kulkea kokonaisia hoveja palvelusväkineen (ks. esim. Lehmijoki-Gard-
ner 2002: 178). Esimerkiksi Ranskan kuningas Ludwig VII:n johtamalle toiselle 
ristiretkelle osallistui myös hänen vaimonsa kuningatar Eleonora Akvitanialai-
nen seurueineen (Pickens 1978: 3). Ristiretkiaatteen voimaa kuvaa hyvin se, että 
kuten Berend (2006: 200) toteaa, retkille otettiin mukaan jopa kuolevia. 

Ristiretkille osallistuneet pyhiinvaeltajat olivat maallikkoja erotuksena retkien 
sotilaallisesta siivestä, johon lukeutuivat esimerkiksi erilaisten munkkijärjestöjen 
perustamat sotilassääntökunnat. Näitä sotilassääntökuntia olivat esimerkiksi jo-
haniitat ja temppeliherrat. (Lehmijoki-Gardner 2002: 179–194.) Nämä hengelliset 
ritarit eli sotivat munkit huolehtivat pyhiinvaeltajien turvallisuudesta Lähi-Idäs-
sä (emt.: 179). Ajan myötä esimerkiksi temppeliherrajärjestö vaurastui ja kasvatti 
vaikutusvaltaansa, mikä sai Ranskan kuningas Philip IV Kauniin aloittamaan jäse-
nistön vainon 1300-luvun alussa (emt.: 191). Toisaalta eurooppalaisten hallitsijoi-
den ja ruhtinaiden johdolla Pyhään maahan vaelsi myös sotajoukkoja, joiden yti-
men muodostivat niin kutsutut ristiritarit, jotka olivat maallisia ritareita.209 Ajatus 
ristiretkelle lähtemisestä sinetöitiin vuonna 1095, jolloin paavi Urbanus II julisti 
ensimmäisen ristiretken käynnistyneeksi. Ristiretket miellettiin tuolloin Jerusale-
miin suuntautuneen pyhiinvaelluksen ja muslimien vastaisen taistelun yhdistel-
mäksi. (Emt.: 178.)

Oopperassa Kaukainen rakkaus ristiretkien kristillinen motiivi näyttäytyy 
Pyhiinvaeltajan kautta. Pyhiinvaeltaja haluaa nähdä Pyhän maan eli Kristuk-
sen synnyinseudun (Maalouf 2004: 10) sekä näin ollen pyhiinvaellusaatteen

209 Jan Guillou (2001) kuvaa historiallisen trilogiansa toisessa osassa Temppeliherra ristiretkiä 
yhden temppeliherran, fi ktiivisen Arn Magnussonin näkökulmasta. Romaanissa Skandinaviasta 
lähtöisin oleva Magnusson kohoaa korkeaan asemaan ritarijärjestössä.
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mukaisesti samastua matkan aiheuttamia vaivoja kohdatessaan Kristuksen kärsi-
mykseen. Ristiritarin rooliin puolestaan viittaa muun muassa Jaufrén Pyhiinvael-
tajalle neljännessä näytöksessä esittämä kysymys (IV/3), jossa hän pohtii, aavistaa-
ko kaukainen nainen hänen ”ottaneen ristin” (emt.: 23) eli ryhtyneen ristiritariksi. 
Oopperan lopussa Clémence puolestaan tivaa Jumalalta, rankaisiko tämä Jaufréa, 
koska motiivi ristiretkelle oli naisen tapaaminen eikä pyhiinvaellus (emt.: 31). 

Historiallisen Jaufré Rudelin elämästä kertova vida (ks. luku 1; luku 4.1.3) esit-
telee tarinan, jonka mukaan Jaufré lähti pyhiinvaellukselle nimenomaan tavatak-
seen tuntemattoman naisen. Tätä näkemystä toistaa myös Kaukaisen rakkauden 
libretto. On kuitenkin epätodennäköistä, että historiallinen Jaufré olisi lähtenyt 
ristiretkelle samasta syystä. Pikemminkin näyttää siltä, että Jaufrén yhteiskunnal-
linen asema linnanherrana ja ritarina pakotti hänet liittymään jo aiemmin mai-
nitun lordinsa, Angoulemen kreivin joukkoihin (Pickens 1978: 2). Kuten libretto 
esittää, liittyminen ristiretkijoukkoihin tarjosi Jaufré Rudelille tavan matkustaa 
itään suhteellisen turvallisesti (ks. myös Berend 2006: 200).

Kaukaisessa rakkaudessa Pyhiinvaeltajan hahmon voidaan sen sijaan libreton 
perusteella ajatella olevan yksi niistä tuhansista maallikoista, jotka matkustivat ris-
tiretkien hengellisen sanoman velvoittamana. Oopperassa Pyhiinvaeltaja on kul-
kenut Välimeren poikki jopa useaan otteeseen. Hän perustelee Clémencelle mat-
kustamisensa syitä toisessa näytöksessä (II/1):

Mutta minun oli kuljettava meren toiselle puolen,
lähdettävä näkemään omin silmin Idän salatut ihmeet, 
Konstantinopoli, Babylon, Antiokia […] 

(Maalouf 2004: 9).

Tärkeintä Pyhiinvaeltajalle on kuitenkin vierailla Pyhällä maalla (Maalouf 2004: 
10), sillä libretossa Maalouf painottaa Pyhän maan näkemisen merkitystä sekä 
siihen liittyvää uskonnollista motiivia toistamalla sanaa surtout (tietysti).210 Py-
hiinvaeltaja haluaa nähdä Vapahtajansa synnyinmaan, ja matkustaminen on 
vain sen seurausta. Tämä halu on merkinnyt Pyhiinvaeltajalle myös henkilö-
kohtausta uhrausta, sillä matkojensa vuoksi hän on joutunut jättämään taak-
seen ”rakkaimpansa” (emt.: 9). Ensimmäisessä keskustelussa Clémencen kans-
sa paljastuu (II/1), että Pyhiinvaeltaja on tulossa Blayasta211, Akvitaniasta ja 
astunut laivaan Marseillessa (emt.: 9). Pyhiinvaeltajan kotipaikkaa ei libretossa 
kuitenkaan mainita, vaikka hänen matkoistaan kerrotaan. Hänen omien sano-
jensa mukaan Jaufrén kanssa tehty purjehdus on ”kymmenes tai kahdestoista”

210 Tämä toistaminen kuitenkin puuttuu Jukka Havun tekemästä oopperan suomennoksesta. 
”Et il fallait surtout surtout que je connaisse la Terre Sainte” (Maalouf 2004: 10). Kursivointi 
kirjoittajan. 
211 Jukka Havu kääntää un petit bourg -ilmaisun ”pienestä kauppalasta” (Maalouf 2004: 9). Kyse 
on kuitenkin Jaufrén suvun hallitsemasta Blayan linnasta ja sitä ympäröivästä kylästä. 
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(emt.: 20). Libretosta käy myös ilmi, että Pyhiinvaeltaja kulkee maasta ja kaupun-
gista toiseen, vie viestejä sekä toimii muutenkin tiedonvälittäjänä (emt.: 23). En-
nen kaikkea hän kuitenkin etsii matkoiltaan rauhaa sielulleen. Levoton Pyhiinva-
eltaja purjehtii eri maiden välillä löytääkseen sovituksen syntiin, jota libretossa ei 
kerrota.

5.2 Pyhiinvaeltaja viestinviejänä ja Jaufrén laulu

Pyhiinvaeltajalla ei ole Saariahon oopperassa selkeää identiteettiä, tai hänen iden-
titeettinsä rakentuu ainoastaan hänen tehtävänsä kautta. Yleisemmin pyhiinvael-
tajan tehtävää voi luonnehtia pyrkimykseksi tai etsinnäksi, joka kuten Jorgensen 
(2006: 19) toteaa, on salattu ja pyhä. Sen toteuttamiseksi pyhiinvaeltaja joutuu 
kohtaamaan vaaroja ja epämukavuutta (emt.: 19). Samaan tapaan kuin Wagnerin 
Parsifal, joka jatkaa Graalin tavoittelua monituhatvuotisessa kerrontaperinteessä, 
myös Kaukaisen rakkauden Pyhiinvaeltaja pyrkii toteuttamaan tehtävää, joka on 
hänelle libreton mukaan langennut: hänen on  saatettava yhteen meren vastakkai-
silla rannoilla asuvat rakastavaiset (Maalouf 2004). 

Pyhiinvaeltaja on myös musiikillisten viestien välittäjä. Merkittävin oopperassa 
viety viesti on Jaufrén laulu, historiallisen Jaufré Rudelin kirjoittama Lanquan li 
jorn -laulu, jonka Pyhiinvaeltaja laulaa sen vastaanottajalle, kreivitär Clémencel-
le (II/2). Pyhiinvaeltajan sonorisen identiteetin näkökulmasta tämä henkilöhah-
moon liittyvä, tärkein musiikillinen kokonaisuus ei kuitenkaan ole hahmon omaa 
musiikkia. Esittäessään trubaduurin musiikillisen tervehdyksen kreivittärelle Py-
hiinvaeltaja laulaa nimenomaan Jaufré Rudelin musiikkia. Samoin kuin edellä 
mainittu, Pyhiinvaeltajan sonoriseen identiteettiin sisältyvä henkilöityneen mu-
siikin puute myös henkilöhahmon aiemmin mainittu erisnimettömyys korostavat 
Pyhiinvaeltajan hahmon persoonattomuutta ja määrittymistä ainoastaan tehtä-
vänsä kautta. Samalla tämäkin ominaisuus rakentaa hänen hahmoonsa liittyvää 
välitilan trooppia.

Jaufrén laulu liittyy jollain tavalla oopperan kaikkiin henkilöhahmoihin. Sitä 
käsitellään tässä yhteydessä sen vuoksi, että Pyhiinvaeltaja on henkilö, joka esittää 
laulun kreivittärelle. Laulu kuullaan Pyhiinvaeltajan esityksenä oopperan toisen 
näytöksen toisessa kohtauksessa, joka sekin on nimeltään Kaukainen rakkaus (II/2). 
Laulu on yksi oopperan temaattisesti merkittävistä kulminaatioista, sillä siinä ker-
rotaan eksplisiittisesti kaukaisesta rakkaudesta sellaisena kuin se hovirakkauden ja 
historiallisen Jaufré Rudelin konteksteissa esiintyy (ks. luku 4.1.4). Pyhiinvaeltaja 
laulaa Clémencelle trubaduurin laulusta toisen, viidennen ja seitsemännen säkeis-
tön (Saariaho 2000a: 113–127; tahdit 374–511). Näissä säkeistöissä todetaan, että 
ainoastaan kaukaa rakastaminen on todellista rakkautta (Maalouf 2004: 12–13) 
(ks. myös liite 2). Clémence jatkaa laulua vielä myöhemmin oopperan kolmannes-
sa näytöksessä, Tripolissa, rannalla (III/2).

Kuten aiemmin on todettu, Jaufrén laulun vokaalitekstuuri mukailee histo-
riallisen trubaduurin Lanquan li jorn -laulun melodiaa (ks. luku 3.3.2.). Siihen 
on kirjoitettu runsaasti trioli- tai kvintolirakenteisia melismoja, glissandoja sekä 
trillejä. Laulu etenee rauhallisessa 3/4-tahtilajissa (esitysmerkintä on sempre molto 
espressivo, passionato, dolce), mikä poikkeaa oopperan muusta, pääsääntöisesti tah-
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Jaufrén laulun yhteyteen on kirjoitettu 3/4-tahtilajissa säännöllisesti toistuvia kvart-
ti- ja kvintti-intervalleja, jotka soitetaan kuitenkin tässä tilanteessa viuluilla ja alt-
toviuluilla (ks. nuottiesimerkki 43) ja toteutetaan sul ponticello -soittotekniikalla. 
Syntyvä arkaainen sointikuva viittaa Jaufré Rudelin yhteydessä oopperan alussa 
libretossa (Maalouf 2004: 4) esiteltyyn, historiallista vielle-instrumenttia muistutta-
vaan soittimeen. Samoin kuin oopperassa esitetään, että Jaufré Rudelin instrumentti 
on luuttu (jolloin merkitsijä on harppu ja merkitty luuttu) (ks. luku 4.2.2), edellä 
mainittua toista trubaduuritopoksen merkittyä kutsutaan vielleksi (merkitsijöitä 
ovat tällöin viulu- ja alttoviulutekstuurissa esiintyvät puhtaat intervallit) (ks. luku 
4.2.4). Tämä soitin on oopperassa nimenomaan Pyhiinvaeltajan instrumentti, jolla 
hänen voi ajatella säestävän itseään laulua esittäessään. Kuten on aiemmin todettu, 
Saariahon oopperasta hahmottuu kaksi erillistä instrumenttia, joista molemmat toi-
mivat trubaduuritopoksen merkittyinä. 

tilajeiltaan jatkuvasti vaihtuvasta materiaalista. Laulua kannattelevat yhtäältä nais-
kuoron pitkät, staattiset ja samana toistuvat sävelet, joihin kuoro poimii laulun 
sanoista yksittäisiä foneemeja. Kuoro toteuttaa tällöin semioottista funktiotaan 
(ks. luku 2.3.4). Paikoin kaksiäänisen naiskuoron vokaalitekstuuriin muodostuu 
myös selkeästi erottuvia terssiharmonioita. Laulun lähes koraalimaista tyyliä sekä 
harrasta tunnelmaa korostaa myös pidätysten käyttö (ks. nuottiesimerkki 43). 

Nuottiesimerkki 43. Jaufrén laulun vokaalitekstuuria Lanquan li jorn -runon seitsemännen säkeis-
tön alku (Saariaho 2000a: 122; tahdit 672–677).

�
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Pyhiinvaeltajan esittämän Jaufrén laulun alkaessa myös oopperaan sisältyvän 
esiäänitetyn materiaalin osuus sointikuvassa voimistuu. Tahtia ennen Pyhiin-
vaeltajan ensimmäistä repliikkiä esitysohjeessa todetaan, että ”tästä eteenpäin 
aina toisen näytöksen loppuun elektroninen osuus on todella läsnä täyttäen il-
man kuiskauksilla sekä muilla konkreettisilla luonnonäänillä, joita on muunnettu 
resonanssisuotimella” (Saariaho 2000a: 113; tahti 673; esiäänitetty jakso numero 
23). Vaikka laulun aikana kuullaan konkreettista materiaalia, akusmaattinen ma-
teriaali saa enemmän painoa. Nimenomaan akusmaattinen, mihinkään näkyvään 
kontekstiin kiinnittymätön materiaali alleviivaa Jaufrén laulun ajatusta: rakkaus 
on kaukana ja saavuttamaton.

Kuten on aiemmin todettu, trubaduurimusiikin esityskäytännön muistinvarai-
suuteen liittyi se, että esitetyt kappaleet saattoivat muuntua esitystilanteessa (ks. 
esim. van der Werf 1984: 3). Tähän viittaa myös libreton yksityiskohta, joka liit-
tyy Pyhiinvaeltajan huonoon muistiin (Maalouf 2004: 12). Pyhiinvaeltaja kertoo 
omien sanojensa mukaan laulaneensa ”sinne päin” (emt.: 17) esittäessään laulua 
Clémencelle. Kaukaisessa rakkaudessa ilmaisun voi ajatella liittyvän siihen, että Py-
hiinvaeltaja tietää Jaufrén olevan tunnustettu lauluntekijä ja on myös kuullut tru-
baduurin esittävän itse laulujaan. Pyhiinvaeltajalla on siis tässä tilanteessa mieles-
sään laulun alkuperäinen muoto ja hän tietää laulaneensa Clémencelle kehnosti. 

Toisaalta Pyhiinvaeltajan ”sinne päin” -kommenttia voidaan tarkastella myös 
taiteilijan narsismin kuvauksena. Pyhiinvaeltajan tunnustus, että hän oli ”hyräillyt 
sinne päin”, laukaisee Jaufréssa sokean raivon (Maalouf 2004: 17), koska Pyhiin-
vaeltaja ei ole tulkinnut lauluja riittävällä ammattitaidolla. Myös Jaufrén matka 
voidaan tulkita tästä näkökulmasta. Trubaduuri lähtee matkalle, koska hän haluaa 
varmistaa laulujensa oikeellisuuden esittämällä ne itse!  Jos taas on uskominen Peter 
Sellarsin tekemää ja Sanna Iitin (2002: 12) kannattamaa tulkintaa, jonka mukaan 
Pyhiinvaeltaja todellisuudessa rakastaa Clémencea, ”sinne päin” -laulaminen voi 
johtua hämmennyksestä, jonka valtaan Pyhiinvaeltaja joutuu naisen kohdatessaan. 
Pyhiinvaeltajan ”sinne päin” -repliikissä voidaan näin ollen ajatella kulminoituvan 
tietty trubaduurimusiikille tyypillinen piirre: koska musiikki ei perustunut notaa-
tioon vaan välittyi kuulonvaraisesti, kulkiessaan trubaduurilta toiselle laulujen me-
lodiat saattoivat muuttua suuresti (ks. 4.1.4).

5.3 Pyhiinvaeltajan välittäjänroolit: travesti, enkeli ja Hermes 

Saariahon Kaukaista rakkautta varten tekemistä ennakkosuunnitelmista paljastuu, 
että säveltäjä halusi oopperaansa aluksi viisi henkilöhahmoa (Grange 1996). Sama 
käy ilmi myös  28. joulukuuta 1997 päivätystä luonnoksesta (Saariaho 1995–1999). 
Luonnoksen (emt.) mukaan mukana olivat alusta asti mies- ja naisäänelle suun-
nitellut pääroolit: Jaufré, Bertrand, Comtesse sekä Confi dente. Lisäksi mukana oli 
kolme muuta roolia, jolloin henkilöjako muistutti Figaron häiden pääroolien jakoa 
(ks. myös Iitti 2002; Hautsalo 2003a). Tämänkaltainen roolijako esimerkiksi Mo-
zartin oopperoissa perustuu säätyjen mukaiseen jaotteluun. Kaukaisen rakkauden 
luonnoksissa parit muodostuivat aatelisten Jaufrén ja Clémencen sekä alempisää-
tyisten Jaufrén toverin, Bertrandin ja naispuolisen hovineidon välillä (Saariaho 
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1995–1999).212 Saariaho oli ajatellut Pyhiinvaeltajan roolin alun perin bassolaula-
jalle, mutta lopullisessa versioissa se on kirjoitettu mezzosopraanolle. Henkilöiden 
määrän supistuttua kolmeksi Saariaho yhdisti mies- ja naispuoliset palvelijahah-
mot Pyhiinvaeltajaksi. 

Roolijako partituurin kansilehdellä kertoo, että Pyhiinvaeltaja on sukupuolel-
taan mies, Le Pèlerin. Rooli on kuitenkin sävelletty mezzosopraanolle, keskikor-
kealle naisäänelle, joten se on niin sanottu travesti213 eli housurooli, jossa nainen 
laulaa miehen roolin. Travestia on oopperataiteessa käytetty genren synnystä saak-
ka,214 joten sitä voi luonnehtia oopperataiteen oopperamaisimmaksi eli sille erityi-
sen tyypilliseksi elementiksi (ks. esim. André 2006). Pyhiinvaeltajasta on karsittu 
kaikki sukupuoleen viittaavat tunnusmerkit, joten metaforisesti ajateltuna tämä 
hahmo on sekä mies että nainen, toisin sanoen androgyyni.215 

Travestirooleissa manifestoituva, sukupuolettomuuteen viittaava androgynia 
on sukua myös kristilliselle enkelille. Valliuksen ja Tuomalan (2005) mukaan sii-
vekäs enkeli tai enkelin tapainen hahmo on ollut tunnettu kaikissa antiikin kult-
tuuripiireissä. Hahmo oli jumalten lähettiläs ja sanansaattaja, kuten esimerkiksi 
kreikkalaisten Hermes. Raamatussa enkeleitä esiintyy niin Vanhassa kuin Uudes-
sakin testamentissa. Ne ovat ylimaallisia olentoja, palvelevia henkiä, sanansaatta-
jia ja vahvoja sankareita, joilla on moninaisia tehtäviä. Varhaiskristillisenä aikana 
enkelit olivat siivettömiä, mutta erilaiset antiikin siivekkäät jumalolennot alkoivat 
pian vaikuttaa myös kristittyjen enkelikäsityksiin. (Vallius & Tuomala 2005.)

Kaukaisen rakkauden Pyhiinvaeltaja muistuttaa ensinnäkin edellä mainittua 
Raamatun enkeliä, tarkemmin sanottuna suojelusenkeliä: hän suojelee ja aut-
taa Jaufréa merimatkalla. Myös libretossa viitataan hänen enkelinstatukseen-
sa, ja lisäksi hän itse tuo esiin enkelinominaisuuksiaan. Pyhiinvaeltaja toteaa: 
”Toiset väittävät, että enkelit kuiskaavat tuulten vietäviksi ihmisten salaisuudet…” 
(Maalouf 2004: 23). Siirtyessään paikasta toiseen Pyhiinvaeltaja ilmestyy enkelin 
tavoin vuoroin Jaufrélle, vuoroin Clémencelle.216 

Pyhiinvaeltajan kaltainen enkelihahmo esiintyy myös Olivier Messiaenin Pyhä 
Fransiskus Assisilainen -oopperassa. Assisilaisen Enkeli on sopraanolle kirjoitet-
tu housurooli, jonka yhteydessä säveltäjä on kuitenkin itse käyttänyt le-artik-

212 Mozartilla kreivi ja kreivitär sekä Figaro ja Susanna; wagnerilaisittain Tristan ja Isolde sekä 
Kurwenal ja Brangäne.
213 Italian kielessä travesti tarkoittaa myös naamioleikkiä, jota leikitään housurooleja käyttävissä 
oopperateoksissa, kuten Figaron häissä. Don Giovannissa pukuja kuitenkin vaihdetaan saman 
sukupuolen kesken (esim. Don Giovanni vaihtaa asua Leporellon kanssa).
214 Tunnetuin travesti on Cherubino Mozartin Figaron häissä (1785–1786). Myös Gluckin Or-
feus ja Eurydiken (1762) Orfeus-hahmo on kirjoitettu mezzosopraanolle, kuten myös Richard 
Sraussin Ruusuritarin Octavian. Vastaavia rooleja on kirjoitettu myös nykyoopperoihin. Mikko 
Heiniön kirkko-oopperassa Riddaren och draken (2000) housurooliksi mezzosopraanolle on kir-
joitettu Görän Sköldin hahmo. 
215 Nattiez (1993b) on tulkinnut Wagnerin oopperoita androgyyni-käsitteen kautta, mikä on eri-
koista sikäli, että Wagnerin tuotannossa androgyyni-hahmot ovat harvinaisia. Parsifalissa nuor-
ten aseenkantajien rooleja on kuitenkin kirjoitettu travesteiksi. 
216 Kalevi Ahon (www.fi mic.fi /heiniö) mukaan myös Heiniön kirkko-oopperan androgyynihah-
mo, Göran Sköld on itse asiassa sukupuoleton, enkelin kaltainen hahmo.



144

kelia (Bruhn 2003: 369). Assisilaisessa Enkelin tehtävä on erilainen kuin Kaukaisen 
rakkauden Pyhiinvaeltaja-enkelillä: edellä mainittu ei puutu ”maallisiin asioihin”, 
kuten ihmisten välisiin suhteisiin. Sen sijaan hän lohduttaa spitaalista, ilmestyy 
munkeille vaeltajan asussa testaten heidän uskoaan sekä soittaa Fransiskukselle 
taivaallista musiikkia esimakuna tulevasta, kuoleman jälkeisestä elämästä. Lisäksi 
Enkeli ilmestyy Fransiskukselle tämän kuolinvuoteella oopperan lopussa (Messia-
en 1999: 157). Messiaenin enkeliin liittyy myös paradoksi: hän tuottaa ihmiskorvi-
en kannalta vain meteliä soittaessaan tuonpuoleista taivasmusiikkia (toteutetaan 
ondes martenot -instrumentilla).

Pyhiinvaeltajan epäonnistuttua välittäjäntehtävässään Kaukaisen rakkauden lo-
pussa libretossa viitataan toistamiseen Pyhiinvaeltajan enkelinstatukseen (Maalouf 
2004: 32). Viittauksen sävy on kuitenkin muuttunut. Pyhiinvaeltajasta kerrotaan, 
että hän ”menee pois kuten langennut enkeli tai jää liikkumattomaksi suolapatsaan 
kaltaisena”217 (emt.: 32). Molemmat ilmaukset viittaavat Vanhaan Testamenttiin. 
Langenneelle enkelille on länsimaisessa kulttuurissa annettu monia nimiä. Kuten 
Hämeen-Anttila ja Hämeen-Anttila (2007: 250) toteavat, Lucifer on hahmo, joka 
on ollut ennen pahuuttaan hyvä. Hän on siis enkeli, joka suljettiin Jumalan valta-
kunnan ulkopuolelle, koska hän epäonnistui hänelle varattujen tehtävien hoidos-
sa. Toisaalta Danten Jumalaisessa näytelmässään kuvailemassa helvetissä Lucifer 
piinaa ihmiskunnan syntisimpiä yksilöitä, kuten Judas Iskariotia (Hämeen-Anttila 
& Hämeen-Anttila 2007: 77–78). Lucifer näyttäytyy myös Kaukaisessa rakkaudessa 
saatanallisen statuksensa kautta, tosin Danten Luciferia vaatimattomampana: Lu-
ciferiin rinnastuva Pyhiinvaeltaja houkuttelee Jaufrén pois ideaalisesta ja puhtaasta 
maailmasta (rakkauslaulujen säveltäminen) ruumiillisuuden ja synnin maailmaan 
(todellisen naisen kohtaaminen).

Kuten aiemmin on todettu, Pyhiinvaeltajan hahmoon kuuluu myös Jaufrén 
laulun tulkitseminen Clémencelle. Clémencen esittäessä Pyhiinvaeltajalle ky-
symyksiä Jaufrén laulujen sisällöstä, tämä vastaa Jaufrén sanovan ”samaa mitä 
kaikki runoilijat, että olette kaunis ja hän rakastaa teitä” (Maalouf 2004: 12).
Lisäksi Jaufré sanoo, ”että te olette kaukainen tähti ja että hän kaipaa teitä vail-
la toivoa vastarakkaudesta” (emt.: 12). Näin ollen Pyhiinvaeltajan hahmon alta
paljastuu vielä kuva mytologian Hermeksestä, jumalten valontuojasta ja sanan-
saattajasta (ks. myös Seebass 2003: 73). 

217 Kursivointi kirjoittajan.
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5.4 Pyhiinvaeltajan sonorinen identiteetti ja motiivi 

Pyhiinvaeltajan sonorista identiteettiä määrittää ennen kaikkea motiivi, jota kut-
sutaan tässä tutkimuksessa Pyhiinvaeltajan motiiviksi. Pyhiinvaeltajan motiivi 
voidaan ajatella johtoaiheena, sillä se esiintyy, kuten Heiniö (1989: 81–82) joh-
toaiheeseen yleisemmin liittyen toteaa, toistuvana ja tietyissä kohdin toistuvana. 
Kaukaisessa rakkaudessa tämä tarkoittaa, että Pyhiinvaeltajan motiivi ilmoittaa 
säännönmukaisesti hahmon sisääntulon tai viittauksen tähän.218 Oopperan mui-
hin henkilöhahmoihin ei liity vastaavantyyppistä, yhtä yksiselitteistä motiivia. Li-
säksi Pyhiinvaeltajan sonorista identiteettiä määrittää mikrointervallisuus ooppe-
ran muita henkilöhahmoja enemmän.

