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1 Johdanto 

Intersektionaalisuus (intersectionality) on eräs kulttuurin- ja sukupuolentutkimuksen 

keskeinen käsite, jonka avulla tarkastellaan erojen risteämiä: miten esimerkiksi 

sukupuoleen, seksuaalisuuteen, kansallisuuteen, yhteiskuntaluokkaan, ikään ja rotuun 

liittyvät tekijät vaikuttavat samanaikaisesti yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. (Oikkonen 

2015.) Metodisesti intersektionaalisuus tarkoittaa tutkittavien ilmiöiden tarkastelua 

monilta eri puolilta ja monin eri keinoin samanaikaisesti. Sukupuolentutkimuksessa 

intersektionaalisuus on tuttu ja käytetty termi. Se on laajasti teorisoitu ja keskusteltu ilmiö 

ja käsite, jonka avulla tehdään uusia tutkimuksia jatkuvasti. Oopperatutkimuksessa 

intersektionaalisuutta  ei käsittääkseni ennen ole sovellettu systemaattisena metodina. 

 

Oopperaa ja seksuaalisuutta on tutkittu paljon USA:ssa, Euroopassa ja Iso-Britanniassa, 

ja aiheesta on olemassa kattavasti kirjallisuutta. Uraauurtavista oopperatutkijoista voi 

mainita ainakin Catherine Clémentin, joka kirjoitti nais-, ja oopperatutkimuksen 

yhdistämisestä jo 1970 -luvun lopulla teoksessaan Opera, or the undoing of women 

(1979). Muita merkittäviä tutkimuksia  ja artikkeleita  aiheesta  ovat kirjoittaneet lisää 

muun muassa Mary Ann  Smart (Siren songs, Representations of Gender and Sexuality 

in Opera, 2000),  Corinne E. Blackmer ja  Patricia Juliana Smith ( En Travesti: Women, 

Gender Subversion, Opera, 1995), Wayne Koestenbaum (The Queen's Throat: Opera, 

Homosexuality and the Mystery of Desire, 1993) ja Suzanne Cusick (Francesca Caccini 

at the Medici Court, 2009). Vaikka edellämainituissa tutkimuksissa on tarkasteltu muun 

muassa sukupuolta ja seksuaalisuutta oopperassa erilaisista monipuolisista 

näkökulmista, niissä ei ole kuitenkaan käytetty intersektionaalisuuden käsitettä tai 

intersektionaalisuutta metodina. 

 

Tässä tutkielmassa tutkin intersektionaalisesta näkökulmasta W. A. Mozartin Taikahuilu-

oopperaa ja erityisesti sen neljää henkilöhahmoa: Paminaa (Eeva Hartemaa), Taminoa 

(Tuomas Katajala), Sarastroa (Jyrki Korhonen) ja Yön kuningatarta (Tuuli Takala). 

Keskeinen tutkimuskysymykseni on, miten henkilöhahmot representoidaan alun perin 

Komische Operissa toteutetun Taikahuilun version näyttämötoiminnassa ja oopperan 
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musiikissa erilaisten identiteetin tasojen ja erojen kautta. Tätä kysymystä tutkin 

intersektionaalisen metodin avulla. Pyrin selvittämään, miten haastatellut laulajat kokivat 

nämä representaatiot, ja kuinka he toteuttivat tai muokkasivat niitä omassa 

esiintymisessään.  



 

 

Sain hienon mahdollisuuden tehdä tutkimusta yhteistyössä Suomen Kansallisoopperan 

kanssa. Seurasin viikon verran Taikahuilu-produktion valmistelua helmikuussa 2016. 

Ooppera toteutettiin uudenlaisena produktiona, joka on tuotu ohjaajaa myöten suoraan 

Berliinin Komische Operasta. Oopperassa yhdistellään animaatiokuvaa ja 1920 -luvun 

mykkäelokuvien tunnelmaa: laulajat näyttelevät heijastettujen hahmojen kanssa osana 

animoitua satumaailmaa. Laulettavat osuudet on ohjauksessa säilytetty, mutta pitkät 

puhutut dialogit on tiivistetty muutamiin repliikkeihin, jotka heijastetaan näyttämölle.  

(http://oopperabaletti.fi/ohjelmisto/taikahuilu/) 

 

Tässä tutkielmassa käsittelen aluksi intersektionaalisuuden käsitteen taustoineen sekä 

intersektionaalisuuden käytön metodina. Esittelen myös Kansallisoopperalla keräämäni 

aineiston, tutkimukseni kulmakiven. Tulkitsen tässä tutkielmassa oopperan hahmoja 

suhteessa laulajien näkemyksiin ja kokemuksiin omasta lavatyöskentelystään. 

Kolmannessa luvussa esittelen lyhyesti Taikahuilun juonen, sekä oopperan syntyyn 

vaikuttaneita taustatekijöitä.  

 

Aineiston esittelyn jälkeen alkaa varsinainen analyysiluku, jossa keskityn sekä 

eroavaisuuksien leikkauspisteisiin eli intersektiohin niin yksittäisen hahmon kohdalla 

kuin hahmojen välisissä suhteissa ja kanssakäymisessäkin. Keskityn analyysissani 

muutamiin peruseroihin, kuten sukupuoli, luokka ja etninen tausta, joiden kautta pääsee 

porautumaan syvemmälle hahmojen toimintamalleihin, hahmojen välisiin suhteisiin ja 

hierarkioihin. Tarkoituksena on analysoida aihetta esitetystä musiikista ja Komische 

Operin näyttämöproduktiosta käsin tarkasteltuna. Pirkko Moisalan  (Moisala 2015:304) 

mukaan musiikin esitystutkimus on nykyään laaja-alaista ja monipuolista. Lähestysmis- 

ja painotustapa voi vaihdella esitysetnografisesta eli esityksen kulttuurilähtöisestä 

kuvauksesta formaalin musiikkiesityksen tutkimukseen tai sukupuolen 

performatiivisuuteen musiikkiesityksissä. Omassa tutkimuksessani pyrin tuomaan 

http://oopperabaletti.fi/ohjelmisto/taikahuilu/
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haastattelujen kautta intersektionaaliseen analyysiin mukaan laulajien ja esittäjien 

näkökulman.  

Moisalan (2015:307) mukaan keskeinen etnomusikologinen musiikkiesityksen 

tutkimusmenetelmä on tutkijan omakohtainen musiikin tekeminen soittaen, laulaen, 

säveltäen, ja esityksiin osallistuminen. Vain opiskelemalla ja tekemällä musiikkia itse sitä 

voi ymmärtää, ja kuulla ja kokea musiikkia syvemmin kuin vain kuuntelemalla.



 

 

Koulutettuna muusikkona ja laulajana pyrin sisällyttämään analyysiin paitsi laulajien 

tulkintoja ja ajatuksia rooleistaan ja produktiosta, myös omia ajatuksiani produktion 

suhteen. Nicholas Cook kirjoittaa kirjansa Beyond the Score: Music as Performance 

(2014:2) johdannossa partituurien olevan enemmänkin teatterikäsikirjoituksen omaisia 

kuin lukkoonlyötyjä tekstejä. Partituureissa on enemmän sisältöä ja mahdollisuuksia 

erilaisiin toteutuksiin, kuin on ehkä perinteisesti totuttu ajattelemaan. Musiikkia ei voi 

ajatella vain objektina, vaan se on Cookin mukaan paljon enemmän. Musiikin 

mahdollisuudet tulevat esille juuri erilaisissa esityksissä, esitystavoissa ja tulkinnoissa. 

Musiikin kautta voidaan esittää myös sosiaalisia merkityksiä ja nostaa esiin tai korostaa 

kulttuurisidonnaisia asioita (Cook 2014:1).  

Moisala toteaa artikkelissaan Esitystutkimus -kirjassa, että musiikin tekemisen 

ruumiillisuus ei ole vain yksin tai yhdessä muiden kanssa toteutettu suoritus laulu- tai 

soittotekniikassa, vaan se on myös kulttuurin haltuun ottamista ja omaksumista. 

Esityksessä kohtaavat musiikin tekemisen diskurssit ja käytännöt, traditiot ja uudet 

tulkinnat, sävelletyt teokset, esittäjien ja kuulijoiden toiminta, ruumiit ja mielet. (Moisala 

2015:306-308) 

Komische Operin versio Taikahuilusta tarttuu tähän partituurin tarjoamaan 

mahdollisuuteen, silla ohjaus on erilainen perinteisiin ohjauksiin nähden. 

Henkilähahmoille kirjoitettu musiikki ja oopperan juoni säilyvät, mutta ohjauksella 

voidaan korostaa ja häivyttää, nostaa esille jotakin uutta ja luoda kuulijoille mielikuvia ja 

assosiaatioita. 

  Tutkielman viimeisessä luvussa pohdin vielä tutkimuksen tuloksia, arvioin sen 

onnistumista sekä esitän muutamia aiheita jatkotutkimuksen aiheiksi.  
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2 Tutkimus ja aineisto 

 

Tutkimuksessani hyödynnän intersektionaalisuutta menetelmällisenä lähtökohtana ja 

metodina. Tässä pääluvussa esittelen intersektionaalisuuden tutkimuksen juuret ja 

käsitteen merkityksen. Esittelen myös puolistrukturoidun teemahaastattelun ja keräämäni 

aineiston, sekä lopuksi myös työni varsinaisen tutkimusmetodin, intersektionaalisen 

analyysin. 

 

2.1 Intersektionaalisuus 

Intersektionaalisuus on termi tai käsite, joka tarkoittaa erojen yhteisvaikutusta ja näiden 

yhteisvaikutusten tutkimista (intersections). Tällaisia eroavaisuuksia ovat esimerkiksi 

sukupuoli, seksuaalisuus, rotu, uskonto, yhteiskuntaluokka, ikä, vammaisuus. 

Intersektionaalisuudessa tutkitaan erojen vaikutusta toisiinsa yhtä aikaa. Eroavaisuuksien 

yhteisvaikutusta on tutkittu pitkään, mutta käsitteet ovat vaihdelleet laajasti, ja tutkimus 

on usein ollut tapaustutkimuspohjaista. (Oikkonen 2015.) 

 

Intersektionaalisen tutkimuksen juuret ulottuvat mustaan feminismiin ja 

postkolonialismiin (ks. Crenshaw 1994, Oikkonen 2015, Korsisaari 2015). 

Intersektionaalisuuden lanseeraajana voidaan pitää yhdysvaltalaista oikeustieteilijä 

Kimberlé Crenshawia, joka toi intersektionaalisuuden käsitteen julki 1989 ilmestyneessä 

artikkelissaan ”Demarginalizing the intersection of Race and Sex: A Black Feminist 

Critique and Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”. 

Intersektionaalisuutta oli tutkittu jo aikaisemmin, joskin sitä oli kutsuttu eri termeillä, 

kuten esimerkiksi ”naisten väliset erot” (ks. Lykke 2010, Salomaa 2015). Tutkimus oli 

keskittynyt vain moninkertaisesti syrjittyjen, nimenomaan mustien naisten kokemuksiin, 
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mutta laajeni myöhemmin käsittämään monenlaisia muita eroavaisuuksia rodun, 

sukupuolen ja seksuaalisuuden lisäksi, kuten uskonto, vammaisuus ja luokka.  

 

Yksinkertaisimmillaan intersektionaalisuus tarkoittaa sitä, että yksilöllä on useita 

positioita, jotka määrittävät paikan yhteiskunnassa. Näitä piirteitä voivat olla esimerkiksi 

jo mainitut luokka, sukupuoli, alkuperä tai rotu, ikä ja seksuaalisuus. Kun sosiaalisesti 

merkittäviä eroja on useita samanaikaisesti, niistä joudutaan neuvottelemaan suhteessa 

toisiin ja yhteiskuntaan. Osa eroista on yhteiskunnassa hyväksyttävämpiä kuin toiset 

(esimerkiksi seksuaalinen suuntautuneisuus, alkuperä, vammaisuus). Nämä erot syntyvät 

eri valtasuhteiden välille ja eroista, tietyistä positioista, on joko sosiaalista hyötyä tai 

haittaa (Salomaa 2015, 24). Paikkoja, jossa yksilöiden erilaiset sosiaaliset positiot 

risteävät, kutsutaan intersektioksi. Intersektiot eivät kuitenkaan ole pelkästään 

henkilökohtaisia kokemuksia, vaan niihin liittyy myös poliittisia kysymyksiä, kuten 

vähemmistöryhmiin liittyvät kysymykset ja lait. Risteymät eli intersektiot ovat näkyvissä 

henkilökohtaisella, niin poliittisella kuin sosiaalisellakin tasolla (ems.) 

Tämän tutkielman aiheena on analysoida neljää Taikahuilu-oopperan hahmoa 

intersektionaalisen metodin avulla Komische Operin produktiossa. Metodina ja 

käsitteenä intersektionaalisuus mahdollistaa hahmon analysoinnin useasta eri 

näkökohdasta. Oopperatutkimuksessa on aikaisemminkin käsitelty hahmojen 

eroavaisuuksia (esimerkiksi Catherine Clément), mutta sitä ei ole aikaisemmin tutkittu 

intersektionaalisuuden käsitteen avulla. 

 

2.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu ja aineisto 

Tutkimustani varten keräsin aineistoa haastattelemalla neljää kansallisoopperan solistia. 

Menetelmänä käytin puolistrukturoitua haastattelua, johon laulajat vastasivat yksitellen. 

Halusin toteuttaa aineiston keräämisen kentällä paitsi käytännön syistä. Koin, että 

aikataulut haastateltavien kanssa oli helpompi järjestää harjoitusten yhteyteen. 

Harjoituksia seuraamalla ja laulajia haastattelemalla sain muodostettua itselleni kuvan 

oopperan kulusta ja ohjaajan tekemistä ratkaisuista. Komische Operan versio 

Taikahuilusta vaati omalla kohdallani totuttelua jonkin aikaa, sillä aluksi vierastin 
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paikoillaan olevaa ja animoidun taustan varassa etenevää lavatyöskentelyä vaikka 

ooppera olikin tuttu. Harjoitusten seuraaminen paikan päällä oli ehdottoman tärkeää 

kokonaiskuvan muodostamiseksi. 

Puolistrukturoitu haastattelu etenee siten, että kaikille haastateltaville esitetään samat, tai 

likipitäen samat kysymykset samassa järjestyksessä. Joidenkin määritelmien mukaan 

puolistrukturoidussakin haastattelussa, kuten teemahaastattelussa, voidaan vaihdella 

kysymysten järjestystä. Täysin yhtenäistä määritystä osittain strukturoitujen 

haastattelujen toteutuksesta ei ole olemassa. Osittain järjestelty ja osittain avoin 

haastattelu sijoittuu formaaliudessaan täysin strukturoidun lomakehaastattelun ja 

teemahaastattelun välille. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 47.) Käytännössä 

puolistrukturoidusta haastattelustakin käytetään toisinaan nimitystä teemahaastattelu; 

esimerkiksi silloin, jos siinä esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä teemoista, muttei 

välttämättä käytetä samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien kanssa.  

 

Neljä laulajaa haastateltiin saman viikon aikana helmikuussa 2016. Haastateltavat laulajat 

olivat Tuuli Takala (Yön Kuningatar), Eeva Hartemaa (Pamina), Tuomas Katalaja 

(Tamino) ja Jyrki Korhonen (Sarastro). Haastatelluista nuorin, 29-vuotias Tuuli Takala on 

menestynyt koloratuurisopraano, joka on tehnyt Yön kuningattaren roolin useita kertoja 

Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2013 lähtien. Eeva Hartemaa (32 vuotta) debytoi 

Kansallisoopperassa Figaron häiden Kreivittärenä 2013. Suuri läpimurto Hartemaalle oli 

Lappeenrannan laulukilpailujen naisten sarjan ensimmäinen palkinto uonna 2013. 

Tuomas Katajala (43 vuotta) on ehtinyt tehdä mittavan uran tenorina niin kotimaassa kuin 

ulkomaillakin eri oopperataloissa. Oopperan lisäksi Katajala tekee mielellään myös 

oratorio- ja lied-produktioita. Basso Jyrki Korhonen (52) on ollut kiinnitettynä 

Kansallisoopperan solistikuntaan vuodesta 2001, muttta on lisäksi tehnyt töitä myös 

Wiesbandin ja Darmstadtin oopperataloissa (Takalan, Hartemaan, Katalajan ja Korhosen 

haastattelut).  

 Haastattelun pohjana toimi kysymyslomake (Liite 1), jonka teemojen pohjalta laulajat 

saivat vastata vapaasti kysymyksiin. Lomakkeessa oli myös tarkentavia kysymyksiä, 

mutta käytännössä haastattelu rakentui laulajien vapaisiin vastauksiin kunkin teeman 

pohjalta. Laulajien sukupuolijakauma oli tasainen, kaksi naista ja kaksi miestä. 
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Ikähaarukka oli noin 30 ikävuodesta 60 vuoteen. Haastattelut olivat noin tunnin pituisia, 

ja ne tallennettiin nauhurille, josta litteroin myöhemmin haastattelut kirjalliseen muotoon. 

Tässä tutkimuksessa käytän pääasiassa laulajien haastatteluvastauksiin ja sen analyysiin 

perustuvia tietoja. 

 

2.3. Intersektionaalisuus metodina 

Kuten aikaisemmissa luvuissa mainitaan, intersektionaalisuus keskittyi alunperin 

vahvasti moniperusteisesti syrjittyihin tummaihoisiin naisiin. Tässä tutkimuksessa 

tarkoituksenani on käyttää intersektionaalisuutta analyysivälineenä, jonka avulla on 

mahdollista porautua eri sukupuolien asemaan, käyttäytymiseen, ihmissuhteisiin ja 

hierarkkisiin kysymyksiin. Intersektionaalisuudesta metodina ovat kirjoittaneet 

esimerkiksi Karkulehto ynnä muut (2012). Artikkelissaan Karkulehto kumppaneineen 

havainnollistaa erilaisin esimerkein Kimberlé Crenshawin intersektionaalisuuden 

kolmijaon (rakenteellinen, poliittinen representoiva) avulla kuinka 

intersektionaalisuuden merkityksiä, valtarakenteita ja sosiaalisia järjestelmiä voidaan 

tutkia  sekä kulttuurisissa rakenteissa,  instituutiossa ja poliittisissa käytänteissä, myös 

kielessä, diskursseissa ja representaatioissa. Esimerkeissä on otettu esille politiikan-, ja 

yhteiskuntatieteiden-, ja kulttuurintutkimuksen näkökulmia ja kysymyksiä, joissa 

intersektionaalisuus on ollut esillä. Esimerkit nostavat esille valtarakennelmia ja -

suhteita, instituutioiden ja politiikan käytänteitä sekä kulttuurisia merkityksiä. 

Artikkelissa esitellään myös lähestymistapoja, joiden avulla on mahdollista päästä 

intersektionaalista huomiota herättävien kysymysten ääreen. (Karkulehto et al. 2012:23) 

 

Karkulehdon (2012) mukaan intersektionaalinen tutkimus on jaettavissa kolmeen eri 

tyyppiin: rakenteelliseen, poliittiseen ja representoivaan. Poliittinen tutkimus keskittyy 

valtasuhteiden jatkuvuuden analysointiin. Representaattioiden intersektionaalisuuden 

tutkimuksessa tutkitaan sitä, millaista  kulttuurin erilaisissa teksteissä ja kuvissa tuotetut 

representaatiot eri sukupuolista ja niiden välisten suhteiden ja intersektionaalisten 

positioiden välittämä tieto. Rakenteellisessa intersektionaalisessa tutkimuksessa tutkitaan 

syvemmin yhteiskunnan rakenteita ja niistä syntyviä eroja ja risteymiä (Salomaa 2015, 
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25).  Tämän työn kannalta kaikkein antoisin intersektionaalisen tutkimuksen haara on 

representoiva tutkimus. Se osuu suoraan tutkimuskysymyksen ytimeen: millaisia ovat 

oopperan hahmojen väliset suhteet, toimintatavat sekä suhtautuminen omaan itseen. 

Tämän tutkielman tutkimuskysymykset löytyvät liitteestä 1. Kysymykset on jaettu 

teemoittain eri alueisiin: Hahmon minäkuva, naiseus ja mieheys, valta-asemat, 

yhteiskuntaluokat, etniset taustat, hyvä ja paha, avioliitto ja rakkaus sekä seksuaalisuus.  

 

Näiden kolmen tutkimushaaran lisäksi olisi hyvä käyttää performatiivisuuden käsitettä, 

jottei analyysista tulisi yksiulotteinen. Performatiivisessa intersektionaalisuus perustuu 

toistoon: miten normit, järjestelmät, rakenteet, instituutiot ja representaatiot toistavat ja 

terävöittävät eroja selkeämmiksi ja todelliksiksi ja luovat samalla merkityksiä. 

(Karkulehto ym. 2012, 24; Salomaa 2015, 25.)  

 

Intersektionaalinen metodi pohjautuu Maria Matsudan käytäntöön ”ask another 

question”. Tämän käytännön mukaan ensimmäisen kysymyksen jälkeen tulisi esittää 

vielä toinen kysymys toisesta näkökulmasta (Matsuda 1991, 1189). Tällä tarkentavalla, 

toisella kysymyksellä pyritään valottamaan asioiden toisiinsa liittyviä kytköksiä ja 

taustoja. Esimerkiksi rasistiselta vaikuttavassa tilanteessa tulisi kysyä, miten patriarkaatti 

näkyy siinä tilanteessa. Tai jos jokin näyttää seksistiseltä, tulisi kysyä, miten 

heteroseksuaalisuus näkyy siinä tilanteessa. Matsudan mukaan menetelmä paljastaa, että 

sorron ja alistuksen muodot ovat aina riippuvaisia muista sortamisen muodoista (ems.) 

 

Salomaan (2015) ja Davisin (2014) mukaan intersektionaalinen analyysi tulisi tehdä 

neljän askeleen mukaan. Ensin etsitään aineistomerkki, joka liittyy sukupuoleen, tässä 

tutkimuksessa esimerkiksi äitiys. Toiseksi kysytään ”toisia kysymyksiä”, joiden kautta 

alkuperäistä positiota monimutkaistetan ja kyseenalaistetaan. Toisessa vaiheessa 

toistetaan Matsudan menetelmää, kunnes kaikki ”toiset kysymykset” on kysytty. 

