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The Prince who later becomes the King Baritone Tommi Hakala
Der Prinz und künftige König
Prince qui devient le Roi
Prinssi, josta tulee Kuningas

The Prime Minister who also appears as his 
own son, The Young Prime Minister Bass Jyrki Korhonen
Der Premierminister, gleichzeitig sein eigener Sohn und Nachfolger
Premier ministre qui se présente également comme son fi ls
Pääministeri, joka esiintyy myös omana poikanaan

The Nice Caroline Soprano Riikka Rantanen
Caroline Fröhlich
Caroline la Joyeuse
Caroline Iloinen 

The Caroline with the Thick Mane Mezzo-soprano Lilli Paasikivi
Caroline Stutenhaar
Caroline à la Crinière
Caroline Tammatukka

The Anne who Steals High Soprano Mari Palo
Anne die Diebin
Anne la Voleuse
Anne Varas

The Anne who Strips Contralto Laura Nykänen
Anne die Stripperin
Anne l’Eff euilleuse
Anne Strippari

Guide Dramatic Tenor Jyrki Anttila
Fremdenführer
Guide
Opas

Cast  •  Personen  •  Personnages •  Henkilöt
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English Archer High Baritone Herman Wallén
Ein englischer Bogenschütze
Archer anglais
Englantilainen Jousimies

The Queen Soprano Kirsi Thum
Die Königin
Reine
Kuningatar

Six Burghers of Calais Tenor Tuomas Katajala
Sechs Bürger aus Calais Tenor Jussi Myllys
Six bourgeois calaisiens Baritone Arttu Kataja
Kuusi Calais’n porvaria Bass Tuomas Tuloisela
 Bass Niklas Spångberg
 Bass Janne Sundqvist

Froissart Spoken role Santeri Kinnunen

Parliament, a cannon
Parlament, ein Geschütz
Parlement qui est un canon
Parlamentti, joka on tykki

Finnish Philharmonic Chorus
Tapiola Chamber Choir
Chorus master: Hannu Norjanen

Helsinki Philharmonic Orchestra
Okko Kamu, conductor
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CD 1 Playing Time Page
  [74:43]
ACT I
   
�  Prologue, Guide and Chorus
 Kun Englanti kalisee kylmästä 
 (If England catches cold and shivers) 6:19 32

�  Scene 1, The Nice Caroline
 Eikö opetella puhumaan, tytöt 
 (Why don’t we thaw out and try to speak, ladies) 6:56 33

�  Scene 2, Prince
 Olet antanut sataa lunta tyttöjen hiuksille 
 (You’ve permitted the winter snow to fall on the ladies’ hair) 13:30 35

�  Scene 3, The Nice Caroline
 Kuulin väärin 
 (I must’ve heard wrong) 8:11 39

�  Scene 4, Guide
 Kantaako jää jo? 
 (Is the water frozen?) 7:04 41

ACT II

�  Scene 5, The Caroline with the Thick Mane
 Tämä on Ranska 
 (Here we are in France) 7:46 43

�  Scene 6, Froissart
 Englannin ja Ranskan yhdisti nyt hirvittävä jäinen silta 
 (By this time England and France were joined together by a terrible bridge of ice) 11:51 45

�  Scene 7, Prime Minister
 Joko alkoi, kerro kuningas (Have they all started?) 6:29 49

	 Scene 8, Guide
 Tietä Böömin kuninkaalle  (Way there for the King of Bohemia) 6:36 52
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CD 2 Playing Time Page
  [53:10] 
ACT III

�  Prelude 2:50 53

�  Scene 9, Froissart
 Hyvissä ajoin ennen talven tuloa 
 (Well before the onset of winter) 5:04 53

�  Scene 10, The Caroline with the Thick Mane
 Jos sinulla olisi pitkä tukka 
 (How much better for you if you’d hair like mine, long hair) 6:02 55

�  Scene 11, King
 Heräsin, vahtimasta uneni portteja 
 (I woke up from securing the gates of my dream) 10:25 56

�  Scene 12, Young Prime Minister
 Minun isäni kuoli viime yönä 
 (In the dead of night yesterday my father died) 8:53 58

�  Scene 13, The Anne who Strips
 Anne Varas, se harakka 
 (That magpie, The Anne who Steals) 19:56 61

  TT 2h 7' 53''
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Haavikko’s adapted libretto as a starting point and bringing 
in passages from the radio play. Sallinen was fascinated by 
the babbling of the girls and the Prime Minister in describing 
people and situations, and he wanted to keep the text more 
fl orid than Haavikko’s rather austere libretto.

So the second version of the libretto was born. Haavikko 
was at fi rst not pleased, but he fi nally agreed to rewrite the 
ending. Th e original play ends in a bleak scene with howling 
wolves, wind and snow. Sallinen complained to Haavikko 
that he could not “sit at this job for two or three years, all the 
time staring at the black mouth of the tunnel”. Haavikko 
added brighter elements to the conclusion: the new wine, 
the green of spring, the cranes and the departure towards the 
south – but it was a fi ne touch to keep the threatening storm 
wind, the warning fi nger of fate.

Th e three-act opera is sub-titled “A chronicle for the 
music theatre of the coming ice age”. Th e story has no 
regard for time; a spoken narrative carries the tale into an 
endless trek that begins in the future and progresses six 
centuries backwards into the Middle Ages, the battle of 
Crécy and the siege of Calais. Th e King of England and his 
four women, his Prime Minister and his army fl ee England, 
which is being ground to sand by the advancing glaciers of 
the new ice age, and cross the English Channel into France. 
Th ey intend to capture Paris.

Paavo Haavikko’s impudent and ruthless text is replete with 
historical allusions. It is a story of power and war, and its 
world is hyperbolically surreal and twisted in its allegories and 
irony; even paradoxes begin to look feasible. Human progress 
is an illusion. Th e victory or defeat of the evil residing in the 
human heart is a challenge unchanged through the ages.

Kuningas is quicker in dramatic rhythm than Sallinen’s 
earlier operas, and its music is more descriptive, even 
though the composer’s palette in this opera is essentially 

A fairy tale for grown-ups
Th is work, Th e King Goes Forth to France, was begun as a 
tale of fantasy. It came from the brain of Paavo Haavikko. In 
some magical way reality has begun to imitate art, following 
my composition schedule. – Aulis Sallinen’s work diary, 
November 3, 1982. 

Aulis Sallinen (b. 1935) went on in his diary to list a 
number of events which were in the news while he was writing 
the opera between 1980 and 1983 and which uncannily 
paralleled the action of the opera: the opera is a chronicle of 
the coming ice age, and sure enough geologists predicted that 
we are heading for a new ice age; as the King’s wedding scene 
emerged, the Prince of Wales married Lady Diana; in the 
opera, the King of England goes to war against the French, 
while in the real world Britain went to war with Argentina; 
and when the composer outlined a scene where people of 
no signifi cance beg the King for mercy, a massacre involving 
innocent bystanders and families occurred in Lebanon.