Kaukaisessa rakkaudessa Saariahon tuotannossaan paljon käyttämällä huilul-
la on useita funktioita,219 mutta erityisen merkityksellinen se on edellä mainitun 
Pyhiinvaeltajan motiivin muodostajana. Partituurin instrumentaatio-ohjeen mu-
kaan teoksessa tarvitaan kaiken kaikkiaan neljä huilua, joista kakkoshuilu soittaa 
myös alttohuilua, kolmoshuilu pikkoloa sekä neljäs molempia edellä mainittuja. 

Pyhiinvaeltajan motiivi on huilujen vuoksi helposti tunnistettavissa. Motiivi 
koostuu kahdesta ”blokista”, niin kutsutuista huilu- ja jousiblokeista, jotka on si-
joitettu viivastolle päällekkäin sekä konkreettisesta, luontoelementtejä sisältävästä 
esiäänitetystä jaksosta (nro 10) (Saariaho 2000a: 43: tahdit 320–328). Huilublokki 
rakentuu neljän huilun muodostamasta laskevasta melodialinjasta, joka alkaa pik-
kolon kolmiviivaisesta d-sävelestä ja päättyy alttohuilun yksiviivaiseen cis-säveleen 
(emt.: 43; tahdit 323–328). Tämän blokin määräävin luonteenpiirre on sen laskeva, 
alaspäinen suuntaus. Motiivin jousiblokki puolestaan muodostuu jousista koostu-
vasta, ylöspäisestä liikkeestä, ”vastavoimasta” (emt.: 43; tahdit 320–328). Motiivin 
tumma pohjasävy syntyy bassorummusta; triangeli ja crotales taas ovat sointivä-
reiltään kirkkaita. Jousien tekstuuriin liittyvät myös esitysohjeet senza vibrato (il-
man vibratoa) ja sul tasto (otelaudan päältä). Lisäksi osa jousiblokin sävelistä soi-
tetaan mikrointervalleja hyödyntäen luonnollisen ja korotetun tai luonnollisen ja 
alennetun sävelen välistä, toisin sanoen neljäsosa-säveltasoilta. Myös esiäänitettyyn 
materiaaliin sisältyy motiiviin liittyvä osuus, joka on merkitty partituuriin PchordJ/
wind/leaves (nro 10) (Saariaho 2000a: 43, tahti 10 alkaen) ja joka koo tuu matalista 
soinneista. Akselilla korkea–matala Pyhiinvaeltajan motiivi levittyy rekisterin koko 
laajuudelle ääripoolien, pikkolon kaksiviivaisen d-sävelen ja kontrabasson suuren 
oktaavin cis-sävelen välille (ks. nuottiesimerkki 44). 

218 Johtoaihetta muistuttaa myös Clémencen sonoriseen identiteettiin liittyviä toistuva, ylöspäi-
nen kvintoliaihe, kuten myös Jaufré Rudelin hahmoon liittyvä harppukvintti. Viimeksi mainitut 
eivät kuitenkaan esiinny samalla tavoin säännönmukaisina kuten Pyhiinvaeltajan motiivi, joten 
niitä ei tässä tutkimuksessa pidetä johtoaiheina.
219 Saariaho on kirjoittanut runsaasti huiluteoksia. Huilu on ollut Saariaholle tärkeä instrument-
ti (ks. Riikonen 2005a, 2005b).
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Toposteorian näkökulmasta vähitellen syntyvää ja haihtuvaa, transitiivista, siirty-
mäluonteista jousiblokkia voi pitää myös musiikillisena ikonina, sillä se jäljittelee 
aallon liikettä (ks. luku 3.4.2). Yhdessä nämä huilu- ja jousiblokit muodostavat no-
taatiossa myös graafi sen sulkeutumista kuvaavan eleen (vrt. avautumisen ele Clé-
mencen kohtausten alkusoitoissa, ks. luku 2.3.2). Tätäkin elettä, kuten Clémencen 
alkusoitoissa esiintyviä eleitä voi kokonaisuutena luonnehtia myös kiilamaiseksi 
(k. luku 2.3.2).

Huilun sointiväriin on yhdistetty valoon liittyviä mielikuvia. Esimerkiksi Vos-
sille (1970) huilusointi on valon musiikillinen vastine. Hänen mukaansa Wagner 
käyttää huilua tuomaan tekstuuriin kirkkautta, ja erityisesti viulujen kanssa yh-
distettynä siitä syntyy kirkas ja valoisa vaikutelma. Sen sijaan huilun matalat ää-
net ovat himmeitä ja verhottuja (emt.: 113–114). Vossia mukaillen voi sanoa, että 
huiluperheessä pikkolon ”valosta” laskeudutaan vähitellen alttohuilun ”himmeään 
ja verhottuun”. Samankaltainen valosta varjoon etenevä liike on nähtävissä myös 
Kaukaisen rakkauden Pyhiinvaeltajan motiivissa, jossa käytetään kaikkia huiluper-
heen soittimia. Jos Pyhiinvaeltajan hahmoa tulkitaan enkelinä, motiiviin sisältyvä 
pikkolo edustaa Pyhiinvaeltajan taivaallista, alttohuilu maallista sonorisen identi-
teetin osaa. Pyhiinvaeltajan motiivissa yhdistyvät näin ollen korkea ja matala sekä 
taivaallinen ja maallinen: enkeli liikkuu Jumalan valosta ihmisen maanpäälliseen 
hämärään. Jos Pyhiinvaeltajan enkelinstatukselle taas annetaan saatanallinen li-
säulottuvuus, kontrabassojen ja esiäänitetyn osuuden matalien sointien voidaan 
tulkita viittaavan helvettiä isännöivään Luciferiin.

Huilut osana Pyhiinvaeltajan sonorista identiteettiä voivat viitata myös lin-
tuun, onhan myös lintutematiikka aihe, johon Saariaho tuotannossaan jatkuvasti 
palaa.220 Traversée-alkusoiton kolmannessa, Pyhiinvaeltajan esittelevässä taiteessa 
pikkolot voidaan ajatella satakielten musiikillisina vastineina (Saariaho 2000a: 
3–4; tahdit 24–28). Satakieli-ikoni esiintyy kuitenkin myös Jaufrén yhteydessä (ks. 
luku 4.2.2). 

Pyhiinvaeltaja astuu näyttämölle oopperan toisessa kohtauksessa (I/2), joka 
on myös saanut nimensä henkilöhahmon mukaan (Pyhiinvaeltaja). Motiivi en-
nakoi Pyhiinvaeltajan repliikkiä ”Kenties häntä ei ole, mutta kenties hän onkin 
olemassa” (Maalouf 2004: 6).  Ensimmäisen esiintymisensä jälkeen motiivi tois-
tuu repliikkien kanssa vuorotellen kolme kertaa, joista viimeisessä motiivi on 
hieman muuntunut, mutta silti tunnistettava.221 Ensimmäisen kerran motiivi 
kuullaan kuitenkin jo alkusoiton lopussa, jossa se toimii ensimmäiseen näytök-
seen (I/1) johdattavana eleenä (Saariaho 2000a: 15–16; tahdit 83–88). Tässä yh-
teydessä motiivi on kuitenkin liitetty Jaufrén sisääntuloon eikä Pyhiinvaeltajaan, 
joka saapuu näyttämölle vasta myöhemmin, seuraavassa kohtauksessa (I/2).

220 Ks. esimerkiksi huilukonsertto Aile du songe (Unen siipi, 2001) tai soolohuiluteos Laconisme 
de l’aile (Siiven alakulo, 1983) (ks. myös Iitti 2005: 136–137).
221 Pyhiinvaeltajan aihe esiintyy kuitenkin muunneltuna oopperan viidennessä näytöksessä. 
Tästä muunnelmasta lisää myöhemmin.
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Pyhiinvaeltajan motiivista hahmottuu kuulonvaraisesti selkeimmin sen edellä 
mainittu huilublokki, tai voi jopa sanoa, että se ei voi olla erottumatta. Se tois-
tuu itsepintaisesti läpi koko oopperan. Muuntumattomuuden voi tulkita liittyvän 
hahmon musiikilliseen epäitsenäisyyteen, metaforisuuteen sekä enkelistatukseen: 
Pyhiinvaeltaja määrittyy tehtävänsä, viestinviejän statuksen kautta, ei lihaa ja verta 
oleva hahmona. Tässä hahmossa ei myöskään tapahdu esimerkiksi samankaltaista 
psyykkistä kehittymistä kuin muissa päähenkilöissä. Pyhiinvaeltajan muuttumat-
tomuus näyttäytyykin enkelin jumalallisuutena, ei-inhimillisyytenä ja taivaallise-
na staattisuutena. 

Pyhiinvaeltajan transparenssista on puolestaan osoituksena se, että hän voi 
luovuttaa pois vokaalisen tilansa. Tämä tapahtuu Pyhiinvaeltajan kuunnellessa 
Clémencen ikävöintiä kotimaahan (II/1) (Saariaho 2000a: 84; tahdit 121–123) 
dialogissa, jossa Clémence on vajonnut osittain muistoihinsa (Maalouf 2004: 10). 
Pyhiinvaeltajan vokaalilinja muuttuu puheeksi heidän tekstuuriensa osuessa pääl-
lekkäin (ks. nuottiesimerkki 22). Tämä väistöliike on mahdollista tulkita myös 
eleenä, jolla Pyhiinvaeltaja osoittaa sosiaalisen asemansa kreivittären alapuolella. 
Samankaltainen identiteetin läpinäkyvyys sisältyy Pyhiinvaeltajan hahmoon liit-
tyviin, esiäänitettyyn materiaaliin sisältyviin sointuihin. Ne yhdistyvät Jaufrén tai 
Clémencen sointuihin riippuen siitä, kenen luona Pyhiinvaeltaja kulloinkin on 
(Battier ja Nouno 2003: 54). Näin ollen Pyhiinvaeltajan hahmo identifi oituu aino-
astaan motiivinsa kautta.

5.4.1 Pyhiinvaeltaja kuoleman sanansaattajana

Kuten aiemmin on todettu, Pyhiinvaeltaja on oopperan kolmas henkilöhahmo 
ja osapuoli. Tätä kolmannen osapuolen statusta voi tarkastella myös oopperahis-
toriassa esiintyvien perinteisten henkilösuhteiden sekä toisaalta hovirakkauden 
käytäntöjen kautta. Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi Tristanissa edellä mai-
nitut ovat osittain päällekkäisiä, sillä esimerkiksi Tristanin henkilöitä määrittävät 
myös hovirakkauden käytännöt.222

Rakastavaisten auttajana Pyhiinvaeltaja voidaan rinnastaa oopperassa usein 
esiintyvään kamaripalvelijattareen tai hovineitoon, jonka tehtävänä oli aatelis-

222 Wagner löysi aiheensa trubaduurioopperoihinsa 1800-luvun alkupuolella muodissa olleesta 
keskiajan kirjallisuudesta (ks. esim. Scruton 2004: 8). Samoista lähteistä ovat peräisin myös Lo-
hengrinin ja Tristanin tarinat. Trubaduureihin viittaa myös säveltäjän oopperoihinsa omaksuma 
rakkauskäsitys (Spencer 2001: 166), jonka mukaan rakkaudessa toimitaan ennalta määritellyn 
koodiston mukaan.  Trubaduurin kuului toisin sanoen palvoa ja ylistää herransa vaimoa, jolloin 
rakkauden kohde oli nähtävä idealistisessa valossa ja saavuttamattomana. Trubaduurien edellä 
mainittu, kirjallisuudessa hovirakkaudeksi kutsuttu rakkauden muoto on selvimmin nähtävissä 
Tristanissa. Scrutonin (2004: 15–17) mukaan Wagner omaksui Tristaniin hovirakkauden sisältä-
män rakkauskäsityksen, jota oopperan päähenkilöiden, Tristanin ja Isolden hahmot noudattavat. 
Isolde on Tristanin rakkauden kohteena saavuttamaton, sillä prinsessa on naimisissa toisen mie-
hen, yhteisön arvohierarkiassa Tristania korkeammassa asemassa olevan miehen kanssa.
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naisen palveleminen. Myös hovissa elävällä domnalla saattoi olla palvelija, joka esi-
merkiksi toimitti perille salaisia viestejä. Tämänkaltaista palvelijaa voidaan nimit-
tää ranskankielisellä termillä confi dente, luotettu naispuolinen apuri. Tristanissa 
kuningatar Isolden uskottu hovinainen on Brängene, jonka tehtävänä on seura-
ta emäntäänsä tämän uuteen kotimaahan.223 Brangäne myös valvoo yöllä pitäen 
vahtia oopperan toisen näytöksen suuressa rakkauskohtauksessa, jossa Tristan ja 
Isolde vihdoin tapaavat. Suojelijahahmolla on myös vastavoimansa, niin kutsuttu 
petturihahmo (ransk. losengier), joka Wagnerin oopperassa on Melot, Tristanin 
näennäinen ystävä. Melot ilmiantaa rakastavaiset Isolden puolisolle, Markelle. 

Vaikka Kaukaisessa rakkaudessa ei esiinny varsinaista, jatkuvasti rakastavaisia 
vaanivaa petturia, eräs libreton yksityiskohta kuvaa hovirakkauteen sisältyvää pet-
turuuden näkökulmaa. ”Pahojen kielten kertomaan” juoruun viitataan oopperan 
kolmannessa näytöksessä (III/1) ilmauksella bouche malveillante, joka käännökse-
nä kuitenkin menettää referenssinsä petturiajatukseen. Kokonaisuudessaan rep-
liikki kuuluu Havun (2004) kääntämänä seuraavasti: ”Hän [Clémence] olisi saa-
nut tietää sen [että trubaduuri rakastaa tätä] ennemmin tai myöhemmin, vieraan 
suun tökerösti kertomana!” (Maalouf 2004: 16). Tällä repliikillä Pyhiinvaeltaja pe-
rustelee raivostuneelle Jaufrélle, että hän on paljastanut kreivittärelle trubaduurin 
rakkauden. Pyhiinvaeltaja on kuitenkin petturi siinä mielessä, että hän epäonnis-
tuu välittäjätehtävässään; hän ei pysty saattamaan yhteen rakastavaisia. 

Viestintuojan ja välittäjän näkökulmasta Pyhiinvaeltaja viittaa myös arkkien-
keli Gabrieliin, sillä hänkin on viestintuoja ja jumalallinen instrumentti. Gabriel 
toi Marialle viestin, että tämä odottaa lasta (Luuk. 1: 30–38). Toisaalta Gabrielia 
on pidetty myös kuoleman enkelinä. Pyhiinvaeltajassakin on kuoleman lähetti-
lään ominaisuuksia, sillä lemmenviestien jälkeen Pyhiinvaeltaja joutuu viemään 
Clémencelle myös suruviestin: Jaufré on kuolemaisillaan ja häntä kannetaan lin-
noitukseen (V/1) (Maalouf 2004: 25–26). Jos edellä mainittua suruviestiä tarkas-
tellaan Pyhiinvaeltajan välittäjäntehtävän näkökulmasta, hän on epäonnistunut 
toimessaan: Jaufré kuolee ja Clémencelle jää vaihtoehdoksi luostariin meno. Sen 
sijaan, että hän olisi auttanut elämää, Pyhiinvaeltaja kokeekin auttaneensa kuo-
lemaa. Pyhiinvaeltaja toteaa epätoivoisesti omasta tilanteestaan Jaufrén ruumiin 
vierellä: 

Miksi minä, Herrani, 
miksi valitsit minut tähän tehtävään? 
Rannalta toiselle, tuoden viesteihin vastaukset, 
Luulin kutovani 
morsiuspuvun valkoisia lankoja, 
Kun tietämättäni ompelinkin 
käärinliinan kangasta! (Emt.: 32.)

223 Samankaltainen esimerkki löytyy myös Verdin Don Carloksesta. Ranskalainen, Espanjaan 
pakkoavioliitossa naitu Elisabeth on saanut turvakseen hovineidon, joka kuitenkin karkotetaan 
hovista loukkauksena kuningatarta kohtaan. Myös Figaron häiden Susanna palvelee kreivitär Al-
mavivaa mutta on samalla hänen uskottunsa.



151

Wagnerin Ring-tetralogiaa tarkastellessaan Tarasti (1994: 145) löytää kahdentyyp-
pisiä välittömästi henkilöihin liittyviä johtoaiheita: ne joko kuvaavat henkilön 
ominaisuuksia (kvalifi katiiviset motiivit) tai ne määrittelevät henkilön kuvaamalla 
tämän toimintaa myyttisessä universumissa (funktionaaliset motiivit). Jos Pyhiin-
vaeltaja tulkitaan kuoleman sanansaattajana, hänen motiivinsa rinnastuu Tarastin 
funktionaaliseen motiiviin, sillä sen alaspäin suuntautuva hahmo viittaa ensinnä-
kin laskevaan katabasis-topokseen ja sen kautta kuolemaan (ks. luku 4.3.6). Näin 
tulkittuna Pyhiinvaeltajan motiivi vahvistaa hänen rooliaan nimenomaan kuole-
man sanansaattajana, ”Kuoleman enkelinä”.

Pyhiinvaeltajan rooli kuoleman sanansaattajana saa tukea Pyhiinvaeltajan mo-
tiivin lisäksi myös muualta musiikista. Kuten aiemmin on todettu, Pyhiinvaeltajan 
motiivi suuntautuu alaspäin (ks. nuottiesimerkki 44) jolloin se sointivärin näkö-
kulmasta tarkasteltuna laskeutuu pikkolohuilun ”kirkkaudesta” alttohuilun ”tum-
maan ja synkeään” värimaailmaan. Motiivin toisen elementin, jousiblokin sinänsä 
nouseva tendenssi ei vaikuta motiivin kokonaissointiväriin, joka pysyy tummana. 
Pyhiinvaeltajan motiivin kaksi ulottuvuutta, huilublokin rekisterissä alaspäin liik-
kuva tendenssi sekä sen vaaleasta tummaan muuntuva sointiväri viittaavat kuole-
maan ja hautaan, jolloin se näin ollen tukee ajatusta Pyhiinvaeltajasta kuoleman 
sanansaattajana. 

Vaikka Pyhiinvaeltajalla on Kaukaisessa rakkaudessa tärkeä tehtävä, jää hänen 
oma kohtalonsa oopperassa avoimeksi. Tyypillistä Pyhiinvaeltajalle on, että hän 
vain ”ilmestyy”, vuoroin Blayaan, vuoroin Tripoliin. Vaikka libretosta käy ilmi, että 
Pyhiinvaeltajan tehtävään kuuluu meren ylittäminen, hahmolla ei ole konkreettis-
ta alkua eikä loppua, toisin sanoen hänellä ei libreton mukaan ole menneisyyttä 
eikä hänen elämänsä pääty kuolemaan. ”Jähmettyessään suolapatsaaksi” (Maalouf 
2004: 32) Jaufrén kuoltua Pyhiinvaeltaja jää välitilaan224, elämän ja kuoleman vä-
lille. 

224 Välitilan käsite on peräisin feministifi losofi  Luce Irigaraylta (1984), joka viittaa sillä sukupuo-
lieron konkreettisiin ilmentymiin. 
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5.5 Yhteenveto

Myös Pyhiinvaeltajan hahmoa voidaan avata tekstuaalisen otsikkoikkunan kautta, 
jolloin hänen erisnimettömyytensä on tärkeä ohje tulkinnalle. Pyhiinvaeltaja on 
oopperan henkilöistä ainoa, jolla on teoksessa oma johtoaihe. Vaikka tämä Py-
hiinvaeltajan motiiviksi kutsuttu johtoaihe on selkeä ja muuntumaton, oopperan 
libretosta nouseva hahmo ei ole sonoriselta identiteetiltään yksiselitteinen. Oop-
peran libreton mukaan Pyhiinvaeltajan tehtävä on saattaa yhteen kaksi rakastavas-
ta, jolloin hänellä on sanansaattajan tai viestinviejän rooli. Pyhiinvaeltajalla ei ole 
erisnimeä kuten oopperan muilla henkilöillä, vaan häntä kutsutaan yksinkertai-
sesti hänen toimintaansa määrittävällä substantiivilla. Nimen puuttuminen viittaa 
hahmon metaforiseen luonteeseen: hän on ensisijaisesti näkymätön, persoonaton 
välittäjä. Tämä transparenssi on nähtävissä myös Pyhiinvaeltajan musiikissa: sii-
nä kaikuvat mukana vuoroin Jaufrén, vuoroin Clémencen aiheet riippuen siitä, 
kumman alueella Pyhiinvaeltaja välittäjäntehtävässään on. Hänessä voidaan näh-
dä useita enkelihahmoja: hän on suojelusenkeli, langennut enkeli, enkeli Gabriel 
ja kuoleman enkeli. Hän on myös Hermes, viestien viejä antiikin mytologiasta. 
Tärkein oopperassa viety viesti on Jaufrén laulu, jonka Pyhiinvaeltaja välittää krei-
vittärelle laulamalla ja säestämällä itseään vielle-instrumentillä. Vielle muodostaa 
trubaduuritopoksen merkityn. 

Pyhiinvaeltajan tehtävä oopperassa on draaman kannalta selkeä: hän on välit-
täjähahmo, joka tehtävänsä vuoksi kulkee rannalta toiselle. Välillä oleminen mää-
rittää Pyhiinvaeltajan hahmoa monella tapaa: hänen tehtävänsä voidaan tulkita 
sekä palvelijan että petturin tehtävänä. 

Pyhiinvaeltajan roolin kautta Kaukainen rakkaus kiinnittyy oopperan traditi-
oon, sillä travesti eli housurooli on ollut oopperamainen elementti genren synnys-
tä alkaen. Travestina, naisena miehen vaatteissa, hän on myös seksuaalisten suku-
puolten välillä. Lisäksi Pyhiinvaeltajan musiikkiin on kirjoitettu mikrointervalleja, 
jotka sijoittuvat säveltasojen väliin ja näin alleviivaavat henkilöhahmon välittä-
järoolia. Näistä elementeistä koostuu Pyhiinvaeltajan henkilöhahmoa rakentava 
välitilan trooppi.
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6 Paratiisien sointeja: Tripolin kreivitär 
Clémence

6.1 Kreivitär Clémencen ikkuna

Tässä luvussa tarkastellaan oopperan Kaukainen rakkaus draamalliseen tekstiin 
sisältyviä tekstuaalis-musiikillisia merkitysulottuvuuksia oopperan naispäähen-
kilön, Tripolin kreivitär Clémencen kautta. Kuten muidenkin oopperan henkilö-
hahmojen yhteydessä myös naispäähenkilö Clémencen erisnimi muodostaa yhden 
Kramerin (1990) teorian mukaisen hermeneuttisen ikkunan tyypin, tekstuaalisen 
sisällön. Nimestä avautuu maisema kreivitär Clémencen henkilöhahmoon, jota 
tulkitaan nimen viitoittamana ensin kristillisessä viitekehyksessä sekä sen jälkeen 
yleisemmin transsendenssiin eli yliaistilliseen kohdistuvan kaipauksen musiikil-
lis-kirjallisena ilmentymänä. Kuten Jaufré Rudelin, myös Clémencen sonorinen 
identiteetti rakentuu kahdesta erilaisesta tekstuurista, niin kutsutusta lapsuuden 
musiikista ja tähtikirkkaan sointiväristä sekä topoksista. Näistä osatekijöistä muo-
dostuu kreivittären hahmoa rakentava paratiisin trooppi. 

Kreivitär Clémence on mukana oopperan kaikissa näytöksissä ensimmäistä lu-
kuun ottamatta. Erityisesti toinen näytös keskittyy Clémencen hahmoon (1. koh-
taus Clémence) (II/1), ja siinä myös esitellään ajatus kaukaisesta rakkaudesta (2. 
kohtaus, Kaukainen rakkaus) (II/2). Kolmas näytös jakautuu Jaufrén ja Clémencen 
kohtauksiin: (1. kohtaus Linna Blayassa; 2. kohtaus, Tripolissa, rannalla) (III/1 ja 
III/2). Neljännessä näytöksessä Clémence näyttäytyy vain unessa, vaikka kuuluu-
kin teoksen näyttämölliseen toimintaan (IV/2). Viidennessä näytöksessä kreivitär 
on näyttämöllä kaikkien kohtausten ajan. (V/1,2,3,4). 

Libretosta käy ilmi, että Euroopasta kotoisin oleva Clémence asuu Välimeren 
itärannalla, nykyisen Pohjois-Libanonin alueella sijaitsevassa Tripolissa.225 Kreivi-
tär Clémencella ei ole yksiselitteistä historiallista esikuvaa kuten Jaufré Rudelilla. 
Trubaduuritutkijat ovat ehdottaneet hänen olevan esimerkiksi Tripolin kreivin, 
Raymond II:n vaimo Hodierna (ks. esim. Wolf & Rosenstein 1983: 98), jonka isä 
Baldvin II lähti ristiretkelle Marseillesta, tai tämän tytär, Melisende (Pickens 1978: 
54–55).226 On myös ajateltu hänen olleen trubaduurien suojelija Eleonora Akvita-
nialainen (ks. esim. Gerez 2006), joka osallistui itsekin ristiretkelle.

Kaunokirjallisuudessa Jaufré Rudelin kaukainen rakastettu on saanut mo-
nia nimiä. Rostand kutsuu häntä näytelmässään La princesse lointaine (1895) 
Raymond II tyttären mukaan Melissindeksi. Saariaho sen sijaan nimesi kreivit-
tärensä aiemmasta poikkeavalla tavalla Clémenceksi, ja hän jopa suunnitteli tätä 
nimeä oopperan pääotsikoksi (ks. esim. Beyer 2000: 310;  Hautsalo 2000a: 17;

225 Toulousen kreivien nykyisen Libanonin alueelle ristiretkiajalla perustama Tripoli sekoittuu 
usein pohjoisafrikkalaisen Libyan samannimiseen pääkaupunkiin. 
226 Myös ensimmäinen suomalainen trubaduuritutkija Tyyni Haapanen-Tallgren ([1925]: 73) 
selvittää seikkaperäisesti Jaufrén kaukaisen rakastetun henkilöllisyyttä tullakseen lopulta siihen 
johtopäätökseen, että rakastetun henkilöllisyydellä ei ole esteettisessä mielessä merkitystä.
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www.fi mic.fi /saariaho).227 Lopullisessa versiossa nimi jäi ainoastaan toisen näytök-
sen ensimmäisen kohtauksen nimeksi (II/1). 

Clémence-nimeen liittyy monissa kielissä armoon, laupeuteen, armeliaisuu-
teen ja lempeyteen viittaavia konnotaatioita. Vaikka kaikki konnotaatiot eivät ole 
alkuperältään uskonnollisia, ja esimerkiksi ranskan clément merkitsee yleisesti 
jalomielistä ja jalosydämistä, siihen liittyy myös kristilliseen kontekstiin viittaa-
via määreitä (ks. esim. Le Robert Micro 1998).228 Kaukaisen rakkauden libretossa 
Clémence-nimen avulla viitataan Raamattuun. Saadessaan tietää kaukaisen krei-
vittären nimen Jaufré rinnastaa tämän nimen ja taivaan. Samassa yhteydessä hän 
viittaa Kristuksen vetten päällä kävelyyn:

Clémence, Clémence, niin kuin Taivas on armelias.
Clémence, sinun nimesi on kuin meren tyyneys, meren, 
joka sulkeutuu edessäni niin, että voin kulkea sen yli kuivin jaloin
aina siihen maahan, jonka ilmaa hengität. 

(Maalouf 2004: 18.)

Myös musiikki tukee nimen paljastumisen hetkeen liittyviä raamatullisia assosiaa-
tioita. Kohtauksen päättävään laajahkoon jaksoon, jossa nimi kerrotaan, Saariaho 
on kirjoittanut vibrafonille, crotaalille ja pianolle nousevia kulkuja, jotka ikään 
kuin johdattavat ylöspäin, kohti Jaufrén Clémence-nimeen liittämää ”armeliasta 
taivasta” (Maalouf 2004: 18). Näin ollen kohtaus päättyy musiikilliseen taivasvisi-
oon, jota luovat ylöspäisten kulkujen lisäksi kirkkaat metallisointiset lyömäsoiti-
met. Toposteoreettisesti tulkittuna kuluissa on kyse ylösnousemukseen viittaavas-
ta anabasiksesta. 