Kuningattaruutta voidaan siten tarkastella äitiyden, vallan, naiseuden ja tässä oopperassa 

myös pahuuden ja pimeyden position kautta. Kolmannessa vaiheessa valitaan yksi 

positio, esimerkiksi äitiys, ja tehdään siitä tarkempia huomioita. Tämän jälkeen valitaan 
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seuraava positio, josta tehdään taas tarkemmat huomiot. Viimeisellä, neljännellä 

askeleella verrataan, miten aineiston analyysi saa eri positioista käsin aikaan erilaisia 

tuloksia. (Davis, 2014, 24). Viimeinen askel aikaansaa varsinaisen intersektionaalisen 

tutkimuksen, sillä silloin tarkastellaan ja vertaillaan nimenomaan eri positioiden aineistoa 

samaan aikaan. Metodin tulisi inspiroida ja innostaa tutkijaa kysymään uusia kysymyksiä, 

reflektoimaan ja arvioimaan kriittisesti omia ennakko-oletuksia. Näin 

intersektionaalisuuden yksi pääpiirre, ”näkymättömien rakenteiden ja kytkösten” 

esiinsaaminen toteutuu (Salomaa 2015, 31). 

 

Noudatan tässä tutkimuksessa aineiston analyysissä Matsudan (1991) metodia ja Davisin 

(2014, 23, 24) esittelemää neljää askelta.  
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3 Oopperan tausta, aikaisemmat tutkimukset ja juoni 

 

Tässä luvussa esittelen analysoitavan oopperan taustoineen, siitä tehdyt aikaisemmat 

tutkimukset sekä oopperan juonen. Taikahuilu on yksi oopperakirjallisuuden 

tunnetuimmista teoksista paitsi juonensa, myös symboliikan, ja taidokkaasti sävelletyn 

musiikin ansiosta. Taikahuilu jäi Mozartin viimeiseksi oopperaksi, ja se poikkeaa 

tematiikaltaan sekä sävelkieleltään Mozartin uran alkupään oopperoista (Mäkinen 1978). 

Kerron aluksi lyhyesti oopperan taustasta ja syntyvaiheista, minkä jälkeen esittelen 

aikaisemmat oopperasta tehdyt tutkimukset, sekä Taikahuilun juonen. 

 

 3.1 Taikahuilun taustaa 

Wolfgang Amadeus Mozart kirjoitti Taikahuilun viimeisenä elinvuonnaan. 

Samanaikaisesti hän kirjoitti Prahaan tilattua kruunajaisoopperaa Tituksen lempeys, sekä 

Requiemia. Taikahuilu laittoi alulle teatterinjohtaja Emanuel Schikaneder, joka kirjoitti 

oopperan libreton (Mäkinen 1978, 33-34). Libretto ja juonen epäloogisuus herättivät 

keskustelua ja spekulaatiota alusta lähtien. Schnikanederin tekijänoikeutta on epäilty 

monta kertaa. Tänä päivänä häntä kuitenkin pidetään virallisesti libreton kirjoittajana 

(Mäkinen 1978, 36). 

  

Taikahuilu on kaksinäytöksinen singspiel, saksalainen koominen ooppera, jossa 

resitatiivien sijaan on puhuttuja dialogeja (Bacon 1995, 634). 1700-luvulla teattereissa 

esitettiin paljon singspielejä, jotka perustuivat satuihin; niissä oli jännitystä, fantasiaa ja 

eksotiikkaa. Monet elementit Taikahuilussa tulevat suoraan itämaisesta satuperinteestä: 

esimerkiksi Kolme poikaa on viittaus satuun Viisaat pojat. Yön kuningatar, rakkauden 

sytyttävä neidon kuva (vrt. Tamino-Pamina), Monostatoksen esikuva ja kuolemanvaarat 

eli koetukset ovat kaikki viittauksia itämaiseen satuperinteeseen. (Mäkinen 1978, 41- 42).  

Toinen selkeästi tarinaan vaikuttanut elementti on vapaamuurarius eri symboleineen. 

Mozart oli liittynyt vapaamuurareihin, ja etsi yhteisöstä mystiikkaan perustuvaa uskoa 

ihmisen henkisen kehittymisen mahdollisuuteen (Bacon 1995, 220). Vapaamuurareiden 
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rituaalit, etiikan vaatimukset ja symbolit toistuvat läpi oopperan: luku kolme (Kolme 

poikaa, Kolme naista, kolme koputusta ja niin edelleen), hyveet (kestävyys, 

suvaitsevaisuus ja vaiteliaisuus), Isis ja Osiris, hopea ja kulta, juhlallinen 

“vapaamuurarisävellaji” Es-duuri, kuolemanvaarat, tulen ja veden kokeet. Taikahuilussa 

satuainekset ja sakraali kulttisymboliikka esiintyvät jatkuvasti rinnakkain, eikä niiden 

välille voi vetää selvää rajaa (Mäkinen 1978, 42; Bacon 1995, 220). 

3.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Taikahuilua, kuten oopperaa on tutkittu aikaisemminkin. Tärkeitä näkemyksiä 

aikaisemmissa tutkimuksissa ovat tuoneet esille Carolyn Abbate kirjassaan In search of 

Opera (2001). Abbaten kirjassa on kokonainen luku Taikahuilulle, jossa käydään läpi 

henkilöhahmojen välisiä nyansseja, erilaisia jännitteitä, syy-seuraussuhteita sekä 

tulkintoja henkilöhahmojen toiminnasta suhteessa esimerkiksi saman aikakauden 

oopperoihin. Abbate tuo kirjassaan esille hahmojen käytöstä seksuaalisuuden kautta 

tulkittuna. Hän esittää myös musiikillisia, esitystutkimukseen liittyviä seikkoja 

oopperaan liittyen. 

Filosofi Catherine Clémentin kirja Opera: The Undoing of Women (1979) käsittelee eri 

oopperateosten juonia, joissa oopperoiden naiset joutuvat alistumaan patriarkaatin alle. 

Tottelemattomuutta seuraa usein kuolema tai henkinen kuolema, hulluus. Clémentin kirja 

on tärkeä osa taidemusiikin ja sukupuolentutkimuksen peruskirjallisuutta. 

Mary Ann Smartin Siren Songs: Representations of gender and Sexuality (2000) on 

artikkelikokoelma, joka pureutuu eri oopperateosten henkilöhahmoihin sukupuolen, 

seksuaalisuuden ja henkilöhahmojen välisiin suhteisiin musiikin, tekstien ja 

lavatyöskentelyn kautta. Smart lähestyy sukupuolta ja seksuaalisuutta eri kulmista 

verraten nykyaikaisia tulkintoja myös historialliseen kontekstiin. Smartin teos on 

seksuaalisuuden ja sukupuolen oopperatutkimuksessa tärkeä artikkelikokoelma. 

Esitystutkimusta on Suomessa tehty vasta jonkin verran, silla se on tutkimusalana 

suhteellisen uusi. Anette Arlanderin kumppaneineen toimittama Esitystutkimus (2015) on 
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seitsemäntoista artikkelin kokoelma erilaisten esitysten, esittämisen ja esitettävyyden 

tutkimuksesta.  

Suomessa tehdystä tutkimuksesta voidaan mainita myös Moisalan ja kumppanien 

naistutkimus. Music and gender (2000) on Pirkko Moisalan ja Beverly Diamondin 

toimittama essee- ja artikkelikokoelma naistutkimuksesta musiikissa. Artikkelit eivät 

keskity mihinkään tiettyyn genreen tai diskursioon, vaan ne käsittelevät naiseutta ja sen 

toteuttamista ja tulkintaa eri kulttuureissa, erilaisissa esityksissä ja tilanteissa, 

muusikoiden ja musiikin vuorovaikutusta ja musiikin estetiikkaa. 

 

3.3 Esitystutkimus ja Taikahuilu 

Pirkko Moisalan mukaan musiikkiesityksen tutkimuksen merkitys kasvoi sitä mukaan 

kun etnomusikologian paradigma musiikin kulttuuritutkimuksesta yleistyi. 

Musiikkiesitysten ymmärrettiin olevan soivan äänen esityksen lisäksi myös kulttuurin 

esityksiä, mutta samalla luovuttiin siitä ajatuksesta, että musiikki elää kulttuurisesta ja 

sosiaalisesta ympäristöstään riippumattomasti (Arlander et al. 2015:304).  

Musiikkiesityksiä tutkittaessa on huomioitava, että esitykset ovat yksilöitä, eikä niiden 

tarkoituksena ole toistaa olemassa olevia merkityksiä, vaan luoda uusia. Myös musiikin 

ruumiillisuus, ihmisruumiin tuottama (ainakin laulajien tapauksessa) musiikki on tärkeä 

käsite esitystutkimuksessa. Moisala (ems) toteaa artikkelissaan, että ruumiillisuuden 

näkökulmasta musiikintutkimukseen avautuu uusia näkökulmia. Sukupuolen 

performatiivisuus musiikkiesityksessä on ollut suosittu tutkimuskohde 1990-luvulta 

lähtien. Milla Tiainen kirjottaa artikkelissaan (2005) juuri äänen, ruumiillisuuden ja 

sukupuolen yhteydestä: hän tarkastelee muusikko- ja ruumislähtöisen analyysin kautta 

laulajien musiikillisen tekijyyden määrittelyä ja taidemusiikin ajattelua uudella tavalla 

tekijyyden määrittelyn kautta. Tiainen pohtii, kuinka taidemusiikin ja laulajien 

kohtaamisia voi tarkastella kulttuurisina ja sukupuolisina, vokaalis-ruumiillisina 

toimintoina. 

 Siinä mielessä Komische Operin oopperaproduktio on erilainen ja esitystutkimuksen 

näkökulmasta katseltuna erilainen. Produktio esittelee asioita eri tavoin kuin 

perinteisemmät kuvaukset, esimerkiksi jo lavastuksen kohdalla. Sarastro esitetään 
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teollisuuspohattana silintereineen ja sikareineen, Pamina ja Tamino ovat 20-luvun 

piirroshahmoja ja Yön kuningatar on valtava hämähäkki, ainoa hahmo joka kuvataan ei-

ihmisenä. Mahdollisesti kuningattaren ulkomuodolla halutaan korostaa ja alleviivata 

kuningattaren pahuutta. 

Nicholas Cookin (2003) mukaan partituuri ja nuottikuva on kuin käsikirjoitus, joka on 

täynnä mahdollisuuksia. Partituuria voi tulkita monella tavoin ja se mahdollistaa teoksen 

tulkinnan ja ohjauksen eri tavoilla. Teoksesta voi nostaa esille ja häivyttää asioita tai 

ohjauksella voi ottaa kantaa yhteiskunnalisiin teemoihin. Teos jatkaa elämäänsä uusien 

esitysten ja tulkintojen kautta. 

3.4 Taikahuilun juoni 

Oopperan sijoittuu sadunomaiseen ja myyttiseen aikaan. Tapahtumapaikkoina ovat Yön 

kuningattaren hallitsema metsä ja Sarastron hallitsema Viisauden temppeli. Jo 

alkuasetelmassa voi nähdä mielenkiintoisen vastakkainasettelun luonnon ja kulttuurin, eli 

metsän ja rakennuksen välillä. 

 

3.4.1 Ensimmäinen näytös 

Prinssi Tamino pakenee valtavaa lohikäärmettä ja huutaa paetessaan apua. Lopulta hän 

väsyneenä ja eksyneenä uupuu ja menettää tajuntansa. Kolme salaperäistä ja kaunista 

naista pelastaa hänet tappamalla lohikäärmeen. Taminon tultua tajuihinsa hän kohtaa 

linnustaja Papagenon, joka väittää Taminolle kuristaneensa lohikäärmeen. Kolme naista 

ilmestyy uudelleen ja rankaisee Papagenoa valehtelusta asettamalla lukon hänen suulleen. 

Taminolle kolme naista kertovat palvelevansa Yön kuningatarta, jonka valtakuntaan 

Tamino on eksynyt. Kuningattaren tytär Pamina on ryöstetty. Kolme naista antaa 

Taminolle Paminan kuvan ja Tamino rakastuu välittömästi kuvan esittämään naiseen. 

 

Yön kuningatar ilmestyy ja kertoo että paha ja julma velho Sarastro on ryöstänyt 

Paminan. Hän lupaa tyttärensä käden Taminolle jos tämä onnistuu pelastamaan Paminan. 

Tamino suostuu ja Papageno määrätään hänen seurakseen. Tamino saa naisilta taikahuilun 

ja Papageno taikakellopelin, joilla nämä voivat puolustautua vaaroilta. Lukko otetaan 
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pois Papagenon suulta ja kolmen pojan opastamana Tamino ja Papageno lähtevät 

matkaan. 

 

Sarastron palatsissa orjien päällikkö Monostatos yrittää pakottaa Paminan rakastamaan 

itseään. Papageno eksyy Taminosta mutta törmää vahingossa Monostatokseen, ja 

molemmat kauhistuvat toistensa ulkomuotoa. Papageno pääsee pakenemaan Paminan 

kanssa. Papageno kertoo Paminalle että Tamino on tulossa pelastamaan hänet. 

 

Samaan aikaan Tamino on saapunut Viisauden temppeliin ja saa kuulla että Sarastro 

hallitsee siellä, eikä siis voi olla paha. Hän kutsuu Paminaa taikahuilulla ja kuulee 

vastauksena Papagenon panhuilun soiton. Pamina ja Papageno rientävät Taminoa kohti 

mutta Monostatos orjineen saa heidät kiinni. Papageno lumoaa orjat taikakellopelinsä 

soitolla niin että he alkavat laulaa ja tanssia. 

 

 Pako jatkuu, mutta samassa Sarastro palaa voittokulkueessa metsästysretkeltään. Hän 

ruoskituttaa Monostatoksen ja antaa pakoyrityksen anteeksi Paminalle. Papit johdattavat 

Taminon ja Papagenon temppeliin kokeita varten. (Taikahuilun libretto, suom. Juhani 

Koivisto ja Jussi Tapola 2006; Wikipedia 2016) 

 

3.4.2 Toinen näytös 

Sarastro kertoo Viisauden temppelissä Osirista ja Isistä palveleville papeille jumalten 

tarkoittaneen Paminan ja Taminon toisilleen ja sen takia hän on ryöstänyt Paminan 

äidiltään. Ennen kuin pari voi olla yhdessä Taminon on läpäistävä monia vaikeita kokeita. 

Tamino suostuu kokeisiin, vaikka joutuisikin kokeissa kuolemanvaaraan. Papageno 

suostuu kokeisiin vastahakoisesti pappien luvattua hänelle oman vaimon, Papagenan. 

Ensimmäinen koe on vaikeneminen. Kolme naista saapuu pelottelemaan kokelaita 

kuolemanvaarasta ja pappien valheista, mutta he eivät taivu edes naisten viettely-yritysten 

edessä.  
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Monostatos hiipii nukkuvan Paminan luokse ja valittaa itsekseen yksinäisyyttään. 

Monostatos piiloutuu kun Yön kuningatar saapuu Paminan luo ja vaatii häntä tappamaan 

Sarastron veitsellä ja viemään häneltä auringonkehrän, hänen mahtinsa symbolin. 

Kuningattaren lähdettyä Monostatos tulee esiin ja ottaa Paminalta veitsen vaatien tätä 

kuoleman uhalla rakastamaan häntä. Sarastro ajaa Monostatoksen pois ja Pamina anoo 

häneltä anteeksiantoa äidilleen. 

 

Papageno epäonnistuu vaikenemisen kokeessa, mutta Tamino pysyy hiljaa vaikka Pamina 

pyytää häntä puhumaan. Pamina aikoo tappaa itsensä koska kuvittelee ettei Tamino 

rakasta häntä. Kolme poikaa johdattaa hänet Taminon luo ja yhdessä he läpäisevät tulen 

ja veden kokeet. 

 

Papagenokin hautoo itsemurhaa kuvitellessaan ettei voi lörpöttelynsä takia saada 

Papagenaa omakseen. Kolmen pojan neuvosta hän soittaa kellopeliään ja pojat tuovat 

Papagenan hänen luokseen. 

 

Yön kuningatar seurueineen tunkeutuu Viisauden temppeliin Monostatoksen avulla, 

mutta auringon säteet kukistavat hyökkääjät. (Taikahuilun libretto, suom. Juhani Koivisto 

ja Jussi Tapola 2006; Wikipedia 2016) 

 

3.4.3 Juonen kuperkeikka 

Oopperan juoni on saanut osakseen paljon kritiikkiä sen sisältämien epäloogisuuksien 

takia. Keskustelua on herättänyt juonen kääntyminen päälaelleen (Bacon 1995, 220). 

Ensimmäisessä näytöksessä Yön kuningatar näyttää kätyreineen kuuluvan hyvän 

puolelle. Hän vastustaa pahaa Sarastroa, joka on kidnapannut hänen tyttärensä. 

Ensimmäisen näytöksen lopulla Sarastro kuitenkin osoittautuukin valon ja viisauden 

ruhtinaaksi, Viisauden temppelin ylipapiksi. Samalla Yön kuningatar vaihtuu edustamaan 

pahuutta ja pimeyttä. Myös Sarastron palvelija Monostatos osoittautuu luopioksi ja siirtyy 

Yön kuningattaren apuriksi. (Bacon 1995, 221; Mäkinen 1978, 38.)   
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Juonen epäloogisuuden on arveltu johtuvan Mozartin ja Schikanederin suunnitelmien 

muuttumisesta kesken oopperan työstämisen, ja juonen dramaattiselle muuttumiselle on 

esitetty paljonkin tulkintoja: esimerkiksi plagiointiväitteitä ja tekijänoikeuksiin liittyvää 

spekulointia. Liikkui huhuja, ettei Schikaneder olisikaan kirjoittanut kaikkea librettoon 

itse, vaan osan olisi kirjoittanut toinen mies, Karl Ludwig Gieseke. Toisaalta Schikaneder 

saattoi vain nähdä totaalisen juonimuutoksen mitä parhaimpana käänteenä. (Mäkinen 

1978, 36.) 

 

Ooppera voidaan tulkita sekä Taminon että Paminan kasvutarinana. Taminon on käytävä 

läpi koetukset saavuttaakseen vihkimyksen veljeskuntaan ja Temppelin salaisuuksiin. 

Paminan haasteena on päästää irti äidistä ja löytää oma polkunsa Taminon kanssa. 

Oopperaa voisi tulkita myös feministisestä näkökulmasta irtautumisena matriarkaalisesta 

yhteiskunnasta ja alistumisena patriarkaatille. Pamina on tähän asti ollut äitinsä vallan 

alla osana matriarkaalista valtakuntaa. Kun Pamina luopuu äidistään (ja matriarkaatista) 

ja yhdessä Taminon kanssa saa siunauksen Sarastrolta, hän alistuu partriarkaatille. 

Sarastro on korkein hallitsija, ja Tamino tulevaisuudessa seuraava hallitsija. Vaikka 

Pamina on prinsessa, hän ei ole oikeutettu hallitsija ellei Tamino jossain vaiheessa 

menehdy. (Bacon 1995, 221; Hartemaa16.2.2016.) 

 

3.4.4 Berliinin Komische Operin versio Taikahuilusta 

Suomen kansallisoopperan keväällä 2016 toteuttama Taikahuilu on tuotu ohjaajaa myöten 

Berliinin Komische Operista. Produktio eroaa ”perinteisestä” Taikahuiluista paljonkin: 

kyseessä on produktio, jossa laulajat ovat samaan aikaan lavalla animoitujen hahmojen 

ja taustojen kanssa. Dialogit on karsittu minimiin, ja nekin heijastetaan näyttämölle. 

Puhuttuja, juonta selkeyttäviä dialogeja ei siis ole, ja juuri niiden puuttumisen vuoksi 

tämä oopperaversio poikkeaa siis singspielin traditiosta. Juonta on myös lyhennelty 

hieman, ja joitain henkilöhahmoja on jätetty pois, esimekiksi kaitsijapapit sekä 

ensimmäinen, toinen ja kolmas orja.  Kaitsijapappien osuudet laulaa sama solisti, joka 
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laulaa Sarastron osuuden. Osuudet lauletaan näyttämön takaa, ja näyttömöllä on vain 

Tamino animoidun hahmon kanssa.  

 

Lavastukseen ei tarvita juuri mitään kiinteitä lavasteita, sillä kaikki taustat ja hahmot 

heijastetaan näyttämölle. Näyttämöllä on kolmessa tasossa ovia ja pieniä korokkeita, 

joille laulajat tulevat osuutensa laulamaan. Heijastettujen taustojen kanssa he voivat siten 

laulaa kohtauksesta riippuen esimerkiksi puun oksalla, meren pohjalla, taivaalla ja 

savupiipussa. 

 

Sarastro ja Yön kuningatar laulavat vain korkeimman oven suusta, muuta hahmot laulavat 

mistä milloinkin. Korokkeet ja kääntyvät ovet toivat haastateltujen solistien, erityisesti 

Takalan ja Hartemaan mielestä ainakin aluksi lisää haastetta lavatyöskentelyyn: 

näyttämöilmaisu on oikeastaan vain ilmeiden ja musiikillisten asioiden, kuten 

fraseerauksen varassa, sillä liikkua ei putoamisvaaran ja tilanpuutteen takia liiemmin 

voi 1 . Tuuli Takala seisoo omissa kohtauksissaan koko kohtauksen ajan korkealla 

korokkeella. Yön kuningatar tulee laulamaan aariansa, ja koska liikkuminen on 

mahdotonta tilanpuutteen ja putoamisvaaran takia, on Takalan mukaan panostettava 

ilmeisiin ja ladattava tunteet ja ilmaisu äänen nyansseihin. Voisi ajatella, että karsittu 

näyttämötyö antaa enemmän tilaa laululle ja itse musiikille. Takalan mielestä valmiiksi 

animoidun taustan ja musiikin yhtäaikaisuus sekä ohjaajan toiveiden toteuttaminen on 

jopa haastavampaa kuin perinteinen lavatyöskentely (Takala 16.2.2016, 

näyttämöharjoitukset 16.2., 18.2., ja 22.2. 2016).  