Aulis Sallinen has often remarked how Paavo Haavikko’s 
texts have a tendency to withstand the passage of time. 
“Haavikko has always written in a fashion that is anything 
but superfi cial and topical.” Haavikko’s writing has multiple 
levels of meaning and is never mundane. Th us, we should 
not consider Kuningas lähtee Ranskaan (Th e King Goes 
Forth to France) as a realistic piece. It is, rather, a fairy tale 
for grown-ups, a sketch by Finnish artists from a fi ctitious 
history of England.

Th e libretto is based on Haavikko’s eponymous radio play, 
written in 1974. Sallinen was intrigued by the buff o elements 
in the text and asked Haavikko to pare down the play into 
a libretto. Th e result was, however, in Sallinen’s mind very 
diff erent from the original play. He eventually persuaded 
Haavikko into letting him work with the text himself, taking 
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the same as in its predecessors: the orchestration is rich 
and colourful, and the melodic vocal lines soar beautifully, 
paying homage to the tradition of comic opera. Th e 
composer has also mixed in a number of other musical 
infl uences such as martial music. Th e vivid musical frescos 
powerfully support the narrative arc and mood of the text 
rather than illustrating individual words.

Aulis Sallinen’s recipe for writing a hit opera, with tongue 
in cheek: “One needs an innate sense of theatrical pulse, 
an ironclad composition technique and a controlledly 
stumbling musical taste.”

In the series of Aulis Sallinen’s early operas, Kuningas 
represented the diametrical opposite of its two highly 
popular predecessors. Riding high on the tide, Sallinen 
nevertheless resisted the temptation “to ride the same horse 
again”, as he put it. He wanted to wipe the slate completely 
clean: “I wanted to call it quits and enter a wholly diff erent 
world. When one starts at zero, the work remains vivid and 
interesting.” He wanted to write something that was more 
music theatre than opera.

In a way, the new opera demonstrated the broadening 
of the composer’s horizons: his fi rst opera, Ratsumies 
(Th e Horseman, 1974) was a ballad-like love story, and 
Punainen viiva (Th e Red Line, 1978), based on a novel 
about the plight of the poor, took its matter to the national 
level with a strong social message. Kuningas, on the other 
hand, extended its viewpoint to the worldwide.

Sallinen’s six operas represent, apart from the fi rst two, a 
chain of constant twists and turns. Kuningas was followed 
by the sombre Kullervo (1988) written for the inauguration 
of the new Opera House of the Finnish National Opera, 
and Palatsi (Th e Palace, 1993) was again a light-hearted 
work for the Savonlinna Opera Festival. Th e sombre tone 
returned with the Shakespeare setting King Lear (1999).

Sallinen has said: “A human being at play does not want 
to play the same game twice; he seeks new games. It is an 
intellectual process. For me, composing is an extension of 
playing, in the sense of both games and music.”

Kuningas lähtee Ranskaan (Th e King Goes Forth to 
France, 1983) was a signifi cant Finnish-British joint 
commission by the Savonlinna Opera Festival, the Royal 
Opera House in Covent Garden and the BBC. After 
the premiere (July 7, 1984), the work was performed at 
Savonlinna in the two following summers. It has since been 
produced in Kiel (1986), Santa Fé (1986) and London 
(1987). When the opera was eventually recorded in 
connection with a concert performance in spring 2005, it 
still seemed fresh and up-to-date.

Twenty years ago, the premiere production caused 
something of a revolution in Finnish opera. Th e strange 
costumes and coloured lights, and the large sail-like canvas 
suspended over the stage, all designed by Ralf Forsström, 
combined with director Kalle Holmberg’s vision, brought 
a new kind of visual approach to the opera stage. Th e 
production was a colourful and many-faceted staging that 
came across like a mythical traveller’s tale.

Kuningas raised many questions: What is the story all 
about, anyway? Is it a comic opera? Or is it disturbing? 
Diff erent productions explore diff erent aspects of the score 
and the libretto, and creative interpreters can constantly 
fi nd new surprising wrinkles. Every interpretation is equally 
correct, of course, as long as we do not forget that this 
is a fairy tale for grown-ups based on the powerful and 
inevitable unity of man and nature.

‘Th e King’ was completed yesterday [--] it seems obvious 
that I have written my best work to date [--] I knew very 
little about this work when I began [--] I am quite tired [--] 
not everyone will understand what this work is about [--] for 
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dinner today there’s salmon I caught myself, saved up for the 
occasion [--] there’s sauna and a birch-whisk also saved for this 
purpose. – Aulis Sallinen’s work diary, April 25, 1983.

Pekka Hako

Translation: Jaakko Mäntyjärvi

Aulis Sallinen was born in 1935 in Salmi on the northern 
shore of Lake Ladoga. His early musical experience was 
playing the violin. Improvising (including jazz) on the 
piano led him to write his fi rst compositions as a teenager. 
After studying with Aarre Merikanto and Joonas Kokkonen 
at the Sibelius Academy, he joined the staff  there. He was 
Administrator of the Finnish Radio Symphony Orchestra 
(1960–69); Secretary and member of the Board (1958–73), 
then Chairman (1971–73) of the Finnish Composers’ 
Society; member of the board of TEOSTO (Finnish 
copyright society) from 1970–84, then Chairman from 
1988–90; he also served for several years on the Board of 
the Finnish National Opera.

In 1983 he shared the Wihuri International Sibelius prize with 
Penderecki. He is a member of the Royal Swedish Music 
Academy and Honorary Doctor of the Universities of Helsinki 
and Turku. Th e Finnish Government made him Professor of 
Arts for life in 1981 – the fi rst appointment of its kind, thus 
making it possible for him to devote all of his time to 
composing. 

His extensive catalogue of compositions includes eight 
acclaimed and distinctive symphonies. In addition, he has 
written some major concert works involving voices, notably 
the Dies Irae (1978), an apocalyptic vision of our planet 
destroyed, and Songs of Life and Death (1994), an expansive 
expression of Sallinen’s humanitarian creed. Sallinen’s catalogue 

also includes chamber, vocal and ensemble music, and his 
works have been commissioned and performed worldwide.

One of the foremost living opera composers, he has 
written six large-scale works in this genre including: Th e 
King Goes Forth To France (1983); Th e Palace (1991–93) 
with libretto by Hans Magnus Enzensberger and Irene 
Dische, commissioned by the Savonlinna Opera Festival 
and premiered there in 1995. In 1999, he composed 
his sixth opera, King Lear, with libretto adapted from 
Shakespeare’s play. Th is had a triumphant premiere in 
September 2000 at the Finnish National Opera, conducted 
by Okko Kamu and directed by Kari Heiskanen. Only 
a year later, in October 2001, the ballet Th e Hobbit was 
premiered to great acclaim at the same venue in a unique 
collaboration of the Ballet School of the Finnish National 
Opera and the Sibelius Academy Symphony Orchestra.