Kaukaisen rakkauden libretossa ei ole mainintaa Clémencen aviosäädystä, ja 
esimerkiksi Jaufrén vidassa hänestä puhutaan ainoastaan sanalla ”kreivitär” (ks. 
luku 1). Samoin määrittelee hänet Maalouf oopperalibretossa, josta käy ilmi, että 
hän on saanut aatelisarvon veljensä, Tripolin kreivin kautta (Maalouf 2004: 9). 
Libreton perusteella voidaan päätellä, että yläluokkaan kuuluvana Clémence viet-
tää suojattua elämää Tripolin linnoituksessa muurien sisäpuolella, ja usein, kuten 
Maalouf (emt.: 9) toteaa, ”linnoituksen puutarhassa”. Lisäksi voidaan päätellä, että 
Clémencen yhteydet muurien ulkopuoliseen maailmaan rajoittuvat pääasiassa 
kristillisen yhteisön rituaaleihin, kuten sunnuntaiseen messuun ja juhlapyhiin. Py-
hiinvaeltaja kertookin nähneensä kreivittären nimenomaan pääsiäissunnuntaina. 
(Emt.: 7, 22.) Vaikka libretossa ei mainita Clémencen ikää, voidaan ajatella, että 
hän on aikuisuutensa kynnyksellä, jolloin hänen on aika avioitua veljen valitseman 
paikallisen ylimyksen kanssa. 

227 Nimeen liittyy eräs mielenkiintoinen paradoksi. Edmond Rostandin La princesse lointaine 
-näytelmän päähenkilöt olivat Joffroy ja Mélissinde. Jos Saariaho olisi antanut oopperalle nimen 
Melisende, assosiaatiota Debussyn Melisandeen ei olisi voitu välttää. Nimivalinnallaan Saariaho 
on kaiketi pyrkinyt ohjaamaan oopperansa vastaanottoa sikäli, ettei sitä liitettäisi Debussyn Pel-
léakseen.
228 Esimerkiksi Mozartin roomalaisaikaan sijoittuvan La Clemenza di Titon (1791) otsikossa 
(suomennettu muotoon Tituksen lempeys) ei ole uskonnollista viittausta.
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Länsimaisissa 1100–1200-lukujen yhteiskunnissa ylempien luokkien avioliitot 
solmittiin poliittisen tai taloudellisen vallan pönkittämiseksi, eikä rakkaus siinä 
muodossa kuin se nykyisin ymmärretään kuulunut avioliittoon (ks. esim. Airak-
sinen 2001: 151–153; Lazar 1995: 63; Paterson 1993: 229). Esimerkiksi Eleonora 
Akvitanialaisen poliittisin perustein solmitut avioliitot muuttivat useaan otteeseen 
koko läntisen Euroopan poliittista karttaa, sillä hän oli naimisissa ensin Ranskan 
ja sen jälkeen Englannin kuninkaan kanssa. Avioliitto oli näin ollen ennen kaikkea 
yhteisön ja suvun, ei yksilön asia. Järjestetyn avioliiton käytäntö kuului oleellisena 
osana myös oksitanialaiseen hovikulttuuriin, joten sitä noudatettiin Lähi-idän ris-
tiretkivaltioissa (ks. esim. Paterson 1993).

Myös Kaukaisessa rakkaudessa näyttäytyy hovirakkautta heijastava järjestetyn 
avioliiton ajatus: Kreivitär Clémencen kohtalo ristiretkivaltio Tripolin aateliseen 
eliittiin kuuluvana on tulla naitetuksi poliittis-taloudellisin perustein. Kuoron nai-
set tuovat tämän esiin kolmannessa näytöksessä kuiskaillessaan, että monien kosi-
joiden lisäksi jopa keisarin poika olisi kiinnostunut naimaan Clémencen (Maalouf 
2004: 19). Naiset myös luettelevat muita ylimyksiä, jotka ovat kosineet kreivitärtä 
(emt.: 19).229 Vaikka Clémence ei vielä olisi naimisissa, poliittinen liitto olisi hä-
nenkin kohtalonsa, eikä rakkaus trubaduuriin johtaisi yhteiseen tulevaisuuteen. 
Tältä osin Clémencen suhde Jaufré Rudeliin noudattaa siis hovirakkauden käy-
täntöä. Hänenkin näkökulmastaan, kuten myös Jaufrén, rakkauden kohde on saa-
vuttamaton. Jaufrén näkökulmasta Clémencesta voidaan puhua myös domnana, 
trubaduurien laulujen tavoittamattomana, ihannoituna kohteena (ks. luku 4.1.5).

6.2 Clémencen sonorinen identiteetti

Kuten on todettu luvussa neljä, trubaduuritekstuurin osalta Jaufrén sonorista 
identiteettiä määrittää trubaduurimelodian formulointi (ks. luku 4.2.1). Lisäksi 
hänen hahmoonsa liittyvä, keskeinen musiikillinen merkitsijä, harppu muodostaa 
oopperan trubaduuritoposta, joka viittaa 1100-luvun maalliseen musiikkikulttuu-
riin. Clémencen sonorinen identiteetti ei  sen sijaan kiinnity mihinkään tiettyyn 
historialliseen tai fi ktiiviseen aikaan tai paikkaan samalla tavoin kuin Jaufrén.

Kuten aiemmin on todettu, Clémencen sonorisen identiteetin keskeisim-
mät elementit esitellään Traversée-alkusoiton neljännessä taitteessa (Saariaho 
2000a: 5–9; tahdit 29–35; ks. myös luku 2.3.2), jolloin vokaalitekstuurin kiinne-
kohtia ovat sävelet fi s ja b. Useimmiten Clémencen vokaalitekstuuri rakentuu 
sävelistä cis-e-fi s-gis-b-f. Vastakohtana Jaufrén pääasiassa asteittain etenevälle, 
ambitukseltaan kapealle vokaalitekstuurille Clémencen tekstuuri liikkuu laajalla

229 Heidän joukossaan ovat muun muassa Antiokan prinssi ja Edessan entinen kreivi (Maalouf 
2004: 19).
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alueella pieneen oktaavialaan kuuluvan cis-sävelen ja kolmiviivaisen c-sävelen vä-
lillä (V/3; tahti 578230, 584) sisältäen myös laajoja intervallihyppyjä. Clémencen 
rooli vaatii näin ollen korkean ja virtuoosisen sopraanoäänen.231 

Clémencen sonorista identiteettiä muodostavia soittimia ovat harppu sekä viu-
lu, jolle on kirjoitettu myös sooloja. Puupuhaltimista Clémencelle kuuluvat oboe 
ja klarinetti. Lisäksi hänen hahmoonsa liittyy runsas lyömäsoitinarsenaali. Lyö-
mäsoittimista erottuvat crotaalit, vibrafoni, triangeli ja lasituulikellot. Selkein Clé-
mencen sonorisen identiteetin tunnus on harpulle, vibrafonille tai marimballe kir-
joitettu toistuvista, ylöspäisistä kvintoleista muodostuva aihe, joka on luonteeltaan 
staattinen ja unenomainen. Aihe on peräisin Oltra mar -orkesteriteoksen toisesta 
osasta Amour (Saariaho 1998: 15–16; tahdit 1–13) (ks. luvut 2.3.2 ja 3.3.2). Vaikka 
kyseessä ei ole varsinainen wagneriaaninen johtoaihe, kuten Pyhiinvaeltajan mo-
tiivissa (ks. luku 5.4.), joka ilmoittaa säännönmukaisesti Pyhiinvaeltajan sisään-
tulon, Clémencen hahmoon liittyvä ylöspäinen kvintoliaihe toistuu enemmän tai 
vähemmän muuntuneena kaikissa Clémencen kohtauksissa (ks. nuottiesimerkki 
10).

Ensimmäinen viittaus kvintoliaiheeseen Traversée-alkusoiton ulkopuolella 
kuullaan, kun Jaufré ilmaisee tyytymättömyytensä riehakkaaseen nuorukaisen-
elämäänsä (Saariaho 2000a: 32; tahdit 222–226) oopperan ensimmäisessä koh-
tauksessa (I/1). Tällöin toistuvalla aiheella (sävelet d-fi s-ais-h-d) on Clémencen 
hahmoa ennakoiva funktio. Aihe kuullaan uudelleen säkeessä, jossa Jaufré ensim-
mäisen kerran verbalisoi haaveensa kaukaisesta naisesta. Jaufré toteaa: ”Nainen, 
jota kaipaan, on niin kaukana, kaukana, että käsivarteni eivät milloinkaan kier-
ry hänen uumilleen” (Maalouf 2004: 6). Toistaessaan ”hän on kaukana, kaukana” 
vibrafonin kvintoliaihe jatkuu, tällä kertaa terssiä alempaa (b-cis-e-f-a) (Saariaho 
2000a: 37; tahdit 266–270). 

Clémencen henkilöhahmoon liittyneenä harpulla on myös kehystävä funktio. 
Clémencen ylöspäinen ja toistuva harppukvintoli kehystää oopperan toista näy-
töstä, jossa hänet esitellään (II/1–2). Edellä mainittu kvintoli sekä aloittaa (Saa-
riaho 2000a: 70; tahdit 1–6) että päättää näytöksen (emt.: 139; tahdit 646–655). 
Lisäksi harppua käytetään Clémenceen liittyvien näytösten ja kohtausten alkusoi-
toissa (II/1–2; III/2) kiilamaisen, useita kertoja toistuvan ja laajenevan tihentymi-
sen eleen rakennusaineena (ks. luku 2.3.2). Kolmannen näytöksen toinen kohtaus 
(III/2), jossa näkökulma siirtyy jälleen Blayasta Tripoliin ja Clémenceen (Rannalla 
Tripolissa) alkaa kvintolin typistetyllä muodolla (b-cis-e-f) (Saariaho 2000a: 199; 
tahdit 400–405). 

Harppua käytetään Clémencen henkilöhahmon yhteydessä myös ”sävelryp-
päinä”, jotka koostuvat toistuvista pääasiassa nopeista yksiköistä, kuten trioleis-

230 Tässä tahdissa kolmiviivaiseen c-säveleen mennään ylöspäisellä glissandolla.
231 Tämä selittyy osittain sillä, että oopperan sävellysprosessin aikana Saariaho keskusteli sop-
raano Dawn Upshaw’n kanssa rooliin liittyvistä teknisistä kysymyksistä (Hautsalo 2000a: 20). 
Upshaw lauloi oopperan kantaesityksessä Salzburgissa ja oli sitä ennen esittänyt sekä Saariahon 
Château de l´âme -teoksen (Salzburg, 1995) että Lonhin (Wien, 1996) ensimmäistä kertaa. 
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ta, kvartoleista ja kvintoleista. Samoin se myös ennakoi Clémencen repliikkejä 
tai ”säestää” niitä (erityisesti neljäs ja viides näytös). Esimerkiksi oopperan toi-
sen näytöksen ensimmäisessä kohtauksessa (II/1), jossa Clémence ja Pyhiinvael-
taja keskustelevat, henkilöille luonteenomaiset instrumenttiryhmät – kreivittären 
harput ja Pyhiinvaeltajan huilut – vuorottelevat (ks. esim. Saariaho 2000a: 80–81; 
tahdit 87–100).

Kaiken kaikkiaan toistuva harppuele luo kohtauksiin staattisen, liikkumat-
toman ja odottavan tunnelman. Toistuvan ja muuttumattomana pysyvän eleen 
voi tulkita ilmentävän myös kehämäisyyttä: Clémencen ajatukset kiertävät
samaa rataa hänen mielensä askarrellessa lapsuudessa ja menetetyssä kotimaassa.

Clémencen sonorista identiteettiä rakentaa myös yksi merkittävä melodia, 
joka on kirjoitettu pääasiassa oboelle. Tämä luonteeltaan melankolinen oboe-me-
lodia kuullaan ensin Traversée-alkusoitossa kreivittären esittelevässä neljännessä 
taitteessa sekä sen jälkeen seitsemännessä taitteessa (Saariaho 2000a: 5–6; tahdit 
30–34; emt: 17–18; tahdit 64–69) (ks. myös luku 2.3.2). Anni Oskala (2005: 265) 
on luonnehtinut aihetta ”kaihoisaksi”. Kokonaisuudessaan aihe kuullaan ooppe-
ran Uni-kohtauksessa (Saariaho 2000b: 268–270; tahdit 263–279), jossa se sisältyy 
Clémencen vokaalitekstuuriin (ks. myös Oskala 2005: 266). Kuten Oskala (emt.: 
266) on osoittanut, tämä melodinen aihe esiintyy niissä libreton tilanteissa, joissa 
Clémencen kaipaus tulee esiin. 

6.2.1 Lapsuus kadotettuna paratiisina

Vaikka ooppera Kaukainen rakkaus voidaan tulkita tarinana, jossa nuori nainen 
kaipaa ensirakkauttaan, libreton lähiluku paljastaa, että Clémencen kaipaus koh-
distuu ensisijaisesti lapsuuteen ja kotimaahan. Tripolin kreivien puutarhassa toi-
sen näytöksen ensimmäisessä kohtauksessa (II/1) kreivitär ilmaisee Pyhiinvaelta-
jalle ikävänsä:

Muistan vielä lapsuuteni, mutta mikään
Lapsuuteni maailmassa ei muista minua.
Maa, jossa synnyin, hengittää yhä minussa,
Mutta minä itse olen sille kuollut. 

(Maalouf 2004: 10.)

Libreton mukaan Clémencen juuret ovat trubaduurikulttuurin synnyinseudulla 
Oksitaniassa (ks. luku 4.1.1), vaikka oopperan tapahtumahetkellä Clémence kui-
tenkin asuukin vieraalla maalla, Pyhän maan Tripolissa. Myöhemmin käy ilmi, 
että hän on saanut asemansa veljensä, Tripolin kreivin kautta. Lisäksi tiedetään, 
että sisarusten vanhemmat ovat kuolleet ja heidät on haudattu Tripoliin. (Maalouf 
2004: 9–10.) Vaikka Clémence on asunut jo useita vuosia uudessa maassa, siitä 
ei ole tullut hänen kotimaansa: hän kokee olevansa vieras ja ”maanpakolainen” 
(emt.: 10). Kaipaus kotimaahan aktivoituu, kun Clémence näkee Euroopasta saa-
puneen laivan ja siitä rantautuvan Pyhiinvaeltajan:
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Voi kaikkia noita ihmisiä, jotka uneksivat matkasta itään. 
Ja minä, joka uneksin lähteväni täältä. 
Viiden vanhana lähdin Toulousesta, 
enkä ole löytänyt lohdutusta. 
Jokainen saapuva laiva muistuttaa 
minua maanpakolaisuudestani. 
Jokainen lähtevä laiva saa minut tuntemaan itseni hylätyksi.

(Maalouf 2004: 10.)

Clémencen lapsuudenmuistoihin liittyy erityisesti äiti. Kreivitär kertoo Pyhiin-
vaeltajalle, että hänen ”merentakaisessa”232 maassaan Toulousen lähellä ”yhä vielä 
kaikuvat äitini kutsuhuudot ja lapsuuteni nauru” (emt.: 10). Kreivittären isää sen 
sijaan ei mainita lainkaan. Jos tätä poissaoloa tarkastellaan historiallisessa konteks-
tissa, sille on olemassa selitys. 1100-luvulla aatelisnaiset ja -lapset elivät pääasiassa 
keskenään miesten osallistuessa ristiretkille tai sotiin (ks. esim. Paterson 1993). 

Libreton mukaan Clémence jopa tulistuu Pyhiinvaeltajan vähättelevästä tavasta 
puhua kotimaasta: ”Onko maanne ansainnut että näin hylkäätte sen? Näännyttikö 
se teidät nälkään? Nöyryyttikö se teitä? Karkoittiko se teidät pois?” (Maalouf 2004: 
9.) Kotimaasta on tullut Clémencelle pakkomielle, eikä hän siedä sen arvostele-
mista: aika on kullannut hänen muistonsa. Kotimaa on muuttunut kreivittärelle 
lapsuuden kadotetuksi paratiisiksi, josta hän haaveilee lakkaamatta.

6.2.2 Kadotetun paratiisin musiikki

Ajatus kotimaasta Clémencen kadotettuna paratiisina artikuloituu myös ooppe-
ran musiikissa edellä mainittujen, lapsuudesta kertovien repliikkien yhteydessä 
(II/1). Tällä musiikilla on oma, erityinen luonteensa. Clémencen muistellessa lap-
suuttaan kuullaan oopperan pehmeintä ja melankolisinta musiikkia. Koko toisen 
näytöksen tunnelmaa ohjaakin partituurin esitysmerkintä dolce, calmo (Saariaho 
2000a: 70; tahti 1), jota käytetään yhdistyneenä muihin esitysmerkintöihin läpi 
koko toisen kohtauksen. 

Lapsuuden musiikki on kirjoitettu harpulle, viuluille, oboelle. Lapsuuden mu-
siikkiin sisältyy myös esiäänitettyjä jaksoja (Saariaho 2000a: 70–98; jaksot 17–22), 
jotka koostuvat akusmaattisen materiaalin lisäksi luonnonäänistä, kuten linnuista, 
kuiskauksista, tuulesta, lehvien havinasta ja korkeista kelloista, joita on käsitelty 
suotimien avulla (ks. luku 2.3.3). Viuluille on kirjoitettu runsaasti sul tasto- ja sul 
ponticello -tekniikoita, jolloin sointiväri muuttuu hälyiseksi, salaperäiseksi ”soitti-
men kuiskaukseksi”.

232 Clémence määrittelee tyytymättömyytensä kaipaukseksi, joka kohdistuu aina johonkin, joka 
ei ole käsillä tässä ja nyt. Hän käyttää siitä käsitettä outremer, ”meren takana”. Clémencen replii-
kissä kolmannen näytöksen lopussa oopperan teema tiivistyy: ”Olen runoilijan merentakainen 
maa ja hän minun merentakainen maani” (Maalouf 2004: 20). 
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Sooloviulua esitysmerkinnällä dolce on Kaukaisessa rakkaudessa käytetty ennen 
kaikkea suloisen ja melankolisen ilmaisemiseen. Esimerkiksi Richard Strauss (1907: 
2) on käyttänyt viulua samaan tapaan Morgen-laulussa sekä Neljässä viimeisessä 
laulussa. Morgenissa viulu käy vuoroin dialogia, vuoroin mukailee sopraanoääntä. 
Vaikka dolce-merkintä yhdistetään viuluun pääasiassa oopperan toisessa näytök-
sessä, ensimmäisen kerran sitä käytetään Pyhiinvaeltajan verratessa Clémencea 
katsovia ihmisiä auringosta häikäistyviin perhosiin (Maalouf 2004: 7). Pyhiinvael-
tajan esittämän perhosvertauksen yhteyteen Saariaho on kirjoittanut sooloviulun 
koristeellisen kuvion esitysmerkinnällä dolcissimo. Tämän kuvion voi toposteorian 
näkökulmasta tulkita perhosen musiikilliseksi ikoniksi (ks. luku 3.4.2). Toisaalta 
perhonen kuuluu myös luonnon ihanuutta kuvaavaan pastoraalitopokseen ja sen 
kirjalliseen vastineeseen, locus amoneus -topokseen (ks. nuottiesimerkki 45).

Nuottiesimerkki 45. ”Perhonen” (Saariaho 2000a: 47; tahdit 366–369).

Kaukaisessa rakkaudessa viulua käytetään myös toisessa yhteydessä, ikonisesti imi-
toimassa kellon tikitystä. Clémencen kuvailleessa Pyhiinvaeltajalle lapsuuttaan toi-
sen näytöksen alussa (II/1) (Maalouf 2004: 10) musiikissa kuullaan ykkösviuluille 
kirjoitettu ja samaa säveltä toistava 16-osa-aihe. Aihe esiintyy lapsuudenkertomuk-
sen aikana neljä kertaa viuluilla (Saariaho 2000a: 88; tahdit 152–155; emt.: 88–89; 
tahdit 158–161; sekuntiliikkeeksi muuntuneena emt.: 92; tahdit 188–193; emt.: 94; 
tahdit 209–212) ja kerran huilulla (emt.: 89; tahdit 164–166). Kuten aiemmin on 
mainittu, toposteorian näkökulmasta tätä viulun säveltoistoaihetta voidaan pitää 
kellon ääntä imitoivana musiikillisena ikonina, joka viittaa ajan vääjäämättömään 
kulkuun (ks. nuottiesimerkki 46).

Nuottiesimerkki 46. Kellon tikitys (Saariaho 2000a: 88; tahdit 152–155).

Samassa kohtauksessa (II/1) Clémence jatkaa nostalgisesti haaveiluaan. ”Muis-
tan vielä lapsuuteni” -repliikkiä (Maalouf 2004: 10) edeltää alaspäin suuntautuva 
jousiglissando, jonka voi tulkita imitoivan Clémencen vajoamista yhä syvemmälle 
muistoihinsa. Repliikin kanssa samanaikaisesti soi sooloviululle kirjoitettu toistu-
va trioliaihe esitysmerkinnällä più mosso dolce (ks. nuottiesimerkki 47).
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Clémencen puhe lapsuudesta kulminoituu libreton repliikkiin: ”Maa, jossa syn-
nyin, hengittää yhä minussa [...]” (Maalouf 2004: 10). Partituurissa tämän jakson 
(Saariaho 2000a: 98; tahdit 251–256) esitysmerkintä on dolce, leggiero (emt.: 98; 
tahti 451) ja dynamiikan määrittää äärimmäisen hiljaiseksi piano pianissimo. Viu-
lujen sul ponticello, alttoviulujen pitkä trilli sekä esiäänitetyn materiaalin suodate-
tut kuiskaukset ja korkeat kellot luovat oman erityisen sointivärinsä. 

Edellä kuvatun kaltainen lapsuuden musiikki kertautuu teoksessa vielä kerran 
Pyhiinvaeltajan kääntäessä keskustelun trubaduuriin, joka ajattelee kreivitärtä ja 
säveltää lauluja tämän kunniaksi (Maalouf 2004: 10–11; Saariaho 2000a: 102–103; 
tahdit 287–292). Tässä tilanteessa Clémence kuvittelee trubaduurin nähneen hänet 
ollessaan lapsi (Maalouf 2004: 11), jolloin menneisyys aktivoituu sekä Clémencen 
mielessä että musiikissa. Kaukaisessa rakkaudessa Clémencen lapsuudenmuistot il-
maistaan monien musiikillisten ikonien, kuten pastoraaliin liittyvän perhosen sekä 
kellon tikityksen ja jousiglissandon avulla. Viimeksi mainitut viittaavat aikaan, sen 
vääjäämättömään kulkuun sekä menneisyyden nostalgiaan.

6.2.3 Kadotetun paratiisin musiikki pastoraalimerkitsijänä

Toposteorian näkökulmasta edellä mainitut elementit, kuten perhonen ja luon-
non ihanuus (locus amoneus) viittaavat länsimaisessa taiteessa paljon käytettyyn 
teemaan, pastoraaliin. Monelle (2006) on analysoinut pastoraalitopoksen esiin-
tymistä todeten, että ”pastoraaligerne on ikiaikaisin ja pisimpään elänyt kaikista 
kirjallisista ja kulttuurisista genreistä” (emt.: 186–271). Monelle jäljittää pastoraa-
lin esiintymistä kirjallisuudessa alkaen Hesiodoroksesta (800 eKr.) ranskalaiseen 
Paul Verlaineen (1844–1896) saakka. Musiikissa pastoraali esiintyy mahdollisesti 
ensimmäisen kerran keskiaikaisilla trubaduureilla. Se näyttäytyy myös Debussyn 
ja Richard Straussin musiikissa, jossa Monelle puhuu niin sanotusta uudesta pas-
toraalista (emt.: 251–271).

Monellen (2006) mukaan pastoraalitopos koostuu kompleksisista merkitsi-
jä–merkitty-suhteista. Tästä syystä kirjoittaja laskee pastoraalin suuriin toposgen-
reihin kuuluvaksi (emt.: xi, 186–271). Pastoraaliin liittyy usein nostalginen haavei-
lu, joka kohdistuu ikuisesti menetettyyn tai saavuttamattomaan. Jo roomalainen 
Vergilius (70 eKr.–19 eKr.) yhdisti pastoraalin ajatukseen turmeltumattomasta 
kultaisesta menneisyydestä Arkadialla, johon ei kuitenkaan ole enää paluuta. Ku-
ten Monelle (emt.: 186) toteaa, Arkadiasta tuli Vergiliukselle ”onnellinen utopia, 
jossa vallitsi ikuinen kevät”. Vergilius puhuu myös Elysiumin kentistä, paikasta, 
jossa onnelliset asuvat.233 Kristillisellä ajalla Vergiliuksen Elysium muuttuu taivaal-
liseksi paratiisiksi. (Emt.: 14–15.) Erityisesti viimeksi mainittu ajatus kristillisestä 
paratiisikäsityksestä liittyy tähän tutkimukseen ennen kaikkea kreivitär Clémen-
cen osalta. 

233 Elysiumin ihanuutta ihailee myös Orfeus Gluckin oopperassa Orfeus ed Euridice (1762) oop-
peran toisen näytökseen sisältyvässä orkesterivälisoitossa Autuaitten kentät (ks. esim. Batta 2001: 
172) tai Autuaitten sielujen karkelot. 
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Pastoraalia ei kuitenkaan voida määritellä minkään yksittäisen merkityn kaut-
ta, sillä sitä kansoittavat myös paimenet ja heidän eroottiset leikkinsä ja lempeä 
melankolisuutensa (Monelle 2006: 188). Paimenten kautta pastoraaliin liittyi 
myös joulu ja Kristuksen syntymä, joka viittaa Monellen (emt.: 198) mukaan us-
konnolliseen pastoraaliin. Renessanssi puolestaan yhdisti pastoraaliin lamenton 
eli valituksen, jonka avulla ilmaistiin surua kadotetun ihanuuden johdosta (emt.: 
187). Kristillisen taivasuskon kautta pastoraali saatettiin yhdistää myös kuole-
maan. Tällöin, kuten Monelle (emt.: 232) toteaa, assosiaatio saattoi syntyä ”odot-
tamattomaan platoniseen kuolemanrakkauteen, ’hautajais-Erokseen’, joka vastaa 
modernia lemmenkuoloa (Liebestod)”.

Monelle (2006: 207–228) on eristänyt pastoraalitopoksen merkitsijöitä useil-
ta musiikinhistorian aikakausilta. Tyypillisin on 12/8- tai 6/8-tahtiosoitus, joka 
viittaa sisilianaan, sekä niin kutsuttu pifferari (ital. piffero, pikkuhuilu), joka liit-
tyy paimenten huilunsoittoon. Lisäksi pastoraalimerkitsijöitä ovat niin kutsuttu 
zambognari (ital. zampone, ’keitetty siansorkka’), säkkipilli sekä modernein inst-
rumentein toteutetut antiikin aulos- ja syrinx-soittimet. Monellen (emt.: 233) mu-
kaan esimerkiksi Bachilla pastoraalin merkitsijöitä ovat huilu ja oboe. Useimmi-
ten pastoraali-instrumenttien moderneja vastineita ovat oboe, huilu, drone bass eli 
borduuna, joskus viulu ja alttoviulu (emt: 230). 