                                                 

1 Kansallisoopperassa seuratut näyttämöharjoitukset 16.2., 17.2., 19.2., 22.2. 

http://oopperabaletti.fi/ohjelmisto/taikahuilu/ 

http://www.hs.fi/kulttuuri/a1455160538303 

https://www.facebook.com/oopperabaletti/videos/10153427795991716/ 

http://oopperabaletti.fi/ohjelmisto/taikahuilu/
http://www.hs.fi/kulttuuri/a1455160538303
https://www.facebook.com/oopperabaletti/videos/10153427795991716/
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4 Henkilöhahmojen intersektionaalinen analyysi 

 

Tässä luvussa analysoin haastattelumateriaalia intersektionaalisen analyysimetodin 

avulla. Luku on jaettu alalukuihin, jotka noudattavat haastatteluteemoja ja analysoitavia 

positioita, kuten hahmon minäkuva, suhde muihin, luokka, seksuaalisuus, naiseus, 

hyvyys ja pahuus, rakkaus ja moraali. Henkilöhahmojen analyysit esiintyvät jokaisessa 

alaluvussa peräkkäin  

 

4.1. Hahmon minäkuva  

 

Ensimmäisessä positiossa ja haastatteluteemassa pyritään porautumaan hahmon 

käsitykseen itsestään, hänen toimintatapoihinsa ja tavoitteisiinsa. Haastattelun perusteella 

hahmot olivat hyvin erilaisia esimerkiksi minäkäsityksen suhteen. Iältään vanhemmiksi 

arvioiduista Yön kuningattaresta ja Sarastrosta tuli selkeästi esille tietoisuus korkeasta 

asemasta. Heillä oli myös selkeät tavoitteet ja toimintatavat. Nuoremmat Pamina ja 

Tamino olivat esimerkiksi tavoitteiden kannalta yksinkertaisempia (Taminon tavoitteena 

löytää ja pelastaa Pamina, Yön kuningattaren tavoite saada enemmän valtaa itselleen), ja 

myös toimintatavat suoraviivaisempia. Yön Kuningatar ja Sarastro toimivat 

suunnitelmallisesti ja kauaskatseisesti, Tamino ja Pamina tekevät nopeita päätöksiä. 

 

Yön Kuningatar 

“Mietin miks Yön Kuningatar on niin ilkee. Se on tosi paha ja kylmä ja ajaa omaa etuaan, 

sellanen narsisti” (Tuuli Takala) 

Yön kuningatar voi olla roolihahmona hyvinkin haastava. Yön kuningattaren roolin 

laulanut Tuuli Takala kertoo haastattelussa miettineensä, miksi hahmo on niin kylmä, 

ilkeä ja paha. Syy saattaisi löytyä oopperan taustatarinasta, jonka mukaan kuningattaren 

edesmennyt aviomies, valtakunnan hallitsija luovutti kuolinvuoteellaan vallan Sarastrolle 
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eikä vaimolleen. Tästä syystä katkeruus, menetettyjen unelmien ja omien päämäärien 

saavuttaminen menee kaiken muun edelle. 

 

 Muiden manipulointi ja toisinaan marttyyriyteen heittäytyminen ovat kuningattaren 

käytöksessä ajoittain esiintyviä, jopa narsistisia piirteitä. Takalan mukaan tässä 

ohjauksessa kuningattaressa vielä erityisesti alleviivattiin ja korostettiin hahmon pahuutta 

ja vastenmielisyyttä, sillä kuningatar kuvattiin jättiläismäiseksi hämähäkiksi. Kuningatar 

on äärimmäisen vallanhimoinen ja päämäärätietoinen. Hän tietää, mitä haluaa, ja mitä 

toimia tavoitteeseen pääseminen vaatii. (Takala 16.2.2016.) Carolyn Abbaten mukaan 

kuningattarella on ikään kuin kaksi minää. Hän on ensimmäisen aarian aikana 

hyväntahtoinen ja välittävä, laulaen paitsi vaikeuksista jotka ovat ajankohtaisia, myös 

vaikeuksista jotka tapahtuvat tulevaisuudessa. Toisen aarian aikana kuningatar riisuu 

naamionsa, ja on julma ja hirviömäinen. Ensimmäisen aarian ilmentämä äidin tuska 

paljastuu petokseksi, sillä kuningattaren ainoa päämäärä on vallan anastaminen (Abbate 

2001:67). Abbaten mukaan alkuperäisen juonen mukaan kuningatar oli hyväntahtoinen 

ja äidillinen, Sarastro ilkeä, mutta Mozart ja Schikaneder muuttivat sitten mieltään. 

Juonen hyvä ja paha vaihtoivat paikkaa, kuningattaresta tuli hirviömäinen äiti ja 

Sarastrosta hyvyyden ja puhtauden ylipappi (Abbate 2001:68). 

 

Pamina 

“Pamina on sellanen nuori, ehkä teinityttö, joka rakastuu Taminoon kun kuulee, että 

prinssi on häntä tulossa pelastamaan. Pamina on sillee “Ihanaa, prinssi”, vaikka ei ole 

koko prinssiä vielä ees nähny” 

 

Pamina, Yön kuningattaren tytär, on nuori prinsessa, joka elää äitinsä hirmuvallan alla. 

Sarastro on kidnapannut prinsessan äitinsä luota, ja tytär haikailee vapautta ja paluuta 

rakkaan äitinsä luo. Paminan osan laulaneen Eeva Hartemaan mielestä Pamina on nuori, 

iältään ehkä 16˗17-vuotias tyttö, joka unelmoi prinssistä. Hän jopa hieman naiivi, sillä 
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kuullessaan Taminon pelastuspuuhista hän on jo rakastunut prinssiin, jota ei 

todellisuudessa ole koskaan nähnytkään.  

 

Myöhemmin oopperassa hän miettii itsemurhaa, kun unelmien prinssi ei puhu hänelle 

sanaakaan. Äiti on Paminalle kaikki kaikessa; huoli äidistä ja tämän hyvinvoinnista 

kulkee mukana oopperan alkuosan ajan. Perinteisissä toteutuksissa Pamina on selkeästi 

kiltti tyttö, hän tekee mitä käsketään ja haluaa miellyttää muita. “Komische Operin 

Paminassa on enemmän sisua ja pippuria!” Hartemaa toteaa. “Tässä produktiossa Pamina 

uskaltaa vastustella Monostatosta ja kapinoida Sarastroa vastaan”. Mykkäfilmien tyyliin 

ohjatussa lavatyöskentelyssä näyttelystä tulee terävämpää ja liikkeistä äkkinäisempiä, 

silla lavalla ei ole lavasteita laisinkaan. Taustalla pyörivä animaatio luo lavalle maisemat, 

rakennukset ja valaistuksen. Valkoiseksi maskeerattu, mustiin puettu Pamina erottuu 

animaatiosta ja liikkuu nopeilla, terävillä liikkeillä. Hän torjuu Monostatoksen lähentely-

yritykset ja uhmaa Sarastron käskyjä viestittäen koko kehollaan kapinaa ja kiukkua,  

seisten esimerkiksi kädet puuskassa. (Hartemaa 16.2.2016, näyttämöharjoitukset 16.2., 

18.2., ja 22.2. 2016) 

 

 

Tamino 

“Tamino on hyvyyden perikuva, silla on hyvä elämänasenne, se on nuori ja hyveellinen” 

Tuomas Katajala 

 

Tamino, tarinan prinssi on tarinan sankari: hyvin inhimillinen ja kiltti nuori mies. Tamino 

kuvataan ohjauksissa täysi-ikäiseksi, nuoreksi aikuiseksi. Taminon roolin laulaneen 

Tuomas Katajalan näkemyksen mukaan Tamino uskoo hyvään ja elämässä eteenpäin 

menemiseen. Hän on kunnollinen ja nöyrä nuori mies, jonka tehtäväksi annetaan pulaan 

joutuneen nuoren prinsessan pelastaminen. Palkionnoksi pelastustyöstä hän saisi 
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Paminan itselleen. Taminolla on seikkailunsa aikana paljon kohtauksia niin Papagenon, 

Sarastron, Yön kuningattaren kuin Paminankin kanssa. (Katajala 18.2.2016.) 

 

Sarastro 

“Sarastro on korkein, sitä kunnioittaa kaikki” Jyrki Korhonen 

Sarastro on Viisauden temppelin ylipappi: kaikista korkein arvovaltaisin henkilö. Hän on 

rauhallinen ja tyyni, ja jo pelkkä Sarastron saapuminen saa aikaan kunnioitusta ja 

rauhallisuutta. Hänet esitetään muihin verrattuna ylivertaisena ja muut henkilöhahmot 

Paminaa lukuunottamatta suhtautuvat häneen kunnioittavasti. Sarastron osan laulaneen 

Jyrki Korhosen mukaan Sarastro on haastava rooli, sillä hahmoon sisältyy uhkakuvien 

lisäksi myös tulevien tapahtuminen maalailu ja ennakointi. Myös hahmon rauhallisuus ja 

massiivisuus on haaste, sillä Sarastron tulisi esittää asiansa niin selkeästi, ettei kysyttävää 

jää (Korhonen 22.2.2018). 

 

Arvovaltaisuus, sakraalit elementit ja vapaamuurarisymboliikka ovat osa Sarastron 

hahmoa. Sarastron rooli on matalan basson (seriöser bass) rooli. Korhosen mukaan juuri 

äänen mataluus ja jyhkeys on tarkoitettu alleviivaamaan hahmon mahtavuutta. 

Auktoriteetti ei lähde Korhosen mukaan Sarastrosta itsestään, vaan sen tekevät ympärillä 

olevat ihmiset. Hahmossa on ylhäisyyden lisäksi myös inhimillisempi puoli. Hän on 

omalla tavallaan lämmin ja isällinen, ainakin Paminaa kohtaan. (Korhonen 22.2.2018.) 

 

4.2 Luokka, hierarkia, etniset taustat 

 

Satumaailmaan perustuvana oopperana Taikahuilussa on prinssejä, prinsessoja, roistoja, 

kummajaisia ja ilkeitä äitihahmoja. Seuraavaksi haastattelussa pyrittiin keskustelun 

kautta hahmottamaan kunkin henkilöhahmon hierarkkista taustaa: miten korkeassa 

asemassa hän on, ja miten hän tätä asemaansa ilmentää ja toteuttaa. Lisäkysymyksinä 

tarkasteltiin, asettaako hahmo itsensä samalle tasolle muiden samaa luokkaa edustavien 
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kanssa (esimerkiksi kuninkaalliset, prinssit, prinsessat, kuningatar), vai asettaako hahmo 

itsensä muiden yläpuolelle. Onko hahmolla jotain lähipiiriä, joita kohtelee eritavalla kuin 

kaikkia muita? 

 

Yön kuningatar 

“Kuningatar ilmestyy näyttävästi paikalle ainoastaan silloin, kun haluaa jonkun tekevän 

jotain” (Tuuli Takala) 

Kuningatar on oopperan alkuperäisen tekstin mukaan ollut valtakunnan ykkösnainen, 

hallitsijan puoliso. Sittemmin Yön kuningatar menetti hallitsijan asemansa, kun valta 

annettiin Sarastrolle. Kuningattaren asema on kuitenkin säilynyt suhteellisen korkeana, 

vaikkei hän enää korkeimmista korkein olekaan. Moisalan esittelemän Bowersin 

jaottelun mukaan julkisuus, korkea-arvoisuus ovat miesten musiikkitoiminnan 

katergorioita, mutta ei ole harvinaista, että myös nainen voi musiikkitoiminnassaan niitä 

myös ilmentää, kuten Yön kuningatar tekee  (1994:260-261). Kuningatarta puhutellaan 

kuitenkin Yön kuningattarena, ja hänellä on oma valtakuntansa, johon prinssi Tamino 

oopperan alussa eksyy. Kuningatar hallitsee tähtiä, kuuta ja yötä, ja usein hänellä on myös 

hallitsijan ulkoiset merkit: kruunu ja viitta (Clément 1988,73; Taikahuilun libretto; Tuuli 

Takalan haastattelu 18.2.2016).  

 

 Kuningattaren käytös on hyvin omanarvontuntoista ja ylvästä- hän osoittaa pienillä 

eleillä ja olemuksellaan olevansa hierarkkisesti kaikkien muiden yläpuolella. Koska 

tarinaa kuljettavat ja taustaa avaavat dialogit on tässä ohjauksessa karsittu minimiin, 

kuningattaren eleet, ilmeet ja laulu nyansseineen ja äänensävyineen ovat tässä 

ohjauksessa korkean aseman ilmentäjiä.  

 

Kuningatar on kaikkien muiden yläpuolella myös visuaalisesti ja fyysisesti: kuten edellä 

on kerrottu, tässä ohjauksessa hänet on kuvattu valtavaksi hämähäkiksi. Hahmon 

fyysinen koko on hierarkian ilmentäjä: hämähäkki on koko näyttämön korkuinen, hänet 

esitetään näin myös visuaalisin keinoin monella tasolla voimakastahtoiseksi, 
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ylempiarvoiseksi ja hierarkian huipulla olevaksi. Kuningatar on fyysisesti isompi ja 

korkeammalla kuin kaikki muut hahmot. Hän ei koskaan ole lattiatasossa muiden 

hahmojen kanssa, eikä vietä aikaa heidän kanssaan. Kuningattaren ilmeet ja pienet eleet 

muita kohtaan ovat kylmiä ja halveksivia: hän nakkelee niskojaan eikä edes katso muihin 

hahmoihin. Hän eristää itsensä muita parempana kaiken yläpuoelle. 

 

 Takalan mukaan Kuningatar tietää, mitä haluaa ja toimii päämääriensä mukaan: 

Kuningatar ilmestyy näyttävästi paikalle ainoastaan silloin, kun haluaa jonkun tekevän 

jotain. Kuten Carolyn Abbate esittää kirjassaan, hahmo on täysin erilainen kummallakin 

esiintymiskerrallaan. Ensin rakastava ja riutuva äiti, sitten hirviö paitsi henkisesti, tässä 

produktiossa myös visuaalisesti. Myös hahmon fyysinen koko on hierarkian ilmentäjä: 

hämähäkki on koko näyttämön korkuinen, hänet esitetään näin myös visuaalisin keinoin 

monella tasolla voimakastahtoiseksi, ylempiarvoiseksi ja hierarkian huipulla olevaksi. 

(Takalan haastattelu; Näyttämöharjoitukset 16.2.2016.) Abbate esittää, että kuningatar 

ilmentää itseään ja itsessään tapahtuvaa muutosta näyttäytyessään; lempeä ja 

oikeudenmukainen sijaishallitsija, mutta myös hirviöäiti, joka on valmis syömään 

lapsensa omien tavoitteidensa tieltä. Kuningatar on taipuvainen muutokseen ruumiin ja 

sielunsa osalta (Abbate 2001:69). 

 Taikahuilussa  muutos on keskeinen elementti, juoni tekee täydellisen käännöksen 

oopperan puolivälissä. Abbaten mukaan Taikahuilu on satu, jossa biologinen sukupuoli 

ja yksilön psyykkinen ja fyysinen muuttuminen ovat paitsi taikavoimia, myös oireita 

jotka johtavat seksuaaliseen epätasapainoon (Abbate 2001:70). 

 

Kolme naista lienevät ainoita, joille kuningatar suo jonkinlaista suopeutta. Kolme naista 

ovat kuningattaren sanansaattajia ja hierarkiassa tavallista alamaista ylempänä. 

Erityisaseman saa myös mauri Monostatos, joka vaihtaa Sarastron palveluksesta 

kuningattaren palvelukseen, ja on oopperan lopussa mukana hyökkäyksessä Sarastron 

temppeliin. Monostatos, joka alkuperäisessä oopperassa on esitetty tummaihoisena orjien 

johtajana, on kuningattaren ainoa varsinainen kytkentä ei-valkoiseen, alempiarvoiseen 

etniseen ryhmään.   
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Kuningatar on kaikkien muiden yläpuolella myös visuaalisesti: kuten edellä on kerrottu, 

tässä ohjauksessa hänet on kuvattu valtavaksi hämähäkiksi. Takalan mukaan ohjauksessa 

on pyritty korostamaan kuningattaren pahuutta kuvaamalla hänet vastenmielikseksi 

jättimäiseksi hämähäkiksi. Hän ei koskaan ole lattiatasossa muiden hahmojen kanssa, 

eikä vietä aikaa heidän kanssaan, saati edes katso heihin. Kuningatar ilmestyy näyttävästi 

paikalle ainoastaan silloin, kun haluaa jonkun tekevän jotain. Myös hahmon fyysinen 

koko on hierarkian ilmentäjä: hämähäkki on koko näyttämön korkuinen, hänet esitetään 

näin myös visuaalisin keinoin monella tasolla voimakastahtoiseksi, ylempiarvoiseksi ja 

hierarkian huipulla olevaksi. (Takalan haastattelu; Näyttämöharjoitukset 16.2.2016.) 

 

Pamina 

“Pamina on tosi kiltti tyttö, se tekee mitä tahdotaan ja ikävöi äitiään, myöhemmin 

Taminoa” Eeva Hartemaa 

Pamina on korkeassa asemassa prinsessana. Paminan osan laulaneen Eeva Hartemaan 

mukaan Pamina tietää asemansa, toimii ja käyttäytyy sen mukaisesti. Myös muut 

tiedostavat korkean aseman, eikä kukaan kohtele Paminaa huonosti. Taikahuilussa hän 

on yleisölle helppo samaistumisen kohde. Pamina on kiltti ja tottelevainen tyttö, joka 

uskoo hyvyyteen ja on selkeästi hyvien puolella. Oopperassa kuvataan Paminan 

kasvutarinaa epävarmasta prinsessasta kansan uudeksi hallitsijaksi. 

 

 Monet hahmot Paminan ympärillä ovat alempaa luokkaa, kuten Paminasta kiinnostunut 

Monostatos, Sarastron palvelija. Monostatos on orjien päällikkönä Taikahuilun ainoa 

selkeästi vierasrotuinen henkilö suhteessa  oopperan muihin henkilöhahmoihin, jotka 

ovat valkoihoisia, poislukien Yön Kuningatar, joka on kuvattu hämähäkkinä eikä hän siis 

edusta valkoihoista luokkaa.  

Tässä produktiossa alun perin tummaihoisena esitetty Paminaa vikittelevä Monostatos 

esitetään vampyyrimaisena, valkoihoisena ja suippokorvaisena demonina. Monostatos 

lähestyy Paminaa väkisin ja yrittää vietellä tämän. Pamina torjuu kiukkuisesti 

Monostatoksen, työntää tämän pois luotaan ja karkaa Sarastron luota. Pakenemisessa on 
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varmasti syynsä paitsi koti-ikävällä, myös sillä, että ruma Monostatos yrittää vietellä 

Paminan väkisin. (Hartemaa; Näyttämöharjoitukset 18.2.2016.) 

 

Alkuperäisessä oopperassa Monostatos on kuvattu tummaihoiseksi mieheksi, ja nyt 2000- 

luvulla valkoiseksi vastenmieliseksi hirviöksi. Paitsi muihin verrattuna erilaisesta 

ihonväristä, Monostatoksen käytöksestä käy ilmi erilainen etninen kulttuuri: Monostatos 

haluaisi ”neidon vaalean”, kuten hän aariassaan laulaa, ja sitten yrittää ottaa Paminan 

omakseen. Kuten Hartemaa toteaa, miesvaltaisissa, partiarkaattisissa kulttuureissa mies 

on perheen pää ja saa valita itselleen mieluisen vaimon, ja vaimon kuuluu totella. 

Avioliitot ovat usein sovittuja pakkoavioliittoja, joissa miehet päättävät naisen kohtalosta. 

Monostatos on iskenyt silmänsä Paminaan ja yrittää käyttää miehistä oikeuttaan ja ottaa 

Paminan omakseen (Hartemaa 18.2.2018). Toki naisen esineellistäminen ja 

määritteleminen miehen ja suvun omaisuudeksi on osa myös länsimaista kulttuuria. Tämä 

näkyy esimerkiksi länsimaisessa hääkulttuurissa, jossa morsiamen isä luovuttaa 

morsiamen “uudelle omistajalle”, eli sulhaselle ja tämän suvulle.  

 

Oopperan syntymisen aikaan Euroopassa elettiin siirtomaiden kulta-aikaa, ja 

rotupolitiikka oli hyvin kaksijakoista. Rotu ja luokka olivat tiukasti sidoksissa toisiinsa, 

ja eri rotujen eroja korostettiin äärimmäisyyksiin asti (Oikkonen 2015, 7). Vaikka 

oopperan tapahtumapaikka ja -aika sijoittuu satumaailmaan, oopperaa tehdessä Mozart 

lienee kuitenkin vaalinut ”länsimaisia” arvoja ja kulttuuria ja korostamaan valkoisia 

piirteitä ja perinteitä ja karsimaan ei-valkoisia piirteitä.  

 

Tummaihoiset, varsinkin Monostatos ovat tässä tarinassa alempaa luokkaa (kuten tässä 

oopperassa orjia). Esimerkiksi Sarastro laulaa Monostatokselle: ”Yön musta inho” ja 

”sydämesi yhtä musta kuin ihosi”. Miksi Monostatos ylipäätään on tarinassa? Onko 

tarkoituksena ollut luoda paha hahmo ilmentämällä pahuutta, ilkeyttä ja rumuutta 
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tummaihoisuudella ja siitä seuraavilla assosiaatioilla, kuten tummaihoisten mieltäminen 

villeiksi ihmisapinoiksi ja ihmissyöjiksi. (Oikkonen 2015:7-11)  

 

Paminan roolin laulanut Eeva Hartemaa kertoo ohjaajan pohtineen Monostatoksen 

oikeutta ja osaa rakastaa ja tuntea: Monostatoksen kohtalo on traaginen: koska hän on 

erilainen kuin muut, hänellä ei ole oikeutta rakastaa: ”Enkö siis voi ketään saada?”. 

Lavalla Monostatos elehtii tuskan ja surun vallassa. Ilmeet ovat katkeria ja tunne kuuluu 

äänessä asti. Ehkä rakkaus ja tunne Paminaan on aitoa, mutta kiellettyä ihonvärin ja 

luokan takia (1. näytös, kohtaus  n:o 13. Taikahuilun libretto, Näyttämöharjoitukset, 

Hartemaan haastattelu 18.2.2018).  