Synopsis
ACT I
Prologue
Th e English Court. A garden in May. Th e Guide and the 
Chorus paint a picture of England being overwhelmed by a 
new Ice Age. Th e Prime Minster feels that it is time for the 
Prince to choose himself a wife, and he has brought along four 
young ladies for the purpose – two Carolines and two Annes.

Scene 1
Th e Nice Caroline, Th e Caroline with the Th ick Mane, 
Th e Anne who Steals and Th e Anne who Strips introduce 
themselves. Th ey fi nd themselves at the same place at the 
same time for the same duty: one of them is to become the 
wife of the Prince.
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Scene 2
As the Prince wonders why the spring is behaving in a very 
peculiar way, the Prime Minister in a fatherly fashion urges 
him not to bother about such things. He should enjoy his 
youth and concentrate on choosing himself a bride.

Th e Prince decides to assume power. He orders the 
Fleet out of the Channel where it has been breaking the 
encroaching ice, for he has decided to abandon England 
and to march across the Channel, followed by his people 
and his army. He takes along all the four girls as well as 
Parliament, which is a great cannon. He decrees that the 
Prime Minister’s offi  ce shall be hereditary.

Scene 3
Th e girls prepare to leave England. Th e Caroline with 
the Th ick Mane thinks that the departure is solely in 
preparation for her wedding to the Prince. Th e Nice 
Caroline is the fi rst to realise what the matter is with Th e 
Caroline with the Th ick Mane; she is mentally unhinged. 
Th e Nice Caroline urges the others to humour Th e 
Caroline with the Th ick Mane.

Scene 4
Th e English coast. Th e Guide announces the completion of 
a bridge that has cost England dear: the Channel is girded 
by ice strong enough to carry an army. Sadly the girls leave 
their country as it is being submerged in ice. Th ey do not 
want to take any mementoes with them: they want to 
preserve England intact in their memories.

On the long march across the Channel the Prince and 
the Prime Mister become good friends, in the sense that the 
Prime Minister becomes the Prince’s friend, the Prince, the 
Prime Minister’s King.

ACT II
Scene 5
Th e French coast. In the garden of her own imagination 
Th e Caroline with the Th ick Mane waits for the King to 
come to her for their wedding. She feels it is self-evident 
that she will be the new Queen.  Th e other ladies sing to 
her; the songs contain ill-concealed sarcasm and erotic 
overtones. In fact, at that very moment the King is 
being married elsewhere to a German princess. Th e Nice 
Caroline, Th e Anne who Steals and Th e Anne who Strips 
comfort Th e Caroline with the Th ick Mane and pretend to 
her that the King will come at any moment.

Scene 6
On the march through northern France the Prime Minister 
deplores the King’s adventurist policy. He has also noticed 
that the army follows the route once taken by old King 
Edward, six hundred years ago; he fears that the army 
will come to Crécy before long, and that the war will last 
a hundred years. He also criticises the King’s economic 
policy, for in order to fi nance his expedition, the King has 
pawned, not only his crown, but the Queen as well.

Th e King tells the Prime Minister about the most 
peculiar creature roaming in the forest: an allied army, 
always blundering to destruction. And here they are, 
the French King’s allies: the blind King of Bohemia and 
an army of mercenary Genoese crossbowmen. Th ey are 
marching towards Crécy, singing as they march.

Scene 7
Th e Battle of Crécy. Th e King is up in the windmill, looking 
out; the Prime Minister is down below, making notes. Th e 
battle is complex and confused. As it progresses the French 
King orders the slaughter of the Genoese crossbowmen he 

1066_Booklet.indd   121066_Booklet.indd   12 17.1.2006   14:24:5117.1.2006   14:24:51



13

himself had employed, because they are suddenly in his way. 
Th e French are struggling without result; their gunfi re is 
answered by the great cannon Parliament, fi red by the Prime 
Minister. Th at decides the battle: the English win.

Scene 8
Th e King of Bohemia and the Genoese crossbowmen march 
away from the battle, all dead; now they want to get to Paris.

One English archer, drunk with wine and victory, brings 
in a French prisoner he has captured, to show to the King. 
Hoping for a ransom, he tells the four ladies to look after 
the prisoner well.

Th e Prime Minister thinks that after the victory the army 
should march straight towards Paris. But the King orders 
that instead the army is to march towards the north, to the 
great fortress of Calais.

ACT III
Scene 9
Encampment outside Calais in the autumn. Th e siege has 
begun. Th e English Archer demands his discharge from the 
King; he wants to leave the army and go to Paris for the 
winter. Th e King orders that the man’s back is to be fl ayed, 
so that his discharge can be written on his own skin. When 
the Archer wants to retract, the King orders his ears to be 
cut off , and even threatens that his tongue will be cut off  if 
he still insists on retracting his demand for a discharge.

Scene 10
Th e Caroline with the Th ick Mane is tending the maimed 
Archer, but rejects his advances in disgust. Th e hard times 
have overwhelmed Th e Caroline with the Th ick Mane’s 
mind; she has slid ever deeper into a dream-world of her 
own fantasies.

Scene 11
Morning. Th e people in the story waken into this world 
that they have forgotten in the night’s dreams. Th e Nice 
Caroline has appeared in the King’s dream; it is a sign of 
the King’s increasing interest in this girl.

In the night the Archer has been shackled to Th e 
Caroline with the Th ick Mane on the King’s orders. Th us 
he has become the maimed guardian of the girl with a 
maimed mind.

Th e Anne who Steals and Th e Anne who Strips start to 
quarrel, and the King fl ies into a rage. Power has turned 
his character harsher and gloomier. Together the girls try to 
placate the King.

Th e Nice Caroline explains about woman’s role as the 
giver of birth and continuing life.

Scene 12
Th e Young Prime Minister introduces himself: he has 
inherited his offi  ce upon his father’s death. He also presents 
his secretary Froissart who will chronicle the events of the 
time.

Th e Guide comes to appeal to the King for mercy on the 
wretched people of Calais who have been driven as useless 
mouths out of the city into the moat, and are now starving 
there. Th e King promises to spare them and the town if 
six of its mightiest burghers come to plead him for mercy, 
wretchedly barefoot and clad only in shirts.

Scene 13
Th e ladies dress themselves hurriedly for the Queen’s 
arrival. Just enough money has been collected to free her 
from pawn for this one day, the King’s birthday.

Th e Queen arrives. Th e Guide announces that the city of 
Calais wishes to surrender. In obedience to his command, 
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six Burghers of Calais come before him. Th ey beg for mercy 
for themselves and accuse the peasantry of treachery and 
cruelty. As proof of this they show the King the English 
Archer’s earless head.