Kaukaisessa rakkaudessa pastoraali näyttäytyy ennen kaikkea Clémencen 
instrumenttimerkitsijöiden kautta. Niitä ovat jo edellä mainitut oboe ja klari-
netti, joista syntyy pastoraaliin kuuluva paimenpillin nostalgia. Monellen (2006: 
238) mukaan pastoraaliin kuuluu joskus myös esitysmerkintä dolce.234 Wagneril-
la oboe liittyy naiviin ja toisaalta traagiseen (Voss 1970: 127). Clémenceen liitty-
vän pastoraalin instrumenttimerkitsijöistä tärkeimmät ovat klarinetti sekä oboe, 
ja koko edellä esitetty lapsuuden ihana musiikki on luonteeltaan pastoraalinen.
Tästä näkökulmasta Kaukaisen rakkauden kreivittären edellä esitelty melankoli-
an sävyttämä pehmeä, lapsuuden kadotettuun paratiisiin liittyvä musiikki viittaa 
merkitsijän tasolla pastoraaliin. 

Pastoraaliin liittyy sen kirjallisen vastineen, locus amoenuksen kautta myös aja-
tus puutarhasta. Kaukaisen rakkauden näytöksistä kaksi on sijoitettu puutarhaan. 
Koko toinen näytös tapahtuu kokonaisuudessaan ”Tripolin kreivin linnoituksen 
puutarhassa” (Maalouf 2004: 9), kuten myös oopperan viimeinen, viides näy-
tös. Myös Jaufrén yhteydessä näyttäytyy ajatus vehreästä puutarhasta, vaikkakin 
implisiittisemmin. Sommitellessaan tekeillä olevaa lauluaan Jaufré täydentää sitä 
kaukaisen naisen ominaisuuksilla, joita Pyhiinvaeltaja hänelle luettelee. Jaufrén 
mukaan kaukaisen naisen hiukset ”voi vain kuulla niin kuin lehvästön kahinan...” 
(emt.: 8). Trubaduuri liittää kaukaiseen naiseen myös veteen liittyviä kielikuvia, 
jolloin naisen kädet ”hyväilevät kuin virtaava vesi” ja hänen huulensa ovat ”vir-
voittava lähde, joka solisee lohdutuksen sanoja” (emt.: 8). Jaufré siis sommittelee 
runoonsa kirjallista locus amoenus -toposta vastaavan puutarhamaiseman, johon 
toisaalta sekoittuu myös eroottisen pastoraalin piirteitä (huulet, janoinen rakasta-

234 Esitysmerkintä dolce esiintyy muun muassa Haydnin pastoraalisessa kvartetissa Op. 54, nro 
1 (Monelle 2006: 238).
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ja, kaukaisesta lähteestä maistaminen). Tämä pastoraali liittyy hänen haaveiden-
sa naiseen, joka ei ole vielä personoitunut Tripolin kreivittäreksi. Myöhemmin 
Jaufrén vesi-metaforiin alkaa kuitenkin ilmestyä kristillisiä konnotaatioita, kuten 
meri ja kuivin jaloin kulkeminen (emt.: 18) tai vesi kastevetenä (emt.: 21).

Saariahon oopperan sointikuvassa merkittävä rooli on esiäänitetyllä materi-
aalilla, joka toteutetaan esityksissä reaaliaikaisena tietokoneen avustuksella (ks. 
luku 2.3.3). Vaikka aina ei olekaan mahdollista erottaa, mikä on koneen ja mikä 
instrumenttien tuottamaa äänimateriaalia tai hahmottaa hetkeä, jolloin instru-
mentti muuttuu koneääneksi (tai toisin päin), esiäänitetty materiaali on karkeasti 
ottaen jaettu kahtia: konkreettiseen ja akusmaattiseen materiaaliin (ks. luku 2.3.3). 
Esiäänitetyn materiaalin konkreettinen osuus sisältää kuiskauksien lisäksi lehvi-
en, tuulen, veden ja lintujen ääniä akusmaattisen, suotimin toteutetun materiaa-
lin viitatessa outoon ja tuntemattomaan. Toposteorian näkökulmasta esiäänitetyn 
materiaalin konkreettiset luonnonäänet toimivat pastoraalitopoksen merkitsijöi-
nä. Konkreettinen osuus myös sitoo äänimaiseman tiettyyn paikkaan, niitylle tai 
puutarhaan.235 Toisaalta esiäänitetty materiaali sidotaan akusmaattisen osuuten-
sa kautta outoon ja tuntemattomaan. Kuten aiemmin on todettu, Smalley (1997: 
109–110) on nimittänyt tämänkaltaista materiaalia transtekstuaaliseksi, mikä tar-
koittaa, että tietty materiaali kuuluu samanaikaisesti useaan eri kontekstiin (ks. 
luku 2.3.3). Konkreettisista äänistä syntyvä luonnonmaisema muodostaa soivan 
vastineen kirjalliselle luonnonkuvaukselle ja näin ollen se voidaan tulkita moder-
nin pastoraalitopoksen merkitsijäksi. Toisaalta myös akusmaattisen materiaalinsa 
kautta esiäänitetty materiaali liittyy pastoraalitopokseen. Tuntemattomaan, mah-
dollisesti taivasvisioon viittaavana se toimii modernin ja kompleksisen pastoraali-
topoksen merkittynä. 

6.2.4 Jaufrén laulu kaipuun herättäjänä

Kaukaisen rakkauden toisen kohtauksen alussa (II/2) Pyhiinvaeltaja laulaa sano-
jensa vakuudeksi Clémencelle trubaduurin kirjoittamasta Lanquan li jorn -laulus-
ta toisen, viidennen ja seitsemännen säkeistön (Saariaho 2000a: 113–125; tahdit 
374–511) (ks. luvut 4.1.4 ja 5.2). Vaikka Pyhiinvaeltaja laulaa Lanquan li jorn -lau-
lun ranskaksi, Clémencen mielessä se kääntyy oksitaaniksi, joka on hänen lapsuu-
tensa kieli (ks. luku 4.1.2). Myöhemmin Clémence myös itse toistaa Jaufrén laulun 
oksitaaniksi: ensin toisen näytöksen lopussa (II/2), jolloin kyseessä on laulun toi-
nen säkeistö (Saariaho 2000a; 202–213; tahdit 576–572), ja toistamiseen kolman-
nen näytöksen toisessa kohtauksessa (III/2), jossa hän laulaa viidennen säkeistön 
(Saariaho 2000a: 202–213; tahdit 426–524).

235 Pastoraalin sijoittaminen esiäänitettyyn osuuteen viittaa myös salaisuuteen, johonkin mikä 
on sivussa katseelta. Salaisuuteen viittaa myös materiaaliin sijoitettu kuiskaus-elementti (kuiska-
uksen avulla kerrotaan salaisuuksia).
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Clémence lausuu kolmannen näytöksen päätteeksi: ”Kun tiedän, että tuolla 
kaukana, vanhassa maassani on mies, joka ajattelee minua, tunnen yhtäkkiä ole-
vani lähellä lapsuuteni kotia” (Maalouf 2004: 20). Vaikka Clémence ei tunne juuri 
kyseistä kappaletta, sen tyyli, melodianmuodostus, runojen retoriikka, esitystavat 
sekä rakkausteema ovat hänelle lapsuudesta tuttuja. Kuten esimerkiksi Paterson 
(1993: 91–92) on esittänyt trubaduurin runojen perusteella, Toulousen kreivit 
ovat olleet monien trubaduurien merkittäviä tukijoita. Näin ollen myös truba-
duurilaulu liittyy Clémencen ajatuksissa elämään menneisyyden kotimaassa sekä 
hovien käytäntöihin, joita hän Toulousen kreivin tyttärenä noudatti. Tuodessaan 
kreivittären mieleen lapsuuden muistot Toulousen hovissa myös Jaufrén laulu Py-
hiinvaeltajan kertomuksen lisäksi aktivoi kaipauksen kotimaahan ja lapsuuteen. 
Clémence määrittelee kaipauksen, joka kohdistuu aina johonkin, joka ei ole käsillä 
tässä ja nyt ja käyttää käsitettä outremer, ”meren takana”. Clémencen repliikissä 
kolmannen näytöksen lopussa oopperan teema tiivistyy: ”Olen runoilijan meren-
takainen maa ja hän minun merentakainen maani” (Maalouf 2004: 20).

Jaufrén laululla on Clémencelle myös toinen merkitys, joka liittyy nuoren nai-
sen aikuiseksi kasvamiseen ja seksuaaliseen heräämiseen. Clémencelle kerrotaan, 
että on olemassa mies, joka sanoo rakastavansa häntä (Maalouf 2004: 12). Tie-
to hämmentää kreivitärtä. Hämmennyksestä selvittyään Clémence laulaa Jaufrén 
laulun, jolloin musiikissa sekoittuvat lapsuuden muistot sekä jokin uusi, vaikeasti 
määriteltävä. Tietoisuus miehestä muuttaa laulun sävyä: musiikista tulee ekstaat-
tista. (Saariaho 2000a: 130–131; tahdit 561–573.) Tästä hetkestä alkaen lapsuuden-
musiikki kiedotaan uuteen sointiin, joka koostuu kuoron a-foneemeista ja äärettö-
mästä kaiusta (emt.: 131; tahdit 569–573). Toisaalta Clémencen kokemus saa jopa 
uskonnollisia sävyjä. Tähän viittaavat muun muassa kuoron tekstuuriin sisältyvät 
pidätykset, jotka luovat musiikille sakraaliin viittaavan, koraalimaisen sävyn. 

Ekstaattisen ja sakraalin yhdistävä jakso keskeytyy rajuun orkesterituttiin, joka 
ikään kuin palauttaa Clémencen todellisuuteen. Hän alkaa epäillä omaa viehätys-
voimaansa (Maalouf 2004: 13–14), ja näihin epäilyihin yhtyy myös kuoro kolmen 
pianto- eli huokaustopoksen kautta (ks. nuottiesimerkki 42; ks. myös luku 3.4.1).

Kuten aiemmin on todettu pianto-topoksen yhteydessä (ks. luku 6.2.2), kuoron 
tripolilaiset naiset ilmaisevat mielipiteensä Clémencen heidän näkökulmastaan 
turhanpäiväisille haaveille huokaamalla ilman sanoja (jolloin lauletaan ainoastaan 
a-foneemi). Lisäksi kuoron tuottamat huokauseleet ennakoivat oopperan traagisia 
tapahtumia: kreivitär ei tule saamaan trubaduuria omakseen (tosin eri syystä kuin 
mitä hän itse uskoo). Koska kuoron pianto-topokset kehystävät Clémencen lap-
suudenkertomusta, voidaan sanoa, että kuoro itkee Clémencen rinnalla lapsuutta, 
joka on ainiaaksi menetetty.

6.3 Tuonpuoleisen tavoittelun retoriikkaa: paradoksi, oksymoron ja 
apostrofi 

Kuten on todettu luvun alussa, erisnimi Clémence muodostaa Kaukaiseen rak-
kauteen merkittävän tekstuaalisen sisällön (otsikkoikkunan), josta avautuu mai-
sema kreivittären henkilöhahmoon. Kuten on todettu aiemmin, hovirakkauden 
hierarkiassa Clémence sijoittuu trubaduuria korkeammalle, ylhäiseksi domnaksi, 
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joka on saavuttamaton palvonnan ja palvelemisen kohde (ks. luku 4.1.5). Lisäksi 
oopperan librettoon sisältyy kielikuvia ja retoriikkaa, jotka viittaavat Clémencen 
henkilöhahmon yhteydessä korkeuteen tai korkealla olemiseen. Jaufrén mukaan 
Clémence on ”ylhäällä, vuorenhuippuja korkeammalla” (Maalouf 2004: 17). 
Pyhiinvaeltajan mukaan Jaufré myös vertaa kreivitärtä lauluissaan ”kaukaiseen 
tähteen” (emt.: 12). Myöhemmin Jaufré tekee saman vertauksen itse (emt.: 24). 
Kristillisestä viitekehyksestä tulkittuna edellä mainittu kaukainen tähti on mah-
dollista nähdä Betlehemin tähtenä, joka ohjasi tietäjät vastasyntyneen Jeesuksen 
luo. Näin ollen Clémencen draamallisesta tekstistä identifi oituu runsaasti sellai-
sia käytäntöjä sekä kielikuvia, jotka viittaavat johonkin korkeaan tai ylhäällä ole-
vaan. Tässä luvussa kreivittären hahmoa tulkitaan Clémence-nimen kristillisen 
konnotaation johdattamana (ks. luku 6.1). 

Maaloufi lle (2004) on Kaukaisen rakkauden libretossa tyypillistä ristiriitaisilta 
tai epätosilta näyttävien ilmausten tai ajatuskulkujen käyttö. Esimerkiksi hyvät 
uutiset saattavat olla huonoja (emt.: 25) tai salatut ihmeet voidaan nähdä (emt.: 
9). Lisäksi kokonaiset repliikit (ja niistä muodostuvat jaksot) saattavat koostua 
rakenteista, jotka näyttävät vastakohtaisina sulkevan toisensa pois. Esimerkiksi 
Jaufré pelkää, ettei pääse perille, mutta hän pelkää myös sitä, että pääsee (emt.: 
22). Samoin Clémence kertoo olevansa ”leski miehelle, jota ei koskaan tuntenut” 
(emt.: 32). Kysymyksessä on paradoksi (kreik. paradoxon), näennäisen ristirii-
tainen ja järjenvastainen ilmaus, joka pakottaa etsimään vastauksen itsensä ul-
kopuolelta. Paradoksi on määriteltävissä väitteeksi, joka näyttää olevan sekä tosi 
että epätosi (ks. esim. Saarinen 1985: 416). Koposen (2003: 93) mukaan paradok-
saalinen ilmaus lähestyy tuntematonta ja kuvaamatonta, joka kuitenkin odottaa 
ilmestymistään. Siksi sen avulla on myös mahdollista viitata korkeampaan, ju-
maluuteen tai tuonpuoleiseen. Vaikka kaikki Kaukaisessa rakkaudessa esiintyvät 
paradoksit eivät suoraan sisällä tuonpuoleiseen tai yliaistilliseen viittaavia terme-
jä, tämä mekanismi itsessään merkitsee jotakin ratkaisematonta ja keskenjäävää. 
Tämä ratkaisematon ja keskenjäävä voidaan tulkita myös saavuttamattomuuden 
ulottuvuutensa kautta. Näin olen myös libreton tekstiin sisältyy paradoksien 
kautta semantiikkaa, joka ilmentää koko oopperan keskeisintä teemaa, saavut-
tamattomuutta. 

Tästä näkökulmasta erityisen merkittävä paradoksi sisältyy Jaufrén edellä mai-
nittuun toteamukseen ”matkani päässä elämäni alkaa” (Maalouf 2004: 21), joka 
viittaa suoraan ”tuntemattomaan ja kuvaamattomaan”, toisin sanoen matka, joka 
päättyy elämään, yhdistyy paitsi kuolemaan, myös ylösnousemukseen ja kuole-
manjälkeiseen elämään. 

Toinen ja suppeampi runoudessa käytetty tapa ilmaista ristiriitaista asiaa on 
nimeltään oksymoron eli tiivistetty paradoksi. Siinäkin, kuten Koponen (2003: 94) 
toteaa, on kaksi näennäisesti yhteen sopimatonta elementtiä, sanaa, merkitystä 
tai mielikuvaa, jotka liitetään toisiinsa. Koponen ottaa esimerkiksi muun muassa 
ilmauksen ”musta aurinko” tai ”kirkas savu”. Oksymoron on ollut suosittu ru-
nouden keino Horatiuksesta alkaen, ja 1600-luvulta alkaen sitä on käytetty mys-
tiikan ja aistit ylittävän kokemuksen ilmaisuun. (Emt.: 94–95.) Tunnusomaista 
oksymoronille on Koposen (emt.: 96) mukaan vastakohtien johtaminen yhteen 
käsitteelliseksi tai kuvalliseksi ilmaisuksi. Oksymoronissa merkityksen häilyntä 
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on peräisin termien vastakkaisuudesta ja näin syntyy, kuten Koponen (2003: 96) 
toteaa, ”kolmas merkitys”, joka ei kuitenkaan täsmenny. Oksymoroniin, kuten 
paradoksiin ylipäänsä, liittyy subliimin ja ”korkean tyylin” käsite. ”Korkean” tyy-
lin eli subliimin ensimmäisestä määrittelijästä, Longinuksesta (100 jKr.) alkaen 
ylevä tyyli on johdattanut ihmisen lähelle jumalallista (emt.: 98). Vaikka sublii-
mia on käytetty runoudessa eri tavoin, yhteistä käyttötavoille on se, että niiden 
avulla pyrittiin ilmaisemaan jotain, joka oli ”ilmaisun ulkopuolella”.

Kaukaisen rakkauden libretossa esiintyy runsaasti oksymoron-tyyppisiä ilma-
uksia, joissa osat ikään kuin sulkevat toisensa pois. Libreton suomennoksen mu-
kaan Pyhiinvaeltajalle Orientin ihmeet näyttäytyvät ”hiekkavaltamerinä”, ”itkevi-
nä puina”, ”hehkuvina jokina” tai Jaufrélle kaukainen nainen näyttäytyy lähteenä, 
josta juominen on kielletty. (Maalouf 2004: 8–9.) Myös oopperan libretossa esiin-
tyvät oksymoronit sisältävät näin ollen rakenteen, joka viittaa saavuttamattomaan 
ja yliaistilliseen. 

Maalouf (2004) käyttää libretossaan myös retorisia kauhistumisen ja pelon 
ilmauksia, sanoja, joiden kautta vannotaan, sekä puhutteluja. Tämän kaltaiset 
ilmaukset voidaan määritellä apostrofeiksi eli retoriseksi puhutteluksi (ks. esim. 
Hosiaisluoma 2003: 64). Hosiaisluoman (2003: 64) mukaan apostrofi  merkitsee 
”kääntymistä poissaolevan puoleen ikään kuin tämä olisi läsnä”. Määritelmän mu-
kaan apostrofi  on ”puheen fi guuri, jossa jokin paikka, abstrakti ominaisuus, idea, 
kuollut tai poissaoleva henkilö esitetään läsnä olevana ja ymmärryskykyisenä” 
(emt.: 64). 

Kaukaisen rakkauden libreton apostrofi t liittyvät pääasiassa oopperan kris-
tilliseen viitekehykseen. Apostrofi n kohdistuessa elottomaan tai ei-inhimilliseen 
tapahtuu personifi kaatio (Hosiaisluoma 2003: 64). Kaikki Kaukaisen rakkau-
den kolme henkilöä puhuttelevat Jumalaa (Mon Dieu) tai Herraa (Seigneur).236 
Erityisesti Clémencen rukouksessa puhutellaan korkeampaa tahoa, Clémencen 
tapauksessa mahdollisesti Jumalaa, joka samalla tehdään läsnä olevaksi ja perso-
noiduksi: häntä puhutellaan ranskankielisellä sanalla Toi (sinä). Myös Pyhiinvael-
taja esittää yhden retorisen kysymyksen, jonka hän osoittaa Kristukselle: ”Ja minä, 
Herra, miksi valitsit minut tähän tehtävään?” (Maalouf 2004: 32). Apostrofi en 
kautta oopperassa myös vannotaan. Jaufré ei puhuttele Kristusta tai Jumalaa vaan 
vannoo sen sijaan ”Herran nimessä” (emt.: 15).237 

Clémencen yhteydessä Luojani-apostrofi lla238 (ransk. par Notre Seigneur) on 
myös rakenteellinen funktio. Sen avulla kreivitär yrittää vakuuttaa kuulijansa (tri-
polilaiset naiset) siitä, ettei kärsi Jaufrén vuoksi (Maalouf 2004: 19–20). Lisäksi 

236 Huomionarvoista tässä on se, kuinka säveltäjä käsittelee sanaa Seigneur. Useimmiten sitä ei 
ole sävelletty säveltasoa sisältäväksi, vaan puhelauluksi. Seigneur-ilmauksen säveltasottomuus 
tässä vokaalisessa ympäristössä korostaa sanan sisällön kristillistä merkitystä: Jumalan mainitse-
minen on jotain erityistä ja tavanomaisesta diskurssista poikkeavaa.  
237 Ransk. par Notre Seigneur.
238 Suomentaja on jättänyt huomiotta jakson rytmillisen kehyksen, joka syntyy par Notre Seig-
neur -ilmauksen sananmukaisesta toistamisesta ja kääntää sen välillä joko ”hyvä Luojani” tai 
”Luojani”. 
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Clémence toistaa saman asian heti uudestaan, mutta toisin sanoin: hän vannoo 
Jumalan armon kautta239 (ransk. par la Grâce de Dieu), ettei kärsi. Kysymyksessä on 
Heikki Räisäsen ja Esko Saarisen (1995: 81) mukaan psalmirunoudessa käytetty 
säekerto, jossa samansisältöinen ajatus lausutaan kahdessa peräkkäisessä säkees-
sä. Maalouf (2004) käyttää apostrofi a ja sen toistoa tuomaan tilanteeseen painok-
kuutta ja juhlallisuutta sekä osoittaa sen avulla näytösten välisen rajan. 

Clémence käyttää puhuttelussaan muotoa meidän Herramme (ransk. notre). 
Sillä viitataan kaikkien kristittyjen yhteiseen Herraan, ei henkilökohtaiseen Ju-
mala-suhteeseen. Clémence käyttää Seigneur-ilmausta myös oopperan lopussa 
Pyhiinvaeltajan kertoessa Jaufrén olevan kuolemaisillaan, jolloin hänen puheensa 
typistyy sarjaksi epätoivoisia huudahduksia: ”Luojani! Hyvä Luoja! Luojani! Luo-
jani” (emt.: 26). Clémencen turva äärimmäisen hädän hetkellä on Jumalassa: on-
han hän kristillisen kasvatuksen saaneena tottunut luottamaan Jumalaan. 

6.3.1 Ylösnousemus ja Kristus-hahmo

Kaukaisen rakkauden libretossa mainitaan, että Pyhiinvaeltaja näki Tripolin krei-
vittären ensimmäisen kerran pääsiäissunnuntaina (ransk. le dimanche de Pâques) 
(Maalouf 2004: 7). Pääsiäissunnuntai tuodaan Clémencen yhteydessä esiin tois-
tamiseen, kun Jaufré toteaa: ”hänen pukunsa viisti maata aivan kuin silloin, kun 
sinä näit hänet ensimmäisen kerran Tripolissa pääsiäissunnuntaina”240 (emt.: 22). 
Kristillisessä traditiossa pääsiäissunnuntai liittyy ylösnousemuksen tapahtumaan, 
joka Raamatun selitysosion (1992: 30) mukaan merkitsee Jumalan ihmetekoa Jee-
suksen herätessä kuolleista (Mark. 16; Matt. 28; Joh. 20). Jeesukseen uskoville hänen 
ylösnousemuksensa on vakuutena iankaikkisesta elämästä (Joh. :11: 25, 2; Kor. 4: 
14). Pääsiäissunnuntai on myös se päivä, jolloin kuolleista noussut Jeesus ilmestyi 
opetuslapsille ja Magdalan Marialle (Joh. 20). 

Oopperan neljännen näytöksen toisessa kohtauksessa (IV/2) Clémence ilmes-
tyy Jaufrélle unessa. Esitysohjeen mukaan Clémence ”astuu meren äärelle val-
koisessa kaavussa ja viittaa Jaufréa seuraamaan” (Maalouf 2004: 22). Clémencen 
ilmestyminen ikään kuin tyhjästä, hidas, arvokas kulkeminen, ”kuninkaallisesti
asteleminen” veden päällä ja valkoinen kaapu viittaavat Matteuksen evankeliumis-
sa kuvattuun Jeesuksen vetten päällä kävelyyn Genesaretin järvellä. Pietari lähtee 
seuraamaan Jeesusta, mutta hän vajoaa. (Matt.: 22–33.) Jaufrén unessa Clémence 
samaistuu Kristukseen. Kuten Kristus kehottaa Pietaria tulemaan luokseen, myös 
Clémence kehottaa Jaufréa astumaan veneestä.241 Unessa Clémence levittää käten-
sä kutsuun, mutta Jaufré ei uskalla seurata häntä. Laivaan reelingille jäävä, uskos-
saan heikko trubaduuri vertautuu Pietariin, sillä hänen toivonsa perillepääsystä 
alkaa hiipua.

239 Suomennoksessa ”Jumala armossaan” -ilmausta oikaistaan hieman ja siten pehmennetään 
ilmauksen apostrofi sta luonnetta.
240 Kursivointi kirjoittajan.
241 Kaukaisen rakkauden kantaesitysversiossa sekä Helsingin tuotannon ohjanneen Peter Sellar-
sin tulkinnassa voidaan nähdä yhteys Clémencen ja Jeesuksen välillä Uni-kohtauksessa (IV/2). 
Sellars pukee kreivittären valkoiseen asuun ja antaa hänen lähestyä Pyhiinvaeltajaa ja Jaufréa 
kuljettavaa venettä näynomaisena ilmestyksenä (Saariaho 2005).
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Sen lisäksi, että trubaduuri näkee unta, hän myös kertoo Pyhiinvaeltajalle unes-
taan: ”Minä näin hänet, Pyhiinvaeltaja, minä näin hänet niin kuin nyt näen sinut!” 
(Maalouf 2004: 21). Merkillepantavaa on, että Jaufrékin tekee rinnastuksen Jeesuk-
seen: ”Seurasin häntä [Clémencea], mutta yhtäkkiä näin hänen etääntyvän laivasta 
ja kulkevan meren päällä kuin Meidän Herramme, uppoamatta” (emt.: 22).242

Kirjaimellisen tulkinnan mukaan trubaduurin matkan pää on Tripoli, kreivitär 
Clémence ja uusi elämä tämän puolisona. Matka avaa kuitenkin toisenlaisia yh-
teyksiä, kun sitä tarkastellaan kristillisestä viitekehyksestä. Matkan määränpää, 
Clémence näyttäytyy lupauksena kuolemanjälkeisestä elämästä. Tämä esitetään 
libretossa paradoksin avulla, jonka mukaan elämä alkaa matkan päätyttyä (ks. 
alla).

Matkani pää on Clémence
Synnyn uudestaan
Vesi kastemaljassa olkoon syvää ja kylmää
Matkani päässä elämäni alkaa. 

(Maalouf 2004: 21.)

Kristinuskon mukaan kaste on yksi sakramenteista, jotka Kristus on asetta-
nut (Katekismus 2000: 84). Lisäksi ”kastevesi on tavallista, puhdasta vettä. Ju-
malan sanaan liitettynä se on pelastavaa vettä, sillä se pesee meidät puhtaaksi 
kaikesta synnistä” (emt.: 84). Kaste merkitsee Raamatussa yhteyttä Jeesukseen
Kristukseen, osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa ja on alku 
uuteen elämään (Room. 6: 3–11). Näin ollen Clémencen yhteydessä pääsiäinen, 
kaste ja vetten päällä kävely viittaavat Kristukseen.243

Kristilliseen viitekehykseen viittaa myös luostarilaitos, joka Clémencen hahmon 
yhteydessä mainitaan (emt.: 32). Lisäksi esitysohjeessa oopperan viimeisessä koh-
tauksessa (V/4) Clémencen kerrotaan Jaufrén kuoltua polvistuneen rukoukseen 
ikään kuin hän olisi jo luostarissa (emt.: 32). Hetkeä myöhemmin hän vahvistaa 
menevänsä luostariin. Myös vidan mukaan Clémencen kohtalona on ”nunnaksi 
ryhtyminen” (ks. luku 1). 