 

Eeva Hartemaan mukaan Paminan yläpuolella on hierarkisestikaksi henkilöä: Paminan 

äiti, Yön kuningatar ja Sarastro, Paminan kidnappaaja ja Yön kuningattaren pahin 

vastustaja. Hartemaan mukaan Paminassa on kuitenkin sisua ja omanarvontuntoa: 

Prinsessa uskaltaa sanoa Sarastrolle vastaan kunnioituksella, mutta itseään puolustaen. 

Hartemaan mukaan hahmon omanarvontunto, pikkuprinsessamaisuus ja nuori ikä tulee 

esille esimerkiksi itsemurha-aikeissa. Koska hänen prinssinsä ei enää puhu hänelle, on 

Paminan mielestä päivänselvää, ettei Tamino enää rakasta häntä. On parempi kuolla kuin 

kärsiä, joten itsemurha on ainoa vaihtoehto  Hartemaan mukaan myös pelko oman äidin 

hylkäämäksi tulemisesta vaikutti itsemurhapäätökseen.(Taikahuilun libretto; Eeva 

Hartemaan haastattelu.) 

Muihin oopperan miehiin Pamina suhtautuu myönteisesti. Papagenoon Pamina suhtautuu 

Hartemaan mukaan lähinnä opettavaisesti ja kaverillisesti eikä katso häntä ylöspäin, 

vaikka Papageno onkin vanhempi mies ja palvelija– onhan hän Yön kuningattaren lähetti. 

Oopperan yksi tärkeistä teemoista on juuri Paminan ja Taminon sadunomainen 

rakkaustarina. Nuorenparin suhde kasvaa ja kehittyy, ja heistä tulee oopperan edetessä 

uusi kuningaspari.   
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Tamino 

“Taminolla on hyvät lähtökohdat elämään: asenne on kohdallaan, hän on nöyrä, mutta 

kuitenkin tietää arvonsa” Tuomas Katajala 

Tamino on prinssi ja tiedostaa korkean asemansa. Tuomas Katajalan mielestä Tamino on 

nykypäivän mittapuulla enemmänkin keskiverto porvari, joka on saanut elämälleen hyvät 

lähtökohdat. Taminon prinsseys näkyy ulkoisessa olemuksessa, hyvissä käytöstavoissa ja 

suhtautumisessa muihin hahmoihin. Prinssi ei tavoittele asemallaan etuja, vaan on 

pikemminkin nöyrä ja kunnollinen nuori mies. Katajalan mukaan rooli ei ole perinteinen 

sankarirooli, vaan Tamino on eräänlainen kansakunnan moraalinen esikuva, johon on 

helppo samaistua. Prinssi uskoo kaikkeen hyvään, ja sen kautta tuleviin asioihin. ( 

Katajala 18.2.2016.) 

 

Koska Komische Operin produktio on laulajan näyttämötoiminnan  kohdalla hyvin 

karsittu. Laulaja on suurelta osin paikallaan, taustalla pyörivä animaatio luo maisemat ja 

tapahtumat. Myös oopperan dialogit on karsittu puoleen. Suuria liikkeitä ja eleitä ei juuri 

voi käyttää, ja laulettavana ovat vain varsinaiset lauluosuudet, sillä jopa hahmojen väliset 

dialogit on heijastettu suoraan näyttämölle. Laulajan tehtävänä on tuoda musiikkiin ja 

tekstiin kirjoitetut prinssiyden elementit esille äänellä, eleillä ja ilmeillä. Katajalan 

mukaan hyvä ja ryhdikäs olemus on yksi korkean aseman, ja ennen kaikkea hyvien 

käytöstapojen ja korkean moraalin ilmentäjä. ( Katajala 18.2.2018.)  

 

 Taminolla on ooperassa yhteisiä kohtauksia usean hahmon kanssa aina Paminasta 

Sarastroon. Kahnauksia tai ristiriitoja Taminolla on hyvin vähän kenenkään kanssa, 

johtuen ehkä hahmon perimmäisestä kiltteydestä ja hyvistä tavoista. Hierarkkisesti 

Taminon yläpuolella ovat Sarastro ja Yön kuningatar, joilta Tamino ottaa määrättyjä 

tehtäviä, kuten esimerkiksi Paminan pelastustehtävä ja Satrasrton koetukset. Vaikka 

Tamino on libreton mukaan prinssi, ja tuleva hallitsija, Katajalan mukaan Taminon 

asemoinnissa näkyy nuoruus, hyvä elämänasenne ja hierarkkisoimattomuus. Tamino 

kohtelee muita tasa-arvoisesti, hän ei nosta ketään toisen yläpuolelle lähtökohtaisesti. 

Yön Kuningatarta hän säikähtää, samoin Sarastroa, mutta toivuttuaan säikähdyksestä hän 
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keskustelee kohteliaasti näiden kanssa. Hän ei nosta itseään kenekään yläpuolelle vaan 

on yhdenvertainen muiden kanssa.  (Katajala 18.2.2018.) 

 

Pamina prinsessana on yhtä korkea-arvoinen kuin Taminokin, ja Papageno on selkeästi 

palvelija. Katajalan haastattelun mukaan yhteiskuntaluokat eivät tässä oopperassa eikä 

tässä ohjauksessa ole esillä. Hierarkista asettelua sen sijaan löytyy, kun Sarastro ja Yön 

kuningatar on nostettu muiden yläpuolelle. Taminolla ei myöskään ole varsinaisia 

kahnauksia tai yhteenottoja kenenkään kanssa. 

 

Sarastro 

“Ei ole Sarastroa ylempää” Jyrki Korhonen 

Sarastro on tässä produktiossa kaikkein korkein ja arvovaltaisin henkilö. Hän on hallitsija, 

jossa yhdistyvät kuningas, ruhtinas ja ylipappi. Sarastro hallitsee Viisauden temppeliä, 

jossa palvelee muuta papistoa. Sarastro on kuitenkin selkeästi kaikista korkein, tässä 

ohjauksessa hänet on valtaistuimineen myös fyysisesti sijoitettu muiden yläpuolelle. 

Kuten Yön kuningatar, Sarastro ei koskaan laula lattiatasosta, vaan aina muiden 

yläpuolella (Korhonen 22.2.2016). 

 

Sarastro ja temppelin papisto edustavat omaa viisasten ryhmää, joka on tarkoitettu vain 

miehille, ja johon edes kaikki miehet eivät pääse. Kokelaan on ensin selvittävä 

vaarallisesta kokeista, ennen temppelin salaisuuksiin vihkimistä. Kokeisiin joutuva 

Tamino katsotaan ylvääksi jo syntyperästään johtuen. Prinssi katsotaan sopivaksi 

jäseneksi tähän miesten omaan kerhoon, mutta sääntöjen vuoksi kokeet on kuitenkin 

tehtävä. Papageno taas on kiinnostunut maallisista iloista enemmän kuin mielen 

jaloudesta ja itsensä kehittämisestä. Hänelle luvataan kuitenkin kokeiden suorittamisesta 

palkinnoksi oma vaimo, Papageno suostuu. Korhosen mukaan Tamino ja Papageno luovat 

toisilleen kontrastia etenkin kokeiden läpäisemisessä. Kyse on vertailusta ja 

vastakkainasettelusta: vaikka Taminolle on syntymässä annettu kaikki edellytykset ja hän 
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on prinssiytensä ansiosta jo läpäissyt koetukset, Papagenon epäonnistuessa omissaan 

Taminon onnistuminen korostuu (Korhonen 22.2.2016.) 

 

Sarastro on valkoihoinen ja ylempää luokkaa. Hän suhtautuu negatiivisesti esimerkiksi 

tummaihoisia ja Yön kuningattaren kätyreitä kohtaan. Korhosen mukaan Sarastron 

rasistisuus ja sovinistisuus on aikansa kuvaa. Oopperan syntyaikoina maailma ja asenteet 

olivat kovin jyrkkiä, vaikka rasismia ja rotujen ja etnisyyksien väliä valtahierarkioita 

esiintyy tänäkin päivänä. Tummaihoisiin ja muista kulttuureista tuleviin ihmisiin 

suhtauduttiin halveksivasti ja heille puhuttiin alentavaan sävyyn. Darwinin evoluutio-

opin läpilyönnin jälkeen tummaihoiset rinnastettiin usein villeihin ihmisapinoihin vielä 

pitkään, joskin Darwin kehitti oppinsa joitain vuosikymmeniä Taikahuilun jälkeen 

(Oikkonen 2015, 7-11). Näin toimii myös Sarastro, esimerkiksi Monostatoksen kohdalla. 

 

Monostatos on orjien johtaja, ja oopperan alussa Sarastron palvelija. Kun Pamina on 

vankina Sarastron luona, Monostatos yrittää ottaa Paminan väkisin. Pamina karkaa tämän 

seurauksena, mutta jää kiinni. Pamina selittää karanneensa ahdistelun takia, ja Sarastro 

määrää Monostatoksen ruoskittavaksi. Sarastrolla olisi valta kaikista ylimpänä 

rangaistuksia jaellessaan myös armahtaa. Hän kuitenkin määrää rangaistuksen, sillä 

vaikka hänen valtakunnassaan kaikki annetaan anteeksi, tummaihoiset saavat sata 

raipaniskua, sillä sen he ansaitsevat alempiarvoisina palvelijoina. Vaikka Monostatos 

onkin Sarastron palvelija, erityisesti Monostatoksen tumma ihonväri ja alempi luokka 

ovat syitä antaa ankarampi rangaistus kuin tavalliselle kansalaiselle. (Korhonen 

22.2.2016.) 

 

Hierarkian huipulla oleva Sarastro suhtautuu ymmärtäväisesti itsensä alapuolella oleviin 

hahmoihin, kunhan he eivät ole tummaihoisia tai Yön kuningattaren palvelijoita. Yön 

kuningattaren joukot edustavat pahuutta ja pimeyttä, esimerkiksi kuningattaren lähimmät 

kätyrit kolme naista. Myös Monostatos siirtyy Yön kuningattaren palvelijaksi 

ruoskimisen jälkeen. Korhosen mukaan Sarastron ajattelussa ja asenteissa näkyy paljon 

samoja piirteitä kuin nykyajan keskusteluissakin: itselle vieraat ja erilaiset asiat ovat 
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uhkia. Monostatos on uhka ihonvärinsä ja pahuutensa takia. Hän edustaa toista kansaa ja 

kulttuuria, joka ei ehkä ole Sarastrolle tuttu vaan enemmän outo ja tuntematon. 

Monostatos on orja, ja edustaa siis alempaa luokkaa. Nämä Sarastrolle oudot ja vieraat 

asiat ovat uhkia. Myös Yön kuningatar on Sarastrolle uhka, silla hän on paitsi nainen, 

myös paha, sekä viereisen  valtakunnan hallitsija (Korhonen 22.2.2016).  

Sivuoja-Gunaratnam nostaa artikkelissaan esille Catherine Clémentin näkemyksen siitä, 

että oopperaesityksen merkittävin nainen prima donna, joka Yön kuningatar kieltämättä 

upeiden aarioidensa kanssa on, on tuhottava rituaalisesti ilta toisensa jälkeen 

maskuliinisen järjestyksen varmistamiseksi. Nainen merkitsee miehelle uhkaa silla 

hetkellä, kun hän jätttää roolin perhepiirissä (1994:280). Sarastro tietää Yön 

kuningattaren lähtevän valloitusretkelle ennemmin tai myöhemmin. Yön kuningatar ei 

edusta tässä oopperaproduktiossa, eikä oopperassa itsessään kotiäitiä, joten koti on 

helppo jättää valloitus- ja kostoretken ajaksi. Uhka on siis todellinen Sarastrolle. 

Oopperan juonen, sekä tämän oopperaproduktion lopuksi kuningatar tuhoutuu, jolloin 

maskuliininen järjestys saa säilyä. Paminaa ei kuitenkaan tässä oopperassa koeta uhkana, 

silla kotiorientoitunut prinsessa ryöstetään vastoin tahtoaan, eikä hänellä ole 

vallankaappauksen aikeita. Oopperan lopussa Pamina ei tuhoudu vaan hän nousee 

valtaistuimelle hyveellisyyden perikuvana. 

 

4.3 Naiseus ja mieheys 

 

Naiseus ja mieheus on jaettu ja rajattu Taikahuilussa hyvin tarkasti. Sukupuoliroolit ovat 

selkeät ja vanhanaikaiset. Naisen paikka on kotona, ja mies on perheen pää. Erityisesti 

Sarastro toteuttaa ja vahvistaa tätä jakoa hyvin naisvihamielisillä kommenteilla ja 

eleillään jotka käsitellään tässä luvussa Sarastron kohdalla.  

Moisala mainitsee artikkelissaan Musiikki sukupuolen kautta tulkittuna (1994) naisten ja 

miesten musiikkikulttuureista, jotka maailmanlaajuisesti tarkasteltuina osoittautuvat 

erilaisiksi. Moisala mainitsee artikkelissaan Bowersin tutkimuksen, joka tiivistää 

sukupuolten kahtiajaon ja musiikkitoiminnan erilaisuuden. Nämä naiseuden ja 
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mieheyden universaalisestikin pätevät binariteetit toteutuvat myös Taikahuilussa miesten 

ja naisten toiminnassa:  

Naiset: laulaminen, esittäminen, pehmeä-ääniset soittimet, tukijaroolit, kotipiri, amatööri, 

rajoitettu koulutus, maallinen. 

Miehet: soittaminen, säveltäminen, kovaääniset soittimet, johtavat roolit, julkisuus, 

ammattilainen, korkeampi koulutus, pyhä. 

Bowersin mukaan kategoriat voivat mennä myös osin ristiin, eivätkä siis sulje toisiaan 

pois. Molempien sukupuolten toiminnassa voi siis olla kategorioita vastakkaiselle 

sukupuolelle määritellyistä ominaisuuksista. Bowersin mukaan on kuitenkin yleisempää, 

että miesten musiikillisessa toiminnassa on naisten kategorioita, kuin naisten toiminta 

miesten kategorioiden alueella (Moisala 1994:260). 

Naiseuden vahvin edustaja ja symboli on Yön kuningatar, Mieheyttä taas edustaa 

Sarastro. Tässä alaluvussa pureudutaan sekä hahmojen käsitykseen itsestään miehenä tai 

naisena, että oman mieheuden tai naiseuden toteuttamiseen eri toimintatapojen kautta. 

Osalle hahmoista oma sukupuoli on todella tärkeä määrittäjä, esimerkiksi jo mainituille 

Sarastrolle ja Yön kuningattarelle. 

 

Tässä alaluvussa käsitellään myös hahmoihin liittyvä musiikki- paitsi kunkin omat aariat, 

myös henkilöhahmon ominaisuuksien kuuluminen tämän musiikissa. 

 

Yön kuningatar 

 

Yön kuningatar on tässä ohjauksessa androgyyni hahmo, valtava hämähäkki. Jos 

kuitenkin tarkastellaan hahmon toimintatapoja, hahmon historiaa ja hahmolle kirjoitettua 

musiikkia, hahmo on hyvinkin naisellinen nainen. Kuningattarella on ollut perhe, ja 

hänellä on tytär, Pamina. Takalan mukaan Äitiys ei näy kuningattaren hahmossa juurikaan 

tunteina tai jonkinlaisena äidillisenä pehmeytenä tai suhtautumisena muihin ihmisiin. 

Omaa tytärtään kohtaan Kuningatar on julma ja myötätunnoton. Hän käyttää Paminaa 
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vallan välineenä: Pamina on yksi mahdollisuus saada menetetty valta takaisin. Kun 

Tamino pelastaa Paminan ja heistä tulee uusi hallitsijapari, kuningattarella saattaisi olla 

mahdollisuus vallan anastamiseen omalta tyttäreltään. Pamina on myös oiva kohde 

tunteiden purkamiseen: kuningattaren toisessa aariassa äiti käskee tytärtään tappamaan 

Sarastron, tai muuten äiti kieltää tyttärensä. (Takala 18.2.2016) 

 

 Henkisestä väkivallasta ja kiristyksestä huolimatta Pamina rakastaa silti äitiään yli 

kaiken, kaipaa häntä joutuessaan pois kotoa ja huutaa äitiä avuksi. Tässä produktiossa 

Paminan rakkautta ja äidinkaipuuta on tavallista vaikeampaa ymmärtää, sillä äiti on 

valtava ja inhottava hirviö. Pamina kuitenkin pysyy äidilleen uskollisena pitkään. Lopulta 

rakkaus Taminoon ja yhteiset koetukset saattavat Taminon ja Paminan lopullisesti yhteen 

ja äiti unohtuu. 

 

 Yön kuningatar edustaa feminiinisyyttä, yötä ja pimeyttä, Sarastro taasen valoa, lämpöä 

ja maskuliinisuutta (Bacon 1995: 221).  Tiettyjen negatiivisten ja positiivisten piirteinen 

liittäminen kuningattareen ja Sarastroon on kulttuurisen rakennelman kautta luotu tila. 

Naishahmo ei aina ole suoraan paha tai ilkeä:  Pamina on tässä produktiossa ja oopperassa 

hyvä esimerkki hyvästä ja rakastettavastakin naishahmosta. Kuningattareen liitettävät 

piirteet ja asetelmat tekevät hänestä pahan.  Manipuloivuus, tunnekylmyys, vallanhimo 

ja häikäilemättömyys, sekä tässä produktiossa rumuus ja  hirviön ulkonäkö luovat kuvan 

vaarallisesta ja pahasta hahmosta. Sarastroon puolestaan liitetään positiivisia piirteitä, 

kuten pyhyys, johtava asema, isällisyys (esimerkiksi Paminan kanssa olevissa 

kohtauksissa), sekä oikeudenmukainen johtajuus. Vaikka mies ei lähtökohtaisesti ole aina 

hyvä tai paha, näiden Sarastron piirteiden ansiosta hahmosta syntyy positiivinen 

mielikuva.  

Kylmyys ja laskelmoivuus on kirjoitettu Yön kuningattaren musiikkiin. Takalan mukaan 

kuningattaren arvovalta ja korkea asema kuuluvat eri lailla kuin Sarastron mahtavuus. 

Vaikka molempien musiikki on majesteettimaista ja jyhkeää, äänialat tekevät yksinään jo 

suuren eron. Sarastro on todella matalan basson rooli, kuningatar koloratuurisopraano. 

Hahmojen aarioissa nämä erot tuodaan selvästi esille: Sarastron laulutekstuuri on matalaa 
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ja pitkiä linjoja, siinä missä kuningatar laulaa nopeita juoksutuksia ja kuvioita (Takala 

16.2.2018). 

 

 

Moisalan esittelemän Bowersin jaottelun mukaan naisten musiikkitoimintaan kuuluvat 

muun muassa laulaminen, esittäminen, pehmeä-ääniset soittimet, tukijaroolit, kotipiiri, 

amatööri, rajoitettu koulutus ja maallisuus (1994:260). Yön kuningattaren kohdalla 

laulaminen ja esittäminen korostuvat, sillä aariat ovat vaativia. Tässä 

oopperaproduktiossa korostuu mielestäni myös esittäminen, sillä laulaja esittää 

hämähäkin keskiruumista ja päätä, siinä missä loput kehonosat heijastetaan animaationa 

näyttämölle. Laulaja ei pääse liikkumaan, vaan on paikoillaan, jolloin musiikin 

esittäminen on enemmän huomion keskipisteessä (Näyttämöharjoitukset 16.2.,18.2.,22.2 

2016). 

 

 Kuningatar ilmestyy kahdesti näyttämölle laulamaan aariansa, jotka molemmat ovat 

mahtipontisia ja vaativat laulajaltaan paljon. Ensimmäisessä aariassa kuningatar syyttää 

Sarastroa tyttärensä ryöstämisestä ja pyytää Taminoa pelastamaan tyttärensä. Aaria 

koostuu kahdesta taitteesta: Paminan itsemurha-aariaa musiikillisesti jäljittelevästä 

resitatiiviosuudesta ja virtuoottisista koloratuuriosuuksista koostuvasta jälkitaitteesta. 

Hitaan resitatiiviosuuden aikana kuningatar tekee itsestään uhrin ja surevan äidin ja 

naisen. Naisellisuus tulee esille ennen kaikkea äitiydessä, mutta kuningattaren tavassa 

esittää asiansa: hänen oma lapsensa on vaarassa. Kuningatar pyytää prinssin apua laulaen 

kärsivästi: ”--kun äiti sulta pyytää”. ja tuntee Mäkisen mukaan äidin tuskaa (1978: 60).  

 

Takalan mukaan kuningattaren ja Taminon välisestä kohtauksesta voisi rakentaa hyvinkin 

sähköisen, jopa eroottisesti latautuneen. Kuningatar on kiinnostunut Taminosta ja käyttää 

paitsi naisellisia avujaan, myös manipulointitaitojaan päästäkseen päämääräänsä: 

saadakseen Taminon pelastamaan tyttärensä. Tässä produktiossa kuningattaren ja 

Taminon väillä ei ole eroottista saati edes inhimillistä jännitettä, sillä Tamino on ihminen, 

joka joutuu aarian hitaan alkuosan aikana kiedotuksi Yön kuningattaren, valtavan 
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jättiläishämähäkin, verkkoon (Takala 16.2. 2016; näyttämöharjoitukset 

16.2.,18.2.,22.2.2016). 

 

Toisessa taitteessa tempo vaihtuu nopeaksi allegroksi. Koko aarian tunnelma muuttuu: 

virtuoottiset ja majesteettiset koloratuurit ilmentävät Takalan mukaan kuningattaren 

voimaa ja valtaa. Kuningatar sinkoaa salamoita nopean musiikin tahtiin ja Tamino on 

vaarassa jäädä kuningattaren valtavien jalkojen tallomaksi. Kuningatar on tilanteen 

rouva. Kaiken kärsimyksen ja oman tuskan takana piilee kuitekin toiseen henkilöön 

kohdistuva laskelmoivuus ja kylmä kovuus. (Mäkinen 1978:60). Hän on tehnyt selväksi 

mitä tahtoo, ja lähettää aariallaan Taminon matkaan. Ensimmäinen aaria on kuin 

sotafanfaari pelastustehtävään lähetetylle prinssille. Takalan mielestä ensimmäinen aaria 

on loistava esimerkki kuningattaren manipulointitaidoista ja näyttelijänlahjoista: 

tekeytymällä kärsiväksi äidiksi Tamino on täysin vakuuttunut Sarastron pahuudesta ja 

lähtee pelastamaan Paminaa. (Tuuli Takalan haastattelu; Näyttämöharjoitukset 

kansallisoopperalla 16.2., 18.2., 22.2.2016.)  