Th e King orders the Burghers to be killed. After Th e 
Caroline with the Th ick Mane and the Queen herself have 
begged him to relent, the King decides to spare their lives 
and orders the Burghers to become members of the War 
Tribunal. He explains that this war has three objectives: to 
conquer Paris, to capture and condemn the King of France, 
and fi nally to march south to meet the new wine. Th e King 
tells Th e Nice Caroline he loves her and wishes to go with 
her towards the spring.

When asked for the reasons for imprisoning the King of 
France, the King declares that he has broken the laws of 
war. Since he has attacked in the rain, when the English 
archers’ bowstrings have been slack, the King orders that 
the War Tribunal must decree that the skin is to be fl ayed 
off  the French King’s back. Delightedly the English Archer 
praises the King for his righteous judgement.

Th e order is given to begin the march towards Paris 
– man’s eternal journey to Paris. Great enthusiasm fi lls the 
travellers. Th ey hear the wings of great birds – the sound 
of summer – as the cranes are fl ying towards the northern 
lands. A storm breaks. As the crowd sets off  accompanied 
by an increasing gale, the King orders Froissart to forget 
his – the King’s – part in his History, for he had not made 
himself. He had been made by Time.

Aulis Sallinen

Translation: Erkki Arni

Ein Märchen für Erwachsene
»Eigentlich wurde dieses Werk, Der König geht nach Frankreich, 
als fantastische Erzählung konzipiert, entsprungen dem 
Kopf Paavo Haavikkos. Auf seltsam magische Art hat die 
Wirklichkeit begonnen, die Kunst nachzuahmen, und die 
realen Ereignisse folgen exakt meinem Kompositionszeitplan.« 
(Aulis Sallinens Arbeitstagebuch, 3.11.1982)

Aulis Sallinen (*1935) zählt im Anschluss an seinen Tage-
bucheintrag einige Ereignisse auf, die während des 
Komponierens von 1980 bis 1983 im Blickpunkt des Welt-
interesses standen und unheimliche Parallelen mit der 
Handlung der Oper aufwiesen: Die Oper erzählt von einer 
plötzlichen Eiszeit, und Geologen sagen prompt eine neue 
Eiszeit voraus; die königliche Hochzeitsszene entsteht, und der 
Prinz von Wales wird mit Lady Diana getraut; in Sallinens 
Oper kämpft der englische König gegen die Franzosen, und 
im wirklichen Leben zieht England gegen Argentinien in den 
Krieg; der Komponist skizziert gerade eine Szene, in welcher 
aus Calais verstoßene Bürger den englischen König um 
Gnade anfl ehen, da geschieht im Libanon ein Blutbad, bei 
dem Unbeteiligte und ganze Familien ausgelöscht werden.

Aulis Sallinen hat betont, dass Arbeiten von Paavo Haavikko 
die Gegenwart überdauern. »Haavikko hat als Autor immer 
Texte verfasst, die alles sind, nur nicht seicht oder gerade 
aktuell.« Seine Texte sind vielschichtig und wirken keinesfalls 
profan. Daher besteht auch kein Anlass, sich dem Libretto der 
Oper nüchtern-realistisch zu nähern. Der König geht nach 
Frankreich ist eher ein fantastisches Märchen für Erwachsene, 
ein fi ktives Geschichtsbild Englands, skizziert von einem 
fi nnischen Autor und einem fi nnischen Komponisten. 

Das Libretto beruht auf dem 1974 verfassten, gleich namigen 
Hörspiel von Paavo Haavikko. Sallinen begeisterte sich für 
den buff onesken Stoff  und bat Haavikko, das Manuskript 
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Paavo Haavikkos scham- und schonungsloser Text steckt 
voller Andeutungen auf historische Ereignisse. Haavikkos 
Welt dreht sich um Macht und Krieg und ist aufgrund der 
enthaltenen Allegorien und ironischen Brechungen in so 
übersteigertem Maße surreal, dass umgekehrt paradoxe 
Bestandteile plötzlich nachvollziehbar werden. Der 
menschliche Fortschritt erscheint somit als Illusion. Das 
Ringen der guten und bösen Kräfte um ihren Einfl uss auf 
die menschliche Seele ist durch alle Zeiten hindurch 
unentschieden geblieben. 

Vom dramaturgischen Rhythmus her ist Der König geht 
nach Frankreich schneller als Sallinens frühere Opern, die 
Musik ist deskriptiver, wenngleich die kompositorischen Mittel 
in wesentlichen Teilen identisch sind: Der Orchester einsatz ist 
fulminant, die melodischen Gesangspartien sind wunderbar 
ausgeformt und greifen originalgetreu auf die 
Ausdruckssprache der Komischen Oper zurück. Sallinen hat 
dazu viele verschiedene musikalische Eindrücke einge fl ochten, 
u. a. Elemente der Marschmusik. Die bildhaften, schillernden 
Klangfl ächen verleihen der Musik eine Kraft, die, statt einzelne 
Wörter zu untermauern, weitaus häufi ger die weiten Bögen 
und Stimmungen der zentralen Idee im Libretto unterstützt. 

»Man bräuchte eine angeborene Th eaterliebe, eine 
konsequente Kompositionstechnik und einen kontrolliert 
labilen Musikgeschmack«, lautete Sallinens – augen zwinkernde 
– Bauanleitung für seine Erfolgsoper. 

Unter den frühen Opern von Aulis Sallinen stellt 
Der König geht nach Frankreich, entstanden im Anschluss 
an zwei sehr erfolgreiche Werke, eine Kehrtwende dar. 
Obwohl vom Erfolg verwöhnt, widerstand ihr Komponist 
der Versuchung, »auf einem alten Gaul zu reiten«, wie er es 
ausgedrückt hat. Er hatte, so erzählt er, das Gefühl, er wolle 
und müsse wieder bei Null anfangen: »Ich wollte ein für 
alle Mal das Spiel abpfeifen, mich in eine andere Welt 

für die Oper zu straff en. Das Libretto, das daraufhin 
entstand, entfernte sich aber, wie er glaubte, zu weit vom 
Hörspiel. Er holte von Haavikko die Erlaubnis ein, auf der 
Basis des Librettos einen mit Passagen aus dem Hörspiel 
angereicherten Text selbst zu entwerfen. Entzückt vom 
Geplappere des Premierministers und der jungen Frauen, das 
sich besonders gut eignete, um Menschen und Situationen 
abzubilden, beabsichtigte Sallinen nämlich, den szenischen 
Ausdruck reichhaltiger zu gestalten, als dies bei Haavikkos 
kürzerer Librettofassung der Fall war. 