Myös Clémencen monitulkintainen repliikki luostariin menosta avautuu, jos 
sitä tarkastellaan ylösnousemuksen näkökulmasta: ”[…] kätkeydyn Luostarin ka-
ton alle enkä lähde sieltä elävänä enkä kuolleena” (Maalouf 2004: 32). Kirjaimel-
linen tulkinta voisi olla se, että kreivitär haudataan kuolemansa jälkeen luostariin. 
On kuitenkin mahdollista, että Clémencen kautta viitataan nimenomaan ylös-
nousemukseen. Kaukaisen rakkauden kontekstissa Clémence näyttäytyy Jaufrél-
le johdattajana, joka vie kohti ylösnousemusta. Clémencen hahmo ilmentää siis

242 Tilanne voidaan tulkita Dällenbachin (1989) mukaan upotus- eli peilirakenteeksi: kaksinta-
minen tapahtuu kahden erilaisen taiteellisen tason, tekstin kirjaimen ja draaman välillä.
243 Myös Pyhiinvaeltajan kertomus laivaan astumisesta voidaan ajatella uudestisyntymän ku-
vaukseksi. Ajatusta tukee myös jatko, jossa Pyhiinvaeltaja viittaa uudelleen eloon heräämiseen: 
”[…] herään uudestaan eloon, minut valtaa taivaan äärettömyys ja aaltojen tuoksu, ja mieleni on 
jo toisella rannalla…” (Maalouf 2004: 20).
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Jaufrélle lupausta kuolemanjälkeisestä elämästä ja ylösnousemuksesta – paratii-
sista. Kaiken kaikkiaan Clémencen hahmoa rakentaa runsas erilaisten tuonpuo-
leiseen viittaavien semanttisten yksityiskohtien kirjo. Näistä elementeistä syntyy 
Clémencen sonorinen identiteetti, joka osaltaan rakentaa kreivittären hahmoon 
liittyvää paratiisin trooppia. 

6.3.2 Tähtikirkkaan sointiväri

Clémencen sonorinen identiteetti jakautuu kahteen tekstuuriin, edellä esiteltyyn 
lapsuuden musiikkiin sekä niin kutsuttuun tähtikirkkaan sointiväriin.244 Clémen-
cen instrumentaatiossa pastoraalimerkitsijöiden, viulun, klarinetin ja oboen lisäk-
si on soittimia, joita yhdistää sointiväriin liittyvä kirkkaus. Näitä niin kutsuttuja 
kirkkaita soittimia ovat harppu, melodisiksi metallisoittimiksi luonnehditut lyö-
mäsoittimet (crotaalit, vibrafoni, kellopeli, triangeli sekä lasituulikellot) sekä suo-
timin käsitellyt kellot oopperan esiäänitetyssä materiaalissa.245 Myös Iitti (2002: 
10) on luonnehtinut Saariahon Clémencelle kirjoittamia sointivärejä kirkkaiksi ja 
läpinäkyviksi (engl. bright and translucent). 

Tähtikirkkaan sointiväriin voidaan lukea myös sopraanoääni (suhteessa mui-
hin ihmisäänen äänialoihin). Edellä mainitut soittimet sekä sopraanoääni on kir-
joitettu korkealle diskanttiin, tai ne ovat jo itsessään kirkassointisia sijoittuessaan 
ylärekisteriin (esim. triangeli).246 Nämä soittimet triangelin ja lasituulikellon li-
säksi esiintyvät Clémencen musiikissa myös yleisemmin. Clémencen sonorisen 
identiteetin yhteydessä esiintyvää kirkkaista lyömäsoittimista syntyvää sointiväriä 
nimitetään tässä tutkimuksessa tähtikirkkaan sointiväriksi, sillä esimerkiksi trian-
gelin ja lasituulikellon helähdykset saattavat assosioitua korkeuksiin eli tähtiin.

Tähtikirkkaan sointiväri esiintyy silloin, kun puhutaan Clémencesta, kuten 
oopperan ensimmäisen näytöksen toisessa kohtauksessa (I/2), jossa Pyhiinvael-
taja on juuri kuvaillut Clémencea Jaufrélle. Pyhiinvaeltaja mainitsee kreivittären 
ominaisuuksiksi kauneuden, ylväyden ja hurskauden (Maalouf 2004: 6). Tässä yh-
teydessä kuullaan seitsemän tahdin mittainen välike, joka on kirjoitettu crotaalille 
ja harpulle. Esiäänitetyssä materiaalissa kuullaan kirkkaita, suotimin käsiteltyjä 
ääniä (nro 12). (Saariaho 2000a: 50; tahdit 395–400.) 

Harpulle kuuluu Kaukaisessa rakkaudessa merkittävä kaksoisrooli: yhtäältä sitä 
käytetään runsaasti Jaufrén yhteydessä, jolloin se muodostaa toisen trubaduuri-
topoksen merkitsijöistä (ks. luku 4.2.2), toisaalta Clémencen musiikissa harppu 
muodostaa kreivittären sonorista identiteettiä muun muassa toistuvan, ylöspäi-

244 Lisäksi hahmoja yhdistää korkealle sijoittuva vokaalikirjoituksen virtuoosisuus, vaikka Clé-
mence ei olekaan koloratuurisopraano kuten Yön Kuningatar Mozartin Taikahuilussa. Mozartin 
naishahmoista Clémence kuitenkin muistuttaa ennen kaikkea ylvästä Kreivitär Almavivaa Figa-
ron häistä. Richard Straussin hahmoista hän muistuttaa Ruusuritarin marsalkatarta.
245 Tämä erittely mukailee Saariahon omaa määritelmää kirkkaista ja hälyisistä sointiväreistä, 
ks. Saariaho 1987.
246 Esimerkiksi lyömäsoittaja Keijo Puumalainen Suomen Kansallisoopperan orkesterista mää-
rittelee crotaalit, kellopelin ja vibrafonin ”välittömästi lyötäviin idiofoneihin”, joita voi luonneh-
tia melodisiksi metallisoittimiksi. 
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sen kvintolin (tai triolin) avulla. Toisaalta harppu rakentaa myös tähtikirkkaan 
sointiväriä Clémencen sonorisessa identiteetissä. Raamatussa viitataan harpun 
kaltaiseen kielisoittimeen arkkienkeli Gabrielin soittimena, ja tuttua on myös se 
kristillinen ikonografi a, jossa harppua näppäilevät enkelit. Tämä yhdistää harpun 
taivaaseen. Samoin harppu liitetään musiikissa usein paratiisiin. Esimerkiksi Mah-
ler käyttää harppua kuvaamaan ”taivaallisten maisemien ihanuutta” (Floros, sit. 
Jensen 2003). Jopa Aulis Sallinen luo harpun avulla assosiaation paratiisiin Punai-
sessa viivassa kohtauksessa, jossa usko parempaan tulevaisuuteen herää. Ajatus pa-
ratiisista sisältyy myös Monellen (2006: 13) erittelemään kirjalliseen locus amoenus 
-topokseen, jonka sisältämä luonnon ihanuuden kuvaus on kristillisen paratiisi-
vision esikuva. Harppu osana tähtikirkkaan sointiväriä ilmentää taivaallista para-
tiisia. Näin ollen myös instrumentaation avulla Kaukaisen rakkauden musiikissa 
rakentuu yhteys Clémencen henkilöhahmon ja paratiisin välillä.

Myös erilaisilla kellosoittimilla on tärkeä rooli Clémencen sonorisen identitee-
tin luomisessa. Richardson (1999: 135) toteaa Philip Glassin Akhnaten-oopperan 
yhteydessä, että kelloihin (putkikellot) instrumenttina liittyy runsaasti sekä semi-
oottisia että akustisia näkökulmia. Richardson tarkastelee kelloja Peircen merkin 
kolmiulotteisuuden kautta, jolloin ne viittaavat ikonisessa merkityksessään us-
konnollisissa seremonioissa käytettyihin kelloihin ja indeksisinä taas kutsua se-
remoniatilaan. Symboleina ne viittaavat uskonnolliseen näkemykseen tai seremo-
niaan (emt.: 135). Myös Clémencen sonoriseen identiteettiin liittyvät kellot voi-
daan tulkita uskonnollisessa kontekstissa. 

Kaukaisessa rakkaudessa erilaisia kelloja esiintyy sekä orkestraatiossa (lasituu-
likello) että esiäänitetyssä materiaalissa konkreettisen musiikin ja akusmaattisen 
musiikin rajalla. Kaukaisessa rakkaudessa akusmaattinen materiaali muodostuu 
runsaista tunnistamattomista äänistä sekä erilaisten suodinprosessien tuloksena 
syntyneistä äänistä, kuten kellomaisiksi suodatetuista kuiskauksista. Konkreettisen 
ja akusmaattisen materiaalin välillä tapahtuu myös liukumia, vähittäisiä siirtymiä 
materiaalista toiseen (erilaisista transformaatioista elektronimusiikissa, ks. Smal-
ley 1997). Korkeiden lyömäsoittimien ja erityisesti triangelin yhteydessä syntyy 
assosiaatio johonkin, mikä on korkealla, ”tähdissä”.

6.3.3 Ylösnousemuksen topos: anabasis

Samoin kuin Jaufré Rudelin yhteydessä (ks. luku 4.3.6) kuoleman trooppia muo-
dostaa katabasis-topos, Clémencen sonorisessa identiteetissä vastaava topos on 
anabasis, joka sekin kuuluu ikonisten toposten ryhmään. Bartel (1997: 179) on 
määritellyt anabasiksen nousevaksi musiikilliseksi jaksoksi, joka ilmaisee kohoavia 
tai kohottavia kuvia tai affekteja. Benestadin (1978: 117) mukaan anabasis mer-
kitsee ”ylöspäistä liikettä”, toisin sanoen nousevaa asteikkoa, jolloin se hänen mu-
kaansa viittaa ”taivaalliseen” ja erityisesti ylösnousemukseen. Tyypillinen esimerk-
ki anabasiksesta on muun muassa Bachin h-mollimessun Et ressurrexit -osassa, 
joka kuvaa Jeesuksen ylösnousemusta.

Kaukaisessa rakkaudessa anabasis esiintyy erityisesti Clémance-nimen mainit-
semisen yhteydessä. Ensimmäisen kerran näin tapahtuu oopperan kolmannen 
näytöksen ensimmäisessä kohtauksessa (III/1; Linnassa Blayassa). Pyhiinvaeltaja 
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on kertonut Jaufrélle, että Clémence tietää Jaufrén rakastavan naista. Ensin Jaufré 
järkyttyy, mutta hyväksyy tilanteen ja haluaa lopulta tietää naisen nimen: ”Voit 
kuiskata minulle hänen nimensä!” (Maalouf 2004: 18). Pyhiinvaeltajan kuiskattua 
nimen Jaufré toteaa ajatuksiinsa vajoten: 

Clémence, Clémence, siis armelias niin kuin Taivas on armelias. 
Clémence, sinun nimesi kuin meren tyyneys, 
meren, joka sulkeutuu edessäni niin, 
että voin kulkea sen yli kuivin jaloin aina siihen maahan, 
jonka ilmaa hengität. Clémence, Clémence. 

(Maalouf 2004: 18.) 

Jaufré paitsi rinnastaa naisen, armon ja taivaan myös liittää naiseen kuvan tyynty-
neestä merestä, jonka ylitse on mahdollista kulkea kuivin jaloin. Jakso rinnastuu 
sekä Vanhan Testamentin Exodukseen että Uuden Testamentin Kristuksen vetten 
päällä kävelemiseen.

Anabasis-topoksen nousevat asteikot kannattelevat Clémence-nimeä, joka tois-
tuu kohtauksen loppuun saakka (Saariaho 2000a: 194–198; tahdit 358–399). Tätä 
toposta kutsutaan nimi-anabasikseksi. Anabasikset on kirjoitettu pääasiassa pianol-
le ja marimballe (kuten katabasiksetkin, ks. luku 4.3.6), mutta lyhyempiä nousevia 
asteikkoja esiintyy myös klarinetilla ja huiluilla. Samoja nousevia kulkuja löytyy 
lisäksi myös Jaufrén vokaalitekstuurista hänen puhuessaan Clémencesta (Saariaho 
2000a: 194; tahdit 362–364) (ks. nuottiesimerkki 48).

Nuottiesimerkki 48. Nimi-anabasis (Saariaho 2000a: 194;  tahdit 358–366).
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Anabasiksen alkuperäinen käyttöyhteys liitti sen Benestadin (1978) mukaan kris-
tilliseen ylösnousemukseen, ja myös Kaukaisessa rakkaudessa se on mahdollista 
nähdä topoksena, jolla on samankaltainen merkitty. Clémence, kaukainen nainen 
merkitsee Jaufrélle lupausta paremmasta, paitsi vapautusta oman elämän tyhjyy-
destä, myös ennen kaikkea uutta henkistä tilaa.

6.3.4 Rukous jumalrakastetulle

Kaukainen rakkaus päättyy Clémencen laajaa monologiin (V/4), jota olen tutki-
muksessa aiemmin nimittänyt Clémencen rukoukseksi. Saariaho on kertomansa 
mukaan säveltänyt Clémencen rukouksen ensimmäisenä kaikesta oopperan musii-
killisesta materiaalista (Hautsalo 2003b). Tätä oopperan loppukohtausta on mah-
dollista tarkastella useista näkökulmista, edellä käsitellystä kristillisestä viitekehyk-
sestä käsin, persialaisen runouden näkökulmasta sekä niin kutsuttuna modernina 
lemmenkuolona. 

Oopperanäyttämö on paikka, jossa kuullaan usein rukouksia.247 Rukous onkin 
Lindenbergerin (1984: 31) mukaan yksi niistä piirteistä, joka erottaa oopperan pu-
hedraamasta. Clémencen rukouksen (V/4) teksti, joka koostuu 17 säkeestä, noudat-
taa kristillisen rukoustekstin rakennetta,248 Rukouksen alkaessa esitysohjeessa to-
detaan, että Clémence rukoilee ”niin kuin hän olisi jo luostarissa” (Maalouf 2004: 
32). Esitysohjeen mukaan Clémence on lisäksi kumartunut Jaufrén ruumiin ylle 
”kuin alttarille” (emt.: 32). Tämä viittaa yleiseen, uskonnosta riippumattomaan 
rukouskäytäntöön. Tässä rukouksessa myös puhutellaan Herraa, jolloin kyseessä 
on apostrofi nen rakenne (ks. luku 6.3.1). 

247 Desdemonan Ave Maria Verdin Otellon neljännessä näytöksessä on yksi tunnetuimmista.
248 Vrt. esim. Isä Meidän -rukouksen toistorakenteet: ”Isä Meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty 
olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi” jne. (Katekismus 
2000: 61). Kursivointi on kirjoittajan.

Toinen anabasis-topos, ylösnousemus-anabasis esiintyy oopperan neljännen näy-
töksen ensimmäisessä kohtauksessa ”Sininen meri” (IV/1), jossa Jaufré ja Py-
hiinvaeltaja ovat merellä. Jaufré kertoo, ettei ole koskaan ennen halunnut mat-
kustaa. Mieli on kuitenkin muuttunut, sillä trubaduuri haluaa nähdä kaukaisen 
rakastettunsa. (Maalouf 2004: 20.) Anabasis-topos alleviivaa Clémencen hahmon 
”taivaallista statusta” ja hänen yhteyttään pelastukseen ja ylösnousemukseen. Ylös-
nousemus-anabasis kuullaan pianolla ja marimballa sekä vielä muutamia tahteja 
myöhemmin klarineteilla ja huilulla (ks. nuottiesimerkki 49).

Nuottiesimerkki 49. Ylösnousemus-anabasis (Saariaho 2000b: 251; tahdit 154–156). 
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Se, kenelle Clémencen rukous lopulta on osoitettu, näyttäytyy kuitenkin am-
bivalenttina, sillä tekstistä ei esitysohjeen perusteella voi varmasti päätellä, ”rukoi-
leeko hän [Clémence] kuollutta rakastettuaan vai Jumalaa jota vastaan on kapi-
noinut” (Maalouf 2004: 32).249 Esitysohje jatkuu: ”Myös se, mitä hän [Clémence] 
sanoo250, on monimerkityksellistä”. Kohtauksen nimi on niin ikään ambivalentti: 
”Kohti sinua, joka olet kaukana.” Clémence rukoilee: 

Jos nimesi on Rakkaus, minä palvon sinua, Herra.
Jos nimesi on Hyvyys, minä palvon sinua,
jos nimesi on Anteeksianto, minä palvon sinua, Herra,
Jos nimesi in Kärsimys, minä palvon sinua. 

(Maalouf 2004: 32.)

Rakkaus, hyvyys ja anteeksianto ovat kristillisen uskon avainkäsitteitä, joiden mu-
kaan kristityn tulisi elää jokapäiväisessä elämässään. Ne muodostavat myös Jee-
suksen opetuksen keskeisen sisällön. (Katekismus 2000.) Sen sijaan neljänteen sä-
keeseen sisältyvä kärsimys on ilmauksena monitulkintainen, sillä ranskankielinen 
sana passion merkitsee kahta asiaa: Kristuksen kärsimyshistoriaa tai intohimoa.251 
Kärsimyksen merkityksessä sen voi siis katsoa viittaavan suoraan Kristuksen sovi-
tuskuolemaan. Jos sana passion ymmärretään intohimoksi, kuva siitä, ketä todelli-
suudessa puhutellaan, hämärtyy entisestään. Teksti jatkuu ambivalenttina:

Rukoukseni kohoaa sinun luoksesi
joka olet nyt niin kaukana minusta,
Kohti sinua, joka olet niin kaukana. 

(Maalouf 2004: 33.)

Sekä Kristuksen että myös Jaufrén voidaan sanoa olevan kaukana, joten säepari 
on edelleen tulkittavissa kahdella tavalla. Seuraavakaan säepari ei tuo tilanteeseen 
selkeyttä, sillä Kristusta ja hänen rakkauttaan voidaan epäillä samalla tavoin kuin 
maallista rakkautta:

Anna anteeksi että epäilin rakkauttasi,
Anna anteeksi että epäilin sinua!

(Emt.: 33.)

Yllä mainitussa repliikissä Clémence näyttää myös katuvan omaa, aluksi kylmä-
kiskoista suhtautumistaan trubaduuriin. Hän myös näkee itsensä uskossaan heik-
kona, katuvana kristittynä. Toisaalta Clémence pyytää anteeksi myös sitä, että oli

249 Jos haluaa tulkinnassa korostaa sitä, että Clémencen mieli järkkyy ja hän sekoittaa Jumalan 
ja rakastettunsa, hänet voidaan liittää niin sanottuun oopperan hullun naisen konventioon  (ks. 
esim. McClary 1991: 80–111). Esimerkiksi Tauno Marttisen Poltetun oranssin Marina kuuluu 
tähän kategoriaan.  
250 Kursivointi kirjoittajan.
251 Tämä ei kuitenkaan käy ilmi Jukka Havun Kansallisoopperalle tekemästä suomennoksesta. 
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itse ”niin kaukainen” (emt.: 33). Kristillisessä tulkinnassa ”kauaksi jääminen” voi 
merkitä kreivittären olleen uskossaan välinpitämätön. Tätä tulkintaa tukee myös 
hänen ajatuksensa kirkossa käymisestä. Oopperan toisessa näytöksessä (II/2) Clé-
mence toteaa itsetutkiskelun hetkellä pukeutuvansa näyttävästi messuun, mutta 
polvistuessaan kirkossa ”mielensä olevan tyhjänä” (emt.: 14).  

Vaikka rakastetun ja jumalan rinnastaminen on vierasta nykyisessä kristillises-
sä viitekehyksessä252 persialaisessa mystisessä suufi -runoudessa tämä on yleinen 
aihe. Jaakko Hämeen-Anttilan (2004: 240–241) mukaan ajatus täyttymättömästä 
rakkaudesta esiintyy persialaisen runouden kontekstissa, jossa mystinen, uskon-
nollinen runous ja rakkausrunous sekoittuvat. Samalla kun puhuttiin rakastetusta, 
saatettiin puhua myös Jumalasta. 

Roger Scrutonin (2004: 134) mukaan trubaduurirunoudella ja persialaisella 
suufi -runoudella on ollut läheinen yhteys. Scruton näkee esimerkiksi Wagnerin 
ajattelun taustalla kaksi traditiota, joiden takana on ajatus jumalallisesta rakkau-
desta: yhtäältä keskiaikainen läntinen traditio sekä toisaalta itäinen suufi -traditio. 
Scrutonin mukaan Wagner tunsi suufi -mystikoita (kuten Háfezin), joiden ru-
noutta oli Saksassa tehnyt tunnetuksi Goethe (emt.: 219, alaviite 14) ja sai heiltä
vaikutteita (emt.: 134). Näin ollen sekä Clémencen rukousta että Jaufré Rudelin 
runoja voi perustellusti tulkita myös jumalrakastetun näkökulmasta. Uskonnollis-
ta tulkintapolkua seuratessaan Iitti (2002: 12) on puolestaan yhdistänyt Clémen-
cen jumalankaipuun keskiaikaisten pyhimysten ekstaasiin, jossa eroottinen sekoit-
tuu uskonnolliseen.

6.3.5 Lemmenkuolo

Kaukaisen rakkauden viimeinen kohtaus (V/4) näyttäytyy kuitenkin myös niin 
kutsuttuna lemmenkuolona (saks. Liebestod) Wagnerin Tristanin loppukohtauksen 
tapaan.253 Trubaduuri on juuri kuollut, ja Clémence vaipuu epätoivoiseen rukouk-
seensa. Samankaltainen tilanne on kyseessä myös Tristanin päättyessä, sillä Tris-
tan on juuri menehtynyt ja Isolde jää yksin suremaan rakastettuaan. Toisin kuin 
Clémencen, Isolden sanat eivät kuitenkaan ole tulkittavissa siten, että hän osoit-
taisi sanojaan jumaluudelle tai korkeammalle voimalle.254 Sen sijaan hän puhuu 
yksiselitteisesti kuolleelle rakastetulleen. Lemmenkuolon yhteydessä tut-kijat ovat 
toistaneet Wagnerin omaa, Schopenhauerin fi losofi asta peräisin olevaa näkemystä, 
jonka mukaan rakastavaiset yhtyvät kuolemassa. Kuten Dahlhaus (1992: 51) tote-
aa, kuolema oli Tristanin ja Isolden ainoa keino paeta tuomittua rakkautta. Tässä 
suhteessa Kaukaisen rakkauden loppukohtaus poikkeaa Wagnerin alkuperäisestä 
lemmenkuolosta: Saariahon rakastavaiset eivät usko kuolemanjälkeiseen kohtaa-
miseen, kuten Tristan ja Isolde tai Lentävän hollantilaisen Senta ja Hollantilainen.

252 Kristillisessä luostarilaitoksessa nunnat kuitenkin ovat Kristuksen morsiamia. 
253 Tristanin lemmenkuolossa on kyseessä yksi oopperahistorian tulkituimpia kohtauksia, ja sitä 
on nimitetty näkökulmasta riippuen myös kirkastumiseksi, kohoamiseksi transsendenssiin, eks-
taasiksi tai hulluuskohtaukseksi.
254 Tristanissa ei esiinny jumalahahmoa, vaan siinä rukoillaan ainoastaan Frau Minneä, rakkau-
den suojelijaa (ks. Scruton 2004), joka viittaa trubaduurien saksalaiseen jatkeeseen, minnelau-
lukulttuuriin. 
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Oopperan historiassa esiintyy myös sen kaltaisia loppuratkaisuja, joissa rakasta-
vaiset viimein kohtaavat toisensa. Kramerin (2004: 11) mukaan esimerkiksi Aidan 
loppu ei ole aito lemmenkuolo, sillä Aidan lopussa mustasukkaisen Amneriksen 
yritykset katkaista rakastavaisten intiimi unisono merkitsee ainoastaan ”sattuman-
varaista voimaa”. Aidan ja Radameksen äänet sekoittuvat loppuhetkillä. Tristania 
Kramer pitää erilaisena, sillä hänen mukaansa ”kaikissa olosuhteissa täyttymys on 
mahdotonta” (emt.: 11). Isoldella, jonka ”kirkastuminen” sokaisee ja tekee mykäksi 
kaikelle muulle paitsi transsendenssille, ei ole ääntä, jonka kanssa punoutua yhteen. 
Tämä poissaolo (engl. absence) on tila, jossa transsendenssi on mahdollista (emt.: 
11). Tämä ei merkitse, ettei täyttymys olisi  saavutettavissa, vaan täyttymys tapahtuu 
ainoastaan negaation kautta, jolloin kysymyksessä on ”mahdoton täyttymys” (engl. 
impossible fulfi lment) (emt.:11). Tästä näkökulmasta myös Kaukaisessa rakkaudessa 
on kysymys mahdottomasta täyttymyksestä. 

Vaikka Clémencen voidaan ajatella puhuvan oopperan lopussa rakastetulleen, 
tämä on kuitenkin Tristanin tapaan kuollut. Musiikkiin ei synny duettoa tai kak-
sinlaulua, vaan Clémence laulaa näyttämöllä yksin. Vain yhden äänen jääminen 
vokaaliseen tilaan merkitsee toisen poissaoloa ja näin ollen ”mahdotonta täytty-
mystä” (emt.: 11). Tätä vahvistaa myös se, että viimeisen kohtauksen ”yksinlaulu” 
on puettu rukouksen muotoon, mikä toimii väylänä kohti transsendenssia. Kuten 
on aiemmin todettu, pastoraalitopos liittyy ennen kaikkea Clémencen hahmoon. 
Monelle on pastoraalitopoksen yhteydessä todennut, että pastoraalitopokseen 
saattaa liittyä luonnon ihanuuden lisäksi myös kuolema. Monelle (2006: 232) kir-
joittaa, että pastoraalin yhteydessä saattoi syntyä assosiaatio ”odottamattomaan 
platoniseen kuolemanrakkauteen, ’hautajais-Erokseen’, joka vastaa modernia lem-
menkuoloa (Liebestod)”.

6.4 Yhteenveto

Edellä kuvattu analyysi osoitti, että kreivitär Clémencen sonorinen identiteetti 
muodostuu monista erilaisista elementeistä, kuten topoksista ja korkeaan rekiste-
riin sijoitetusta instrumentaatiosta. Keskeinen Clémencen sonorista identiteettiä 
määrittävä topos on pastoraali, jolla on monia merkitsijöitä sekä merkittyjä. Tä-
mänkaltainen kompleksinen topos on Monellen (2006) teoretisointia noudattaen 
suuri toposgenre (ks. luku 3.2.1). Kaukaisesta rakkaudesta löytyy useita pastoraa-
litopoksen merkitsijöitä instrumenttimerkitsijöiden lisäksi. Näitä ovat muun mu-
assa luontoa jäljittelevät musiikilliset ikonit, kuten pikkolo-satakielet, Traversée-
alkusoiton pikkolotaite (ks. luku 2.3.2) ja esiäänitetyn materiaalin konkreettiset 
äänet (linnut, lehvät, meri, aallot, tuuli, kuiskaukset). 

Oopperassa Kaukainen rakkaus on edellä identifi oitu myös barokissa käytettyjä 
topoksia, katabasista ja anabasista uudessa, niille alun perin vieraassa musiikilli-
sessa tyylissä. Toposten funktio varhaisbarokissa oli ennen kaikkea ilmaista tekstin 
sisältöä (esim. Bartel 1997: 32). Saariahon oopperassa nämä topokset toimivat sa-
maan tapaan tekstin yhteydessä ja alkuperäisen merkityssisältönsä mukaisesti ak-
selilla kuolema-ylösnousemus. Näin ollen ne rakentavat Kaukaisessa rakkaudessa 
myös kuoleman ja paratiisin trooppeja. 



176

Oopperan Kaukainen rakkaus Clémenceen liittyvä draamallinen teksti muodos-
tuu erilaisista kaipauksen ilmentymistä, jotka kohdistuvat eri suuntiin. Identiteettiä 
rakentavat instrumentit on kirjoitettu ylärekisteriin tai ne ovat jo itsessään korke-
alla diskantissa soivia. Harppu viittaa enkelten soittimeen, kellot ja triangeli ”ylös 
kirkkaaseen” eli tähtiin sekä elektroniikka akusmaattisen osuutensa tuonpuoleiseen.
Sonorisen identiteetin sisältämien rekisterissä korkealle sijoitettujen intrumenttien 
lisäksi korkeuteen viittaavat myös libretossa käytetyt retoriset kuviot, kuten apos-
trofi  sekä paradoksi ja oksymoron. Edellä mainituista erilaisista korkeuden ilmenty-
mistä rakentuu Clémencen hahmoa määrittävä paratiisin trooppi.

