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Rakkauteni liediin syttyi heti ensimmäisten laulutuntieni aikaan 16-vuotiaana
musiikkiopistossa. Vanhempieni levyhyllystä tuli ahmittua dichterliebet ja winterreiset sekä suomalaisen yksinlaulurepertuaarin kulmakivet. Ajatus liedlevyn tekemisestä syntyi kuitenkin vasta jo oltuani pitkään ammattilaisena Saksassa. Marraskuussa 2018 ajatus levystä konkretisoitui, kun juttelin liedistä
ja levyttämisestä baritonikollega Roman Trekelin kanssa Berliinin Staatsoperin näyttämön kulississa. Romanilla oli pitkä kokemus liedlevyjen tuottajana, ja
hän ehdotti levyn tekemistä studiollaan. Yhteistyöni pianisti Pauliina Tukiaisen
kanssa oli alkanut jo aiemmin yhteisten konserttien merkeissä. Tuntui luontevalta lähteä levyprojektiin hänen kanssaan: meillä molemmilla on juuret ja
identiteetti Suomessa, mutta olemme kasvaneet ammattiin ja työskennelleet
vuosia Saksassa. Lisäksi jaamme intohimoisen ja tinkimättömän asenteen
liedmusiikkiin.
Ohjelmaksi ja levyn lied-ytimeksi muodostui Schumannin Lenau-laulut, joiden
pariksi halusin Brahmsin Vier ernste Gesänge -laulusarjan. Näiden ympärille päätimme sommitella suomalaista ohjelmistoa, josta valitsimme mukaan
myös saksankielisiä lauluja – tuoden näin suomalaista ohjelmistoa lähelle
saksalaista liedperinnettä. Lauluiksi valikoitui hienoimpia suomalaisia yksinlauluja, joiden tumma ja melankolinen maaperä sopii hyvin yhteen Schumannin
ja Brahmsin laulujen kanssa. Näin levyn nimeksi tuli kuin itsestään Serious
songs – Vakavia lauluja.
Levytys tehtiin Ölberg-kirkossa Berliinissä neljänä peräkkäisenä hellepäivänä
heinäkuussa 2019. Kirkko on remontoitu muutamia vuosia sitten ja samalla muutettu ammattitason äänitysstudioksi. Kaikua ja sointia on juuri sopivasti, tilassa on helppo laulaa. Toiveenamme oli aluksi saada instrumentiksi

My love of Lied ignited as soon as I took my first singing lessons at the age
of 16. My parents’ record shelf was filled with works such as Dichterliebe
and Winterreise, along with the cornerstones of Finnish vocal repertoire.
However, the idea of making a Lied album was born only after I had been a
professional in Germany for a long time. In November 2018, the idea of the
record materialized when I had a conversation about Lieder and recording
with my baritone colleague Roman Trekel behind the scenes of the Berlin
State Opera. Roman had long experience as a Lied producer, and he suggested making a record in his studio. My collaboration with pianist Pauliina
Tukiainen had already begun in the form of joint concerts. It felt natural to do
a record project with her: we both have roots and an identity in Finland, but
we have grown up in the profession and worked for years in Germany. In addition, we share a passionate and uncompromising attitude to Lied.
Schumann’s Lenau Lieder constitute the album’s repertoire and core, and
I wanted to pair them with the Vier ernste Gesänge cycle by Brahms. We
decided to combine these with Finnish repertoire, from which we also chose
songs in German – thus bringing Finnish repertoire close to the German Lied
tradition. The items we chose are the finest of all Finnish solo songs, their
dark and melancholic undercurrent fits in nicely with the songs of Schumann
and Brahms. This is how the album got called Serious Songs.
The recording was made at Ölberg Church in Berlin on four consecutive hot
days in July 2019. The church was renovated a few years ago and at the
same time transformed into a professional recording studio. The echo and
sound are just right, and the space is easy to sing in. We initially hoped to
use a Steinway D-model concert grand piano, but we fell in love with the tone