So entstand eine zweite Version des Librettos. Sie gefi el 
wiederum Haavikko nicht, der aber einwilligte, einen 
neuen Schluss zu schreiben. Denn das ursprüngliche 
Schauspiel endete düster in Eis und Schnee, begleitet vom 
Heulen der Wölfe, was Sallinen zur Äußerung veranlasste, 
er könne »nicht zwei, drei Jahre arbeiten, ohne Licht am 
Ende des Tunnels zu sehen«. Haavikko bezog daher für den 
Schluss auch lichte Elemente mit ein: den jungen Wein, 
das frische Frühlingsgrün, die Kraniche und den Aufbruch 
gen Süden. Dass er hingegen einen aufziehenden Sturm 
beibehielt, der sich im Finale wie der warnende Zeigefi nger 
des Schicksals erhebt, erwies sich als ausgezeichnete Idee. 

»Eine Chronik der kommenden Eiszeit für das Musik-
theater«, so lautet der Untertitel der dreiaktigen Oper. Das 
Werk besitzt keine konkreten Zeitebenen. Vielmehr trägt 
ein Erzähler in Sprechpartien die Geschichte vor. Er führt 
seine Zuhörer auf eine endlose Reise, die in der Zukunft 
beginnt und sechshundert Jahre zurück ins Mittelalter 
führt, zur Schlacht von Crécy und der Belagerung von 
Calais. Über den Englischen Kanal, der schon zugefroren 
ist, fl iehen der König und seine vier Geliebten, der 
Premierminister und die englische Armee hinüber nach 
Frankreich, während England von den Eismassen zermalmt 
wird. Ziel ist Paris, das erobert werden soll. 
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begeben. Wenn man wieder bei Null anfängt, arbeitet es 
sich interessanter, reger.« Ziel war ein Werk, das dem 
Musiktheater näher als der Oper steht. 

Die neue Oper glich einer weltanschaulichen Neuaus-
richtung. Sallinens Erstlingsoper Ratsumies (Der Reitersmann, 
1974) ist eine balladenartige Liebesgeschichte, während in 
Punainen viiva (Der rote Strich, 1978), einer Oper nach 
einem bekannten fi nnischen Elendsroman, die Th ematik 
bereits auf einer breiteren, gesellschaftlichen Ebene 
angesiedelt ist – die Oper besitzt starke soziale Aspekte. 
Kuningas lähtee Ranskaan (Der König geht nach Frankreich), 
in sprachlicher und musikalischer Hinsicht reich, weitete die 
Problematik und den Blickwinkel auf die gesamte Welt aus. 

Aulis Sallinens Kontinuum aus sechs Opern stellt, ausge-
nommen die beiden ersten Arbeiten, eine Anreihung 
schneller, abrupter Szenenwechsel dar. Nach dem König 
entstanden zur Eröff nung des neuen Opernhauses der 
Finnischen Nationaloper die tragische Oper Kullervo (1988) 
und für die Opernfestspiele Savonlinna Palatsi (Der Palast, 
1993), ein heiter ironisches Werk. Sallinens letzte Oper, 
König Lear (1999) nach William Shakespeare, schlägt wieder 
eine andere Richtung ein.

Sallinen hat über sich gesagt: »Ein spielerisch veranlagter 
Mensch will kein Spiel zweimal spielen, sondern ein neues 
entdecken. Es handelt sich um einen intellektuellen Prozess. 
Für mich ist das Komponieren eine Fortsetzung des Spielens, 
des Musizierens.«

Der König geht nach Frankreich (1983) entstand als 
bedeutender fi nnisch-englischer Auftrag. Auftraggeber 
waren die Opernfestspiele Savonlinna, das Royal Opera 
House Covent Garden und die BBC. Nach der Urauf-
führung am 7.7.1984 in Savonlinna wurde die Oper noch in 
zwei weiteren Festspielsommern aufgeführt. Weitere 
Produktionen erfolgten in Kiel (1986), Santa Fé (1986) und 

London (1987). Bei der Neuinszenierung und Einspielung 
im Frühjahr 2005 wirkte die Oper unverändert aktuell. 

Die erste Inszenierung vor rund zwanzig Jahren 
revolutionierte das Opernschaff en in Finnland. Ralf 
Forsströms Realisation mit ihrem prächtigen Kostümbild 
und einem farbigen Licht-Design, zusätzlich hervor gehoben 
durch ein über der Bühne gespanntes Segel, und die Regie 
von Kalle Holmberg bedeuteten eine in der fi nnischen 
Opernlandschaft bislang unbekannte Visualisierung. 
Erleben konnte man eine enorm komplexe, facettenreiche 
Auff ührung, die in der Trutzburg Olavinlinna, dem mittel-
alterlichen Vorposten Schwedens gegenüber Russland, in 
vielem einer mystischen Reiseschilderung glich. 

Der König geht nach Frankreich warf und wirft manche 
Fragen auf: Wie soll man die Erzählung einordnen? 
Handelt es sich um eine Komische Oper? Oder will sie 
erschüttern? Die bisherigen Inszenierungen haben Partitur 
und Libretto unter höchst unterschiedlichen Blickwinkeln 
interpretiert, und kreative Regisseure entdecken ständig 
neue, überraschende Wendungen. Alle Interpretationen 
von Sallinens Oper sind natürlich gleichermaßen berechtigt 
– sofern man nicht vergisst, dass es sich um ein Märchen 
für Erwachsene handelt, in welchem die unverrückbare 
Einheit von Mensch und Natur ständig präsent ist.

»Der König wurde gestern vollendet ... Off enkundig habe 
ich mein bisher bestes Werk geschrieben ... Ich wusste nur 
wenig über diese Oper, als ich begann ... Ich bin ziemlich 
müde ... Nicht jeder wird verstehen, was dieses Werk 
erzählen will ... Heute wird eigenhändig gefangener Lachs 
gegessen, der für diese Gelegenheit aufgespart worden ist ... 
Heute ist Sauna vorgesehen, der Saunaquast liegt auch 
schon bereit.« (Aulis Sallinens Arbeitstagebuch, 25.4.1983)

Pekka Hako

1066_Booklet.indd   161066_Booklet.indd   16 17.1.2006   14:24:5517.1.2006   14:24:55



17

Aulis Sallinen wurde 1935 in Salmi am Nordufer des Ladoga- 
Sees geboren. Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelte 
er auf der Geige. Klassik- und Jazzimprovisationen auf dem Klavier 
inspirierten ihn als Teenager zu ersten Kompositionen. Nach 
Studien bei Aarre Merikanto und Joonas Kokkonen an der Sibelius-
Akademie in Helsinki wurde er dort zum Dozenten berufen. Er 
fungierte als Intendant des Finnischen Rundfunk-Symphonie-
orchesters (1960–69) und war Sekretär und später Mitglied im 
Verwaltungsrat (1958–73), dann Vorsitzender (1971–73) des 
Finnischen Komponisten verbands sowie Ver waltungs  ratsmitglied 
(1970–84) und Vorsitzender (1988–90) der Finnischen 
Urheberrechts vereinigung TEOSTO. Mehrere Jahre gehörte er 
auch dem Verwaltungsrat der Finnischen Nationaloper an.