Clémencen kaipaus kohdistuu oopperan alkaessa lapsuuteen ja kotimaahan, siir-
tyen sen jälkeen trubaduuriin ja tuonpuoleiseen. Samalla kuin Clémencen oma kai-
paus kohdistuu tuonpuoleiseen, hänen hahmonsa näyttäytyy Jaufrélle jumalallisena: 
Jaufrén unessa Clémence vertautuu vetten päällä kävelevään Kristukseen (Maalouf 
2004: 22; ks. myös Hautsalo 2006b: 62). Jaufrén repliikeissä käytetään Clémencesta 
korkeuteen viittaavia kielikuvia sekä viittausta paratiisiin (Maalouf 2004: 24). Myös 
ylöspäisen anabasis-topoksen käyttö Clémencen yhteydessä tukee Jaufrén näkökul-
maa, jossa Clémence nähdään yliaistilliseen viittaavana. 

Kaukaisen rakkauden libretossa paratiisista puhuu trubaduuri. Paratiisi merkit-
see Jaufrélle paradoksaalisesti etäisyyttä hänen itsensä ja rakastettunsa välillä (emt.: 
24). Paratiisi osoittautuu kuitenkin illuusioksi ja katoaa, kun etäisyys hänen ja Clé-
mencen väliltä häviää. Paratiisi kääntyy Jaufré ajatuksissa ”helvetin tuleksi” (emt.: 
24) ja näyttäytyy kuolemana. Toisaalta voidaan ajatella, että Clémence merkitsee 
Jaufrélle kadotettua paratiisia – haavetta, ideaalia, jota ei ole mahdollista saavuttaa. 

Pastoraalin kautta Clémencen kaipaus kietoutuu paratiisin ajatuksen ympä-
rille kahdella tavalla. Lapsuus iloisine leikkeineen ja kotieläimineen näyttäytyy 
Clémencen näkökulmasta kadotettuna paratiisina. Toisaalta oopperan lopussa 
Jaufrén kuoltua Clémence kääntää katseensa Jumalaan. Hänen kaipuunsa koh-
distuu taivaalliseen paratiisiin. Vaikka näennäisesti Clémencen kaipaus näyttää 
suuntautuvan kahtaalle, molempien taustalla häämöttää yhteinen ”arkkitopos”, 
kuva paratiisista. Aiemmin kuvattu pastoraalitopos voidaan tulkita viittaavan pa-
ratiisikäsitykseen, joka artikuloi yhtäältä menneisyyttä kadotettuna paratiisina, 
toisaalta kuolemanjälkeistä paratiisiin.

Clémencen hahmoa rakentuu näin ollen paratiisin troopista, joka muodostuu 
sekä topoksista (anabasis), retorisista kuvioista libretossa, rukouksesta ja apos-
trofeista, instrumentaatiosta, esiäänitetyn materiaalin sisällöistä sekä toisaalta 
pastoraali-topoksesta, locus amoenuksesta, puutarha-kuvista, linnuista. Paratiisin 
trooppi hahmottuu erityisen selkeästi oopperan esiäänitetystä materiaalista. Myös 
tämä materiaali yhdistää kaksi Clémencen hahmoon liittyvää erilaista paratiisi-
juonnetta: lapsuuden paratiisin puutarhoineen ja taivaallisen paratiisin, johon 
viittaa muun muassa esiäänitetyn materiaalin akusmaattinen osuus, jota voidaan 
sanoa myös tuonpuoleiseksi akusmaattiseen elokuvateoriassa liitettyjen määritel-
mien mukaan (ks. Chion 1999: 18–24). Molemmat ovat kuvitelmia, toiveita tai 
unia – toisin sanoen kadotettuja ja saavuttamattomia paratiiseja.
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7 Saavuttamattomuuden ikkuna: Kaukaisen 
rakkauden levinasilainen tulkinta

”Ikävöin maahan, jota ei ole, sillä kaikkea 
mikä on, olen väsynyt himoamaan.”

Edith Södergran

Kuten aiemmin on todettu, trubaduurien lyriikassa rakkaus ei saavuta fyysis-
tä täyttymystään, vaan se jää idealistiseksi, jopa mystifi oiduksi rakkaudeksi (ks. 
esim. van der Werf 1972: 21). Kuten monet tutkijat ovat osoittaneet, tämä rak-
kauskäsitys heijasti 1100-luvun feodaalijärjestelmään perustuvaa hovikulttuuria 
ja sen käytäntöjä (ks. luku 4.1.5). Jaufré Rudelin kaipaus kreivitärtä kohtaan on 
hovirakkauden mukaista saavuttamattoman domnan kaipausta. Kreivittären kai-
paus puolestaan kohdistuu hänen lapsuutensa kotimaahan ja toisaalta palvovaan, 
kaukaiseen trubaduuriin. Kramerilaista terminologiaa soveltaen hovirakkaudessa 
on kyseessä kulttuurinen käytäntö, jota ooppera Kaukainen rakkaus draamallisen 
tekstinsä merkitysulottuvuuksissa toistaa. 

Hovirakkaudesta juurensa juontava rakkauskäsitys on ollut länsimaisessa tai-
teessa ehtymätön innoittaja vuosisadasta toiseen. Paitsi taiteessa, hovirakkautta 
mukailevaa rakkauskäsitystä on tarkasteltu myös länsimaisessa fi losofi assa. Esi-
merkiksi psykoanalyytikko Jacques Lacan (1992: [1986]) on omistanut lukuja tru-
baduurirunoudelle teoksessaan Ethics of Psychoanalysis 1959–1960. Lacan on tar-
kastellut trubaduurirunoutta désirin eli halun näkökulmasta (ks. esim. Kay 1999: 
216), jolloin sublimaatio on keskeinen inhimillisen moraalin lähde. Lacan näkee 
kaukaisen rouvan sellaisena halun kohteena, joka ei tyydytä ja joka subjektilta 
puuttuu. Rouvan jatkuva poissaolo lisäksi kiinnittää huomion tähän puutteeseen 
(Kay 1999: 217). Lacanin mukaan trubaduurirunoudessa ei teeskennellä halun 
tyydyttämistä, vaan kartoitetaan sen poissaoloa alleviivaamalla sitä (Lacan 1992: 
152). Toisin sanoen Lacan näkee trubaduurirunouden poissaolon taiteena.

Edellä kuvattua hovirakkaudesta peräisin olevaa ja Lacanin poissaolon taiteeksi 
määrittelemää rakkauskäsitystä on tarkasteltu myös toisentyyppisessä fi losofi ses-
sa kontekstissa. Erityisesti liettualais-ranskalaista Emmanuel Levinasia voi pitää 
tämänkaltaisen rakkauskäsityksen erittelijänä ja ymmärtäjänä. Levinasin pääteos 
Totalité et Infi ni on vuodelta 1961, ja sen teemoja selittää haastattelumuotoinen, 
vuonna 1982 julkaistu Ethique et infi ni (suom. Etiikka ja äärettömyys, 1996). Tä-
män tutkimuksen Levinas-sovellus perustuu ennen kaikkea näille kahdelle teok-
selle. 

Levinas (1996: 58, 76) on todennut, että länsimaista fi losofi aa on vaivannut sa-
maksi (ransk. le Même) tekemisen tarve: halu tehdä objektina ajateltavasta Toisesta
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(ransk. l’Autre) itsen kaltainen ja ottaa se haltuun.255 Levinas operoi käsiteparilla 
minä – Toinen, jolloin ensin mainittu viittaa subjektiin ja jälkimmäinen fi losofi -
seen yläkäsitteeseen toisesta absoluuttisen vieraana ja käsityskykymme ulkopuoli-
sena entiteettinä. 

Edellä esitelty fi losofi aan liittyvä samaksi tekeminen muistuttaa usein esitettyä 
arkipäiväistä ajatusta rakkaudesta toisen osapuolen omistamisena ja hallitsemise-
na. Levinas toteaa, että käsitys omistavasta rakkaudesta on ongelmallinen. Levi-
nasille Toinen merkitsee ääretöntä (ransk. l’infi ni), jonka haltuunotto jo ajattelun 
keinoin on mahdotonta. Levinas siis torjuu ajatuksen Toisen omistamisesta ja esit-
tää näkemyksen, jonka mukaan Toinen on nimenomaan Toisena saavuttamaton. 
(Levinas 2002 [1961]: 35–40; ks. myös Critchley 2002: 15–17; Pönni 1996: 13; Wal-
lenius 2004: 52–53.) Ajatus Toisesta saavuttamattomana on näin ollen analoginen 
myös hovirakkauden käytännölle, jossa rakkauden kohde on saavuttamaton. Tä-
män tulkinnan mukaan esimerkiksi hovirakkaudessa näyttäytyvä domna oli rita-
rille saavuttamaton Toinen. 

Levinasin toiseus-käsitteeseen liittyy ranskalaisessa poststrukturalismissa sekä 
monissa sukupuolisesti orientoituneissa suuntauksissa paljon sovellettu halun 
(ransk. désir, engl. desire) käsite. Levinasille désir ei merkitse seksuaalista halua sa-
maan tapaan kuin esimerkiksi Luce Irigaraylla (1984), vaan hänelle désir tarkoittaa 
metafyysistä halua, joka viittaa tapaan, jolla minä on suhteessa Toiseen ottamatta 
sitä kuitenkaan haltuun. Metafyysinen halu on Levinasille toisin sanoen olemis-
ta suhteessa toiseen siten, että toinen säilyttää Toiseutensa. Arkisempi haluamisen 
muoto Levinasille on besoin (ransk. tarve). Désir eroaa besoinista siinä, että sitä ei 
voida tyydyttää kuten esimerkiksi nälkää, janoa tai unentarvetta. Désir ei siis kos-
kaan saavuta haluamaansa. (Ks. Levinas 1996: 106–109; Spiegelberg 1982: 618–620; 
Pönni 1996: 17–18.) Samoin kuin Levinasin metafyysinen halu sisältää haluamista 
ja kohti kulkemista, joka ei koskaan saavuta kohdettaan, myös Kaukaisen rakkau-
den henkilöhahmojen libretossa esitetty kaipaus on kohdettaan saavuttamatonta. 

Huolimatta siitä, että Toista ei voi saavuttaa, minä on Levinasin mukaan suh-
teessa toiseen ollen jatkuvassa liikkeessä toista kohti. (Levinas 2002 [1961]: 35–40; 
ks. myös Critchley 2002: 15–17; Pönni 1996: 13; Wallenius 2004: 52–53.) Levinas 
antaa tälle minän liikkeelle kohti toista myös konkreettisemman selityksen. Levi-
nasin (2002: 33) mukaan esimerkiksi mikään matka, ilmaston- tai maisemanvaih-
dos ei voi tyydyttää Toista kohti suuntautuvaa désiriä. Levinas (1996: 108) kirjoit-
taa: ”Haluttu ei tyydytä Haluani, vaan tekee minut nälkäiseksi, ravitsee minua aina 
jollain tavoin uusilla näläntunteilla”. 

Kuten Kaukaisen rakkauden libretosta käy ilmi, Jaufré Rudel lähtee mat-
kalle, joka ei kuitenkaan poista Jaufrén ahdistusta: hänen ahdistuksensa aino-
astaan muuttaa muotoaan (Maalouf 2004). Jatkuva matkustaminen rannalta 
toiselle ei tee Pyhiinvaeltajaakaan tyytyväiseksi. Clémence kaipaa lapsuuttaan, 
joka on ainiaaksi menetetty. Oopperan henkilöhahmojen kokema kaipaus

255 Levinas on työssään keskittynyt Toiseuden tematiikkaan etiikan näkökulmasta (vrt. de Beau-
voir, ”Nainen on toinen”, 1949). 
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rinnastuu edellä esitellyllä tavalla määrittelemättömään metafyysiseen haluun ja 
sen suuntautumiseen kohti Toista. 

Tässä tutkimuksessa Levinasin metafyysisen halun käsitettä käytetään avaa-
maan ja tulkitsemaan niitä erilaisia, 1100-luvun hovirakkaudesta peräisin olevia 
kohti kulkemisen ja saavuttamattomuuden mekanismeja, joita oopperan Kaukai-
nen rakkaus draamallisessa tekstissä esiintyy. Metafyysisen halun käsitettä käyte-
tään toisin sanoen metaforisesti kuvaamaan kaikkia niitä tekstuaalis-musiikillisia 
prosesseja, joihin sisältyy kohti kulkemisen, pyrkimisen ja liikkeen lisäksi liuku-
mista, haihtumista, keskenjäämistä tms. Tämänkaltaisia musiikkiin sisältyviä 
prosesseja nimitetään tässä tutkimuksessa transitiivisiksi prosesseiksi. Metafyysi-
sen halun ja Toisen välinen paradoksaalinen ja jatkuvasti liikkeessä oleva jännite 
rakentaa oopperan draamallisen tekstin kaikki merkitysulottuvuudet yhdistävää 
saavuttamattomuuden trooppia, joka myös kokoaa oopperasta Kaukainen rakkaus 
tehdyn tulkinnan.

7.1 Transitionaalisuus saavuttamattomuuden musiikillisena 
metaforana

Kuten edellä on todettu, termillä transitiivisyys viitataan kaikkiin niihin oopperas-
sa esiintyviin transitioihin, liukumiin, glissandoihin, tihentymiin tai haihtumiseen 
eleisiin, joihin sisältyy liikkeen, prosessin, keskeytymisen tai päättymättömyyden 
ominaisuuksia. Tämänkaltaiset prosessit ovat tuttuja muualtakin Saariahon tuotan-
nosta, ja niihin on kiinnitetty huomiota myös hänen teoksiaan käsittelevässä tut-
kimuksessa (ks. esim. Heiniö 1995; Kankaanpää 1995, 1996; Sivuoja-Gunaratnam 
1998; Karra 2005; Riikonen 2005a, 2005b; Uimonen 2005; Hautsalo 2005b, 2006b). 
Tässä tutkimuksessa kuitenkin rajoitutaan ainoastaan kahteen oopperassa esiinty-
vistä transitiivisista prosesseista, glissandoon ja haihtumisen eleeseen.

Transitio, josta termi transitiivinen on johdettu, on monien sisältöjensä ohessa 
myös musiikkitermi, joka merkitsee musiikin keinoin tapahtuvaa siirtymää tai yh-
distämistä. Perinteisesti transitio on yhdistetty klassiseen sonaattimuotoon, jossa 
se esimerkiksi liittää toisiinsa pää- ja sivuteeman ja samalla johdattaa uuteen sä-
vellajiin. Steinin (1979: 59) mukaan transitio on yhdistävä jakso, joka johtaa yh-
destä osasta tai teemasta toiseen. Transitiolla on hänen mukaansa (emt.: 59) kaksi 
funktiota, moduloida ja liittää yhteen. Rosenin (1971: 64–65) mukaan 1700-luvun 
lopulla transitioita saattoi esiintyä myös rytmin yhteydessä, ja siitä saattoi tulla 
jopa temaattista materiaalia. Suurin osa transition klassismiin liittävissä määritel-
mistä antaa sille vain välittäjätehtävän, jolloin sillä ei ole esimerkiksi temaattista 
painoarvoa. Transition välittäjästatusta kuvaa hyvin paljonkäytetty metafora: sitä 
on luonnehdittu sillaksi kahden entiteetin välillä. Nykymusiikin kontekstissa tran-
sition merkitys on laajempi kuin klassis-romanttisessa perinteessä. Esimerkiksi 
Kankaanpää (1995: 232) määrittelee sen Smalleyta (1993) mukaillen väljästi ter-
miksi, joka tarkoittaa tavalla tai toisella toteutettua siirtymää.256

256 Muista suomalaisista kirjoittajista muun muassa Kalevi Aho on käsitellyt transitiota lyhyesti 
artikkelissaan ”Musiikin muotoanalyysista” (1982).
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Samoin kuin metafyysiseen haluun liittyy kohti kulkemista ja liikettä koh-
ti Toista, metaforisesti ajateltuna samankaltaista kohti kulkemista sisältyy myös 
musiikissa esiintyviin transitiivisiin prosesseihin, sillä nämä prosessit käsitetään 
jatkumoina, joilla ei ole päätepistettä. Näin ollen ne alkavat ja päättyvät ilman sel-
keitä alkamisen tai loppumisen eleitä. 

Transitiivisten prosessien kautta Kaukaisen rakkauden voi myös liittää edeltä-
vään oopperaperinteeseen ja ennen kaikkea Wagnerin Tristaniin. Ne kiinnittyvät 
samaan fi losofi s-esteettiseen traditioon olematta kuitenkaan musiikillisesti ja tyy-
lillisesti samankaltaisia. Molempiin teoksiin sisältyy musiikillisia prosesseja, jotka 
ovat luonteeltaan jatkuvia ja jotka eivät näytä saavuttavan päätepistettään. Niille 
luonteenomaista on keskeytyminen, kesken jääminen ja haihtuminen. Tristanin yh-
teydessä on puhuttu ns. päättymättömän melodian ajatuksesta (saks. die unendliche 
Melodie). Päättymätön melodia ei etene säännöllisen säerakenteen kannattamana 
kohti ennalta arvattavaa tonaalista päätepistettä vaan moduloi jatkuvasti eteenpäin 
sekvensseinä kromaattisessa sävelavaruudessa. Wagner itse toi keskusteluun jatku-
van muuntumisen idean sisältävän ylimenon käsitteen (saks. Übergang),257 jonka 
avulla oli mahdollista sitoa toisiinsa jyrkästikin vastakkaisia elementtejä ja tunnel-
mia (ks. esim. Dahlhaus 1992: 57; Grey 2001: 240). Erityisesti Tristanin toisen näy-
töksen suuri rakkauskohtaus voidaan nähdä loputtomana prosessina, joka ei pääty 
kadenssiin ja kauan kaivattuun rakkauden täyttymykseen, sillä juonen tasolla Marke 
hoveineen keskeyttää rakastavaisten lemmenyön (Hautsalo 2000b: 83). Samaisessa 
rakkauskohtauksessa Brangänen ääni keskeyttää rakastavaiset kahteen otteeseen (ks. 
Hautsalo 2000b: 68–69) ja toimii siten päättymättömyyden agenttina.258 Kohtaus ei 
myöskään pääty rakastavaisten väliseen, musiikilliseen yhteisyyden tunteeseen, uni-
sonoon, joka olisi tyypillinen rakkausduettojen musiikillinen huipennuskeino.259

Tristanin laajimpana transitiivisena prosessina voidaan pitää toisen näytöksen 
suurta rakkauskohtausta, joka kestää kokonaiset 40 minuuttia ja etenee, kuten Lo-
renz on todennut, ”jatkuvan ylimenon taiteena” (saks. die Kunst die Übergangs), 
toisin sanoen jatkuvien modulaatioiden ketjuina. Kohtaus ei myöskään pääty to-
naaliseen kadenssiin (Wagner 1989: 213–214), vaan harhalopukkeeseen, jota voi 
luonnehtia musiikilliseksi katastrofi ksi.

257 Wagner mainitsi ensimmäistä kertaa ylimenon käsitteen kirjeessään Mathilde Wesendonckil-
le 29.10.1859. 
258 Kysymyksessä on barokkioopperasta periytyvä ns. pertichini- eli keskeytymisrakenne (ks. 
Hautsalo 2000b: 69). Wagner itse piti Tristanin toisen näytöksen rakkauskohtausta hienoimpana 
ylimenon ilmentymänään (ks. esim. Dahlhaus 1992: 57; Grey 2001: 240).
259 Libretossakin on Jaufrén keskeytyneen maallisen vaelluksen lisäksi jaksoja, joissa jokin jää 
kesken. Esimerkiksi Jaufrén kysellessä Pyhiinvaeltajalta kaukaisesta naisesta trubaduuri antautuu 
inspiraation vietäväksi ja alkaa sommitella runosäkeitä Pyhiinvaeltajan kertomuksen perusteella. 
Jaufré kuvittelee naisen silmät, joiden ”väri on kuin meri” (Maalouf 2004: 7), hiukset, jotka ovat 
”niin mustat ja silkkiset, että ne sulautuvat yön pimeään”. Naisen kädet ”hyväilevät kuin virtaava 
vesi” ja hänen (”ihokkaansa”) ”kaulansa iho...” (emt.: 8). Tässä vaiheessa Jaufrén haaveilu kes-
keytyy, sillä ajatuksissaan hän on jo riisumassa ihanteidensa naista, jonka kuitenkin pitäisi pysyä 
etäisenä, ruumiittomana ideaalina. Sen sijaan hän kysyy Pyhiinvaeltajalta, miten kaukainen nai-
nen oli pukeutunut. 
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7.1.1 Glissando transitiona

Kaukaiseen rakkauteen sisältyy sekä laajoja että suppeita transitiivisia prosesseja. 
Pienin niistä on glissando, suurimpana puolestaan voidaan pitää oopperan lopul-
lisesti päättävää laajaa haihtumisen elettä viimeisen kohtauksen päätteeksi (V/4). 
Glissando on musiikillinen mikroele, jossa liu’utaan nopeasti ylöspäin tai alaspäin 
säveltasolta toiselle (Boyden & Stowell 2008). Kaukaisessa rakkaudessa glissando-
ja esiintyy sekä vokaali- että orkesteritekstuureissa, ja ne on tuotettu eri instru-
menteilla.260 Kaikkien henkilöiden vokaalitekstuurit sisältävät glissandoja, joiden 
tehtävänä on usein esimerkiksi säkeen päättäminen (ks. nuottiesimerkki 27). Or-
kesteritekstuurin glissandot on useimmiten kirjoitettu viuluille, mutta myös muil-
le jousisoittimille. Vokaalitekstuurissa esiintyvä glissando liukuu usein myös pu-
heeksi, eikä tavoita tällöin mitään tiettyä säveltasoa.

Jaufré Rudelin trubaduuritekstuuriin sisältävässä vokaalitekstuurissa esiintyy 
runsaasti glissandoja, jolloin ne on asetettu ennen kaikkea loin-sanalle tai sen ad-
jektiiviselle muodolle lointaine. Myös aiemmin mainittu Pyhiinvaeltajan Clémen-
celle esittämä Jaufrén laulu sisältää runsaasti glissandoja, joista osa esiintyy loin-
sanalla tai sen johdannaisten yhteydessä (Saariaho 2000a:122; tahti 362; emt.: 112; 
tahti 362; emt.: 123; tahti 481; emt.: 124; tahti 494) (ks. nuottiesimerkki 27).

Jaufrén tekstuuriin liittyy myös jousiglissando, joka esiintyy tilanteessa, jossa 
Jaufré on ilmaissut tovereilleen, että hänen mieltään on alkanut askarruttaa ide-
aalinen nainen jossain kaukana. Jousiglissando esiintyy lisäksi myöhemmin, kun 
Jaufré haaveilee kaukaisesta naisesta vajoten yhä syvemmälle unelmiinsa. Pyhiin-
vaeltaja toteaa: ”Mielesi harhailee…” (Maalouf 2004: 7). Myös mieskuoro kom-
mentoi Jaufrén kaipausta siirtymällä puheesta kuiskaukseen (ks. nuottiesimerkki 
20). Päättymätön jousiglissando kuitenkin vihjaa, että nainen on saavuttamaton 
(Saariaho 2000a: 37; tahdit 262–263). Jaufrén tekstuurissa glissando näin ollen liit-
tyy kaukaiseen naiseen ja tämän saavuttamattomuuteen.

Vaikka glissandoja esiintyy Jaufrén trubaduuritekstuurin yhteydessä jatkuvasti, 
ennen kaikkea Kaukaisen rakkauden toista näytöstä määrittävät glissandot. Clé-
mencen muistot kotimaasta ja lapsuudesta aktivoituvat keskustelussa Pyhiinvael-
tajan kanssa (Maalouf 2004: 10), jolloin jousiglissando luo kuulokuvassa selvästi 
havaittavan siirtymän tai johdattaa siihen, mitä tutkimuksessa kutsutaan lapsuuden 
musiikiksi (ks. luku 6.2.1). Kuten aiemmin on todettu, samalla se alaspäin suun-
tautuvana voidaan tulkita myös ikonisesti, sillä se ikään kuin viittaa ”Clémencen 
vajoamista muistoihinsa”. Clémence toteaa: ”Muistan vielä lapsuuteni, mutta mi-
kään lapsuuteni maailmassa ei enää muista minua (emt.: 10). (Ks. Saariaho 2000a: 
97; tahdit 240–242.) Tässä tilanteessa glissando siis liittyy kotimaan ja lapsuuden 
kaipaamiseen.

260 Pianolla ja harpulla voidaan soittaa ainoastaan glissandoja, joissa ei liu’uta portaattomasti 
vaan puolisävelaskeleet ovat kuuluvissa. Sen sijaan lauluäänellä, viululla ja pasuunalla voidaan 
toteuttaa liukuma, jossa sävelaskeleet eivät kuulu. Portamento-termiä käytetään usein synonyy-
misesti glissandon kanssa. Tarkasti ottaen portamento tarkoittaa kuitenkin liukumista, jossa sä-
velaskeleet ovat kuuluvissa (Harris 2008c).
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Kolmannen näytöksen toisessa kohtauksessa (III/2) Clémence jatkaa Jaufrén 
laulun laulamista (Saariaho 2000a: 202; tahdit 426–524), jolloin sen vokaaliteks-
tuuriin sisältyy useita glissandoja loin-sanalla. Myös tässä tilanteessa glissandojen 
esiintyminen loin-sanan tai sen johdannaisten yhteydessä alleviivaa kaipausta ja 
myös sitä, että kaipauksen kohde on kaukana tai saavuttamaton.

Kuten edellä on todettu, glissandot liittyvät joko kaukana olemista ilmaiseviin 
sanoihin kuten loin, lointaine tai loing (vokaalitekstuurit) tai tilanteisiin, jolloin 
jokin, josta puhutaan tai jota kaivataan, on kaukana ja saavuttamaton (jousiglis-
sandot). Kuten on todettu luvun alussa, libreton mukaan Kaukaisen rakkauden 
henkilöhahmojen kokema kaipaus kohdistuu eri tahoille, mutta yhteistä sille on 
kohteen saavuttamattomuus. Glissandot esiintyvät pääasiassa yhteyksissä, joissa 
kaivataan – lapsuuteen ja kotimaahan, tuonpuoleiseen tai Jumalaan. Näin ollen 
voidaan sanoa, että glissando alleviivaa musiikillisesti libreton ilmaisemaa saa-
vuttamattomuutta.261 Saavuttamattomuuden semantiikka näin ollen artikuloituu 
sekä oopperan libretossa että musiikissa, toisin sanoen draamallisessa tekstissä.

7.1.2 Haihtumisen ele 

Toinen tyypillinen Saariahon oopperan musiikillisesta tekstuurista selkeästi esiin 
nouseva ja usein toistuva transitiivinen prosessi on haihtumisen ele (Hautsalo 
2005b, 2006b).262 Oopperan sisältyy kaksi merkittävää haihtumisen elettä, Jaufré 
Rudelin ”musiikillinen kuolema” sekä oopperan loppu. Haihtumisen eleessä soiva 
kudos hiljenee ja katoaa pois vähitellen instrumenttien vaietessa toinen toisensa 
perään. Usein esitysmerkintänä on morendo. Haihtumisen ele toistuu Kaukaisen 
rakkauden tekstuureissa useaan otteeseen, vaikkakin eri kestoisina ja eri tavoin
instrumentoituina. Myös osa oopperan glissandoista päättyy haihtumisen eleeseen 
(ks. Hautsalo 2005b). 