Steinwayn D-mallin konserttiflyygeli, mutta ihastuimmekin kirkon täyspitkän
Bechstein-flyygelin sävykirjoon ja päätimme käyttää sitä.
Jean Sibeliuksen tyylillisesti monipuolisella laulutuotannolla on merkittävä rooli säveltäjän teosluettelossa. Svarta rosor avaa levyn dramaattisesti. Pohdiskeleva Första kyssen johdattaa Nordeniin, joka on minulle yksi tärkeimmistä
Sibeliuksen lauluista. Siinä lähtevien joutsenten kaipuu kotimaahan purkaa
jännitteensä vasta aivan viimeisissä tahdeissa. Valitsimme tavallista matalamman sävellajin, jolloin laulu kuulostaa pikemmin surumielisen riipaisevalta
kuin kuulaan kirpeältä. Säv, säv, susa -laulussa eteemme piirtyy tragedia pikkukylässä: nuoren naisen häpäisy. Surrealistinen Die stille Stadt, väkivaltaisen intohimoinen Aus banger Brust ja kuin kyynelten läpi soiva Im Feld ein Mädchen
singt saavat kuulijan ehkä kysymään, oliko kaikki sittenkin vain unta? Var det
en dröm ei ole aiemmin kuulunut konserttiohjelmiini, mutta levyllä se puolustaa paikkaansa. Äänitimme laulun ensin matalasta sävellajista, mutta lopputulos ei tuntunut oikealta. Viimeisen äänityspäivän viimeisenä kappaleena syntyi
tämä levyllä alkuperäissävellajissa soiva versio. Sibelius-kokonaisuuden päättää Kom nu hit, död, joka toimii musiikillisesti mielenkiintoisena ja orgaanisena
ylimenona Brahmsin neljään vakavaan lauluun.
Johannes Brahms sävelsi viimeisen lauluopuksensa Vier ernste Gesänge op.
121 Raamatun teksteihin Clara Schumannin kuoleman lähestyessä vuonna
1896. Kolme ensimmäistä laulua käsittelevät kuolemaa ja elämän katoavaisuutta. Laulussa O Tod, wie bitter bist du kuoleman lohdullisuus saa pakahduttavan kauniin kuvauksen. Sarja päättyy ensimmäisen korinttilaiskirjeen
sanoihin: ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä
on rakkaus.”

range of the church’s full-length Bechstein grand piano and decided to use it.
The stylistically versatile vocal repertoire of Jean Sibelius plays a significant
role in his catalog of works. Svarta rosor opens the album dramatically. The
ponderous Första kyssen leads to Norden, which is one of his most important
songs for me. In it, the tensions of the swans longing for their homeland is
only relieved in the very last bars. We chose a lower key than usual and now
the song sounds sadly harrowing rather than clear and crisp. Säv, säv, susa
unfolds a small-village tragedy: a young woman’s disgrace. The surreal Die
stille Stadt, the violently passionate Aus banger Brust and the tears of Im Feld
ein Mädchen singt might make the listener ask: was it all just a dream? Var
det en dröm has not previously featured in my concert repertoire, but it deserves a place on the record. We first recorded it in a low key, but the result
did not feel right. The last song on the last recording day was the version on
the album, in its original key. The Sibelius selection concludes with Kom nu hit,
död, which acts as a musically interesting and organic transition to Brahms’s
four serious songs.
Johannes Brahms composed his last vocal work, Vier ernste Gesänge op.
121, to texts from the Bible shortly before the death of Clara Schumann in
1896. The first three songs deal with death and the transient nature of life.
O Tod, wie bitter bist du is a stunningly beautiful description of the comfort
brought by death. The cycle ends with the words of The First Epistle to the
Corinthians: “So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest
of these is love.”