1983 erhielt Aulis Sallinen zusammen mit Krzysztof 
Penderecki den Wihuri International Sibelius Prize. Er ist 
Mitglied der Königlichen Schwedischen Musikakademie und 
Ehrendoktor der Universitäten Helsinki und Turku. Die 
fi nnische Regierung ernannte ihn 1981 zum Professor der 
Künste, die erste derartige Ernennung in Finnland und für ihn 
die Möglichkeit, sich ganz dem Komponieren zu widmen. 

Sein umfangreiches Werkverzeichnis enthält acht unver-
wechselbare, von Kritik und Publikum gefeierte Symphonien. 
Zusätzlich hat er einige große Konzerte geschrieben, in 
denen auch Singstimmen auftreten, darunter Dies Irae 
(1978), eine apokalyptische Vision unseres Planeten, der 
zerstört worden ist, und Songs of Life and Death (1994), ein 
beredtes Zeugnis seines humanen Glaubensbekenntnisses. 
Das Werkverzeichnis enthält dazu Kammer-, Vokal- und 
Ensemblemusik. Sallinens Arbeiten wurden weltweit in 
Auftrag gegeben und aufgeführt.

Heute zählt Aulis Sallinen mit sechs großformatigen Opern zu 
den führenden zeitgenössischen Opern komponisten der Welt. Er 
hat u. a. Der König geht nach Frankreich (1983) und Der Palast 
(1991–93) zu einem Libretto von Irene Dische und Hans Magnus 

Enzensberger komponiert, ein Auftrag der Opern festspiele 
Savonlinna, der 1995 urauf geführt wurde. 1999 schrieb er seine 
sechste Oper, König Lear, zu einem Libretto nach Shakespeare. 
Die triumphale Urauff ührung, inszeniert von Kari Heiskanen 
und dirigiert von Okko Kamu, fand im September 2000 an der 
Finnischen Nationaloper statt. Ein Jahr später im Oktober wurde 
dort Sallinens Ballett Der Hobbit in einer Gemein-
schaftsproduktion von Opern-Ballettschule und Symphonie-
orchester der Sibelius-Akademie mit großem Erfolg uraufgeführt.

Synopse
I. AKT 
Prolog
Der englische Königshof. Ein Park im Mai. Der Fremden-
führer und der Chor zeichnen ein Bild Englands, über das 
eine Eiszeit hereingebrochen ist. Der Premierminister sieht 
für den Prinzen die Zeit gekommen, eine Gattin zu 
erwählen. Er hat für diesen Zweck vier junge Damen 
einbestellt, zwei Carolines und zwei Annes. 

1. Szene
Caroline Fröhlich, Caroline Stutenhaar, Anne die Diebin 
und Anne die Stripperin stellen sich vor. Sie entdecken, dass 
sie für die gleiche Aufgabe herzitiert sind: Eine von ihnen 
hat die Gattin des Prinzen zu werden. 

2. Szene
Als sich der Prinz über den merkwürdigen Frühling 
wundert, fordert ihn der Premier väterlich auf, sich nicht zu 
ängstigen. Er soll, da er noch jung ist, leben und sich auf die 
Wahl einer Gattin konzentrieren.

Der Prinz beschließt prompt, die Macht zu übernehmen. 
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Er befi ehlt, die Flotte aus dem Kanal abzuziehen, wo sie als 
Eisbrecher eingesetzt ist. Denn er hat beschlossen, England 
zu verlassen und auf dem zugefrorenen Kanal gen 
Frankreich zu marschieren, gefolgt vom Volk und seinen 
Truppen. Auf die Reise nach Paris will er alle vier Damen 
mitnehmen, wie auch das Parlament, welches ein Geschütz 
ist. Das Amt des Premierministers erklärt er für erblich. 

3. Szene
Die jungen Damen machen sich für die Abreise nach 
Frankreich bereit. Nur Caroline Stutenhaar glaubt, dass ihre 
Hochzeitsreise mit dem Prinzen angebahnt wird. Caroline 
Fröhlich entdeckt als erste, dass bei der Guten etwas nicht 
stimmt: Sie ist wirr im Kopf. Sie fordert die beiden anderen 
auf, nett zu Caroline Stutenhaar zu sein. 

4. Szene
Das englische Kanalufer. Der Fremdenführer teilt mit, die 
Eisbrücke, die England so teuer zu stehen gekommen ist, sei 
fertig gestellt: Das Eis auf dem Kanal trägt. Wehmütig 
verlassen die jungen Damen England, das hinter ihnen von 
den Eismassen überrollt wird. Nichts möchten sie von dort 
auf die Reise mitnehmen, England soll unversehrt in ihrer 
Erinnerung weiterleben. 

Aus dem Prinzen und seinem Premierminister werden auf 
dem langen Marsch über den Kanal gute Freunde. Allerdings 
geschieht dies einseitig, indem zwar der Premier zum Freund 
des Prinzen wird, der Prinz sich aber zu seinem König und 
Herrscher ernennt. 

II. AKT
5. Szene
Das französische Kanalufer. Caroline Stutenhaar erwartet im 
Park, den ihre Träume erschaff en haben, den König für die 

Hochzeit. Sie hält sich für die rechtmäßige, künftige 
Königin. Die Frauen singen für sie Lieder, deren Spott und 
Erotik kaum verdeckt ist. In Wirklichkeit wird der König 
soeben an einem anderen Ort mit einer deutschen 
Prinzessin getraut. Caroline Fröhlich, Anne die Diebin und 
Anne die Stripperin trösten Stutenhaar und machen sie 
glauben, der König treff e bald ein. 

6. Szene
Auf dem Marsch durch Nordfrankreich. Der Premier-
minister missbilligt die abenteuerliche Politik seines 
Regenten. Ihm ist aufgefallen, dass der Zug der gleichen 
Route folgt, die einst König Eduard genommen hat. 
Binnen kurzem, fürchtet er, wird er sich in Crécy 
wiederfi nden und der Krieg wird 100 Jahre andauern. Er 
tadelt auch das Finanzgebaren des Königs, denn der hat, 
um seinen Kriegszug zu fi nanzieren, zuerst seine Krone 
verpfändet und dann seine Gattin, die Königin. 

Der König berichtet dem Premierminister von einer 
selt samen, im Wald lebenden Kreatur, einer alliierten 
Armee, welcher es letztlich immer schlecht ergeht. Und da 
sind sie schon, die Verbündeten des französischen Königs! 
Der blinde König von Böhmen und das Söldnerheer aus 
Genueser Bogenschützen marschieren gen Crécy. 
Die Bogenschützen singen ein Marschlied.