261 Sen lisäksi, että glissandoja esiintyy kaipauksen ja kaukana olemisen yhteydessä, niitä käyte-
tään myös musiikillisina ikoneina. Orkesteritekstuurin sisältämät glissandot on usein kirjoitettu 
huiluille ja jousille, mutta myös harpuille, jolloin harpulle on kirjoitettu niin kutsuttu ”pyörivä 
glissando” (ks. esim. Saariaho 2000a: 17: tahti 98) ja joka ikonisesti tulkittuna viittaa esimer-
kiksi tuulenpyörteisiin aalloilla. Kaukaisen rakkauden kuorolle kirjoitetut glissandot esiintyvät 
erikseen joko naiskuoron tai mieskuoron tekstuureissa, mutta ei kuorojen yhteisissä jaksoissa. 
Glissandoja esiintyy myös kuorolle kirjoitetuissa ylöspäin liukuvissa laajemmissa eleissä, jotka 
kuulokuvan ja esiintymispaikkansa perusteella assosioituvat aaltoihin. Tämä glissandosta koos-
tuva ele esiintyy läpi koko neljännen näytöksen ja toistuessaan sen voi ajatella viittaavan myös 
rantaan saapuvien aaltojen loputtomaan liikkeeseen. Useimmiten kuoron glissandot liittyvät 
semioottiseen funktioon, jolloin kuoro osallistuu päähenkilöiden mielentilojen peilaamiseen, tai 
ne liittyvät kuoron äänimaisemia luovaan ikoniseen funktioon (ks. luku 2.2.4). Kaiken kaikkiaan 
edellä esitellyillä glissandoilla on ikoninen tehtävä: ne imitoivat erilaisia luonnonääniä kuten 
tuulta ja aaltoja. 
262 Haihtumisen eleen vastakohta Kaukaisessa rakkaudessa on ns. tihentymisen ele, joka perustuu 
asteittain rakentuville tekstuureille. Tihentymisen eleessä orkesteritekstuuri tihenee jopa hälyyn 
saakka, jolloin tekstuurin soivat ominaisuudet häviävät. Samalla tihentymisen eleessä esiintyy 
myös transitio soivasta äänestä hälyyn. 
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Kuten nuottiesimerkistä 50 voidaan nähdä, haihtumisen ele tapahtuu konk-
reettisesti myös partituurin grafi ikassa, ei ainoastaan akustisena ilmiönä. Nuotti-
kuva näyttää, että Jaufrén elämänliekin vähitellen sammuessa soittimet lakkaavat 
soittamasta yksi toisensa jälkeen (Saariaho 2000b: 378; tahdit 456–463) (ks. nuot-
tiesimerkki 50).
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Lisäksi Jaufrén kuoleman ikään kuin vahvistaa alttohuilulle kirjoitettu ele, joka 
kuulostaa kynttilän puhaltamiselta sammuksiin (siirtymä, joka on merkitty parti-
tuuriin nuolella mustasta ympyrästä valkoiseen) (ks. nuottiesimerkki 51).

Nuottiesimerkki 51. Kynttilän puhaltaminen sammuksiin eli elämän liekin sammuminen (Saariaho 
2000b: 378; tahdit 461–462).

Toposteoreettisesta näkökulmasta nämä haihtumisen eleet ovat siinä mielessä mu-
siikillisia ikoneita että ne viittaavat symbolisesti vähitellen saapuvaan kuolemaan 
(ks. luku 4.3.2). Sivuoja-Gunaratnam (2005b: 411–412) tulkitsee ”vaimenemise-
leitä” nimenomaan kuolemaan liittyviksi. Vaikka osa oopperaan sisältyvistä haih-
tumisen eleistä liittyy dramaturgian näkökulmasta Jaufrén kuolemaan, ne voidaan 
tulkita myös metaforana saavuttamatonta Toista kohti kulkemiselle. 

Jaufré Rudelin kuolemaan liittyvän haihtumisen eleen lisäksi Saariahon oop-
peraan sisältyy myös toinen, edellistä huomattavasti laajempi musiikillinen sam-
mumisprosessi. Tämä prosessi on koko teoksen päättävä ja kestää koko viimeisen 
kohtauksen (Saariaho 2000b: 419–440; tahdit 711–786). Koska Kaukainen rakkaus 
päättyessään haihtuu pois, siinä ei näin ollen ole selkeää päättymisestä kertovaa 
musiikillista tapahtumaa tai kadenssia, jolloin ei ole mahdollista täysin tarkkaan 
havaita, missä teos loppuu. Oopperan päättäminen haihtuvaan eleeseen ei ole si-
nänsä yllättävä, sillä moni muukin Saariahon teos päättyy haihtumisen eleeseen 
(ks. myös Sivuoja-Gunaratnam 2005b). Esimerkiksi huilukonsertto Aile du Songe 
(2001) päättyy vähittäiseen musiikin sammumiseen. 

Länsimaiset taidemusiikkityylit pyrkivät ennakoimaan ja vahvistamaan teok-
sen osan tai itse teoksen lopun kokemusta. Tämä pätee myös oopperaan. Hatte-
nin (1994: 43) mukaan tämä tapahtuu käyttämällä materiaalia, joka vihjaa tyyliin 
sopivaan päätösfunktioon (engl. stylistic clousural function). Klassisessa tyylissä 
viittaus subdominanttiin on esimerkiksi tällainen vihje, sillä subdominantti on 
luonteeltaan ”taaksepäin viittaava, staattinen, vakiintunut ja päättävä” (emt.: 43). 
Myös oopperan päättämiseen liittyy useimmiten laaja fi naali-jakso, jottei yleisöl-
le jää epäselväksi, että teos on päättymässä. Mozartin Don Giovanni päättyy jopa 
kahdesti, ensin Donin syöksyessä helvetin tuleen sekä sen jälkeen loppuensemb-
lessa muodostuvan moraliteetin päättyessä. Toinen loppu ikään kuin vakuuttaa 
katsojan ahdistavien tapahtumien fi ktiivisyydestä.

Kaukaisen rakkauden päätös ei ole näin ollen tyypillinen oopperan lopetus. 
Clémencen rukouksessa soinnin vähittäinen katoaminen, toisin sanoen laaja haih-
tumisen ele, on loppuvaiheessaan: instrumentit ovat vaienneet toinen toisensa 

�
�
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jälkeen (ks. myös Sivuoja-Gunaratnam 2005b: 412). Partituurin ohje ”musiikki 
muuttuu ilmaksi ja valoksi” konkretisoituu loppukohtauksen sointiväreiltään 
kirkkailla instrumenteilla (pikkolo ja viulu) (Saariaho 2000b: 438; tahti 724). Sa-
manaikaisesti soiva kudos ohenee ja haihtuu pois. Instrumenttien haihtuessa vä-
hitellen kuulumattomiin harppu toistaa harvakseltaan Clémencen tekstuureissa 
usein kuultua kvintoliaihetta. Viimeiset sopraanoäänen lisäksi ”äänessä olevat”
instrumentit ovat taivaaseen ja paratiisiin assosioituva harppu sekä jouset kor-
kealla diskantissa. 

Sivuoja-Gunaratnam (2005b: 411) tulkitsee oopperan dramaattiseksi kulmi-
naatioksi rakastavaisten kohtaamisen ennen trubaduurin kuolemaa. Kirjoittajan 
mukaan tässä kohtaamisessa, äänten yhdistymisessä e-sävelellä sekä suudelmassa 
”Clémenceä ja Jaufréa erottanut etäisyys kumoutuu” (emt.: 411). Merkillepanta-
vaa kuitenkin on, että rakkauskohtauksissa vakiintunut oopperakäytäntö, uniso-
no puuttuu Clémencen ja Jaufrén musiikillisesta kohtaamisesta (V/1). Heidän vo-
kaalilinjansa eivät myöskään liiku simultaanisesti (Hautsalo 2005b: 238; ks. myös 
Becker 1980: 92–96). Rakastavaisten äänet ainoastaan ”hipaisevat” toisiaan (emt.: 
238), samoin kuin ainoastaan hipaisevat toisiaan myös trubaduurin ja kreivittären 
huulet ohimenevässä suudelmassa (Maalouf 2004: 30) (Saariaho 2000b: 377; tah-
ti 449). Jaufrén ja Clémencen ainoa todellinen keskustelu päättyy dialogiin, jossa 
verbalisoidaan eteneminen kohti rakkauden fyysistä täyttymystä. Jaufré kysyy: ”Jos 
Taivas parantaisi minut, Ottaisitko minua kädestä, viedäksesi minut huoneeseesi?” 
”Entä asettuisinko viereesi vuoteelle?”, Jaufré jatkaa. Clémence vastaa kysymyksiin 
myöntävästi. (Maalouf 2004: 29.) Dialogi käydään siis konditionaalissa. Rakasta-
vaiset pääsevät toistensa lähelle vain dialogiin sisältyvässä tekstuaalisessa tilassa, 
sillä ruumiillisuuden tasolla he eivät kohtaa toisiaan. 

Levinas (1996: 63) on käsitellyt tämänkaltaista kohtaamattomuutta fi losofi an 
näkökulmasta. Levinasin (emt.: 63) mukaan miehen ja naisen välinen rakkaus-
suhde perustuu Toiseudelle, sillä rakkaussuhteessa eivät Toiseus ja kaksinaisuus 
katoa. Levinas (emt.: 63) toteaa, että ”ajatus rakkaudesta kahden olevaisen yhteen-
sulautumisena on virheellinen romanttinen idea. Eroottisen suhteen tunteellinen 
voima johtuu siitä, että olevaisia on kaksi ja että toinen on absoluuttisesti toinen”. 
Levinasin mukaan esimerkiksi mies ja nainen – oopperassa Jaufré ja Clémence 
– edustavat suhteessa toisiinsa Toiseutta, mikä tarkoittaa sitä, että yhteensulautu-
minen ja toisen haltuunotto on mahdotonta. Edes Eroksessa ei toista voi omistaa, 
sillä Levinasille (1996: 64) ”eros ei ole taistelua, ei yhteensulautumista, ei tietoa. On 
ymmärrettävä sen erityinen paikka suhteiden joukossa. Se on suhde toiseuteen, 
mysteeriin [--].” 263 

263 Levinasin esittelemässä toiseus-ajatuksessa mysteeriluonteen saa nimenomaan feminiininen 
ja tämä on herättänyt kiivasta keskustelua feministien keskuudessa. Ensimmäisenä ajatusta kom-
mentoi Simone de Beauvoir vuonna 1949 teoksessaan Toinen sukupuoli. Luce Irigaray on kui-
tenkin tulkinnut Levinasin ajatuksen toisin. Hänen mukaansa Levinas on länsimaisen fi losofi an 
historiassa ensimmäinen, joka on todella ymmärtänyt feminiiniseen sisältyvät todellisen eron. 
(Ks. esim. Sandford 2002: 143.) Tässä yhteydessä haluaisin kuitenkin korostaa Toisen ”sukupuo-
lettomuutta” mysteerinä. Toinen on mysteeri, oli hän sitten kumpi rakkaussuhteen osapuolista 
tahansa.   
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Kaiken kaikkiaan hovirakkaudesta peräisin oleva ja trubaduurien rakkausru-
noudessaan kuvaama rakkauskäsitys, jonka mukaan kaivattu nainen oli saavut-
tamaton, voidaan levinasilaista terminologiaa käyttäen tulkita analogiseksi meta-
fyysisen halun ja Toiseuden välille muodostuvan jännitteen kanssa. Tämä jännite 
saa Kaukaisessa rakkaudessa musiikillisen manifestaationsa niin kutsutuissa tran-
sitiivisissa prosesseissa, joilla ei ole alkua eikä loppua. Saavuttamatonta artikuloi-
vat myös oopperan librettoon sisältyvät korkeus-kielikuvat sekä retoriset kuviot, 
kuten apostrofi , paradoksi ja oksymoron.

Päättymättömyyden tai keskeytymisen ajatus liittyy myös Kaukaisen rakkauden 
librettoon. Oopperan lopettava, Clémencen viimeinen repliikki päättyy pisteen si-
jaan kolmeen pisteeseen merkiksi jonkin jäämisestä kesken: Jaufré ei juonen tasol-
la saa omakseen rakastamaansa naista; Pyhiinvaeltaja jähmettyy suolapatsaaksi; 
Clémencen kohtalona on luostari (Maalouf 2004: 32). Näin ollen päähenkilöiden 
pyrkimykset vesittyvät, eivätkä johda toivuttuihin lopputuloksiin. Oopperan hen-
kilöhahmojen pyrkiminen ja kaipaaminen, désir, kertautuu Kaukaisen rakkauden 
draamallisessa tekstissä sekä libretossa että musiikin transitiivissa eleissä, glissan-
dossa ja haihtumisen eleessä. Samalla musiikillinen haihtumisen ele toistaa kohti 
kulkevaa liikettä, jotain joka alkaa, mutta joka ei saavuta päätepistettään; kohti 
Toista, joka taipuu hiljaisuudeksi.

7.2 Toista kohti: Deus ex machina musica

Kaukaisen rakkauden viimeisessä kohtauksessa (V/4) Clémence on jäänyt yksin 
Jaufrén kuoltua. Kreivitär on epätoivoinen ja alkaa rukoilla (Maalouf 2004: 32–
33). Kohtaus on kirjoitettu staattiseen alla breve -tahtilajiin, ja merkillepantavaa 
on, että tahtilaji ei enää vaihdu kuten aiemmin oopperassa on jatkuvasti tapahtu-
nut. Rekisterissä korkealle kirjoitetut viulut käyttävät sul tasto -soittotekniikkaa, 
jolloin niiden hälyelementti korostuu. Viuluille on kirjoitettu esitysmerkintä sem-
pre legatissimo (äärimmäisen tasaisesti). 

Kaukaisen rakkauden soivaa kudosta kokonaisuudessaan määrittää ensimmäi-
sestä näytöksestä alkaen elektronisesti toteutettu esiäänitetty osuus, jonka voimak-
kuus vaihtelee tuskin kuultavasta koko akustisen tilan täyttäväksi (ks. luku 2.3.3). 
Clémencen rukoillessa viimeisessä kohtauksessa musiikissa tapahtuu vähittäinen, 
mutta dramaattinen käänne. Esiäänitetty musiikillinen materiaali nousee esiin or-
kesterikudoksesta ja valtaa hetkellisesti musiikillisen tilan. Esiäänitetty osuus, kuten 
aiemmin on todettu, sisältää konkreettisia luonnonääniä – lintuja, merta ja tuulta 
– mutta myös tunnistamatonta, akusmaattista materiaalia, joka ei yksiselitteisesti 
kytkeydy mihinkään äänilähteeseen (ks. luku 2.3.3). Mitä lähemmäksi loppua oop-
peran viimeisessä kohtauksessa edetään, sitä hallitsevammaksi muuttuu akusmaat-
tinen osuus ennen musiikillisen tekstuurin lopullista sammumista. Akusmaattinen 
materiaali on vieraannutettua, ei-inhimillistä ja alkuperältään määrittelemätöntä. 
Siinä sointimaisema irtautuu kokemuksellisuudesta ja luo tunteen äärettömästä ti-
lasta ja kosmisesta, salatusta maisemasta, jota voi luonnehtia mysteeriksi.

Välimäki (2007) toteaa, että ”mysteerin ajatuksen keskeisyys näkyy Saariahon 
tuotannossa esitysmerkintöjä myöten; misterioso (”mystisesti”, ”salaperäisesti”) 
on usein toistuva esitysohje”. Myös Kaukaisessa rakkaudessa tämä esitysohje tois-
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tuu usein. Välimäki (emt.) kirjoittaa Saariahon musiikin yhteydessä ”mysteeri-si-
sällöistä”, joina hän pitää esimerkiksi läpikuultavia sointikenttiä huilu-, varjo- ja  
kaikuäänineen. Nämä edustavat Välimäen mukaan ajatusta ”toisesta”, näkymättö-
mästä, mutta aistittavasta maailmasta (emt.). Teoksessaan In search of Opera Abba-
te (2001: 26) puolestaan esittää, että oopperataiteessa on olemassa musiikkia, jota 
ei kuulla lainkaan ja joka esiintyy oopperateoksissa esimerkiksi instrumentaalisesti 
toteutettuna kaikuna. 

Saariahon tuotannossa hahmottuviin edellä mainittuihin mysteeri-sisältöihin 
kuuluvat muun muassa hänen kosmokseen liittyvät teoksensa, kuten esimerkiksi 
Io, Lichtbogen (Valokaari), Solar, Orion tai Ciel étoile (Kaukainen tähti).264 Kuten 
Välimäki (2007) osuvasti toteaa, edellä mainittuja ”taivaankappale-teoksia voi-
daan tulkita kosmoksen metafyysiseksi ja eksistentiaaliseksi pohdinnaksi”. Saman-
kaltaista ”metafyysistä” pohdintaa voidaan katsoa sisältyvän myös Kaukaisen rak-
kauden esiäänitettyyn osuuteen, jossa vastakkain asettuvat luonto konkreettisine 
äänineen sekä akusmaattisen osuuden kosminen äärettömyys. Vieras, akusmaatti-
nen materiaali, joka teokseen sisältyy, tulkitaan näin Toiseksi.

Toposteorian näkökulmasta Kaukaisen rakkauden tunnistamatonta ja inhi-
millisen kokemuksen konkretiasta irtautuvaa akusmaattista materiaalia voi pitää 
prototopoksena, jonka merkityn voi ajatella viittaavan vieraaseen ja äärettömään. 
Toisaalta sitä voi tulkita akusmaattisuuden alkulähteiden kautta (ks. luku 2.3.3). 
Kuten Chion (1999: 19) toteaa, mestarin, hengen tai Jumalan äänen muuntaminen 
akusmaattiseksi eli äänilähteeltään näkymättömäksi on yleistä monissa uskonnol-
lisissa traditioissa, kuten islamissa ja juutalaisuudessa. Näin ollen voi ajatella Kau-
kaisen rakkauden henkis-fi losofi sen perusvireen mukaisesti, että oopperassa kuul-
tava akusmaattinen ääni on mestarin, hengen, Jumalan tai – Toisen ääni.

Toisen ääneen viittaa myös tapa, jolla esiäänitetyt jaksot on oopperaan sijoi-
tettu. Ensinnäkin viidennes eli 12 koko teoksen 80 esiäänitetystä jaksosta on sijoi-
tettu viimeiseen kohtaukseen (numerot 69–80), joka on rukouskohtaus. Merkille-
pantavaa on, että Saariahon loppuratkaisussa esiäänitetty materiaali on sijoitettu 
systemaattisesti joko Toi-sanalle tai ton-sanalle. Libreton perusteella Clémencen 
rukous on, kuten todettiin luvussa kuusi, kohteensa näkökulmasta ambivalent-
ti. Kreivitär rukoilee joko rakastettuaan tai Jumalaa, joita molempia puhuttelee 
sanalla Toi (Maalouf 2000: 88–89). Vaikka Toi merkitsee ranskan kielessä yksin-
kertaisesti sinua (ja ton sinun), jolloin Clémencen voidaan ajatella osoittavan sa-
nansa kuolleelle rakastetulleen, rukouskontekstissa ne kuitenkin yleensä viittaavat 
Jumalaan. Tämä esiäänitettyjen jaksojen sijoittaminen Toi-sanalle tukee tulkintaa, 
jonka mukaan Clémence osoittaa sanansa nimenomaan Jumalalle.

Levinasille (1996; 2002) Jumala merkitsee jotain, joka on subjektin ulkopuolel-
la ja ääretön. ”Transsendenssi” tarkoittaa näin ollen sitä, että Jumalaa ja olemista ei 
voida ajatella yhdessä: Jumalan ymmärtäminen, kuten toisen ihmisen tyhjentävä 
tiedollinen haltuunottokaan, ei ole mahdollista (Levinas 1996: 68). Levinasilaisen 
tulkinnan mukaan kohottaessaan katseensa rukouksessaan kohti Jumalaa Clé-
mence kääntyy kohti absoluuttista, saavuttamatonta Toista. 

264 Tarasti viittaa George Crumbin yhteydessä vastaaviin kosmisiin näkyihin (2005: 152).
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Kaukaisen rakkauden esiäänitetty materiaali on konstruoitu tietokoneen avul-
la kahta erilaista ohjelmaa hyödyntäen (ks. luku 2.3.3) ja esitystilanteessa tämä 
materiaali tuodaan soivaan ulottuvuuteen niin ikään tietokoneiden avulla. Tämä 
koneellisesti konstruoitu materiaali on perinteisen sinfoniaorkesterisoinnin näkö-
kulmasta vieras elementti. Kone merkitsee länsimaisissa yhteiskunnissa symbolia 
modernisaatiolle, ja luo samalla mielikuvaa täydellisestä hallinnasta ja omnipo-
tenssista. Myös soittimena tietokone voidaan tulkita kyvyiltään äärettömäksi, toi-
sin sanoen se pystyy tuottamaan kaikki kuviteltavissa oleva äänet – Toisen äänet.

Kyky yliaistillisuuden esittämiseen on Dahlhausin (2003: 78) mukaan oopperan 
keskeisimpinä ominaisuuksia (ks. myös Lindenberger 1984: 46 –47). Yksi tapa esit-
tää yliaistillisuutta oopperassa on antiikin tragediasta periytynyt deus ex machina 
-topos eli niin sanottu ’jumala koneesta’. Antiikin teatterissa jumalhahmo laskettiin 
koneiston avulla näyttämölle pelastamaan mahdottomalta näyttävä tilanne. Antii-
kin tragediakirjailijoista deus ex machinaa käytti ennen kaikkea Euripides (Fösel 
1975: 10–11; Pfi ster 1988: 96). Antiikista deus ex machina omaksuttiin italialaiseen 
opera seriaan. Vielä Mozartin Idomeneossa esiintyy jumalhahmo ratkaisun tuojana. 
Smithin (1971: 23) mukaan ooppera serian rapistuttua ja jäädessä vähitellen pois 
repertoaareista deus ex machina kuitenkin jäi oopperan käytännöksi esimerkik-
si näyttämölle sijoitettujen tornirakennelmien muodossa. Tornit olivat taivaaseen 
kurkottamisen tradition maallisempi jatke, ja niitä käytettiin 1600-luvun keski- ja 
loppuvaiheen oopperassa (emt: 23).

Myöhemmässä ranskalaisessa oopperassa jumalan väliintulon saattoi korvata 
vangitun armahtaminen tai uskalias pako (Sternfeld 2008). Verdin Don Carloksen 
loppukohtauksessa kuollut kuningas puolestaan pelastaa rakastavaiset (ks. esim. 
Batta 2001: 733). Draamassa deus ex machinaa on käytetty rakentamaan niin kut-
suttu suljettu loppu, mikä tarkoittaa, että oopperan tai draaman tapahtumat vie-
dään päätökseen (Pfi ster 1988: 96). Se voi kuitenkin esiintyä myös muualla teok-
sessa, kuten Monteverdin Poppean kruunauksessa. Deus ex machina voi olla myös 
esine tai asia (ks. esim. Hosiaisluoma 2003; Kivistö 2007: 265–266). Se ei siis ole 
alunperin musiikillinen topos (joita tässä tutkimuksessa varsinaisesti on käsitelty), 
vaan draamasta oopperaan siirtynyt teatteritopos, jolla tässä tutkimuksessa kui-
tenkin ajatellaan olevan musiikillinen olomuoto.

Saariahon Kaukainen rakkaus on ooppera, jonka juoneen ei sisälly yliluonnol-
lista väliintuloa. Sen sijaan sen draamallinen teksti on kyllästetty erilaisilla yliais-
tilliseen viittaavilla yksityiskohdilla, kuten musiikillis-kirjallisella korkeus-retorii-
kalla (ks. luku 6.3.1). Tässä tutkimuksessa esitetyn tulkinnan mukaan oopperan 
musiikissa kuitenkin tapahtuu jumalallinen väliintulo. Akusmaattinen Toisen ääni 
merkitsee Kaukaisen rakkauden kontekstissa musiikillista deus ex machinaa – ”Ju-
malan ääntä koneesta”. Loppukohtauksessa erityisesti manifestoituva, mutta muu-
allakin teoksessa kuultava, koneella tuotettu musiikillinen deus ex machina edustaa 
tässä tulkinnassa tuonpuoleista, transsendenssia ja saavuttamatonta Toisen ääntä. 
Kaiken kaikkiaan Kaukaisen rakkauden kontekstissa tietokoneen käyttöä voidaan 
sanoa teatterista periytyneen deus ex machina -topoksen moderniksi sovellukseksi, 
jota voitaisiin kutsua deus ex machina musicaksi. 
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8 Diskussio

Saavuttamattomuuden semantiikka on ilmaisu, joka sisältää paradoksin; yhtäältä 
semantiikka viittaa johonkin, joka on analysoitavissa ja tulkittavissa, toisaalta saa-
vuttamattomuus on jotain, johon ei voi tarttua, joka pakenee ja on ulkopuolella. 
Halu ymmärtää tätä Kaija Saariahon oopperaan Kaukainen rakkaus sisältyvää pa-
radoksia on ollut tämän tutkimuksen keskeinen motivaatio ja innoittaja. Haasta-
jana tässä työssä on ollut Saariahon musiikki, joka ei ole yksiselitteistä tai helposti 
avautuvaa. Pikemminkin oopperan musiikkia voisi luonnehtia sisäänpäin kään-
tyneeksi ja hitaasti kommunikoivaksi; sellaiseksi, jonka ymmärtämiseen tarvitaan 
kärsivällisyyttä. 

Tässä työssä on tarkasteltu Kaija Saariahon esikoisoopperaa tutkimuksellisessa 
viitekehyksessä, jonka on katsottu tarjoavan mahdollisuudet teoksen ymmärtämi-
selle. Hermeneuttisessa tulkinnassa välineenä on toiminut yhtäältä subjektiivinen, 
empaattinen ymmärtäminen (Anttila 2004: 312), toisaalta spiraalimainen liike 
tutkijan ja teoksen, teoreettisten viitekehysten sekä oopperateoksen kulttuurihis-
toriallisen kontekstin välillä. 

Tutkimuksessa on käytetty tulkinnan rakentamiseksi teoreettisia välineitä, joi-
ta on kutsuttu ymmärtämistekniikoiksi. Näiden ymmärtämistekniikoiden, kuten 
semioottisen toposteorian ja Emmanuel Levinasin fi losofi sten käsitteiden avulla 
on myös pyritty varmistamaan tutkimuksen systemaattisuus sekä toisaalta kon-
tekstualisointi.

Tutkimuksessa on pyritty välttämään Kaukaisen rakkauden kontekstualisointia 
suhteessa Saariahon kokonaistuotantoon. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että tutki-
muksen näkökulma on oopperatutkimuksellinen. Tutkimuksessa on tarkasteltu 
Kaukaista rakkautta oopperateoksena eikä nykymusiikkiteoksena. Toisaalta teos 
on draamalliselta tekstiltään niin rikas ja monisyinen, että tutkimuksen rajaami-
nen tapahtui sen ehdoilla. 

Kaukainen rakkaus muodostaa tietyn ajanjakson päättävän taiteellisen syntee-
sin ja eräänlaisen välitilinpäätöksen Saariahon tuotannossa. Tutkimus osoittaa, 
että Kaukaisessa rakkaudessa kolmanteen suomalaisen modernistisukupolveen 
kuuluvan Saariahon musiikki on etääntynyt jälkisarjallisesta estetiikasta kohti dia-
tonisempaa ilmaisua. Oopperassaan säveltäjä on loitonnut sellaisesta musiikista, 
jossa musiikilliset konstruktiot syntyvät laskennallisin menetelmin. Merkillepan-
tavaa kuitenkin on, että tonaaliteetin liepeillä hetkittäin häilyvä Kaukainen rakka-
us edustaa ääripositiota säveltäjän esteettisessä ajattelussa. Paluu aiempaan tyyliin 
onkin jo tapahtunut Saariahon toisessa oopperassa Adriana Mater sekä passios-
sa La Passion de Simone, joiden sävelkieli on huomattavasti Kaukaista rakkautta 
kompleksisempaa.