Levy jatkuu rakkaudentäyteisissä tunnelmissa: Schumannin Lenau-sarja on
täysromanttinen liedhelmi, jonka laulut kietoutuvat vaellus- ja rakkaustematiikkaan. Ensimmäisessä laulussa Lied eines Schmiedes seppä kengittää matkaan lähtevän hevosen. Minulle erityinen laulu on Meine Rose, joka on täyteläinen rakkaudentunnustus. Ruusun kukoistus ja kuihtuminen on monimielinen
ja runsas rakkauden vertauskuva. Laulussa Kommen und Scheiden rakastavaiset hyvästelevät toisensa kohtaamisen päätteeksi. Die Sennin kertoo
lehmitytöstä, joka on jonkinlainen idealisoitu luontoihminen (vrt. Sinipiika). Einsamkeit on yksinpuhelu tummassa havumetsässä, jossa runon puhuja kohtaa
oman toivottoman rakkautensa yksin pakopaikassaan. Laulussa Der schwere
Abend rakastavaiset kohtaavat vielä kerran hyvästelläkseen toisensa katkerissa tunnelmissa. Samalla kuolemasta tulee kaipuun uusi kohde. Viimeinen
laulu, Requiem, yhdistää rakkausrunouden uskonnolliseen tekstiin: nyt rakkaus haudataan lopullisesti, samaan tapaan kuin Schumannin Dichterliebessä tai Liederkreisissa op. 24.
Toivo Kuulan yksinlauluissa on myös romanttista luontokuvailua ja lemmenhuolia, mutta nyt suomalaisessa mielenmaisemassa. Yö on luultavasti aivan
ensimmäinen laulutunnilla 16-vuotiaana laulamani suomalainen taidelaulu. Tuijotin tulehen kauan piirtää suuren kaaren yksinäisyyteen päättyneestä
rakkaudesta. Tavoittamaton rakkaus nousee myyttisiin mittasuhteisiin laulussa Sinipiika. Löytyypä Kuulalta myös yksi saksankielinen laulu, Heidezauber (Yö
nummella), jonka halusimme mukaan tähän kokonaisuuteen. Levy saa painavan ja lohdullisenkin päätöksen ”pakkaslauluista” Suutelo ja Jääkukkia.
Arttu Kataja

The album continues in a love-filled atmosphere: Schumann’s Lenau cycle is
a fully-romantic gem weaving together the themes of hiking and love. In the
first song, Lied eines Schmiedes, the blacksmith shoes a horse heading for
a journey. Meine Rose is a special song for me; it is a rich profession of love.
The blooming and withering of the rose is an ambiguous and abundant symbol of love. In Kommen und Scheiden, the lovers say goodbye to each other at
the end of their tryst. Die Sennin is about a cowgirl, a sort of idealized nature
being (cf. Sinipiika, “the Blue Maiden”). Einsamkeit is a monologue in a dark coniferous forest in which the narrator encounters his own hopeless love alone
in his getaway. In Der schwere Abend, lovers meet once more to say goodbye
to each other in a bitter mood. At the same time, death becomes a new object of longing. The last song, Requiem, combines love poetry with religious
texts: now love is buried once and for all, in the same way as in Schumann’s
Dichterliebe or Liederkreis op. 24.
The solo songs by Toivo Kuula also paint a romantic picture of nature and
heartache, but this time in the Finnish mindscape. Yö (“Night”) is probably the
very first Finnish art song I sang at the age of 16 at a singing lesson. Tuijotin
tulehen kauan (“Long Gazed I into the Fire”) draws a great arc from the ending of love into loneliness. Unattainable love acquires mythical proportions in
Sinipiika (“The Blue Maiden”). There is also one song by Kuula in German, Heidezauber (“Night on the Moor”), which we wanted to include here. The album
ends on a weighty, even comforting note in the “frost songs” Suutelo (“Kiss”)
and Jääkukkia (“Ice Flowers”).
Arttu Kataja

Arttu Kataja ja Pauliina Tukiainen aloittivat
yhteistyönsä jo vuonna 1999 Kangasniemen
musiikkikurssilla. Viime vuosina he ovat konsertoineet Keski-Euroopan lisäksi myös Helsingissä, jossa heidän tulkintansa Schubertin
Winterreisesta oli arvostelumenestys. Kauden 2020–21 he aloittavat liedkonsertilla
Berliinin Valtionoopperassa.

Arttu Kataja and Pauliina Tukiainen first began
collaborating at a music course in Kangasniemi, Finland back in 1999. In recent years, they
have given recitals both in Central Europe and
in Helsinki, where their performance of Schubert’s Winterreise received excellent reviews.
They begin the 2020/2021 season with a
Lieder recital at the Berlin State Opera.