 

Kuningattaren toinen aaria, niin sanottu kostoaaria, lienee kuningattaren aarioista 

tunnetumpi. Tässä aariassa kuningatar ajautuu intohimojen pyörteisiin, ja vaatii tytärtään 

tappamaan Sarastron, tai muuten hän kiroaa tyttärensä (ems). Tässä produktiossa aaria 

esitetään Paminan painajaisunena. Seinälle heijastuu ensin kaksi sanaa ”Kill Sarastro”, 

minkä jälkeen yölliset kauhut ottavat Paminasta vallan. Kontrolloivan ja hallitsevan äidin 

stereotypia ja kuningattaren vaikea luonne näkyy tässä menettelytavassa. Kuningattaren 

toiminnassa on vihaa ja narsistisia piirteitä, silla hän odottaa myös omalta tyttäreltään 

palvontaa ja tottelevaisuutta. Kuningattaren ilmeet aarian aikana ovat hurjat, täynnä vihan 

ja intohimon paloa. Korkeiden koloratuurien aikana suu on auki kuin avautuneena 

huutoon, joka kuitenkin kuuluu laulettuina sävelinä. Voisi jopa ajatella, että kuningatar 

saattaisi jopa tappaa tyttärensä, jos tämä ei tottele saamaansa käskyä. 

(Näyttämöharjoitukset 16.2.,18.2.,22.2. 2016) 

 Kuningattaren tavassa toimia lavalla juuri tässä aariassa korostuu Catherine Clemetin 

ajatus siitä, että naishahmo demonisoidaan kun tämä yrittää aktiivisesti toimia. Toki 
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kuningatar tekee tässä väärin lastaan kohtaan, mutta toimii kuitenkin samalla aktiivisesti 

omien pyrkimystensä suuntaan (Clément 1979). 

 

Aaria on musiikillisesti erilainen verrattuna ensimmäiseen aariaan. Siinä missä toinen 

aaria koostui lamentotyyppisestä resitatiiviosuudesta ja toisen taitteen koloratuureista, 

toinen aaria on kaksitaitteinen koloratuuriaaria. Aaria vaatii esittäjältään paljon- pelkkä 

tekninen taito ei riitä. Aaria on koston ajatukseen kiihtyneen ja itseään äärimmilleen 

yllyttävän, miltei hysteerisen mielentilan ilmaisua. Alku on jämäkkä, sillä orkesterilla on 

alkusoittoa vain kahden tahdin verran (Mäkinen 1978:61). Jo ensimmäisistä tahdeista asti 

on selvä, mitä kuningatar haluaa. Aaria alkaa sanoilla: ”Nyt koston raivon rinnassani 

tunnen”. 

 

Kuningattaren molemmat aariat kuvaavat myös selkeästi hahmon luonnetta. Kaikki 

koloratuurit, juoksutukset ja voimakas teksti kuvastavat kuningattaren ehdottomuutta ja 

julmuutta, ja etenkin toisessa aariassa kylmää ja vaaniskelevaa itsekkyyttä (Mäkinen 

1978,61). Carolyn Abbate esittää, että kuningattaren koloratuurit kuvaavat paitsi ääntelyä 

tuonpuoleisesta, ne ovat myös epäloogisia kiljahduksia ja sielutonta linnunlaulua (Abbate 

2001:70). Kun Komische Operin produktiossa kuningatar on kuvattu epäinhimillisenä 

hämähäkkinä, aarioiden koloratuurat, varsinkin toisessa aariassa, voi ajatella edustavan 

esimerkiksi pimeyden voimien kutsumista tai pahansuopaa kirkumista. Toisen aarian 

alkaessa ja aikana näyttämö pimenee ja salamat halkovat taivasta. Tunnelma ja valaistus 

ovat ahdistavia ja näyttämölle heijastetaan lenteleviä puukkoja ja Paminan päälle satavia 

hyönteisiä. Kuningatar myös ahdistelee ja uhkailee tallovansa Paminan itse astumalla 

tämän päälle pitkillä jaloillaan. Samaan aikaan kuningatar laulaa aariaansa, joissa 

loputtomat ja terävät koloratuurit toistuvat uhkaavina. (Näyttämöharjoitukset 

16.2.,18.2.,22.2.2016) 

 

Kuningattaren ilmestyy oopperan lopussa vielä kolmannen kerran Monostatoksen ja 

kolmen naisen kanssa. Viisikko lähtee uhkarohkeaan hyökkäykseen Sarastron temppeliin. 

Kvintetti laulaa ”Nyt ihan hiljaa hiljaa hiljaa/ pian temppeliin me hyökkäämme” 
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(Taikahuilun libretto: II näytös, 30. kohtaus). Kvintetti sisältää aineksia kuningattaren 

toisesta aariasta, sillä samoin kuin toisen aarian teema, myös kvinteton teema rakentuu 

alaspäisille kvartti-intervalleille (ems). Vaikka musiikki ei ole kirjoitettu vain 

kuningattarelle, vaan myös hänen seurueelleen kirjoitettu, se on täynnä puhtia ja uhmaa 

Sarastroa kohtaan. Kuningattaren aarioihin verrattuna kvintetto ei nouse samanlaisiin 

musiikillisiin sfääreihin ja tunnetiloihin, ennustaen ehkä tuhoa ja kukistumista, jonka 

kuningatar seurueineen kokee. 

 

Taikahuilussa esiintyvä naisten vähäinen arvostus sekä huipentuu tähän suureen 

loppukohtaukseen. Clément esittää, että kuningattaren kukistuessa myös pimeys poistuu 

iäksi, ja ikuinen päivä ja valkeus koittaa. Clémentin mukaan kuningattaren hahmoon, 

kuten monien muidenkin oopperoiden naishahmoihin kohdistuu kielteisiä asenteita kun 

he yrittävät olla aktiivisa toimijoita. Naishahmoja demonisoidaan, esitetään vakavina 

uhkina ja marginalisoidaan. Myös naisten kohtalot ja juonien loppuratkaisut ovat 

alleviivaavia, kuten kuningattaren kohdalla: kun yötä ja feminiinisyyttä edustava yön 

kuningatar tuhoutuu, valoa ja maskuliinisuutta edustava Sarastro voittaa ja miehet 

jatkavat hallitsemista (1989: 76). Kuningattaren laulamat laulut ovat häviämisen lauluja- 

miten kuningatar voisi voittaa hulludessaan ja pahuudessaan Sarastron, joka on täynnä 

hyvyyttä ja valoa? Kuningattaren kohtalo on Clémentin mukaan kirjoitettu paitsi 

hyökkäyskohtauksen musiikkiin, myös kuningattaren aarioihin, jotka hohkavat 

kylmyyttä, pahuutta ja itsekkyyttä. (1989:73-76.) 

 

Kuningatar osaa vallanhimossaan vedellä myös oikeista naruista. Takala kokee, että 

kuningatar osaa käsitellä miehiä kissamaisella viekkaudella käyttäen apuna naisellista 

karismaa ja seksuaalisuuttaan. Tämän näkee esimerkiksi Yön kuningattaren ja Taminon 

kohtauksesta: kuningatar heittäytyy kärsiväksi, surulliseksi naiseksi, joka on pulassa: 

tytär on siepattu! Tamino lähtee miehisen pelastamisvietin vallassa hakemaan Paminan 

takaisin kotiin. Oopperassa myös Papageno, kuningattaren linnustaja, puhuu 

emännästään kunnioituksella. Sarastro sen sijaan ei osoita kuningattarelle mitään 
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kunnioitusta, vaan pitää tätä uhkana paitsi omalle tyttärelleen Paminalle, myös kaikille 

muille olennoille.  

 

On kiinnostavaa, että joidenkin tulkintojen mukaan Sarastro ja Yön kuningatar olisivat 

pari, Paminan oikeat vanhemmat, jotka elävät riitasuhteessa eivätkä puhu toisilleen (ks 

esim. Clément 1989, 73, 75). Kuitenkaan tämä tulkinta ei osu täysin yhteen alkuperäisen 

tekstin kanssa, jonka mukaan kuningattaren edesmennyt mies, Paminan isä, antoi vallan 

parhaalle ystävälleen Sarastrolle kuolinvuoteellaan. Miksi kuningatar alkaisi 

kanssakäymiseen miehensä ystävän kanssa, jolle annettiin (kuningattaren mielestä) 

vääryydellä kuningattarelle kuulunut valta? Toisaalta Sarastro voisi kaikesta huolimatta 

olla Paminan isä. Kuningattaren ja Sarastron välit ovat voineet olla hyvinkin lämpimät, 

ja kylmetä vasta kuninkaan kuoleman ja vallan siirtymisen seurauksena. 

 

Pamina 

 

Pamina kuvataan oopperassa nuoreksi tytöksi, joka on selkeästi enemmän tyttö kuin 

nainen, ainakin oopperan alussa. Hartemaa kertoo, että haki hahmon toteuttamisessa 

pikkutyttömaistä tapaa olla; hieman ujostellen ja peitellen. Pamina joutuu oopperan 

edetessä kohtaamaan haasteita ja vastoinkäymisiäkin. Hän jää miesten mieliin, ja on 

heille selvästi tärkeä, joskin eri syistä; Monostatos suhtautuu Paminaan aggressiivisesti 

ja on selkeästi seksuaalisesti kiihottunut, Papagenolle hän on ystävä jolle avautua 

sydänsuruista ja seuralainen seikkailussa, Sarastrolle suojeltava prinsessa ja Taminolle 

unelmien täyttymys (Mäkinen, 1978, 54).  

Moisalan esittelemän Bowersin jaon mukaan naisen musiikkitoimintaan kuuluvat muun 

muassa pehmeä-ääniset soittimet, tukijaroolit, kotipiiri (Moisala 1994:260). Nämä 

Bowersin mukaan universaalisti naisille sopivat ominaisuudet eivät toteudu laisinkaan 

Yön kuningattaren kohdalla, mutta Paminaan ominaisuudet sopivat. Pamina kaipaa kotia 

ja äitiä, hän on Papagenolle tukija, samoin kuin hän seisoo Taminon rinnalla 

koettelemuksissa. Paminan aariossa ja musiikissa käytetään enemmän pehmeä-äänisiä 
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soittimia, eikä esimerkiksi vaskipuhaltimia kuten Taminon ja Sarastron kohdalla, jotka 

muuten äänellisesti edustavat korkeaa kuninkaallista asemaa. Moisala tosin toteaa 

artikkelissaan, että Bowersin mukaan naisten ja miesten musiikkitoiminnan kategoriat 

eivät ole toisiaa poissulkevia, vaan voivat mennä ristiin. Yleisempää on kuitenkin, että 

miesten toiminnassa on myös naisille luokiteltuja kategorioita, kuten kotikeskeisyys, 

maallisuus, laulaminen ja esittäminen. Naisten toiminnassa miesten kategoriat, kuten 

pyhyys, johtajuus ja julkisuus ovat harvinaisempia (Moisala et al 1994:261). Taikahuilu- 

oopperan, sekä tämän oopperaproduktion kohdalla laulaminen ja esittäminen, jotka 

Bowers luokittelee miesten kategorioiksi korostuvat kuitenkin molempien sukupuolien 

kohdalla. Koska tausta ja hahmojen väliset diaolgit toteutetaan animaatiolla, liikkuminen 

on karsittua ja vähäistä. Laulaminen ja esittäminen ovat enemmän keskiössä molempien 

sukupuolien kohdalla. 

 

Oopperan sukupuoliroolit ovat hyvin perinteiset: hallitseminen kuuluu miehille ja naisten 

paikka on kotona. Naisten myös kuuluu tehdä, kuten mies käskee (Taikahuilun libretto). 

Näitä aatteita oopperassa edustaa voimakkaimmin Sarastro, jota vastaan Pamina kapinoi 

ja osoittaa mieltään kääntämällä Sarastrolle selkänsä. Naisen rooli Paminan kohdalla 

näkyy myös vaatetuksessa. Paminalla on oopperan alussa yllään koulutytön puku, mutta 

myöhemmin Sarastro pukee Paminan 1800-luvun mustaan pukuun, jonka Hartemaan 

mukaan on tarkoitus ilmentää ajatusta naisen paikasta kotona. 

 

 Taikahuilu on ooppera, jossa naisia ei juuri arvosteta. Yön kuningatar, pahan symboli on 

nainen, ja papit laulavat dueton naisten kavaluudesta (Näytös II. kohtaus 3, nro 11). 

Kaitsijapappi (Tässä ohjauksessa Sarastro) laulaa yhteisessä resitatiivissaan Taminon 

kanssa: ”Moni nainen tekee vähän, puhuu paljon” (Näytös I, kohtaus 15). Osa tästä 

naisvastaisuudesta selittyy vapaamuurarien periaatteilla 1700- luvun lopulla. 

Vapaamuurarin valassa esimerkiks vannotaan, ettei naista pidä koskaan päästää 

vapaamuurariksi (Mäkinen 1978, 67.)   
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Voisi myös kuvitella, että Raamatulla ja sen ikiaikaisilla sukupuolirooleilla on tekemistä 

oopperan synnyn ja sen sukupuoliroolien muovautumisessa. Eeva on Raamatun mukaan 

perinteisesti ollut pahan alku ja juuri. Juuri Eeva söi käärmeen houkuttelemana kielletyn 

hedelmän, ja lankesi syntiin (1 Moos 3). Näin ollen nainen voidaan tämän perusteella 

nähdä alempiarvoisena, ja jo tästä syystä häntä voidaan alistaa. Toinen saman tyyppinen 

naista koskeva kohta on Mooseksen kirjan kohta naisen luomisesta: ” Mutta ihmiselle ei 

löytynyt sopivaa kumppania. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti 

hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki 

tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: -- Tämä se on! Tämä on 

luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet 

on otettu (1 Moos 2:20–23). Nainen on tehty miehen kylkiluusta, eikä luotu itsenäisenä, 

kuten mies luotiin. 

 

Pamina on onneksi poikkeus joka kirkastaa sukupuolensa henkiset ja hengelliset hyveet. 

Hän ei ole oopperassa vain Taminon naisihanne, vaan myös pappien, vihittyjen ja jopa 

Sarastron.(Mäkinen 1978, 67.) Pamina selvittää kuolemanvaarat ja tulee vihityksi 

temppeliin. (II Näytös, kohtaus 28). Eeva Hartemaan, sekä Sarastron roolin laulaneen 

Jyrki Korhosen mukaan Paminalla on kaikki kuningattaren hyveet ja edellytykset. 

Sarastro näki paremmaksi ratkaisuksi ryövätä Paminan äidiltään estääkseen Paminaa 

kasvamasta äitinsä kaltaiseksi kylmäksi hirviöksi. Toinen ajatus oli löytää Paminalle hyvä 

aviopuoliso ja tehdä heistä hallisijapari. (Eeva Hartemaan ja Jyrki Korhosen haastattelut, 

Taikahuilun libretto.) 

 

Paminan viattomuus ja tyttömäisyys tulee esille paitsi fyysisessä olemisessa lavalla, kuten 

ilmeissä ja eleissä, musiikissa ja äidin kaipuuna (”On äidin nimi kallis” ja ”Ei 

kauheampaa- kirous äidin vainoaa!”). Musiikillisesti Paminalla löytyy runsaasti erilaisia 

sävyjä, selkeitä tunteitta liittyen kulloiseenkin tilanteeseen. Paminan musiikillinen skaala 

on kaikista laajin, ulottuen ilosta ja huumorista pelkoon ja ahdistukseen.   
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 Papagenon kanssa musiikissa kuuluu ilo ja huumori, kuten esimerkiksi heidän 

esittäytyessään toisilleen ensi kertaa, tai laulaessaan duettoa avioliiton ja rakkauden 

eettisyydestä. (Taikahuilun libretto). Duetto ei ole rakkauslaulu, eikä siihen liity Paminan 

tai Papagenon osalta mitään helliä tunteita toisiaan kohtaan. Laulu on aviollisen 

rakkauden eettisyyden ylistämistä ja ihannoimista, myös omasta kumppanista 

unelmoimista (Mäkinen 1978: 56.). Duetossa huomio kiinnittyy kertautuvaan osioon 

“mies ja vaimo, vaimo mies”. Stemmat kulkevat tersseissä rinnakkain lyhyillä aika-

arvoilla. Vaikka nuottikuva on kirjoitettu lyhyeksi, laulajat onnistuivat laulamaan kohdan 

pehmeästi ja hellästi ilman alukkeita. Laulajat onnistuivat luomaan pehmeällä 

fraseerauksella vaikutelman siitä, että eivät laula toisilleen vaan unelmoivat yhdessä 

omista rakastetuistaan. Onnellinen ja iloinen Pamina hymyilee dueton aikana koko 

kehollaan, silmät tuikkivat, keho on auki ja hymy on leveä. Laulu on pehmeää ja 

linjakasta. (Näyttämöharjoitukset 16.2., 18.2.2018) 

 

Taminon kanssa hän on selkeästi paitsi onnellinen, myös ylevässä sakraalissa olotilassa, 

kuin aavistaen tulevansa vihityksi Viisauden Temppeliin. Musiikki on jyhkeää ja ylevää, 

rauhallista ja vakuuttavaa. Paminan omassa aariassa hän luulee olevansa hyljätty, sillä 

Tamino ei puhu hänelle sanaakaan. Tamino on keskellä vaikenemisen koitosta, ja Pamina 

hätääntyy. Prinsessan mielestä puhumattomuus on pahempaa kuin loukkaus, ja on 

parempi kuolla kuin kärsiä. Murheellinen Pamina roikottaa päätään, katselee lattiaan tai 

huokailee dramaattisesti kohti kattoa. Pamina ajautuu itsemurhan partaalle kallion 

kielekkeelle ja laulaa suruaariansa Aarian lohduttomuutta ja epätoivoa lisää sen sävellaji 

g- molli, joka on Mozartin kaikkein traagisin sävellaji. Äänessä kuuluu tuska, 

lohduttomuus ja elämän päättämisen pelko. Lauluissa on paljon pitkää linjaa, kuin 

kurottautumista elämän tuolle puolen (Näytös II. kohtaus 18, no.17) (Mäkinen 1978, 58, 

76; Näyttämöharjoitukset 16.2. ja 18.6.2016, Hartemaan haastattelu 18.2.2016.)  

 

Kohtauksessa Monostatoksen kanssa Pamina on ensimmäistä kertaa lavalla ja ahdistelun 

kohteena. Kiukuspäissään seisoo kädet puuskassa ja työntää Monostatoksen pois 

läheltään. Liikkeet ovat teräviä ja kasvot ovat tuikeat Musiikin tempoksi on merkitty 

allegro, mikä saattaisi kuvastaa tilanteen ahdistavuutta ja Monostatoksen himokkuutta 
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(Mäkinen 1978: 104). Mozart on kirjoittanut Paminan ja Monostatoksen lauluosuuksiin 

myös pisteellisiä rytmejä sekä taukoja, jotka saavat aikaan kiihkeän, äkäisen ja 

komentelevan sävyn (Mäkinen 1978,105; Näyttämöharjoitukset 16.2., 18.2.2018). 

 

Viattomuus ja rehellisyys näkyy myös Paminan toiminnassa ja käytöksessä: hän ei käytä 

naisellisuuttaan hyväksi esimerkiksi manipuloimalla tai ottamalla erilaisia rooleja. 

Verrattuna Yön kuningattaren toimintana ja käytökseen, Pamina toimii täysin 

päinvastaisella tavalla.  

 

Paminan äitisuhde on ongelmallinen, sillä äiti on pelottava ja julma, mutta silti tytär 

kaipaa äitiä jatkuvasti. Toisaalta kuka tahansa nuori nykyaikanakin saattaa kapinoida 

vanhempiaan kohtaan, mutta tuntea silti kiintymystä heihin. Vaikka Yön kuningatar onkin 

julma hahmo, Paminan rakkaus äitiään kohtaan inhimillistää kuningatarta hahmona, ehkä 

jopa hänen toimintaansa. Hänkin on äiti, ja varmasti tuntee tai on tuntenut jotakin 

Paminaa kohtaan. Ja koska Pamina on olemassa, hänellä on myös isä, edesmennyt 

kuningas, jota kohtaan kuningatar on oletettavasti tuntenut edes jotain, tunteita. 

 

 Kuningatar käyttää tytärtään häikäilemättä myös hyväksi käskiessään häntä murhaamaan 

Sarastron. Erityisesti tässä oopperassa Yön kuningattaren julmuus tytärtään kohtaan 

nostetaan esille esimerkiksi Yön kuningattaren 2. aariassa, jossa Pamina saa käskyn 

tappaa Sarastro ja veitsen murhaamista varten. Aaria kuvataan Paminan painajaisena: 

Valtavaksi hämähäkiksi kuvattu kuningatar heittelee tytärtään salamoilla ja puukoilla, 

peittää tämän hämähäkeillä ja ajaa takaa. Visuaalisesti kohtaus on vaikuttava ja 

pelottavakin. Kuningattaren julmuus nousee esille eri tavalla kuin perinteisemmässä 

produktiossa. Paminan kokema piina kaikkine kauheuksineen on täysin kuningattaren 

määräämää, ja kun kuningatar kuvataan vielä jättimäiseksi hämähäkiksi, hän on paitsi 
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psyykkisesti, myös visuaalisesti tilanteen herra ajaessaan Paminan nurkkaan 

uhkapyyntönsä kanssa.  

 

Tamino 

 

Tuomas Katajala kokee Taminon tasa-arvoa kunnioittavana hahmona. Hän on kyllä 

tarinan sankari, mutta ei kuitenkaan mikään peinteinen mieshahmo: voimakas 

maskuliininen. Tamino ei taistele fyysisesti ketään vastaan, vaan voimakkuus ja 

miehisyys mitataan Sarastron kokeiden avulla. Koetukset ovat vain miehille, ja jos niistä 

selviää, saa palkkioksi vihkimyksen Isiksen temppelin salaisuuksiin ja osaksi 

veljeskuntaa (Taikahuilun libretto, Katajala 18.2.2016). 