Tutkimus on pyrkinyt osoittamaan, että Kaukainen rakkaus kiinnittyy jo ai-
heensa näkökulmasta länsimaisen oopperan traditioon. Trubaduuri-oopperana 
teos ensinnäkin liittyy siihen pitkään oopperahistorialliseen Orfeus-oopperoiden 
ketjuun, joka alkoi oopperataiteen synnyttyä 1500-luvun lopulta. Saariahon oop-
perassa 2000-luvun musiikilliseen asuun puettu trubaduuri Jaufré Rudel näyttäy-
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tyy uuden vuosituhannen Orfeuksena, jonka sanoma musiikin merkityksestä ei 
ole menettänyt sisältöään. Orfeus-hahmo siirtyi ensimmäisiin oopperateoksiin 
antiikista, joten tästä näkökulmasta Kaukaisen rakkauden juuret ovat syvällä länsi-
maisen kulttuurin historiassa.

Kaukaisen rakkauden libretto on elementti, joka kiinnittää teoksen tiettyyn ai-
kaan ja paikkaan, eli keskiaikaan 1100-luvun Oksitaniassa ja Pyhän maan Tripo-
liin. Libreton osuus oopperan ajan ja paikan määrittäjänä on itsestään selvää, sillä 
vain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta oopperateokset yleensä perustuvat 
librettoon, joka sisältää narratiivisia elementtejä. Ennemminkin musiikilliset kiin-
nikkeet on oopperahistorian lähimenneisyydessä torjuttu, koska säveltäjien taiteel-
lisena kriteerinä on ollut originaalisuus. Tästä näkökulmasta onkin merkillepan-
tavaa, että Saariahon ooppera kiinnittyy aikaan ja paikkaan myös musiikillisesti 
– olivatpa kiinnittävät merkitty-rakenteet anakronistisia tai ei, ne luovat menneen 
maailman tunnun. Kiinnittyminen musiikillisesti tapahtuu ennen kaikkea siten, 
että Saariaho tuo oopperan musiikkiin historiallisen Jaufré Rudelin melodian ja 
siitä avautuvan kulttuurihistoriallisen maiseman. Huolimatta musiikillisesta lai-
nasta Saariaho ei pyri rekonstruoimaan keskiaikaista musiikkia. Sen sijaan hän 
yhdistää Jaufré Rudelin melodisen materiaalin osaksi omaa sävelkieltään. Saariaho 
käyttää oopperassa uudestaan myös omaa, aiemmin säveltämäänsä teosta Oltra 
mar, mikä on Saariahon kokonaistuotantoa ajatellen ennennäkemätöntä.

Kaukainen rakkaus kiinnittyy länsimaiseen musiikkikulttuuriin myös toisella, 
vieläkin merkittävällä tavalla: siitä on löydettävissä samat musiikilliset topokset, 
joita myös esimerkiksi 1600-luvun barokkiooppera tai 1700-luvun wieniläisklassi-
nen musiikki hyödyntää. Toposteoreettisen analyysin avulla oopperasta on identi-
fi oitu trubaduuritopos, joka ei ole noussut aiemmin esiin toposteoreettisessa tut-
kimuksessa. Topos, vaikkakin teatterista peräisin oleva, on myös deus ex machina, 
joka saa Kaukaisessa rakkaudessa modernin, musiikillisen ilmaisun. 

Edellä mainittu musiikinhistoriallinen kiinnittyminen ei ole ollut itsestään 
selvää, kun otetaan huomioon Saariahon esteettiset lähtökohdat 1980-luvun alun 
suomalaisessa modernismissa. Esimerkiksi Saariahon opettajan, toista modernis-
tipolvea edustavan Paavo Heinisen oopperateokset Silkkirumpu ja Veitsi pysyvät 
tiiviisti jälkisarjallisessa sävelkielessä sitoutumatta erityisemmin oopperan käytän-
töihin muutoin kuin suurmuodon tasolla. Alaotsikon mukaan Silkkirumpu ei edes 
ole ooppera, vaan konsertto. Eurooppalaisen modernismin kontekstissa monet 
säveltäjät torjuivat säveltäjäntyössään oopperagenren kuten Boulez265, tai suhtau-
tuivat lajityyppiin parodian keinoin, kuten Ligeti.

Huolimatta oopperan ja sen päähenkilön, trubaduuri Jaufré Rudelin tuo-
tannon ajallisesta etäisyydestä Kaukainen rakkaus toisintaa Rudelin käsittele-
mää teemaa: ajatusta kaukaisesta ja saavuttamattomasta rakkaudesta. Hämmäs-
tyttävää on se, että Jaufré Rudelin sanoma on säilyttänyt syvällisen sisältönsä ja

265 Vaikka Boulez ei ole säveltänyt oopperaa, hän on johtanut runsaasti oopperateoksia toimies-
saan kapellimestarina esimerkiksi Bayreuthin musiikkijuhlilla.
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siirtynyt kulttuurissa lähes tuhannen vuoden ajan. Saariahon Kaukainen rakkaus 
myös vahvistaa Mary O’Neillin (2006: 1) näkemystä hovirakkaudesta länsimai-
sessa kulttuurissa vahvasti vaikuttavana teemana. Vaikka tulkinnat ovat kirjavia, 
O’Neillin mukaan ”hovirakkauden ajatus ruokkii edelleen länsieurooppalaista 
mielikuvitusta ja kulttuuria tuhat vuotta syntymänsä jälkeen” (emt.: 1).

Kaukaisessa rakkaudessa näyttäytyvä saavuttamattomuuden teema luotaa sy-
välle omassa ajassamme. Samoin kuin oopperan päähenkilöt Jaufré, Clémence ja 
Pyhiinvaeltaja kulkevat kohti Toista  – kohtaamatta ja saavuttamatta – mitä myös 
oopperan musiikilliset diskurssit analogian kautta vahvistavat – samoin myös 
omassa todellisuudessamme ihmisten välinen kohtaaminen muuttuu yhä vai-
keammaksi huolimatta teknologian tarjoamista mahdollisuuksista jatkuvasti no-
peampaan ja tehokkaampaan tiedonvälitykseen. 

Toisaalta oopperan välittämässä saavuttamattomuuden kuvauksessa on vah-
va omakohtaisuuden tuntu. Kun ajatellaan sekä säveltäjä Saariahoa että libretisti 
Maaloufi a ovat molemmat muukalaisia niissä ympäristöissään, joissa elävät: Saari-
aho suomalaisena ja Maalouf libanonilaisena Pariisissa. Kreivitär Clémence kaipaa 
kotia, lapsuutta ja äitiä, toisaalta kokemusta, joka ylittää inhimillisen käsityskyvyn: 
hän kaipaa aavistusta ikuisuudesta – paratiisia. Houkuttelevaa olisikin ajatella, että 
mitä koskettavimman musiikillisen hellyyden ja toisaalta melankolian sävyttämä, 
kotiin kaipaavan kreivitär Clémencen sonorinen identiteetti olisi säveltäjän oma-
kuva. Toisaalta säveltäjän voi yhtä lailla nähdä Jaufré Rudelin hahmossa, luovana 
taiteilijana keskellä taiteellista prosessia. Tai hänet voisi ajatella eri maiden välillä 
kulkevaksi Pyhiinvaeltajaksi, jonka kuljettama viesti rannalta toiselle on – musiik-
ki. Koska tämän tutkimuksen kohteena ei ole ollut säveltäjän intentio, edellä esitet-
ty samastaminen saakin ainoastaan ajatusleikin aseman. 

Oopperaan sisältyvä keskiajan kuvaus ei ole Kaukaisen rakkauden tapaukses-
sa postmodernia leikittelyä, vaan analogioiden rakentamista. Kaukainen rakkaus 
kiinnittyy aiheensa etäisyydestä huolimatta omaan aikaamme yllättäen myös ris-
tiretkiteemansa kautta. Euroopasta Lähi-itään, Kristuksen synnyinmaahan suun-
tautuneita ristiretkiä ja lännen valloittamishalua sivuavalla aiheellaan oopperan 
voidaan sanoa olevan myös poliittisesti kantaa ottava. Neljän 1000-luvun alussa 
Pyhälle maalle suuntautuneen ristiretken motiivit olivat poliittiset siitä huolimat-
ta, että alkusysäyksenä ristiretkelle lähtemiseen saattoikin olla uskonnollinen mo-
tiivi. Haluttiin toki pelastaa Pyhä hauta kristityille, mutta ennen kaikkea kyse oli 
katolisen kirkon vallasta sekä toisaalta länsimaiden halusta hallita Lähi-Itää. Sa-
moin kuin 1000-luvun alkuvuosisatoina, maailmanpolitiikassa käytetään edelleen 
uskonnollista retoriikkaa naamioimaan erilaisia poliittisia ja taloudellisia pyrki-
myksiä. Oppositioasetelma länsi–itä, Oksidentti–Orientti, kristitty maailma–isla-
milainen maailma on pysynyt ennallaan. Amerikkalaisten joukkojen tämänhetkis-
tä läsnäoloa Irakissa on kutsuttu ristiretkeksi. Poliittisen oopperasta tekee se, että 
se tarttuu tähän aiheeseen analogian avulla. Historiallisten analogioiden kautta 
Saariaho ja Maalouf myös ottavat kantaa kulttuurisen moniarvoisuuden ja suvait-
sevaisuuden puolesta. Toinen asia on Kaukaisen rakkauden mahdolliset viittaukset 
orientin musiikkikulttuureihin, joita tämä tutkimus ei käsitellyt ja jotka kuitenkin 
ovat intuitiivisesti kuultavissa. Tutkimuksen musiikkianalyysin tarkastelu näiden 
musiikkikulttuurien kautta olisikin oivallinen lisätutkimuksen aihe. 
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Oopperataide on perinteisesti keskittynyt tiettyihin yleisinhimillisiin aiheisiin, 
kuten rakkauteen, kuolemaan sekä Jumalan ideaan. Näitä aiheita käsittelee myös 
Saariahon ooppera, joka on saavuttanut nykyoopperoiden mittakaavassa ennen 
näkemättömän menestyksen. Kaukainen rakkaus osoittaa, että edellä mainitut ai-
heet puhuttelevat oman aikamme ihmisiä. Oopperan vahvasti artikuloima kaipuu 
henkiseen, spirituaaliseen ei ole hävinnyt omasta ajastamme. Siitä huolimatta, että 
Kaukaisessa rakkaudessa manifestoituu kulttuuriimme syvään juurtunut trans-
sendenssin ja tuonpuoleisen kaipaus, ei voi kuitenkaan väittää, että kyseessä olisi 
uskonnollinen ooppera. Kaukaista rakkautta oopperakokemuksena voi kuitenkin 
pitää hiljentymisenä tai meditaationa, joka johdattaa perimmäisten kysymysten 
äärelle. 

Tutkimusprosessi on  nostanut esiin monia jatkokysymyksiä: millä tavoin tutki-
muksessa identifi oitu trubaduuritopos esiintyy muualla oopperakirjallisuudessa? 
Onko topoksia mahdollista löytää Saariahon muusta, suurten vokaaliteosten teos-
ryhmää varhaisemmista teoksista? Yksi oopperan tapahtumapaikoista on ristiret-
kikaupunki Tripoli, ja oopperan musiikissa häivähtää orientin tuntu. Millä tavalla 
Orientti olisi abstrahoitavissa näkyviin ja miten Saariahon oopperaa voisi tulkita 
orientalistisessa viitekehyksessä? Mikä on Kaukaisen rakkauden paikka suomalai-
sen oopperan tyylillisessä kentässä? Entä suhde ranskalaiseen oopperaan? Mitä 
merkitsee se, että ooppera sisältää niin paljon toistoa? Repetitiivisyys on teokses-
sa huomiota herättävää, joten yhteydet minimalismiin ovat ilmeisiä. Samoin oma 
tutkimuksen aiheensa olisi oopperan reseption tutkimus sekä sen tähän mennessä 
jo monien olemassa olevien esitystekstien analyysi. Tutkimus herätti myös monia 
kysymyksiä, jotka vain välillisesti sivuavat musiikintutkimusta. Tässä tutkimuk-
sessa pari kertaa esiin noussut Eleanora Akvitanalainen oli mahtava trubaduurien 
suojelija ja naishallitsija. Mikä oli hänen suhteensa musiikkiin ja mitä  hän konk-
reettisesti teki trubaduurien hyväksi? Toisaalta toposteoreettinen analyysi ja tutki-
muksessa identifi oitunut ylhäisen hevosen topos johdatti myös kysymään, millai-
sia hevosia oopperassa on esiintynyt?

Edelleen, useita vuosia kestäneen tutkimusprosessin jälkeenkin Saariahon 
musiikki Kaukaisessa rakkaudessa näyttäytyy niin moniulotteisena, että sitä lie-
nee mahdotonta analysoida ja tulkita tyhjentävästi. Ranskalainen musiikintutkija 
Antonin Servière (Puttonen 2007: 44) toteaa Sibeliuksen musiikista: ”Sibeliuksen 
musiikki on sekä ilmeistä että salaperäistä”. Tämä pätee kokemukseni mukaan 
myös Saariahon musiikkiin.

Vuonna 1984 Kaija Saariaho kertoi suhtautuvansa oopperaan taidemuotona 
kriittisesti, eikä vielä tuolloin uskonut kirjoittavansa oopperateosta. Vuonna 2008 
Saariahosta on kuitenkin tullut merkittävä suomalainen oopperasäveltäjä, jonka 
kahta oopperateosta esitetään jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Saariahon Kaukai-
sen rakkauden kaltaisten teosten ansiosta oopperalla taidemuotona on toivoa myös 
tulevaisuudessa. 
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Abstract

L’Amour de loin:
 The semantics of the unattainable in Kaija Saariaho’s opera

Kaija Saariaho (born 1952) is one of the most internationally successful Finnish 
composers there has ever been. Her fi rst opera L’Amour de loin (Love from afar, 
1999–2000) has been staged all over the world and has won a number of impor-
tant prizes. The libretto written for L’Amour de loin by Amin Malouf (born 1949) 
sets the work fi rmly in the culture of courtly love and the troubadours, which 
fl ourished in Occitania in the South of France during the Middle Ages. The male 
lead in the opera is the troubadour Jaufré Rudel, who lived in the twelfth century 
and is known to have taken part in the Second Crusade in 1147–1148.

This doctoral thesis L’Amour de loin: The semantics of the unattainable in Kaija 
Saariaho’s opera, which comes within the fi eld of musicology and opera research, 
examines the dimensions of meaning contained in Kaija Saariaho’s opera L’Amour 
de loin. This hermeneutic-semiotic study is the fi rst doctoral thesis dealing with 
Saariaho to be completed at the University of Helsinki. It is also the fi rst thesis-
level study of Saariaho’s opera to be completed anywhere in the world.

The study focuses on the libretto and music of the opera, that is to say the dra-
matic text (L’Amour de loin 1980), and examines on the one hand the dimensions 
of meaning produced by the dramatic text and on the other, the way in which they 
fi x the dramatic text in a historical and cultural context. Thus the study helps to 
answer questions about the dimensions of meaning contained in the dramatic text 
of the opera and how they can be interpreted. The most important procedural 
viewpoint is Lawrence Kramer’s hermeneutic window (1990), supplemented by 
Raymond Monelle’s semiotic theory of musical topics (2000, 2006) and the philo-
sophical concept of Emmanuel Levinas (1996, 2002) in which the latter acts as 
an instrument for semantic interpretation to build up an analysis. The analytical 
section of the study is built around the three characters in the opera, Jaufré Rudel, 
Clémence the Countess of Tripoli, and the Pilgrim.

The study shows that the music of Saariaho, who belongs to the third genera-
tion of Finnish modernists, has become distanced from the post-serial aesthetic 
towards a more diatonic form of expression. There is diatonicity, for instance, in 
the sonorous individuality of the male lead, which is based on the actual melodies 
of the historical Jaufré Rudel. The use of outside material in this context is excep-
tional in the work of Saariaho. At the same time, Saariaho’s opera contains a wealth 
of expressive devices she has used in her earlier work. It became apparent during 
the study that, as a piece of music, L’Amour de loin is a many layered and multi-
dimensional work that does not unambiguously represent any single stylistic trend 
or aesthetic.

Despite the composer’s post-serial background and its abrasive relation-
ship with opera, L’Amour de loin is fi rmly attached to the tradition of western
opera. The analysis based on the theory of musical topics that was carried out 
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in the study, shows that topics referring to death and resurrection, used in
opera since the seventeenth century, appear in L’Amour de loin. The troubadour 
topic, mainly identifi ed with the harp, also emerges in the work. The study also 
shows that the work is fi rmly attached to the tradition of western opera in other 
aspects, too, such as the travesti or ‘trouser role’ played by the Pilgrim, and the idea 
of deus ex machina derived from Ancient Greek theatre. The study shows that the 
concept of love based on the medieval practices of courtly love, and the associated 
‘longing for another’ defi ned by almost 1,000 years of western culture, are both 
manifested in the semantics of Kaija Saariaho’s opera which takes its place in the 
contemporary music genre.
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Oopperan tapahtumat

LIITE 1

Ensimmäinen näytös, 1. kohtaus: Jaufré Rudel

Oopperan ensimmäinen kohtaus on nimeltään Jaufré Rudel. Se sisältää Blaian lin-
nan nuoren ruhtinaan esittelyn. Jo libreton kansilehdeltä käy ilmi, että ruhtinas 
muiden velvollisuuksiensa ohessa harjoittaa trubaduurin tointa. Oopperan al-
kaessa Jaufré sommittelee laulua, mutta hänen ritariystävänsä häiritsevät hänen 
keskittymistään. Keskustelusta paljastuu, että Jaufré on kyllästynyt yltäkylläiseen, 
alkoholin kyllästämään elämäänsä ja öisiin hurjasteluihin, joihin hänen ystävänsä 
häntä edelleen vaativat. Sen sijaan hän on alkanut haaveilla, ideaalisesta, saavutta-
mattomasta rakkaudesta, rakkaudesta sen itsensä takia. Ystävät kuitenkin nauravat 
hänen haaveilleen. 

Ensimmäinen näytös, toinen kohtaus: Pyhiinvaeltaja

Toisen kohtauksen alkaessa Jaufrén haave yllättäen konkretisoituu, sillä Pyhältä 
maalta saapunut vaeltaja kertoo naisesta, joka muistuttaa Jaufrén laulussaan ku-
vailemaan neitoa. Pyhiinvaeltaja kertoo, kuinka näki neidon ensimmäisen kerran 
Pääsisäissunnuntaina kulkemassa messuun. Jaufré vaatii Pyhiinvaeltajaa kuvaile-
maan naisen yksityiskohtaisesti, mutta Pyhiinvaeltaja hangoittelee vastaan. Jaufré 
alkaa sommitella laulua, jossa hän ylistää kaukaista neitoa trubaduurirunouden 
maneerein. 

Toinen näytös, ensimmäinen kohtaus: Clémence

Toisessa näytöksessä esitellään Clémence ja tapahtumapaikka vaihtuu Tripoliksi. 
Clémence seisoo kalliojyrkänteellä linnoituksen puutarhassa ja tähyilee merelle. 
Pyhiinvaeltaja, joka on juuri saapunut, yrittää kulkea hänen ohitseen huomaamat-
ta. Clémence pysäyttää hänet ja aloittaa keskustelun. Käy ilmi, että Pyhiinvaeltajan 
laiva on saapunut Kreivittären kotimaasta, jonne tämä edelleen kaipaa. Pyhiinvael-
taja kertoo Kreivittärelle, että Bayan prinssi, joka on trubaduuri, ylistää lauluillaa-
an hänen kauneuttaan. Ensin Kreivitär loukkaantuu, mutta tyyntyy vähitellen. 

Toinen näytös, toinen kohtaus: Kaukainen rakkaus

Pyhiinvaeltaja esittää Clémencelle trubaduurin kirjoittaman laulun, joka kertoo 
kaukaisesta rakkaudesta. Pyhiinvaeltajan lähdettyä Kreivitär hyräilee laulua, mutta 
samalla hän epäilee, ettei ole laulun kuvaileman kauniin, hurskaan ja ylevän naisen 
kaltainen. Clémence vaihtaa laulun kielen oksitaaniksi. 
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Kolmas näytös, ensimmäinen kohtaus: Linna Blaiassa

Tapahtumapaikka vaihtuu Blaiaksi. Pyhiinvaeltaja on palannut Jaufrén tiluksille ja 
panee merkille, että trubaduuri laiminlyö velvollisuuksiaan tilanhoidossa keskit-
tyen sen sijaan haaveilemaan kaukaisesta neidosta. Pyhiinvaeltaja kertoo Jaufrélle, 
että kaukainen neito tietää laulujen kertovan hänestä. Trubaduuri suuttuu, mutta 
rauhoituttuaan päättää lähteä tapaamaan kaukaista naista. Vasta nyt hän haluaa 
tietää naisen nimen, jonka Pyhiinvaeltaja vihdoin paljastaa.  

Kolmas näytös, toinen kohtaus: Tripolissa, rannalla.

Tapahtumapaikka vaihtuu jälleen Tripoliksi. Clémence on taas rannalla ja katse-
lee merelle. Hänellä on seuranaan muutama tripolilainen nainen. Kreivitär alkaa 
laulaa Jaufrén kirjoittamaa laulua oksitaaniksi. Tripolilaiset naiset syyttävät neitoa 
haaveilusta ja todellisten kosijoiden torjumisesta. Clémence vakuuttaa, ettei kärsi 
kaukaisen rakkauden vuoksi eikä odota miestä. 

Neljäs näytös, 1. kohtaus: Sininen meri

Näytös koostuu kolmesta kohtauksesta, joissa keskushenkilönä on Jaufré. Näytös 
tapahtuu merellä laivassa, joka kuljettaa Jaufréa, tämän tovereita sekä Pyhiinva-
eltajaa kohti itää. Jaufré ja Pyhiinvaeltaja aloittavat keskustelun määrittelemällä 
suhteensa mereen. Käy ilmi, että Jaufré ei ole koskaan ollut merellä. Pyhiinvaeltaja 
sen sijaan on ylittänyt meren niin monta kertaa, ettei enää muista tarkkaa luku-
määrää. 

Neljäs näytös, toinen kohtaus: Uni

Yön pimettyä Jaufré näkee unta, jossa Clémence ilmestyy hänelle. Unessa Clémen-
ce laulaa laulun, jossa todetaan kaukaisen rakkauden mahdottomuus. 

Neljäs näytös, kolmas kohtaus: Myrsky

Myrsky nousee. Jaufré alkaa tuntea epämääräistä pelkoa ja tunnustaa ettei ole niin 
onnellinen kuin tilanne edellyttäisi. Toverit soimaavat häntä rohkeuden puuttees-
ta, mutta eivät ymmärrä, että Jaufré ei tunne pelkoa merta kohtaa. Jaufré syyttää 
itseään ja katuu matkalle lähtöä. Jaufré alkaa tuntea vilunväristyksiä, jotka edeltä-
vät sairastumista. 

Viidesnäytös, ensimmäinen kohtaus: Linnoituksen puutarhassa

Viiden näytös sijoittuu kokonaisuudessaan Tripoliin kreivien linnoitukseen. Clé-
mence katselee jälleen merelle. Naiset tuovat hänelle sana, että trubaduurin laiva 
on saapunut satamaan. Clémence pohtii tulevaa kohtaamista. 
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Viides näytös, toinen kohtaus: Jos kuolema voisi odottaa

Pyhiinvaeltaja saapuu edeltä linnoitukseen ja kertoo Clémencelle, että trubaduuri 
on kuolemaisillaan. Trubaduuri kannetaan linnoitukseen tajuttomana.  Hän vir-
koaa hetkeksi ja näkee Clémencen. Molemmat tajuavat tilanteen lopullisuuden ja 
varovaisuus heitetään sivuun. Jaufré ja Clémence tunnustavat rakkautensa ja sylei-
levät toisiaan. Jaufré kuolee Clémencen käsivarsille. 

Viides näytös, kolmas kohtaus: Toivon yhä

Clémence aloittaa rukouksen. Jaufrén toverit ja tripolilaiset naiset kommentoivat. 
Kreivitär hyväilee trubaduuria kuin nukahtanutta lasta. Sen jälkeen hänen surun-
sa muuttuu raivoksi ja hän kapinoi Jumalaa vastaan. Ympärillä olevat miehet ja 
naiset vaientavat hänet kohtalonuskoisesti. Clémence ja Pyhiinvaeltaja pohtivat 
suhdettaan Jaufréen ja hänen kuolemaansa. 

Viides näytös, neljäs kohtaus: Kohti sinua joka olet niin kaukana

Pyhiinvaeltaja menee pois ja Clémence jää yksin. Hän aloittaa toisen rukouksen 
ikään kuin olisi luostarissa. Jää epäselväksi, kenelle rukous on osoitettu: kuolleelle 
rakastetulle vai Jumalalle. 
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LIITE 2

KUN PÄIVÄT OVAT TOUKOKUUSSA PITKIÄ

Kun päivät ovat toukokuussa pitkiä,
nautin kaukaa tulleiden lintujen ihanasta laulusta,
ja kun olen loitonnut niiden luota, 
muistan kaukaisen rakkauden.
Kuljen siis synkkänä ja pää painuksissa,
eivät laulut eivätkä orapihlajan kukat
ilahduta minua enempää kuin talven jää.

Pidän toden totta herrana häntä, 
joka sallii minun nähdä tämän kaukaisen rakkauden,
mutta jokaista minulle lankeavaa hyvää kohti
saan kaksi vitsausta, koska tuo rakkaus on niin kaukana.
Voi, olisinpa pyhiinvaeltaja siellä,
niin että vaeltajansauvani ja viittani
olisivat hänen kauniiden silmiensä tutkittavana!
 
Tuntuu varmasti ihanalta kun anelen,
rakkaudesta jumalaan, kaukaista rakkautta,
ja mikäli hän sallii, asetun
lähelle, sillä nyt olen kaukana.
Miten hienoa keskustelumme tulee olemaan,
kun kaukainen rakastaja on niin lähellä,
että voi nauttia naisen hellistä ehdotuksista.

Surren ja nauttien lähden sitten pois,
mikäli koskaan tulen näkemään tuota kaukaista rakkautta;
mutta en tiedä näenkö tuota naista milloinkaan,
niin kaukana ovat maamme toisistaan.
Niin paljon on väyliä ja polkuja,
etten uskalla sanoa mitään etukäteen...
Käyköön niin kuin Jumala suo!

Koskaan en tule nauttimaan rakkaudesta
ellen nauti tästä kaukaisesta rakkaudesta,
sillä en tunne parempaa tai hienompaa
missään, en lähellä enkä kaukana.
Niin hyvä ja puhdas on hänen maineensa,
että siellä saraseenien valtakunnassa
kutsuttakoon minua vangiksi hänen tähtensä!
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Jumala, joka loitte kaiken mikä tulee ja menee
ja muovasitte tämän kaukaisen rakkauden,
antakaa minulle voimaa, sillä mieleni palaa
nähdä tämä kaukainen rakkaus
totena, paikan päällä, 
niin että huoneet ja puutarhat
tulevat minusta näyttämään aina palatseilta!

Se puhuu totta joka kutsuu minua innokkaasti
ja halukkaaksi kaukaisessa rakkaudessa,
sillä mikään huvi ei ilahduta minua niin 
kuin nautinnot, joita suo kaukainen rakkaus.
Mutta toiveeni ei täyttymään,
niin päätti kummisetäni:
minä rakastan vaan minua ei rakasteta.

Mutta toiveeni ei tule täyttymään:
olkoon kirottu koko kummisetä
Kun sai aikaan ettei minua rakasteta!
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