JEAN SIBELIUS
1. SVARTA ROSOR
(E. Josephson)
Säg varför är du så ledsen i dag,
Du, som alltid är så lustig och glad?
Och inte är jag mera ledsen i dag
Än när jag tyckes dig lustig och glad;
Ty sorgen har nattsvarta rosor.
I mitt hjärta der växer ett rosendeträd
Som aldrig nånsin vill lemna mig fred.
Och på stjelkarne sitter det tagg vid tagg,
Och det vållar mig ständigt sveda och agg;
Ty sorgen har nattsvarta rosor.
Men av rosor blir det en hel klenod,
Än vita som döden, än röda som blod.
Det växer och växer. Jag tror jag förgår,
I hjärtträdets rötter det rycker och slår;
Ty sorgen har nattsvarta rosor.
2. DEN FÖRSTA KYSSEN
(J. L. Runeberg)
På silvermolnets kant satt aftonstjärnan,
Från lundens skymning frågte henne tärnan:
Säg, aftonstjärna, vad i himlen tänkes,
När första kyssen åt en älskling skänkes?
Och himlens blyga dotter hördes svara:
På jorden blickar ljusets änglaskara,
Och ser sin egen sällhet speglad åter;
Blott döden vänder ögat bort -- och gråter.

3. NORDEN
(J. L. Runeberg)
Löven de falla,
Sjöarna frysa...
Flyttande svanor,
Seglen, o seglen
Sorgsna till södern,
Söken dess nödspis,
Längtande åter;
Plöjen dess sjöar,
Saknande våra!
Då skall ett öga
Se er från palmens
Skugga och tala:
“Tynande Svanor,
vilken förtrollning
vilar på norden?
Den som från södern
Längtar, hans längtan
Söker en himmel.”

4. SÄV, SÄV, SUSA
(G. Fröding)
Säv, säv, susa,
Våg, våg, slå,
I sägen mig var Ingalill
den unga månde gå?

Hon skrek som en vingskjuten and,
när hon sjönk i sjön,
Det var när sista vår stod grön.
De voro henne gramse vid Östanålid,
Det tog hon sig så illa vid.
De voro henne gramse för gods och gull
Och för hennes unga kärleks skull.
De stucko en ögonsten med tagg,
De kastade smuts i en liljas dagg.
Så sjungen, sjungen sorgsång,
I sorgsna vågor små,
Säv, säv, susa,
Våg, våg, slå!
5. DIE STILLE STADT
(R. Dehmel)
Liegt eine Stadt im Tale,
Ein blasser Tag vergeht.
Es wird nicht lange dauern mehr,
Bis weder Mond noch Sterne
Nur Nacht am Himmel steht.
Von allen Bergen drücken
Nebel auf die Stadt,
Es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus,
Kein Laut aus ihrem Rauch heraus,
Kaum Türme noch und Brücken.

Doch als dem Wandrer graute,
Da ging ein Lichtlein auf im Grund
Und durch den Rauch und Nebel
Begann ein leiser Lobgesang
Aus Kindermund.
6. AUS BANGER BRUST
(R. Dehmel)
Die Rosen leuchten immer noch,
Die dunklen Blätter zittern sacht;
Ich bin im Grase aufgewacht,
O kämst du doch,
Es ist so tiefe Mitternacht.
Den Mond verdeckt das Gartentor,
Sein Licht fliesst über in den See,
Die Weiden stehn so still empor,
Mein Nacken wühlt im feuchten Klee.
So liebt’ ich dich noch nie zuvor!
So hab’ ich es noch nie gewusst,
So oft ich deinen Hals umschloss
Und blind dein Innerstes genoss,
Warum du so aus banger Brust
Aufstöhntest, wenn ich überfloss.
O jetzt, o hättest du gesehn,
Wie dort das Glühwurmpärchen kroch!
Ich will nie wieder von dir gehn!
O kämst du doch!
Die Rosen leuchten immer noch.

7. IM FELD EIN MÄDCHEN SINGT
(M. Susman)
Im Feld ein Mädchen singt...
Vielleicht ist ihr Liebster gestorben,
Vielleicht ist ihr Glück verdorben,
Dass ihr Lied so traurig klingt.
Das Abendrot verglüht,
Die Weiden stehn und schweigen,
Und immer noch so eigen
Tönt fern das traurige Lied.
Der letzte Ton verklingt.
Ich möchte zu ihr gehen.
Wir müssten uns wohl verstehen,
Da sie so traurig singt.
Das Abendrot verglüht,
Die Weiden stehn und schweigen.
8. VAR DET EN DRÖM?
(J. Wecksell)
Var det en dröm, att ljuvt en gång
jag var ditt hjärtas vän?
Jag minns det som en tystnad sång,
då strängen darrar än.
Jag minns en törnros av dig skänkt,
en blick så blyg och öm;
jag minns en avskedstår, som blänkt.
Var allt, var allt en dröm?