 

Taminolla on tärkeä osuus oopperassa myös taikahuilun haltijana. Huilun voisi tulkita 

myös taisteluvälineeksi ja eräänlaiseksi vallan symboliksi, jolla neito pelastetaan pulasta 

ja selvitään kuolemanvaarallisista kokeista. Oopperan alussa Tamino saa huilun kolmelta 

naiselta, ja kertovat Paminan isän veistäneen huilun kauan sitten (ems). 

  

Komische Operin versiossa Tamino on alusta loppuun puku päällä. Puvun voisi katsoa 

edustavan prinsseyttä ja se sopii Taminon korrektiin käytökseen ja mustavalkoiseen 

mykkäelokuvan henkeen. Puku kuvastavaa myös Taminon luonnetta: Katajala kertoo 

Taminon olevan hieman pidättyväinen ja kontrolloiva oman elämänsä suhteen. Prinssillä 

on hyvät lähtökohdat elämään, ja hän odottaa elämältä hyvää, ja pyrkii sitä kohti, mikä 

hänelle kuuluu. Moisalan artikkelissaan esittelemän Bowersin tutkimuksen mukaan 

miessukupuolen musiikkitoimintaan kuuluvat muun muassa julkisuus, johtavat roolit ja 

korkeampi koulutus (Moisala et al 1994:260). Tamino on kuningasperheen kasvattina 
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todennäköisesti saanut koulutusta ja hän on perheen jäsenenä myös julkinen henkilö. 

Taikahuilun juonen etenemisen kannalta Taminolla on johtava ja olennainen rooli. 

 

Tamino ei käytä koskaan ketään hyväkseen, vaan on enemmän rehti ja reilu. Vaikkei 

Tamino hahmona ole perinteinen prinssi, hänessä on silti samaa kuin satujen prinsseissä: 

Nähdessään Paminan kuvan, hän rakastuu tyttöön päätä pahkaa, ja on valmis tekemään 

mitä tahansa pelastaakseen tämän pahan Sarastron kynsistä. Muihin naisiin Tamino 

suhtautuu varauksella. Yön kuningattaren todellinen luonnon paljastuessa toisessa 

näytöksessä, muuttuu myös Taminon suhtautuminen säälivästä paheksuvaksi.  

 

Myös Yön kuningattaren kätyreihin kuuluvat Kolme naista joutuvat Taminon avostelun 

kohteeksi oopperan loppupuolella. Vaikenemisen kokeen aikana Kolme naista ilmestyvät 

viettelemään ja lörpöttelemään Taminolle ja Papagenolle yrittäen saada heitä puhumaan. 

Vaikka Tamino kunnioittaakin tasa-arvoa eikä korosta miesten asemaa naisiin nähden, 

Kolmen naisen kohdalla Tamino tekee suutuspäissään poikkeuksen puuskahtaessaan 

esimerkiksi ” On viisaan turha välittää, kun juoruilijat selittää” ja ”Se juorua on eukkojrn, 

jotka kierouksissaan keksi sen”. (Taikahuilun libretto . II Näytös, no 12.) 

 

Yksi Taikahuilun tärkeimmistä teemoista on Paminan ja Taminon rakkaustarina. 

Molemmat kasvavat paitsi ihmisinä itsenäisemmiksi, mutta tarinan etenemisen kannalta 

molemmille on tärkeintä päästä pian toisen luo. Paminan pelastaminen on Taminolle 

sydämen asia, kaikki teot ja tapahtumat liittyvät pelastusretkeen. Paminan vaikutus 

Taminon toimintaan kuuluu Taminon musiikissa. 

 

Heti oopperan alussa Tamino näkee Paminan kuvan, ja rakastuu tyttöön saman tien. 

Taminon laulama aaria ja sen ensimmäinen fraasi ”Kun katson kuvaa ihanaa –” kuvaa 

juuri pakahduttavan rakkauden tunnetta ja sitä lähtemätöntä vaikutusta, jonka kuva on 

saanut aikaan. Tämä aarian alun sävelaihe toistuu oopperassa useita kertoja joko 

sellaisenaan tai muunnelmana.Usein se toistuu Taminon lauluosuuksissa silloin, kun 
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Paminasta puhutaan, kun pari tapaa toisensa ensimmäistä kertaa, ja kun parin 

tulevaisuudesta puhutaan. Sävelaihe esiintyy myös Taminon ja Paminan kohtalon 

hetkellä, jolloin he luulevat sanovansa toisilleen viimeset jäähyväiset( II Näytös, 1. 

kohtuas, nro 19). Vaikeista koetuksista kuitenkin selvitään, ja pari laulaa onnellisen 

duettonsa käyttäen Taminon sävelaihetta (Mäkinen 1978, 84). (Taikahuilun libretto: II 

Näytös, 28. kohtaus 

 

Taminon aariat ovat teknisesti haastavia tenoriaarioita. Ne vaativat pitkää linjaa ja 

ryhdikkyyttä. Tuomas Katajalan mukaan musiikista välittyy Taminon persoona puhtaasti 

ajattelevana nuorukaisena. Taminon aaria on ennakoivasti vapaamuurareille pyhässä ja 

tärkeässä Es- duurissa. Taminon sävelaihe on läpi oopperan kantava voima, joka kuljettaa 

ja rakentaa juonta eteenpäin. Se esiintyy myös muiden hahmojen musiikissa liittyen 

kuitenkin aina joko Paminaan, Taminoon tai heidän suhteeseensa (Katajala 18.2.2016). 

 

Sarastro 

 

Yksi Taikahuilun keskeisiä teemoja on vastakkainasettelu: naiseus ja mieheys, hyvä ja 

paha. Sarasro edustaa kaikkein korkeinta hallitsijaa, miestä, jolla on ylin valta määrätä, 

rangaista ja armahtaa (Korhosen 22.2.2016; Mäkinen 1978, 45). Hänessä yhdistyvät 

voimakkaasti mieheys ja korkeimman hallitsijan asema. 

 

Jyrki Korhosen mukaan Sarastro on aikansa kuvaus- hänessä yhdistyy niin pappi, 

hallitsija kuin kuningaskin. Sarastro on ylin hallitsija valtakunnassa, joka hyvyydessään 

ja oikeamielisyydessään tekee päätökset kenenkään kyseenalaistamatta Sarastron 

tärkeimpiä tavoitteita on suojella Paminaa äidiltään ja saattaa tämä yhteen Taminon 

kanssa. Sarastrolla on valta järjestää tämä avioliitto, sekä yksi tapa toteuttaa miehistä 

valtaa.   
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Sarastron valta miehenä korostuu teksteissä ja asenteissa naisia kohtaan. Hän suhtautuu 

vihamielisesti Yön kuningattareen ja kolmeen naiseen. Pamina on kuitenkin poikkeus, 

sillä hän on ainoa, jota kohtaan Sarastrolla on isällisiä, suojelevia ja lämpimiä tunteita 

(Jyrki Korhosen haastattelu). Sarastrolla on viimeinen sana keskusteluissa, eikä kukaan 

uskalla kyseenalaistaa Sarastron puheita. Ensimmäisessä näytöksessä Taminon saapuessa 

Sarastron temppelille Tamino kertoo onnettoman naisen lähettäneen hänet pelastamaan 

tyttärensä: ”—sen mulle kertoi muuan nainen, hän murheellinen on”, johon Sarastro 

vastaa: ”Vai kertoi nainen onneton, niin kai kun nainen puhuu vaan, ethän kai usko 

juttujaan, kertoa sen Sarastro voi, hän miksi tytön tänne toi” (kohtaus 15). Kohtauksen 

taustalla näyttämölle on heijastettu kaksi valtavaa päätä, naisen ja miehen, joista mies 

edustaa Sarastroa. Sanojensa päälle Sarastro näyttää naispäälle pitkää nenää ja nainen 

häipyy (Kansallisoopperassa seuratut harjoitukset 22.2. 2016, Taikahuilun libretto). 

 

 Ensimmäisen näytöksen lopussa olevassa kohtauksessa Pamina pyytää anteeksi pakoaan 

Sarastron luota, ja kertoo paenneensa Monostatoksen takia. Sarastro vastaa, ettei halua 

pakottaa Paminaa rakastamaan, mutta ei myöskään antaa tälle vapautta. Pamina haluaisi 

kuitenkin vapaaksi, vetoamalla äidinkaipuuseen ja lapsen velvollisuuksiin äitiään 

kohtaan. Sarastro kuitenkin vakuuttaa Yön kuningattaren olevan hänen vallassaan, ja lisää 

että Pamina menettää onnensa, jos palaa äitinsä luo. Pamina vastaa vielä: ” On äidin nimi 

mulle kallis, oi äiti!”. Sarastro vastaa tähän:” On miehen syytä teitä johtaa, tai muuten voi 

nainen miehen tehtävän itsellensä ottaa.” (Taikahuilun libretto, I näytös, 18. kohtaus; 

Korhonen 22.2.2016 .)  

 

Myös Taminon ja Papagenon koetukset ilmentävät Sarastron asennetta naiisin. 

Vaikenemisen kokeessa kolme naista ilmaantuu viettelemään kokelaita ja pelottelemaan 

heitä kuolemanvaaroilla. Naiset ja naisten lörpöttely ovat pahasta, ja siksi haaste nuorille 

miehille.  

 

Oopperan loppupuolella Sarastro voittaa ainoan vastustajansa tuhoamalla Yön 

kuningattaren tämän yrittäessä hyökätä Sarastron temppeliin. Miehisyyden, hyvyyden ja 
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valon edustaja Sarastro tuhoaa naiseutta, pahuutta ja yötä edustavan Yön Kuningattaren 

seurueineen (Jyrki Korhosen haastattelu). Kuten aikaisemmin mainittiin, Clément tulkitsi 

loppukohtauksen myös naiseuden murskaamiseksi. Miesten hallitsema saa rauhassa 

jatkaa olemassaoloaan, kun pahin (nais)vastustaja on kukistettu. (Clément:1989,73–76). 

 

Komische Operin versiossa Sarastro kuvataan teollisuuspohataksi. Hän istuu muita 

ylempänä silinterihatussaan ja sakettipuvussaan. Taustalla kuvataan teollisuuskaupungin 

lisäksi, rattaita, erilaisia ruuveja ja vietereitä. On tulkinnanvaraista, halutaanko taustalla 

ja puvulla korostaa miehen menestymistä ja valtaa juuri teollisuuden ja kaupan alalla, vai 

onko lavastuksella jokin muu konteksti. Naisten paikka on kotona lasten ja kotitöiden 

parissa. Tätä korostaakseen Sarastro pukee Paminan uudelleen. Pienen koulutytön asu 

vaihtuu mustaan naisen mekkoon, jonka tarkoituksena on ohjaajan mukaan ilmentää 

naisen esineellistä asemaa miehen alaisuudessa. (Kansallisoopperalla seuratut 

harjoitukset 16.2.,18.2.,22.2.2016; Korhosen ja Hartemaan haastattelut 22.2. ja 

16.2.2016.) 

 

Vapaamuurarius on myös yksi Sarastroa ja mieheyttä määrittävä tekijä. 

Vapaamuurareiden sisäisillä kannanotoilla 1700- luvulla lienee vaikutus myös Sarastron 

vihamielisyyteen naisia kohtaan. Sarastro on loossimestari ja johtaa temppelissään 

papistoa ja pyhiä rituaaleja. Taikahuilu on täynnä vapaamuurarisymboliikkaa aina 

sävellajivalintoja myöten. Juhlallista Es- duuria pidetään niin sanottuna 

vapaamuurarisävellajina kolmen b- etumerkkinsä vuoksi. (Tuomas Katajalan 

haastattelu). Vapaamuurarisymboliikkaa esiintyy läpi oopperan. Egyptin pyhiin jumaliin 

(Isis ja Osiris) viitataan useita kertoja, pappien viettämät pyhät seremoniat, sekä koetukset 

kuolemanvaaroineen ovat iso osa oopperan juonta. Vapaamuurareiden pyhä luku kolme 

esiintyy useasti: Alkusoiton kolminkertainen sointu, kolme poikaa, kolme naista, kolme 

koputusta ja niin edelleen. Vapaamuurareiden hyveet ovat esillä etenkin Taminoon liittyen 

(kestävyys, suvaitsevaisuus ja vaiteliaisuus), ja niitä korostetaan vielä asettamalla 
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Taminon vastapariksi Papageno, joka ei onnistu koetuksissa parhaalla mahdollisella 

tavalla. (Tuomas Katajalan ja Jyrki Korhosen haastattelu; Bacon 1995: 220) 

 

Mieheys, valta ja iän tuoma viisaus kuuluu myös Sarastrolle kirjoitetussa 

musiikissa.Musiikillisesti Sarastro on yksi oopperan, ja etenkin sen toisen näytöksen 

avainhenkilöitä. Sarastro on mukana jokaisessa juonellisessa käännekohdassa (Mäkinen 

1978: 90). Kaikki Sarastron aariat ja muut lauluosuudet ovat jyhkeitä, linjakkaita lauluja. 

Moisalan artikkelissaan esittelemän Bowersin jaon mukaan miesten musiikkitoimintaan 

kuuluvat kovaääniset soittimet, johtavat rooit, julkisuus, ammattilaisuus, korkeampi 

koulutus ja pyhyys (Moisala et al 1994:2014). Sarastron kohdalla nämä parametrit 

täyttyvät. Musiikki on majesteettimaista, jyhkeää, ja orksetroinnissa käytetään yös 

kovaäänisiä soittima, kuten käyrätorvia ja muita vaskipuhaltimia. Muu toiminta lavalla 

lakkaa aarioiden osaksi, ja toiminnan ammattimaisuudelle ja majesteettisuudelle annetaan 

kaikki huomio. Korhonen nostaa esiin myös pyhyyden, mikä sopii Sarastroon hyvin, 

hänhän on pappi. Sarastron aariat ovat Jyrki Korhosen mukaan kuin rukouksia. Aariat 

ovat lyhyitä, ja teksti on molemmissa lauluissa vahva ja uskonnollinen. Ensimmäisesssä 

aariassaan Sarastro ikään kuin rukoilee Taminolle ja Paminalle jumalten suojaa ja 

johdatusta (II Näytös, nro 11). Toisessa aariassa Sarastro tietää Yön kuningattaren 

kostoaikeista, ja laulaa temppelin puhtaudesta, sekä hyvyyden ja anteeksiannon 

tärkeydestä (II Näytös, 12. kohtaus, nro 15). (Näyttämöharjoitukset 16.2.,18.2.,22.2. 

2016, Korhonen 22.2.2016) 

 

Sakraalit elementit ja koraalimainen musiikki tekevät niistä yleviä, mutta tärkein 

miheisyyttä korostava elementti lienee Sarastron äänityyppi, matala basso (seriöser bass). 

Äänityyppi tuo mataluudessaan ja jyhkeydessään esille Sarastron korkea-arvoista 

asemaa, pyhyyttä,viisautta ja iän tuomaa kokemusta. Teksti on hyvinkin rasistista ja 
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sovinistista, mutta Korhosen mielestä aikansa kuvaus ylevästä aatelisruhtinaasta 

(Korhonen 22.2.2016). 

4.4. Hyvä ja paha 

 

Taikahuilu on satuooppera, jossa näkyvät perinteiset sadun piirteet: jako hyvään ja 

pahaan, ja kamppailu hyvien ja pahojen hahmojen välillä. Kuten edellisessä alaluvussa 

mainitsin, aiemmin käsiteltyjen positioiden, kuten naiseuden ja mieheyden kautta voidaan 

Taikahuilussa määrittää pitkälle myös hyvyys ja pahuus. Miehet ovat lähtökohtaisesti 

hyviä, naiset pahoja. Poikkeuksia tosin on: vaikka Monostatos onkin mies ja orjien 

päällikkö, kuvataan inhottavaksi ja pahaksi erilaisuutensa takia. Pamina taas on poikkeus 

kaikessa viattomuudessaan ja hyvyydessään. 

 

Yön kuningatar 

“Kuningatar on vaan paha, se määrittää kaikkea mitä kuningatar tekee” (Tuuli Takala) 

Tuuli Takalan mukaan roolissa korostuu pahuus, jonka kautta voidaan ymmärtää hahmon 

toimintaa ja sen lähtökohtia. Valta-asema ja pahuus kietoutuvat hahmossa yhteen. 

Katkeruus menetetystä vallasta on selkeä lähtökohta kuningattaren pahuudelle.  Hän 

pyrkii jatkuvasti kiipeämään korkeampaan asemaan ja haalimaan valtaa itselleen 

kyseenalaisin keinoin: Hän uhkailee, kiristää, hallitsee pelolla ja kauhulla. Edes 

kuningattaren oma tytär ei ole turvassa, vaan joutuu kärsimään suoranaisesta henkisestä 

väkivallasta kaikista eniten. Kuningatar vaatii Paminaa tappamaan Sarastron, tai muuten 

kuningar ei tunnusta Paminaa tyttärekseen: ”–Sen vuoksi saat Sarastron hengen ottaa, et 

muuten olla tyttäreni saa”.  

 

 Yksi Taikahuilun keskeisiä vastakkainasetteluja ovat juuri hyvyys ja pahuus, valo ja 

pimeys. Tätä Taikahuilun hyvän ja pahan vastakkainasettelua on pyritty selittämään ja 

tulkitsemaan aikojen saatossa eri tavoin: milloin se on tulkittu kirkon ja vallankumouksen 

vapaustaisteluksi, milloin Mozartin oman elämän kuvaukseksi ylä- ja alamäkineen, 
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milloin vapaamuurarioopperaksi. (Mäkinen 1978, 45). Tässä oopperassa hyvyyttä, valoa, 

sekä mieheyttä edustaa Sarastro; pahuutta, pimeyttä ja naiseutta Yön kuningatar. (Bacon 

1995, 221.) 

Vaikka Yön kuningatar apulaisineen vaikuttaa aluksi olevan hyvän puolella taistellessaan 

julmaa ja pahaa Sarastroa vastaan, juoni kääntyy kuitenkin päälaelleen. Sarastro 

osoittautuu Viisauden temppelin ylipapiksi, joka johdattaa sankariparin valon ja 

viisauden mysteereiden tuntijoiksi, ja uudeksi kuningaspariksi (Bacon 1995, 221).  

Perinteisen sadun mukaan, paha saa palkkansa ja hyvyys ja oikeus voittavat: Yön 

Kuningatar yrittää oopperan lopussa hyökätä Viisauden Temppeliin yön pimeydessä. 

Aurinko kuitenkin tavoittaa ja tuhoaa säteillään hyökkääjät, ja he vaipuvat ikuiseen 

yöhön. 

 

Takalan mukaan kuningattaren pahuus tulee esille myös tavassa olla lavalla: kuten 

aikaisemmin on mainittu, kuningatar ilmestyy lavalle muutamia kertoja ja ”jakelee suoria 

käskyjä” ja odottaa että häntä totellaan. Hän on käytökseltään kylmä ja laskelmoiva 

kaikkia muita hahmoja, myös omaa tytärtään kohtaan. Poikkeuksen kuningattaren 

käytökseen tekevät kolme naista, jotka ovat kuningattaren alamaisia, ehkä apureitakin, 

mutta selkeästi hieman ylempiarvoisia kuin muut alamaiset.  

 

Kuningattaren toiminta on kirjoitettuna myös musiikkiin. Takalan mielestä tärkeintä on 

yleinen tunnelma aarioissa, sekä selkeät elementit: ensimmäisessä aariassa kuningatar on 

”drama queen”, kärsivä äiti, jonka kohteena Tamino on. Kaikki alun resitatiiviosuuden 

kärsiminen on Takalan mukaan kuningattaren narsistista manipulointia ja se tulee 

musiikissa hyvin esille. Eihän kukaan kuningattaren ensimmäisellä ilmestymiskerralla 

edes tiedä että yön kuningatar on paha. Kuningatar on vain kärsivä äiti joka pyytää apua, 

ja todellinen suunnitelma paljastuu vasta myöhemmin. 

 

Ensimmäiseen aarian lopun nopea allegro on päättäväinen, hän on tilanteen hallitsija, ja 

ottaa tilan ja kaiken huomion itselleen. Toisessa aariassa asia käy hyvin selväksi, mitä 
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Kuningatar haluaa: hän on voimakas, kylmän viileä ja laskelmoiva. Kaikki koloratuurit, 

juoksutukset ja voimakas teksti kuvastavat Kuningattaren kylmää ja paatunutta vihaa 

Sarastroa kohtaan. 

  

Kuningatar ei siis juuri osoita laupeutta tai hyvyyttä kenellekään. Se, että kuningatar 

esitetään hyvässä valossa oopperan alussa, saattaisi kuulua kuningattaren suunnitelmaan 

saada Pamina ja aikoinaan menetetty valta takaisin itselleen. Kuningatar esiintyy hyvänä 

ja apua tarvitsevana, ja valittaa julman Sarastron ryöstäneen hänen tyttärensä. Kieltämättä 

Paminan ryöstäminen ei anna Sarastrosta kovin positiivista ensivaikutelmaa. 

 

Pamina 

 

Eeva Hartemaa koki hahmonsa ehdottoman hyvänä ja positiivisena. Sellaisena Pamina 

oopperassa myös esitetään: rohkeana seikkailijana, joka odottaa prinssiään, selviytyy 

koetuksista yhdessä tämän kanssa ja lopulta vihitään Viisauden Temppelin salaisuuksiin. 

Pamina on ehdottoman hyväntahtoinen, eikä halua pahaa kenellekään. Pamina on viaton 

ja siveä, ja korkein pyrkimys on löytää Tamino, jotta yhteinen elämä ja avioliitto voisi 

alkaa. Kuten edellisessä alaluvussa mainitsin, Pamina esitetään oopperassa 

esimerkillisenä naisena, johon on helppo samaistua. Tämän produktion 

loppukohtauksessa Tamino ja Pamina saavat toisensa ja heistä tulee uusi hallitsijapari. 

Loppukohtauksen kuorolaiset ovat pukeutuneet samalla tavoin kuin Pamina ja Tamino, 

ilmentäen näin pukeutumisella ihannointia ja samaistumista: kaikki voivat olla prinssejä 

ja prinsessoja pyrkimällä rehellisyyteen ja viattomuuteen. 