7. Szene
Die Schlacht von Crécy. Der König verfolgt sie vom Dach 
einer Mühle, unten macht der Premier Notizen. Die Schlacht 
ist verworren und wechselvoll. Auf einmal lässt der König von 
Frankreich die auf seiner Seite kämpfenden Genueser 
Bogenschützen töten, weil sie ihm im Wege stehen. Die 
französische Armee ringt vergeblich um den Sieg. Ihr 
Geschützfeuer wird vom Premierminister erwidert, indem er 
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das Parlament abfeuert und auf diese Weise die Schlacht 
zugunsten Englands entscheidet. 

8. Szene
Der böhmische König und die Genueser Bogenschützen 
marschieren tot vom Schlachtfeld, sie wollen nach Paris. 

Vom Sieg und vom Wein gleichermaßen benebelt bringt 
ein englischer Bogenschütze einen Franzosen, den er 
gefangen genommen hat; er will ihn dem König zeigen. In 
der Hoff nung auf Lösegeld fordert er die Damen auf, 
sorgfältig auf die Beute aufzupassen. 

Der Premierminister glaubt, dass der Sieg die Truppen nun 
direkt nach Paris führen wird. Der König ordnet jedoch den 
Marsch nach Norden an, zur Festung Calais.

III. AKT
9. Szene
Das Feldlager vor Calais im Herbst. Die Belagerung hat 
begonnen. Der englische Bogenschütze erbittet vom König 
seine Entlassung; er will sich von der Truppe entfernen und 
den Winter in Paris verbringen. Der König befi ehlt, dem 
Mann die Haut vom Rücken abzuziehen. Getrocknet soll auf 
ihr der Freilassungsbrief verfasst werden. Als der Bogenschütze 
seine Bitte zurücknimmt, befi ehlt der König, ihm auch die 
Ohren abzuschneiden und droht, noch die Zunge ausreißen 
zu lassen, wenn er wieder ablehnen will, was ihm gerade 
gewährt worden ist.

10. Szene
Es ist Nacht. Caroline Stutenhaar pfl egt den entstellten Bogen -
schützen, wehrt aber angeekelt dessen Annäherungs versuche 
ab. Stutenhaars Psyche hat die beschwerlichen Monate nicht 
ertragen, sie lebt mehr und mehr in der Welt ihrer 
Vorstellungen. 

11. Szene
Der Morgen bricht an. Die Personen der Erzählung wachen in 
einer Welt auf, die sie nachts, während sie träumten, vergessen 
hatten. Im Traum ist dem König Caroline Fröhlich erschienen, 
ein Zeichen wachsender Zuneigung, die er für die junge Dame 
empfi ndet. 

In der gleichen Nacht ist der englische Bogenschütze auf Befehl 
des Königs an Caroline Stutenhaar gekettet worden. So hat man 
ihn zum verlässlichen Wärter der geistes schwachen Dame gemacht. 

Als Anne die Diebin und Anne die Stripperin streiten, rastet 
der König aus. Durch die Macht ist sein Charakter unbeugsam 
und fi nster geworden. Vereint versuchen die jungen Damen, 
ihn zu besänftigen. 

Caroline Fröhlich erzählt von der Bestimmung einer Frau als 
Gebärerin und Hüterin des Lebens. 

12. Szene
Der junge Premier tritt auf. Er hat das Amt nach dem Tod seines 
Vaters geerbt und stellt dem König nun seinen Sekretär Froissart 
vor. Froissart wird über die Ereignisse eine Chronik verfassen. 

Der Fremdenführer triff t ein, um Gnade zu erbitten für die 
übel zugerichteten Bewohner Calais’, die, da sie im Weg stehen, 
aus der Festung ausgewiesen wurden und im Festungs graben 
vegetieren. Der König verspricht, sie und auch die Stadt zu 
verschonen, falls sechs der bedeutendsten Männer heraus-
kommen, um bei ihm Gnade zu erbetteln, jämmerlich vor ihm 
stehend mit nackten Füßen und im bloßen Hemd. 

13. Szene
Die jungen Damen kleiden sich in Erwartung der Königin 
schnell an. Sie haben ihr Geld zusammengetan und so ist es 
gelungen, die Königin für diesen einen Tag aus dem Pfand 
auszulösen. Der König feiert seinen 40. Geburtstag. 

Die Königin triff t ein. Der Fremdenführer teilt mit, dass 
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sich die Stadt Calais ergeben will. Wie vom König verlangt, 
treten nun sechs Bürger aus Calais vor ihn hin. Sie erbitten 
Gnade und bezichtigen die Bauern, hinterlistig und 
grausam zu sein. Als Beweis zeigen sie den Bogenschützen 
her, der keine Ohren mehr hat. 

Der König ordnet an, die Bürger zu töten. Caroline Stuten-
haar und sogar die Königin bitten um Gnade, und so beschließt 
er, ihnen das Leben zu schenken und ernennt sie zu Mitgliedern 
des Hohen Gerichts. Dann teilt er mit, dass dieser Krieg drei 
Zielen dienen wird: der Eroberung von Paris, der Gefangen-
nahme und Verurteilung des französischen Königs und drittens 
dem Marsch nach Süden, hin zum jungen Wein. Caroline 
Fröhlich erzählt er, dass er sie liebt und mit ihr dem Frühling 
entgegen gehen will. 

Als gefragt wird, warum der französische König verurteilt 
werden muss, teilt der König mit, dieser habe die Regeln des 
Kriegs verletzt, indem er zum Angriff  überging, als strömender 
Regen die Bogensehnen der Engländer locker machte. Das 
Hohe Gericht hat nun anzuordnen, dass aus seiner Rücken-
haut Bogensehnen gefertigt werden. Begeistert preist der 
englische Bogenschütze das gerechte Urteil seines Herrschers. 

Der große Aufbruch nach Paris wird verkündet – der 
Menschheit ewig währende Reise nach Paris. Begeisterung 
ergreift die Teilnehmer. Sie vernehmen Flügelschläge, die 
Stimme des Frühlings, als Kraniche über ihren Köpfen gen 
Norden ziehen. Ein Sturm bricht los. Als die Menge sich in 
Bewegung setzt, begleitet vom heftiger werdenden Unwetter, 
befi ehlt der König Froissart, ihn in der Chronik auszulassen. 
Er hat sich nicht selbst geformt. Die Zeit hat ihn gemacht. 