En dröm lik sippans liv så kort
uti en vårgrön ängd,
vars fägring hastigt vissnar bort
för nya blommors mängd.
Men mången natt jag hör en röst
vid bittra tårars ström:
göm djupt dess minne i ditt bröst,
det var din bästa dröm!
9. KOM NU HIT, DÖD!
(W. Shakespeare)
Kom nu hit, kom nu hit, död!
I krusflor förvara mig väl;
Hasta bort, hasta bort, nöd!
Skön jungfrun har tagit min själ.
Med svepning och buxbom på kistans lock
Håll dig färdig;
Mång trogen har dött, men ingen dock
Så värdig.
Ingen ros, ingen ros, då
Månde strös på mitt svarta hus;
Ingen vän, ingen vän, må
Störa vilan i jordens grus.
Mig lägg, för tusen suckars skull,
Åt en sida,
Där ej älskande se min mull
Och kvida.

JOHANNES BRAHMS:
VIER ERNSTE GESÄNGE

10. DENN ES GEHET DEM MENSCHEN
WIE DEM VIEH
(Prediger Salomo, Kap. 3)
Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh;
wie dies stirbt,
so stirbt er auch;
und haben alle einerlei Odem;
und der Mensch hat nichts mehr denn das
Vieh:
denn es ist alles eitel.
Es fährt alles an einen Ort;
es ist alles von Staub gemacht,
und wird wieder zu Staub.
Wer weiß, ob der Geist des Menschen
aufwärts fahre,
und der Odem des Viehes unterwärts
unter die Erde fahre?
Darum sahe ich, daß nichts bessers ist,
denn daß der Mensch fröhlich sei in seiner
Arbeit,
denn das ist sein Teil.
Denn wer will ihn dahin bringen,
daß er sehe, was nach ihm geschehen wird?
11. ICH WANDTE MICH UND SAHE
(Prediger Salomo, Kap. 4)
Ich wandte mich und sahe an
Alle, die Unrecht leiden unter der Sonne;

Und siehe, da waren Tränen derer,
Die Unrecht litten und hatten keinen Tröster;
Und die ihnen Unrecht täten, waren zu
mächtig,
Daß sie keinen Tröster haben konnten.
Da lobte ich die Toten,
Die schon gestorben waren
Mehr als die Lebendigen,
Die noch das Leben hatten;
Und der noch nicht ist, ist besser, als alle
beide,
Und des Bösen nicht inne wird,
Das unter der Sonne geschieht.
12. O TOD, WIE BITTER BIST DU
(Jesus Sirach, Kap. 41)
O Tod, wie bitter bist du,
Wenn an dich gedenket ein Mensch,
Der gute Tage und genug hat
Und ohne Sorge lebet;
Und dem es wohl geht in allen Dingen
Und noch wohl essen mag!
O Tod, wie bitter bist du.
O Tod, wie wohl tust du dem Dürftigen,
Der da schwach und alt ist,
Der in allen Sorgen steckt,
Und nichts Bessers zu hoffen,
Noch zu erwarten hat!
O Tod, wie wohl tust du!

13. WENN ICH MIT MENSCHEN- UND
MIT ENGELSZUNGEN
(S. Pauli an die Corinther I., Kap. 13)
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so
wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende
Schelle.
Und wenn ich weissagen könnte und wüßte
alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und
hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre
ich nichts.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen
gäbe und ließe meinen Leib brennen und
hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts
nütze.
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem
dunklen Worte, dann aber von Angesicht zu
Angesichte. Jetzt erkenne ich’s stückweise;
dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich
erkannt bin.
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen.

ROBERT SCHUMANN

SECHS GEDICHTE UND REQUIEM
14. LIED EINES SCHMIEDES
(N. Lenau)
Fein Rösslein, ich
Beschlage dich,
Sei frisch und fromm,
Und wieder komm!
Trag deinen Herrn
Stets treu dem Stern,
Der seiner Bahn
Hell glänzt voran!
Trag auf dem Ritt
Mit jedem Tritt
Den Reiter du
Dem Himmel zu!
Nun Rösslein, ich
Beschlage dich,
Sei frisch und fromm,
Und wieder komm!
15. MEINE ROSE
(N. Lenau)
Dem holden Lenzgeschmeide,
Der Rose, meiner Freude,
Die schon gebeugt und blasser
Vom heißen Strahl der Sonnen,
Reich’ ich den Becher Wasser
Aus dunklem tiefem Bronnen.