 

Pamina myös tasapainottaa ja inhimillistää muita hahmoja. Paminan äitisuhde on 

ongelmallinen, sillä äiti on pelottava ja julma, mutta silti tytär kaipaa äitiä jatkuvasti. 

Toisaalta kuka tahansa nuori nykyaikanakin saattaa kapinoida vanhempiaan kohtaan, 

mutta tuntea silti kiintymystä heihin. Vaikka Yön kuningatar onkin julma hahmo, 

Paminan rakkaus äitiään kohtaan inhimillistää kuningatarta hahmona, ehkä jopa hänen 
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toimintaansa. Hänkin on äiti, ja varmasti tuntee tai on tuntenut jotakin Paminaa kohtaan. 

Ja koska Pamina on olemassa, hänellä on myös isä, edesmennyt kuningas, jota kohtaan 

kuningatar on oletettavasti tuntenut edes jotain tunteita. 

 

Tamino 

“Taminossa on filosofin vikaa, se pohdiskelee paljon elämää” (Tuomas Katajala) 

Tamino on Taikahuilun sankari. Hän onnistuu Sarastron kokeissa ja onnistuu pelastamaan 

Paminan. Tamino uskoo hyvään ja puolustaa sitä. Hänestä tulee temppelin ja 

veljeskunnan jäsen ja uusi hallitsija Pamina rinnallaan.  

 

Tuomas Katajalan mukaan Taminon hyvyys rakentuu Taminon pohdiskelulle. Prinssi 

miettii elämää ja suhdettaan muihin usein. Hän uskoo hyvyyteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. Lähtiessään pelastamaan Paminaa hän uskoo Sarastron olevan 

paha, ja on täysin Yön kuningattaren puolella. Myöhemmin juonen kääntyessä 

päälaelleen, Yön kuningatar osoittautuu pahaksi ja Sarastro hyväksi. Myös Tamino 

vakuuttuu Sarastron hyvyydestä. 

 

 Koska Tamino prinssinä edustaa korkeampaa yhteiskuntaluokkaa, hän ei ole kokenut eri 

yhteiskuntaluokkien eroja. Tämä tulee Katajalan mukaan esiin siinä, että Tamino oikeita 

valintoja ja korkeaa moraalia edustavana paheksuu niin Papagenon käytöstä ja 

elämäntapaa kuin kolmen naisenkin toimintaa. Tamino yrittää tehdä Papagenosta 

yhteiskuntakelpoista ja hyvinkäyttäytyvää, jotta myös Papageno pääsisi osalliseksi 

hyvyydestä ja korkean moraalin hedelmistä. Iloluontoiselle ja nautintoja rakastavalle 

Papagenolle tapojen muuttaminen on kuitenkin mahdoton tehtävä. Tamino ja Papageno 

osallistuvat samoihin Sarastron määräämiin koetuksiin. Vaikka Papageno omissa 

kokeissaan epäonnistuukin, on hänenkin tarinallaan onnellinen loppu. Juuri ennen 

suunniteltua itsemurhaansa hän löytää tulevan vaimonsa, Papagenan (Taikahuilun 

libretto).  
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Sarastro 

“Onhan se Sarastro vähän jännä… selkeästi se käyttää asemaansa hyväkseen, vaikka sen 

pitäis olla oopperan hyvis” (Jyrki Korhonen) 

 

Kuten edellä on kerrottu, siinä missä Yön kuningatar edusti pahuutta ja pimeyttä, Sarastro 

edustaa päinvastaista, hyvyyttä ja valoa (Bacon 1995:221). Jyrki Korhonen koki hahmon 

kuitenkin hieman ristiriitaisena: ”Vaikka Sarastro edustaa valoa ja hyvyyttä, hänen 

toimintansa on arveluttava verrattuna siihen, minkä itse koen hyvänä” (Korhonen 

22.2.2016).  

 

Sarastro edustaa äärimmäistä ja korkeinta hyvää, mutta hän on silti valmis tekemään 

radikaalejakin tekoja. Sarastro esimerkiksi ruoskituttaa Monostatoksen rangaistukseksi 

paitsi Paminan lähentelystä, myös Monostatoksen ihonväristä. Ruoskittamisen aikana 

pappien kuoro laulaa, miten viisas ja hyvä Sarastro on. Teksti ja kohtaus ovat kuvausta 

oman aikansa rotupolitiikasta, jonka mukaan ihonvärin takia tuli rangaista. Vaikka 

Sarastro on viisas ja tekee oman aikansa näkövinkkelistä oikein, on hän silti Korhosen 

mukaan äärimmäinen ja arveluttavakin hahmo (Korhonen 22.2. 2016). 

 

Lisäksi yksi Sarastron tärkeimpiä tavoitteita on saattaa Tamino ja Pamina yhteen. 

Ylimpänä pappina hän tietää, mikä nuorille on parasta. Tähän järjestettyyn avioliittoon 

sisältyy Korhosen mukaan myös halu auttaa entisen kuninkaan, ja Sarastron hyvän 

ystävän tytärtä Paminaa. Oopperan lopussa nuoret saavat toisensa, ja heistä tulee uusi 

hallitsijapari. Avioliiton järjestäminen oli täysin normaalia vielä 1700-1800-luvun 

Euroopassa. Taminon ja Paminan parittaminen on paitsi ajan kuvaus oopperan 

syntyajoilta, myös Sarastrolle yksi tapa toteuttaa miehistä valtaansa. Isällisesti hän ohjaa 
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tapahtumia niin, että nuorten on mahdollista löytää toisensa ja rakastua. Järjestetyt 

avioliitot olivat yleisiä oopperan syntyaikana (Jyrki Korhosen haastattelu). 

 

Sarastrolla on myös valta ruoskittaa Monostatos rangaistukseksi Paminan ahdistelusta. 

Sarastro suhtautuu vihamielisesti tummaihoisiin, sekä vastakkaisen sukupuolen 

edustajiin, erityisesti Yön kuningattareen. Pamina tekee ainoan poikkeuksen Sarastron 

asenteeseen naisia kohtaan. Pamina on ainoa, jota kohtaan Sarastro tuntee isällisiä, 

suojelevia tunteita. (Korhonen 22.2.2016.) 

 

Sarastrolla on myös valta päättää että Taminosta ja Paminasta tulee pari, ja järjestää sitten 

tapahtumien kulku siten että niin kävisi. Sarastro on muihin verrattuna täysin ylivertainen, 

eikä kukaan kyseenalaista hänen päätöksiään ja valintojaan Koska Sarastro on aina 

oikeassa, häntä ei oikeastaan kiinnosta, mitä muut hänestä ajattelevat. Hän on itse 

kiintynyt Paminaan, ja haluaa suojella tätä äidiltään. Paminan ja Sarastron 

kanssakäyminen on isällistä ja ohjaavaa. Keskusteluissa Sarastrolla on aina viimeinen 

sana. Taminoon Sarastro suhtatuu neutraalisti. Prinssi on tuleva hallitsija, jolla on kaikki 

kuninkaan hyveet. Hän on siis täysin hyväksyttävä tulevaksi hallitsijaksi ja Paminan 

puolisoksi.  

 

Taminon ja Sarastron väliseen muuten neutraaliin suhteeseen tulee kuitenkin 

mielenkiintoinen käänne toisessa näytöksessä. Kaitsijapappi (tässä ohjauksessa karsitty 

henkilö) kysyy Sarastrolta ennen Taminon koetuksia, mahtaako Tamino kestää raskaat 

koetukset. Sarastro vastaa, että mikäli Tamino kuolisi, hän saisi kokea jumalten ilot ennen 

meitä muita. Tähän ei kukaan sano mitään, eikä varsinkaan kyseenalaista Sarastron 
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vastausta. Sarastro sanoi jälleen viimeisen sanan (Jyrki Korhosen haastattelu, Taikahuilun 

libretto: II näytös 9. kohtaus.) 

 

4.5 Rakkaus ja seksuaalisuus 

 

Rakkaus ja avioliitto ovat hyvyyden ja pahuuden lisäksi Taikahuilun pääteemoja. 

Verrattuna Mozartin aikaisempiin oopperoihin, Taikahuilussa ei mässäillä irtosuhteilla ja 

kevytkenkäisyydellä (verrattuna esimerkiksi Mozartin oopperoihin Figaron häät ja Don 

Giovanni). Taminon ja Paminan rakkaustarina ja vaimoa itselleen etsivä Papageno 

kuljettavat juonta eteenpäin. Myös Sarastro kokee kiintymystä suhtautuessaan lämpimän 

isällisesti Paminaan. Yön kuningatar taas ei tunne rakkautta, mutta hahmon toiminnassa 

on merkkejä kauan sitten tunnetusta ja koetusta rakkaudesta. 

 

Yön kuningatar 

Rakkauden suhteen Tuuli Takala kokee roolihahmonsa kylmäksi: Yön kuningatar ei juuri 

rakkautta tunne. Aviomiehen kuolema ja vallan menettäminen Sarastrolle teki 

kuningattaresta katkeran ja äärimmäisen vallanhimoisen. Käyttäytyisikö kuningatar 

toisella tavalla, jos mies olisi elänyt pidempään tai valta olisi siirtynyt kuningattarelle? 

Olisiko hänen elämässään silloin enemmän rakkautta? Suhtautuisiko hän Paminaan 

toisella tavalla? 

 

Koska oopperan tapahtumahetkellä rakkautta ei juuri ole, voidaan vain arvailla, onko sitä 

ollut hahmon elämässä aikaisemmin ja minkälaista. Kukaan ei tiedä, millainen kuninkaan 

ja kuningattaren suhde on ollut, ja ovatko he rakastaneet toisiaan. Voi tietysti olla, että 
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kuninkaan kuolema on jättänyt jälkensä kuningattareen ja kylmä ja julma käytös johtuu 

myös miehen kuolemasta.  

 

Seksuaalisuus on hahmolle lähinnä vallankäyttöväline: Takalan mukaan seksuaalisuus 

näkyy siinä, miten kuningatar käyttää valtaa: miehiä kohtaan käyttää seksuaalista valtaa, 

naisia kohtaan käytös on tylyä ja kylmää. Kuningatar saa kaiken tyydytyksen vallasta, ja 

siitä että ihmiset ihailevat häntä sen kautta. Produktiosta riippuen hahmosta voisi rakentaa 

hyvinkin naisellisen ja seksuaalisen hahmon. Komische Operin versio on tässä suhteessa 

hyvin riisuttu ja karsittu. (Takala 16.2.2016.) 

 

Pamina 

 

Eeva Hartemaan mukaan Paminan suhtautuminen vastakkaiseen sukupuoleen on nuoren 

tytön suhtautumista: prinssi on pikkutytön salainen ensirakkaus. Taminon ja Paminan 

kanssakäyminen on ujoa ja viatonta, käsistä pitämistä ja ujojen hymyjen vaihtoja. 

Varsinaista eroottista sävytystä Paminan käytöksessä ei Hartemaan mukaan ole. Myös 

oopperan sijoittuminen satumaailmaan ja –aikaan voisi kuvitella rajaavan erotiikan 

sisällyttämistä oopperaan. Tässä produktiossa mitään eroottisia kytkentöjä tai 

seksuaalisia jännitteitä ei juuri ole, Monostatosta lukuunottamatta. 

 

Monostatos ahdisteli Paminaa Sarastron luona ja oli selkeän kiihottunut. Ahdistelu 

esitetään eri tavoin produktiosta riippuen, tässä produktiossa Monostatoksella oli 

koiravaljakko, jonka avulla hän ahdisti Paminan nurkkaan. Pamina karkasi ahdistelun 

vuoksi, ja tapasi Papagenon, jonka kanssa lähti etsimään prinssiään Taminoa. Ainoastaan 

Monostatoksen käytös on seksuaalisesti värittynyttä, oopperan muut mieshahmot 

suhtautuvat Paminaan suurella kunnioituksella, ystävyydellä ja rakkaudella.  
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Papagenon ja Paminan suhde on selkeästi lämmin ja kaverillinen. Papageno on ritarillinen 

ja suojeleva Paminaa kohtaan, vaikka kertookin olevansa naisten perään (Mäkinen 1978, 

54). Papagenolla ja Paminalla on paljon yhteisiä kohtauksia ja yhteinen duetto, jossa he 

laulavat kukkasten ja pörräävien mehiläisten keskellä avioliitosta. Vaikka laulajien välillä 

ei helliä tunteita olekaan, kaipuu omaa rakastettua kohtaan on läsnä molempien laulussa. 

(Mäkinen 1978, 56; Kansallisoopperalla seuratut harjoitukset) 

 

Sarastroon Paminalla on hyvä ja selkeä suhde. Sarastro on isämainen hahmo, ja tarkoittaa 

Paminalle pelkkää hyvää. Paminan ja Sarastron suhde vaikuttaa lämpimämmältä kuin 

Paminan suhde äitiinsä, mikä lienee yksi syy siihen, miksi Pamina on Sarastron luona. 

Hartemaa huomauttaa, ettei missään kohtaa oopperassa kerrota, miten kauan Pamina on 

Sarastron luona ollut- pari päivää vai jopa vuosia? Jos Pamina on ollut Sarastron luona 

pitkäänkin, voisi kuvitella, että he ovat ehtineet tutustua ja ovat siksi hyvissä väleissä. 

 

Pamina kykenee rakkauteen ystävyyteen ja kiintymykseen. Tunteiden kirjon suhteen hän 

lienee oopperan monipuolisin hahmo. Nuoresta iästään ja oopperan satumaisuudesta 

johtuen eroottista tai seksuaalista väritystä hahmossa ei juuri ole. Herää kysymys, miksi 

Monostatos kuvataan tummana muukalaisena, joka on Paminasta kiihottunut. Ehkä 

taustalla on ajatus villeistä neekereistä, jotka ihonvärin lisäksi assosioidaan inhottavina 

selkeästi seksuaalisesti virittyneemmän käytöksen takia?  

 

Tamino 

 

Kun Tamino näkee Paminan kuvan, hän rakastuu heti. Tamino elää koko oopperan 

voimakkaan ensirakkauden huumassa. Hänen päämääränsä on pelastaa Pamina, ja kaikki 

teot kietoutuvat tehtävän ympärille.   
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Tamino ja Pamina ovat ensirakkauden huumassa hyvin samanlaisia: rakkaus on ujoa ja 

viatonta: lämpimiä katseita ja halauksia. Yksi oopperan teemoista on yksiavioisuus ja sen 

korostaminen. Papageno ja Pamina laulavat dueton avioliitosta ja rakkaudesta, ja Tamino 

edustaa hahmona korkeaa moraalia ja oikeita valintoja. Tässä ohjauksessa tämä teema 

näkyy myös parin toiminnasta ja elekielestä: toisen lähellä oleminen on luonnollista, 

toista voidaan pitää kädessä, ja oopperan lopuksi antaa suudelma, mutta hurjat syleilyt ja 

intohimo puuttuvat. Ooppera sijoittuu satumaailmaan, eivätkä seksuaaliset jännitteet 

kuulu Taikahuiluun (Eeva Hartemaan ja Tuomas Katajalan haastattelut). 

 

Oopperan edetessä käy ilmi, ettei pelastustehtävä ja nuorten tapaaminen ole sattumaa. 

Sarastro kertoo Viisauden temppelissä Osirista ja Isistä palveleville papeille jumalten 

tarkoittaneen Paminan ja Taminon toisilleen. Hän ryösti Paminan äidiltään jotta nuoret 

kohtaisivat, selviäisivät koetuksista ja tulisivat vihityiksi Temppeliin.  

 

Tamino suhtautuminen tarinan muihin hahmoihin vaihtelee arvostuksesta paheksuntaan. 

Pamina on unelmien kohteena tietysti täysin oma lukunsa, kun taas Sarastroon 

kunnioituksella. Tamino ei kuitenkaan pelkää tämän arvovaltaa ja korkeaa asemaa. 

Tamino suostuu Sarastron määräämiin koetuksiin ja kohtaa ne ylpeydellä.  

 

Katajalan mukaan Tamino kokee Papagenoa kohtaan kiintymystä. Vaikka hahmot ovat 

erilaisia, Papageno ilotteleva nautiskelija ja Tamino korkeamoraalinen prinssi, heissä on 

paljon samaa. He aloittavat seikkailun yhdessä lähtiessään pelastamaan prinsesaa. 

Myöhemmin he ovat samojen koetusten edessä, kun heidät viedään Saraston kokeisiin. 

Molemmat myös kaipaavat rakastettuaan, Tamino Paminaa ja Papageno tulevaa 

vaimoaan Papagenaa. Kuten aikaisemmissa luvuissa on mainittu, paheksunnasta 
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huolimatta Tamino yrittää auttaa Papagenoa ja tehdä tästä yhteiskuntakelpoisen. 

Papagenoa kiinnostuksen kohteina ovat kuitenkin elämän ilot, hyvä viini ja ruoka.  

 

Yön kuningattareen Tamino suhtautuu samankaltaisella kunnioituksella kuin Sarastroon. 

Hän uskoo täysin kuningattaren syytökset Sarastron pahuudesta. Myöhemmin 

kuningattaren todellinen laita ilmenee, ja Taminossa aikaan vain paheksuntaa. 

Kuningattaren kätyreihin kolmeen naiseen Tamino suhtautuu vaihtelevasti. Kolme naista 

ihastuvat Taminon komeaan ulkomuotoon ja pelastavat tämän jättiläiskäärmeeltä. Naiset 

tietävät hyvin, että Yön kuningattarella on omat suunnitelmansa Taminon suhteen, mutta 

silti he lirkuttelevat ja kinastelevat Taminon huomiosta.Vaikka Tamino naisten ansioista 

pelastuu, naisten turha lörpöttely ja viettely-yritykset myöhemmin vaikenemisen 

kokeessa saavat Taminon ennemmin ärsyyntymään ja paheksumaan kolmikon toimintaa 

(Tumas Katajalan ja Jyrki Korhosen haastattelu) 

 

Sarastro 

 

Sarastro suhtautuu vastakkaiseen sukupuoleen hyvin nihkeästi, etenkin kolmeen naiseen 

ja Yön kuningattareen. Sarastro näkee ylivertaisena ja kaiken yläpuolella. Pamina tekee 

ainoan poikkeuksen Sarastron naisvihaan, sillä Paminan kanssa hänellä on ystävälliset ja 

isälliset välit. Paminan ryöstäminen äidiltään oli sekä Hartemaan että Korhosen mukaan 

välittämistä, sillä Sarastro ei halunnut Paminan kasvavan äitinsä kaltaiseksi. Korhosen 

mukaan Sarastron ystävä ja edesmennyt kuningas oli antanut tehtävän katsoa tyttärensä 

perään (Jyrki Korhosen haastattelu). Oliko tämä edesmennyt kuningas arvannut vaimonsa 

menevän tolaltaan, kun vallan periikin Sarastro eikä kuningatar? 

 

Varsinaista rakkautta tai erotiikkaa Sarastron hahmossa ei juuri ole. Koska hän on 

ylipappi, on hän muun papiston tavoin hyvä ja puhdas, ja kaiken muun ja maallisen 

yläpuolella (Jyrki Korhosen haastattelu). Rakkaus ei kuulu Sarastron elämään. Paminaan 

hän on kovin kiintynyt, ja haluaa auttaa ja opastaa tätä kaikin tavoin. Taminostakin 
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Sarastro tavallaan välittää, sillä Tamino on Paminalle paras mahdollinen kumppani, sekä 

sopiva uudeksi kuninkaaksi. Muuten naisia kohtaan Sarastro on tympeä, sillä naiset ovat 

alempiarvoisia, etenkin Yön kuningatar (Jyrki Korhosen haastattelu). 

 

5. Yhteenveto ja pohdinta 

 

Tutkimuksessani haastattelin neljää laulajaa heidän roolihahmoistaan oopperassa 

Taikahuilu. kuningattaren. Pyrin tutkimuksessani tuomaan haastattelulla ja sen 

intersektionaalisella analyysilla hahmoista esiin erilaisia kerroksia ja erojen 

leikkauspisteitä, jotka ehkä selittävät hahmon käytöstä ja suhtautumista itseensä ja 

muihin.  

 

Tutkielman alussa avasin intersektionaalisuuden käsitteen ja selvitin tässä työssä 

käyttämäni metodit. Esittelin keräämäni aineiston, eli Kansallisoopperalla seuratut 

harjoitukset ja haastattelut. Näiden pohjalta suoritin varsinaisen analyysin, jonka jaoin 

viiteen alalukuun. Alun perin tarkoituksena oli valita useampi tarkasteltava positio, mutta 

tässä päädyin niputtamaan yhteen esimerkiksi ”naiseuden” ja ”äitiyden”. 

Haastattelulomake oli kaikille haastateltaville samanlainen. Yritin miettiä 

mahdollisimman kattavia kysymyksiä, jotta haastateltavat pystyisivät vastaamaan 

mahdollisimman moneen kysymykseen, ja jotta hahmolla olisi mahdollisimman monta 

positiota. Hahmot olivat kuitenkin niin erilaisia, että esimerkiksi ”äitiys”-positio kuului 

vain Yön kuningatterelle, ja ”avioliitto” taas enemmän Taminolle ja Paminalle. 

 

Hahmot olivat hyvin erilaisia analysoida. Toiset hahmot olivat helppoja: positioita ja syy-

yhteyksiä oli helppo löytää. Esimerkiksi Yön kuningattaren ja Sarastron hahmot alkoivat 

avautua jo haastatteluhetkellä, ja viimeistään analyysia kirjoittaessa. Taminon hahmon 

koin itselleni vaikeimmaksi, vaikka hän päähahmo onkin. Moni hahmo nosti esiin asioita 

joita en ollut tullut ajatelleeksi. Esimerkiksi pohdinta siitä, olisiko kuningatar toisenlainen 
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jos kuningas olisi jäänyt eloon ja valta pysynyt perheessä? Entä, mikä oli perimmäinen 

tarkoitus, kun kuningatar lähetti Taminon pelastamaan tytärtään? 

 

Huomasin analyysia kirjottaessani myös, että kuningattaren suurin ja hallitsevin positio 

on ehdottomasti valta ja vallanhimo. Se säätelee hahmon kaikkea toimintaa ja käytöstä, 

suhdetta itseen ja muihin. Koska valta ratkaisee, kaikki muu on toissijaista. Käytöksellä 

muita kohtaan on hyötyä silloin, kun se hyödyttää omia tarkoitusperiä jollakin tavalla. 