Du Rose meines Herzens!
Vom stillen Strahl des Schmerzens
Bist du gebeugt und blasser;
Ich möchte dir zu Füßen,
Wie dieser Blume Wasser,
Still meine Seele gießen!
Könnt’ ich dann auch nicht sehen
Dich freudig auferstehen.
16. KOMMEN UND SCHEIDEN
(N. Lenau)
So oft sie kam, erschien mir die Gestalt
So lieblich wie das erste Grün im Wald.
Und was sie sprach, drang mir zum Herzen
ein
Süss wie des Frühlings erstes Lied.
Und als Lebwohl sie winkte mit der Hand,
War’s, ob der letzte Jugendtraum mir
schwand.
17. DIE SENNIN
(N. Lenau)
Schöne Sennin, noch einmal
Singe deinen Ruf ins Tal,
Dass die frohe Felsensprache
Deinem hellen Ruf erwache.
Horch, o Sennin, wie dein Sang
In die Brust den Bergen drang,
Wie dein Wort die Felsenseelen
Freudig fort und fort erzählen!
Aber einst, wie Alles flieht,
Scheidest du mit deinem Lied,
Wenn dich Liebe fortbewogen,

Oder dich der Tod entzogen.
Und verlassen werden stehn,
Traurig stumm herübersehn
Dort die grauen Felsenzinnen
Und auf deine Lieder sinnen.
18. EINSAMKEIT
(N. Lenau)
Wild verwachs’ne dunkle Fichten,
Leise klagt die Quelle fort;
Herz, das ist der rechte Ort
Für dein schmerzliches Verzichten!
Grauer Vogel in den Zweigen,
Einsam deine Klage singt,
Und auf deine Frage bringt
Antwort nicht des Waldes Schweigen.
Wenn’s auch immer Schweigen bliebe,
Klage, klage fort; es weht,
Der dich höret und versteht,
Stille hier der Geist der Liebe.
Nicht verloren hier im Moose,
Herz, dein heimlich Weinen geht,
Deine Liebe Gott versteht,
Deine tiefe, hoffnungslose!
19. DER SCHWERE ABEND
(N. Lenau)
Die dunklen Wolken hingen
Herab so bang und schwer,
Wir beide traurig gingen
Im Garten hin und her.
So heiss und stumm, so trübe
Und sternlos war die Nacht,

So ganz wie unsre Liebe
Zu Tränen nur gemacht.
Und als ich musste scheiden,
Und gute Nacht dir bot,
Wünscht’ ich bekümmert beiden
Im Herzen uns den Tod.
20. REQUIEM
(Anonymous)
Ruh von schmerzensreichen Mühen
Aus und heissem Liebesglühen;
Der nach seligem Verein
Trug Verlangen,
Ist gegangen
Zu des Heilands Wohnung ein.
Dem Gerechten leuchten helle
Sterne in des Grabes Zelle,
Ihm, der selbst als Stern der Nacht
Wird erscheinen,
Wenn er seinen
Herrn erschaut in Himmelspracht.
Seid Fürsprecher, heilge Seelen!
Heilger Geist, lass Trost nicht fehlen.
Hörst du? Jubelsang erklingt,
Feiertöne,
Darein die schöne
Engelsharfe singt.
Ruh von schmerzensreichen Mühen
Aus und heissem Liebesglühen;
Der nach seligem Verein
Trug Verlangen,
Ist gegangen
Zu des Heilands Wohnung ein.

TOIVO KUULA
21. YÖ
(E. Leino)
Yö saapuu. Päivä on poissa,
hämy silmiä hämmentää.
Jo kaukana korven soissa
tulet virvojen viriää.
Ypöyksin istun ma koissa,
ei armasta ystävää,
mutta oudoissa unelmoissa
mun henkeni heläjää.
Ken siellä? Ken lehdossa läikkyy?
Kuka huntua huiskuttaa?
Kuva valkea vierii ja väikkyy,
tutut piirtehet pilkoittaa.
Mun aatteeni seisoo ja säikkyy,
sumu silmiä sumentaa.
22. TUIJOTIN TULEHEN KAUAN
(E. Leino)
Tuijotin tulehen kauan,
liikuttelin lieden puita,
ajattelin armastani,
muistin mustakulmaistani.
Hiilet hehkui, kuvat kulki,
ajat armahat samosi,
liiteli suviset linnut,
keikkuivat kesäiset päivät,
poski hehkui, suu hymysi,
silmät muita muistutteli.

Vierin maita, vierin soita,
vierin suuria saloja,
salossa savu sininen,
savun alla armas mökki,
mökissä ihana impi,
kultakangasta kutovi,
helmellistä helskyttävi.

Ken lumoissa on metsänneitosen, hän omaa
sieluansa
etsien käy muille outona kuin unissansa,
hän katsoo kaihoin illan hämärään,
hän riutuu sanattomaan ikävään
ja etsii, etsii omaa sieluansa.

Kelle kangas kultaloimi?
Häiksi metsän morsiolle.
Kelle neiti näätärinta?
Hiihtäjälle Hiiden korven.

24. HEIDEZAUBER
(A. Hjelt)
Still ruhet die Heide in weihvoller Nacht,
sie träumet ganz stille in mondlichter Pracht.
Es zieht durch die Bäume ganz leise der Wind,
es atmet die Heide wie ein schlummerndes
Kind.

Ei hyvä hylätyn kauan
liikutella lieden puita,
vesi silmihin tulevi,
pää käsihin tuiskahtavi,
kurkussa korina käypi,
sylkytys sydänalassa.
23. SINIPIIKA
(V. A. Koskenniemi)
Veit kesäisenä yönä sielun multa,
sä metsän sinipiika loihdullas.
Sen teki kumma laulu laulamas,
sun silmäis sini ja sun kutreis kulta.
Se mikä ennen sytytti sydämeen tulta,
se kävi kalpeaksi rinnallas.
Veit paljon, paljon multa mukanas,
vain kaihon kalvavan sain sijaan sulta.

Durch Wiesen und Felder, durch Büsche und
Wald
das Himmelslicht spiegelt in Geistergestalt.
Still schweiget da alles in heiliger Stund,
ein Bächlein nur flüstert im tiefdunklen Grund.
Da kommen zwei Menschen, ein Weib und ein
Mann
durch Wald und durch Büsche zum Bächlein
an.
Da bleiben sie stehen im Zauber der Nacht:
“Was habt Ihr gesuchet, was habt Ihr gemacht?”
Sie wissen’s nicht selber, sie fühlen es nur:
sie sind nur die Kinder der großen Natur.

25. SUUTELO
(A. Kouta)
Kesän kukoistivat valkoliljat,
kaihon, kaipuun haavemielikukat.
Saapui syksy, vilu kuolinvaippaan kietoi
luonnon.
Mutta liljat seisoi yhä vielä lumivalkeissansa.
Palas yöhyt, liljain rakastettu,
joka kesän kaiken poissa viipyi
liljain valotulvaan nääntyessä.
Suuta anna suuta, suuta, suuta anna, kuiski
kukat sille.
Hyiset huulet valkoteriin painui,
syttyi tähdet syksytaivahalle,
helkkyi hallan hopeaiset helmet,
helkkyi helmet, kulisivat kullat,
kalskahteli kylmän teräskannel,
värjyi yö ja värjyi valkoliljat.
Mutta sarastaissa maa ol’ valkee,
hanget hopeisina kimmelsivät.
Kaikki nukkui talven sikiunta.
Oli sielusi valkea liljan kukka,
minä olin yö.
Suutelin kylmäksi uniesi umpun,
kimmelsi tähtien vyö.
Talvisten tähtien,
kylmien tulten haudalla haaveiden.
Mut’ ällös sielusi talvea pelkää,
se uuden tuo keväimen.
Oli sielusi valkea liljan kukka,
minä olin yö.

26. JÄÄKUKKIA
(V. A. Koskenniemi)
Jääkukkaset ikkunalla,
te vuoteni viimeiset kukat,
kukat, joihin ei koskennut halla,
te olette jäänehet.
Te tulitte tummin illoin
yö valvojan ikkunaan,
ken teitä lempinyt on milloin,
ei kylmene konsanaan.
On kevättä, kesää monta
ohi kulkenut kukkasin,
jääkukkaa tuoksutonta
enin lemmin kuitenkin.
Ilo, nuoruus sen loistossa nukkuu,
kuin koskaan ei herätä vois
ne päivään mi hämyhyn hukkuu
ja kesään, mi katoo pois.