Pamina ja Tamino ovat kuningattarelle vallankäytön välineitä tavalla tai toisella. Kolme 

naista lienevät ainoat, joille kuningatar osoittaa jonkinlaista suosiota. Taminolle 

kuningatar esittää kärsivää äitiä ensimmäisen aariansa aikana, mutta totuus paljastuu 

Taminon kuullessa Sarastron luona kuinka asia todella on. Rakkaudella, onnella ja 

hyvyydellä ei ole sijaa Kuningattarelle-ainoastaan kateus Saraston vallan symbolia, 

auringon kehrää kohtaan. 

 

Kuningattaren olemus, ylpeys, päättäväisyys ja korkea asema tulee esiin hahmolle 

kirjoitetussa musiikissa: se on majesteettista, mahtipontista ja näyttävää. Erityisen 

mielenkiintoista itselleni oli seurata juuri tätä produktiota. Olin jopa hieman järkyttynyt 

kuningattaren kuvaamisesta hämähäkkinä, mutta ehkä sekin on monella tasolla viittaus 

hänen korkeaan asemaansa. Paitsi että hyönteisilläkin on kuningattarensa, tässä 

oopperassa fyysinen koko erotti hänet hahmona muista, ja ehkä ulkomuodolla oli haluttu 

korostaa hahmon ilkeyttä ja vastenmielisyyttä. 

 

Paminan hallitseva positio oli paitsi  naiseus sekä rooli Yön kuningattaren tyttärenä, myös 

hyvyys. Vaikka naiseus ja pahuus kulkevat Yön kuningattaren edustamana käsi kädessä 

tässä oopperassa, Pamina tekee poikkeuksen olemalla paitsi Taminon, myös pappien ja 

jopa Sarastron ihailun kohde. Hyvyytensä ja viattomuutensa takia Pamina tulee toimeen 

Papagenon, Sarastron ja hänen papistonsa kanssa, Taminosta puhumattakaan. Myös 

Pamina vihitään temppelin salaisuuksiin koetusten selvittämisen jälkeen. Paminan 

vahvoihin positioihin kuuluu myös rakkaus ja unelma avioliitosta. Ilman Paminan ja 

Taminon rakkaustarinaa Taikahuilun juoni jäisi kovin ohueksi. Myös Papageno on 
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oopperassa Paminan ja Taminon vuoksi. Hän opastaa molempia matkalla toistensa luo ja 

avustaa Taminoa Sarastron koetuksissa.  

 

Paminan musiikki hyvin monipuolista ja rikasta. Jokaisella Taikahuilun päähahmolla on 

omanlaisensa musiikillinen väri, mutta Pamina on musiikin suhteen monipuolisin. 

(Mäkinen 1978,58). Hänen lauluosuuksissaan saattaa esiintyä Tamino-motiivi 

(esimerkiksi Taminon ja Paminan kohdatessa koetusten jälkeen, II näytös, 28. kohtaus), 

musiikki voi olla sakraalisia ja uskonnollisia tunteita ilmentävää Sarastron läsnäollessa, 

nopeaa ja sähäkkää Monostatoksen ahdistellessa tai ahdistunutta ja surun murtamaa 

Paminan omassa aariassa (II näytös, kohtaus 18, nro 17). (Taikahuilun libretto.) 

 

Ooppera on myös Paminan kasvutarina tytöstä naiseksi. Oopperan alussa esiintyy 

toisenlainen Pamina kuin lopussa. Pamina on aluksi avuton ryöstetty tyttö, joka kaipaa 

takaisin äidin luo tuntien lapsen velvollisuuksia tätä kohtaan. Kohdatessaan Taminon 

prinsessa rakastuu ja äiti alkaa unohtua. Ajatukset alkavat kääntyä enemmän Taminon ja 

yhteisen elämän suuntaan, mistä vahvana osoituksena on Paminan aaria. Paminan mieli 

järkkyy, kun Tamino ei puhu Paminalle vaikenemisen kokeen aikana. Pamina ei tiedä 

koetuksesta ja kuvittelee prinssin hyljänneen hänet. Pamina laulaa aariansa sydän 

särkyneenä ja suunnittelee sen jälkeen itsemurhaa. Myöhemmin Pamina tapaa prinssinsä 

ja he käyvät yhdessä koetukset läpi. Koetusten jälkeen heidät vihitään temppelin 

jäseniksi, ja sekä Taminosta että Paminasta on tullut suoraselkäisiä, hyväsydämisiä ja 

korkeaa moraalia noudattavia aikuisia, kenen tahansa samaistumisen kohteita. 

 

Taminon hahmo oli itselleni kaikista vaikein. Jalo prinssi, joka on kunnollinen ja uskoo 

kaikkeen hyvään ja elämässä eteenpäin menemiseen. Prinssin positioita ovat rakkaus ja 

miehisyys, vaikka hän toteuttaa miehisyyttä kovin eri tavalla kuin Sarastro. Tamino 

luottaa hyviin käytöstapoihin, rohkeuteen ja rehellisyyteen. Tamino on myös hyvin 
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vakava, sillä hän ei hymyile oopperan aikana, ei vitsaile tai näytä tunteitaan muissa 

tilanteissa kuin tavatessaan Paminan. 

 

 Taminon korkea asema prinssinä näkyy suoraselkäisyydessä niin sisäisesti kuin 

ulkoisestikin. Prinssi on ryhdikäs ja äärimmäisen kohtelias muita kohtaan.  Taminon 

roolin laulaneen Tuomas Katajalan mukaan Tamino ei ole mikään klassinen ja perinteinen 

prinssi. Prinssissä ei ainakaan Komische Operin versiossa ole särmää tai maskuliinisia 

piirteitä. Taminon tapauksessa sana on miekkaa mahtavampi, ja hän voittaa 

kuolemanvaarat älyllä ja rohkeudella. 

 

 Myös nuoruus ja viattomuus ovat osa Taminon persoonaa ja tapa toteuttaa miehisyyttä. 

Hän ei esimerkiksi kyseenalaista Yön kuningattaren kertomusta Paminan ryöstöstä ja 

ilkeästä Sarastrosta ennen kuin saa itse huomata asian olevan toisin.  

 

Tamino tulee toimeen muiden hahmojen kanssa. Eniten kohtauksia hänellä on Papagenon 

kanssa, johon hänellä on selkeä veljellinen kiintymyssuhde. Taminolla ei ole 

todennäköisesti paljoa kokemusta eri yhteiskuntaluokkien välisistä eroista. Hänellä on 

vahva halu auttaa ystäväänsä ja tehdä hänestä yhteiskuntakelpoinen kansalainen. 

Papageno on hahmona kontrasti Taminolle. Siinä missä Tamino onnistuu kaikessa, mihin 

ryhtyy, Papageno epäonnistuu. Papagenolle kuitenkin käy lopulta hyvin, teatterin ja 

satujen lakien mukaisesti (Mäkinen 1978, 92). Tamino viettää Papagenon kanssa ison 

osan aikaa, ja Sarastron koetuksiin he menevät yhtä yhdessä.  

 

Paminaan Taminolla on hyvin lämpimät välit, onhan prinsessa hänen tuleva puolisonsa. 

Rakkaus ja avioliitto ovat molempien vahva positio ja motiivi päästä pian toisen luo. 
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Molemmat ovat ujon ensirakkauden vallassa. Kanssakäyminen on kaikkea syleilystä 

puhumiseen, ujoihin katseisiin ja kädestä pitämiseen.  

 

Muihin naisiin Tamino suhtautuu varauksella tai jopa turhautuu. Vaikka Tamino uskookin 

aluksi Yön kuningattaren sanaan ja vakuutukseen Sarastron pahuudesta, totuuden 

paljastuttua hän paheksuu koko naista. Myös kolmeen naiseen ja näiden lörpöttelyyn 

varsinkin vaikenemisen kokeessa Tamino turhautuu eikä jaksaisi selvästi enää kuunnella. 

Sarastroon Taminon suhde on etäinen. Kunnoittava kyllä, mutta heidän välillään ei 

vaikuta olevan mitään erityistä sidettä. Sarastro kenties suhtautuu Taminoon ja Paminaan 

lämpimästi jumalten valittuina, mutta kanssakäyminen on vähäistä. 

Sarastron hallitsevia positioita ovat mieheys ja valta. Hän ei ole vallanhimoinen, kuten 

kuningatar, sillä hänellä on jo kaikki valta. Sarastro kuvaan kaikista korkeimmaksi ja hän 

korostaa ja toteuttaa miehisyyttään asennoilla, katsomalla muita alaspäin sekä tässä 

produktiossa kokonaan karsituilla liikkeillä. Sarastro on rauhallinen ja tyyni, ja jo hänen 

läsnäolonsa saa aikaan pyhän ja arvokkaan tunnelman. Papistonsa mukaan Sarastro on 

hyvä ja oikeamielinen hallitsija, jolla on vapaus hallita, rangaista ja armahtaa kuten 

tahtoo, ja muiden tehtävänä on totella.  

 

Sarastron musiikki tuo myös esille mieheyttä, korkeaa asemaa ja valtaa. Vaikka Sarastron 

aariat ovat kestollisesti lyhyitä, ne ovat linjakkaita lauluja, joiden teksti on vahvaa ja 

uskonnollisesti latautunutta. Sarastron äänityyppi seriöser bass on matala basso, joka 

jyhkeydessään ja mataluudessaan tuo lauluihin ja Sarastron olemukseen lisää arvokkuutta 

ja voimaa. Mielenkiintoista kyllä, Sarastron aariat ja muut lauluosuudet (esimerkiksi 

pappien marssi II näytöksen alussa) ei ole kirjoitettu Es- duuriin vaan lähellä oleviin 

sävellajeihin. Sen sijaan Taminon aaria on Es -duurissa, vapaamuurareiden juhlallisessa 

ja pyhässä sävellajissa (Taikahuilun partituuri).  

 

Koska Sarastrolla on ylin valta, hän tekee myös kyseenalaisia tekoja. Hän järjestää 

Paminan ja Taminon yhteen, sillä jumalat ovat kertoneet nuorten kuuluvat yhteen. Hän 

pieksää Monostatoksen rangaistukseksi ihonväristään ja Paminan ahdistelusta. Sarastron 
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vallankäyttö heijastelee oman aikansa sukupuolirooleja ja käsityksiä, sekä 

vapaamuurareiden aatteita. Suurmestarina Sarastron naisvihamielisyys on oikeutettua, 

eikä herättänyt oopperan ensiesitysten aikaan tai niiden jälkeen juuri mitään huomiota. 

Paminaan Sarastro suhtautuu isällisesti, mutta Yön kuningatar ja muut naiset eivät ole 

toivottuja. Sarastron tekstit ovat monessa kohtaa naisia vähätteleviä, nainen esitetään 

juoruilevana lörpöttelijänä ja viekkaana houkuttelijana, joka saa miehen ansaan ja 

lankeemukseen. 

 

Raamatulla, vapaamuurareiden sisäisillä kannanotoilla ja 1700 -luvun lopun Euroopan 

rotupolitiikalla ja kulttuurilla on varmasti oma osansa Taikahuilun naiskuvan ja 

sovinistisen ilmapiirin synnyssä. Sarastro on patriarkaattinen symboli, joka korostaa 

omaa valtaansa ja mieheyttään, ja suhtautuu nihkeästi muihin kuin omaan rotunsa tai 

sukupuolensa edustajiin. Ja koska hänellä on valta päättää ja toimia, naiset ja 

tummaihoiset voi korjata mieluusti kokonaan pois tieltä. Siinä missä Sarastro edustaa 

vanhempaa polvea ja patriarkaattia, Tamino on vielä viaton nuori poika, jolla olisi 

mahdollisuus kasvaa toteuttamaan sitä tasa-arvoa, johon hän uskoo. Tosin, Tamino 

paheksuu myös kuningatarta alaisineen, mutta tähän vaikuttanee myös kuningattaren oma 

toiminta, ei niinkään sukupuoli. 

 

Pohdinta 

 

Tutkimukseni oli onnistunut, joskin haastatteluissa olisi ollut suotavaa keskittyä vielä 

enemmän musiikkiin ja sen ilmaisuvoimaan. Kysymysten joukkoon olisi voinut lisätä 

vielä erikseen kysymyksiä musiikista esimerkiksi sen merkityksestä eri tunnetilojen ja 

tapahtumien ilmentäjänä. Myös hahmojen persoonaan olisi voinut pureutua enemmän. 

Tässä tutkimuksessa etenkin Tamino jäi itselleni hyvin etäiseksi hahmoksi. 

 

Haastattelin neljää päähahmoa ja analysoin haastattelun tulokset. Oopperan yhden 

pääteeman, vastakkainasettelun mukaisesti hahmot ovat jopa kliseisiä vastapareja: nainen 
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ja mies, hyvä ja paha, valo ja pimeys. Juoni etenee kuperkeikasta huolimatta seikkailun 

hengessä alusta loppuun, ja lopussa paha saa palkkansa. Hahmot olivat kliseisyytensä 

takia myös erittäin selkeitä, ja jokaisella oli muutama pääpositio, jonka varaan hahmon 

persoona, motiivit ja toiminta perustui. Sukupuolet vaikuttivat toisiinsa joko vetämällä 

toisiaan puoleensa (Tamino ja Pamina), tai viemällä mahdollisimman kauas toisistaan 

(Sarastro ja muut naiset paitsi Pamina, myös Tamino paheksui muita naisia).  

 

Vaikka hahmojen ikä ei varsinaisesti positioissa näkynytkään kuin Sarastrolla iän 

tuomana viisautena ja arvovaltana, nousee ikä kuitenkin yhdeksi avaintekijäksi oopperan 

hahmoja tarkastellessa. Sarastro on selkeästi vanhempi mies, samoin Yön kuningatar on 

tuskin enää mikään tyttönen. Nämä kaksi vanhempaa hahmoa ovat riidoissa keskenään. 

Pamina on nuori tyttö, samoin prinssi Tamino, jotka joutuvat kuin pelinappuloiksi 

vanhemman parin riidellessä keskenään. Sarastro ryöstää Paminan, jonka äiti pyytää 

Taminoa pelastamaan tyttärensä. Pamina karkaa mutta jää kiinni, Sarastro kertoo 

Taminolle kuningattaren olevan paha. Vaikka Pamina ja Tamino ovat prinssi ja prinsessa, 

etenkin Pamina on selkeästi lapsen asemassa kuningattareen ja Sarastroon nähden, ja 

täysin heidän käskyjensä varassa. Kuten Clément kirjoittaa, Taikahuilun asetelma voisi 

hyvin olla perhesuhteiden tai painajaismaisten vahnempien kuvausta: toisiaan vihaavat 

eronneet vanhemmat riitelevät tyttärestään, ja käskyttävät tytärtä ja tämän poikaystävää 

mielensä mukaan (Clément 1989, 73–75). 

 

Intersektionaalinen analyysi onnistui etenkin Yön kuningattaren ja Sarastron kohdalla, 

mutta toisaalta nämä hahmot ovat vahvoja persoonia jo juonenkin kannalta. Tutkimukseni 

rajoittui vain Komische Operin versioon, jossa iso osa taustoja selvittävistä dialogeista 

oli karsittu kokonaan pois. Näin ollen myös hahmojen taustatiedot olivat niukempia, 

joskin haastatellut toivat esiin omia tietojaan ja käsityksiään hahmojen luonteesta ja 

menneisyydestä.  

 

Jatkotutkimusaiheita ajatellen voisi olla antoisaa tutkia esimerkiksi kahta hahmoa ja 

vertailla niitä toisiinsa. Hahmot voisivat olla samaa tai vastakkaista sukupuolta. Paminan 
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ja Taminon kasvutarinaa ja henkisen kasvun merkkejä voisi tutkia lisää, samoin Yön 

kuningattaren ja Paminan naiskuvaa ja sen toteuttamista. Olisi mielenkiintoista pureutua 

vielä syvemmin naisen asemaan 1700-luvun lopulla, jota ooppera heijastelee ja verrata 

sitä nykyajan moderniin naiskuvaan. 

 

Kirjallisuutta olisi saanut olla enemmän, keskityin enimmäkseen libreton, partituurin ja 

haastatteluaineiston tutkimiseen. Lisäksi minulla oli käytössäni muistiinpanot oopperan 

näyttömoharjoituksista. Komische Operin versio oli erilainen sen animaatioiden ja 

sarjakuvamaisuuden takia. Joitain asioita korostettiin ehkä enemmän kuin 

perinteisemmissä produktioissa, esimerkiksi naisen ja miehen, etenkin Yön kuningattaren 

ja Sarastron, eroja. Sarastro kuvattiin teollisuuden keskelle menestyväksi 

silinterihattuiseksi ilmeettömäksi pohataksi, Yön kuningatar valtavaksi hämähäkiksi. 

Hahmojen esittäminen edellä mainitulla tavalla tarkoituksena oli mahdollisesti myös 

alleviivata Sarastron hyvyyttä ja kuningattaren pahuutta ja edesauttaa ehkä samaistumista 

Sarastron hahmoon.  

 

Intersektionaalisuuden ja oopperan piirissä tutkittavaa varmasti riittää. Tutkimuksia on 

tehty hyvin vähän, jos laisinkaan, eikä kirjallisuuttakaan juuri ole. Tutkittavaa materiaalia 

sen sijaan riittää: säveltäjiä, oopperoita ja tarinoita on lukematon määrä. Eri hahmoja 

intersektionaalisesti analysoimalla ja vertailemalla oopperatutkimus saa uuden 

ulottuvuuden, sillä intersektionaalisuuden avulla hahmoon ja sen toimintaan pääsee 

syvemmälle sisälle. Tällöin myös musiikki ja sen ilmaisemat tunteet ja syy-yhteydet ovat 

selkeämmin kuultavissa ja havaittavissa.  

 . 
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Liite 1 

 

Haastattelukysymykset 

 

Yleistä hahmosta 

 

 Millaisena koet oman hahmosi? 

Keskeiset toimintatavat, luonteenpiirteet, pyrkimykset, päämäärät? 

Miten olet rakentanut hahmoasi?  

Millaisia asioita ja piirteitä hahmossa korostetaan tässä ohjauksessa? 

Hahmon ikä? Miten se vaikuttaa hänen käytökseensä, suhtautumiseensa muihin ja toisin 

päin? 

 

Millä fyysisillä keinoilla esität hahmoa lavalla? 

-fyysisyys, kehollisuus: eleet, ilmeet, asennot? 

 

Kuuluvatko hahmon luonteenpiirteet ja pyrkimykset sille kirjoitetussa musiikissa? Entä 

laulutekstuurissa? 

 

Koetko, että sinun on helppo eläytyä omasta ajasta/persoonasta käsin niihin sukupuolen 

ja yhteiskuntaluokkien esityksiin/muotteihin/kliseisiin/stereotypioihin, mitä tämä ooppera 

sisältää? Yleisesti/oman hahmon kohdalla? 
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Yhteiskuntaluokat, etniset taustat 

 

Onko hahmo jossain tietyssä asemassa yhteiskunnassa tai yhteisössä (johtaja, palvelija)?  

 

Edustaako hahmo jotain rotua tai kansaa? Jos kyllä, miten tämä ilmenee? Miten ilmenee 

suhteessa muihin hahmoihin? 

 

Edustaako hahmo jotain muuta ryhmää? 

 

Miten hahmon luokka ilmenee? Onko se kirjoitettu teokseen, ja jos on, miten? Mitä 

toiminnallisia elementtejä asema sisältää? Miten eri yhteiskuntaluokat tulevat esiin tässä 

ohjauksessa? Onko luokkien välillä ristiriitoja? 

 

Miten hahmo suhtautuu itseään alempiin/ylempiin luokkiin? Onko eri luokista tulevien 

välillä kanssakäymistä? Jos on, millaista? 

 

 

Miehisyys, naiseus, valta-asemat: 

 

Onko hahmollasi jonkinlainen sukupuoli-identiteetti 

Millaisena hän kokee oman sukupuolensa?  

Miten hahmo toteuttaa miehisyyttä/naiseutta?  

Onko hahmolla selkeää hallinta-asemaa sukupuolensa tai muun syyn (esim. 

yhteiskunnallinen/valta-asema) takia? 
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Miten hahmon valta-asema ilmenee, kehen/keihin se kohdistuu ja mitä elementtejä se 

sisältää? 

Miten tai millä hahmo hallitsee? 

 

 

Hyvä ja Paha 

 

Koetko hahmosi selkeästi ”hyvänä”/”pahana” hahmona? 

 

Miten olet rakentanut hahmosi Hyvyyttä/pahuutta? Missä ja miten se näkyy fyysisesti ja 

konkreettisesti? 

Millainen on hahmosi moraalinen suhde muihin hahmoihin? 

Onko hahmolla moraalisesti arveluttavia päämääriä? Millaisin keinoin hahmo niihin 

pyrkii? 

 

Avioliitto, rakkaus 

 

Liittyykö hahmoon rakkaus tai kiintymys toiseen hahmoon? Jos kyllä, millainen suhde 

on? 

 Millaisessa osassa rakkaus on hahmon elämässä? Vaikuttaako hahmon toimintaan? Jos 

kyllä, miten?  

Miten rakkaus otetaan huomioon tässä ohjauksessa? 

Liittyykö hahmoon rakkaus tai kiintymys toiseen hahmoon? Jos kyllä, millainen suhde 

on? 
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Millaisessa osassa rakkaus on hahmon elämässä? Vaikuttaako hahmon toimintaan? Jos 

kyllä, miten? Miten rakkaus otetaan huomioon tässä ohjauksessa 

 

Seksuaalisuus, erotiikka 

Millaisena hän kokee vastakkaisen sukupuolen? Onko joku himon/halun kohde? 

 

Onko hahmolla jotain seksuaalisia pyrkimyksiä tai halua hallita seksuaalisuuden 

kautta/avulla? 

 

Miten seksuaalisuus näkyy hahmossa ja miten hän sen ilmaisee? Onko ohjauksessa 

korostettu jotakin tiettyä piirrettä, elettä, liikettä tms? 

 

Onko hahmon ja jonkun toisen hahmon välillä seksuaalista tai eroottista jännitettä? Jos 

kyllä, kenen kanssa ja millainen? 

Miten tämä jännite toteutetaan lavalla? 
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