Baritoni Arttu Kataja (s.1979) on monipuolinen ooppera- ja konserttilaulaja.
Hänen laulajanuransa käynnistyi vuonna 2002 Lappeenrannan laulukilpailujen
voiton myötä. Liedmusiikki on ollut olennainen osa hänen laulajaidentiteettiään
uran alusta alkaen. Vuodesta 2006 Kataja on kuulunut Berliinin Valtionoopperan solistikuntaan. Hänen keskeisiä oopperaroolejaan ovat olleet mm. Kreivi,
Figaro, Guglielmo, Papageno, Marcello, Belcore, Musiklehrer ja Besenbinder.
Oopperataloissa ja orkestereiden solistina hän on esiintynyt kotimaansa lisäksi mm. Berliinissä, Hampurissa, Wienissä, Pariisissa, Toulousessa, Tokiossa,
Soulissa, Shanghaissa ja Santiago de Chilessä. Kataja on koulutukseltaan musiikin maisteri.
www.arttukataja.com
A prize winner of several competitions including the International Mozart
Competition in Salzburg, Finnish baritone Arttu Kataja graduated from Sibelius Academy in Helsinki and became a member of the Berlin State Opera in
2006 performing such parts as Conte, Figaro, Guglielmo, Papageno, Marcello, Belcore, Musiklehrer and Besenbinder, to name but a few. Guest engagements have led him to Theater an der Wien, Théâtre du Capitole Toulouse,
Teatro Municipal in Santiago de Chile, Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper
am Rhein, Finnish National Opera and Savonlinna Opera Festival aswell as to
Tokyo, Shanghai and Seoul. He is a versatile recitalist and concert singer with
repertoire ranging from baroque to contemporary music.

Photo: Markus Henttonen

Photo: Astrid Ackermann

Pianisti Pauliina Tukiainen on kansainvälisesti kysytty liedmusiikin tulkitsija ja
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JOHANNES BRAHMS (1833–1897)
Vier ernste Gesänge, op. 121
10 I Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh
(Prediger Salomo, Kap. 3)
11 II Ich wandte mich und sahe an (Prediger Salomo, Kap. 4)
12 III O Tod, wie bitter bist du (Jesus Sirach, Kap. 41)
13 IV Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete
(S. Pauli an die Corinther I., Kap. 13)
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2:42
2:36
2:07
2:18
2:45
2:05
2:52

4:04
3:45
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4:52

ROBERT SCHUMANN (1810–1856)
6 Gedichte von N. Lenau und Requiem, op. 90
14 1. Lied eines Schmiedes
15 2. Meine Rose
16 3. Kommen und Scheiden
17 4. Die Sennin
18 5. Einsamkeit
19 6. Der schwere Abend
20 7. Requiem (anon.)

1:16
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1:45
1:52
2:54
2:01
3:45

TOIVO KUULA (1883–1918)
21 Yö (E. Leino) op. 22/3
22 Tuijotin tulehen kauan (E. Leino) op. 2/2
23 Sinipiika (V. A. Koskenniemi) op. 23/1
24 Heidezauber (Yö nummella) (A. Hjelt) op. 24/4
25 Suutelo (A. Kouta) op. 8/1
26 Jääkukkia (V. A. Koskenniemi) op. 24/2
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PAULIINA TUKIAINEN, PIANO
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SERIOUS SONGS

JEAN SIBELIUS (1865–1957)
1
Svarta rosor (E. Josephson) op. 36/1
2
Den första kyssen (J. L. Runeberg) op. 37/1
3
Norden (J. L. Runeberg) op. 90/1
4
Säv, säv, susa (G. Fröding) op. 36/4
5
Die stille Stadt (R. Dehmel) op. 50/5
6
Aus banger Brust (R. Dehmel) op. 50/4
7
Im Feld ein Mädchen singt (M. Susman) op. 50/3
8
Var det en dröm? (J. Wecksell) op. 37/4
9
Kom nu hit, död (W. Shakespeare) op. 60/1