Aulis Sallinen

Übersetzungen: Jürgen Schielke

Un conte de fées pour adultes
L’œuvre, Le roi s’en va-t-en France, a été commencée comme 
une histoire imaginaire. Elle sort de l’imagination de Paavo 
Haavikko. D’une manière magique, le monde a commencé à 
imiter les événements de cet ouvrage, en suivant son processus 
de composition. – Journal de travail d’Aulis Sallinen, le 11 
novembre 1982

Après cette note, Aulis Sallinen (né en 1935) a recensé un 
certain nombre d’événements qui ont eu lieu dans le monde 
durant son travail de composition, entre 1980 et 1983 et 
qui, d’une manière étonnante, touchent les sujets de l’opéra. 
Nous sommes à une époque glacière, et les géologues 
annoncent qu’une nouvelle glaciation va suivre. Au moment 
de la scène de mariage du roi dans l’opéra, le Prince de Galles 
épouse Lady Diana, et dans l’opéra, le roi est en guerre 
contre les Français tandis que, dans la vie réelle, l’Angleterre 
entre en guerre avec l’Argentine ; quand le compositeur 
esquisse la scène où de pauvres gens demandent grâce au roi, 
il y a un bain de sang au Liban où on massacre des familles.

Aulis Sallinen a souligné la capacité de Paavo Haavikko 
de résister au temps. « Haavikko a toujours écrit de façon à 
ce que le texte soit loin d’être superfi ciel et éphémère. » Ce 
qu’écrit Haavikko se lit sur plusieurs niveaux, et il n’est 
jamais banal. C’est pourquoi il ne faut pas s’en approcher 
d’une manière réaliste. Le roi s’en va-t-en France est, à vrai 
dire, un conte imaginé, une image brossée par les auteurs 
fi nlandais d’un passé imaginaire de l’Angleterre.

Le livret se base sur la pièce radiophonique de Haavikko Le 
roi s’en va-t-en France (1974). Sallinen a été enthousiasmé par 
les éléments bouff es du texte et il a demandé à Haavikko de 
le réduire pour l’opéra. Toutefois, le résultat, selon lui, 
s’éloignait trop de la pièce originale. Haavikko lui a donc 
permis de le réécrire en gardant comme ossature le nouveau 
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est plus rapide que les opéras précédents de Sallinen, sa 
musique est plus illustrative, même si les moyens utilisés 
par le compositeur sont essentiellement les mêmes : 
l’orchestration est riche et haute en couleur et les parties 
chantées mélodiques, tout en respectant l’expression de 
l’opéra comique. Le compositeur a introduit dans son 
œuvre nombre d’autres infl uences musicales telle la 
musique militaire. Les tableaux colorés donnent à l’œuvre 
une force qui convient plus aux grandes courbes des idées 
du texte plutôt qu’à souligner des mots isolés.

Une lueur malicieuse au coin de l’œil, Aulis Sallinen donne 
la recette d’un opéra à succès : « On aurait besoin d’un sens 
inné du théâtre, d’une solide technique de composition et 
d’un goût musical qui dérape d’une manière bien contrôlée. »

Dans la série des premiers opéras d’Aulis Sallinen, Le roi 
s’en va-t-en France présente un virage total après deux opéras 
qui eurent un grand succès. Dans cette exaltation, Sallinen 
a pu éviter la tentation de « monter le vieux cheval », 
comme il le dit lui-même. Il a voulu repartir à zéro : « J’ai 
vraiment voulu interrompre le jeu, entrer dans un nouvel 
univers. Quand on part du point zéro, le travail reste 
dynamique et intéressant. » Il a voulu écrire une œuvre plus 
proche du théâtre musical que de l’opéra.

Dans ce nouvel opéra s’exprime, d’une certaine manière, 
l’élargissement de la conception du monde du compositeur. 
Si le premier opéra, Le chevalier (1974), était une histoire 
d’amour proche de la ballade, Le trait rouge (1978) se basait 
sur un roman prolétarien et traitait les questions au niveau 
national – et social. Le roi s’en va-t-en France, par la richesse 
de son texte et de sa musique, élargit la problématique et 
l’angle de vue au niveau mondial.

Dans le continuum des six opéras de Sallinen, après les deux 
premiers, il y a une succession en chaîne de virages rapides et 
forts. Après le Roi est né, pour l’inauguration de la nouvelle 

livret qu’il avait lui-même réduit en l’enrichissant avec le 
texte de la pièce originale. Comme Sallinen adorait les 
bavardages des jeunes fi lles et du premier ministre, pour 
illustrer les gens et les situations, il a préféré garder un texte 
plus riche que celui, plus court, de Haavikko.

C’est ainsi qu’est née la deuxième version du livret. Haavikko 
ne l’a pas immédiatement appréciée, mais il a accepté de 
réécrire la fi n de l’œuvre. La pièce originale se terminait d’une 
manière pessimiste, sur le hurlement des loups, sur le vent et 
sur la neige. Sallinen s’est plaint à Haavikko qu’il « ne pourrait 
rester à son travail pendant deux ou trois ans en regardant le 
bout noir du tunnel ». Haavikko a donc ajouté à la fi n des 
éléments plus clairs : le vin nouveau, la verdure printanière, les 
grues et le départ vers le sud – mais ce fut une excellente idée 
de garder le déchaînement de la tempête, préfi gurant la 
menace du destin. 

Le sous-titre de l’opéra en trois actes est : « Chronique 
pour le théâtre musical de l’ère glacière qui arrivera ». 
L’œuvre ne se soucie pas du calendrier historique – mais 
dans les parties parlées, le narrateur conduit les événements, 
amène à une excursion sans fi n, qui commence dans le 
futur et retourne jusqu’au Moyen âge, il y a six cents ans, 
aux batailles de Crécy et au siège de Calais. Le roi anglais et 
ses quatre femmes, son premier ministre et son armée 
quittent l’Angleterre qui tombe en poussière et traversent la 
Manche glacée. Leur but est de prendre Paris.

Le texte eff ronté et sans scrupules de Haavikko fourmille de 
références historiques. Il parle du pouvoir et de la guerre, et 
son monde, allégorique et ironique, est outrancièrement 
absurde et fou au point que les confl its, sous un double 
éclairage, deviennent fi nalement judicieux. Le progrès humain 
n’est qu’illusion. La victoire ou la défaite du mal qui domine le 
cœur humain est un combat qui reste éternellement inchangé.

Par son rythme dramaturgique, Le roi s’en va-t-en France 
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maison de l’Opéra national de Finlande, Kullervo (1988), 
œuvre tragique, et pour le Festival d’opéra de Savonlinna, 
Le palais (1993), qui aspire à la légèreté. Le dernier opéra, Le 
roi Lear (1999), sur la tragédie de William Shakespeare, était 
un nouveau virage vers une nouvelle direction.

Sallinen a dit : « L’homme qui joue n’a pas envie de jouer 
au même jeu deux fois de suite mais veut trouver un nouveau 
jeu. C’est un processus intellectuel. Pour moi, composer est 
le prolongement du jeu, de faire de la musique. »

Le roi s’en va-t-en France (1983) a été une commande 
fi nno-anglaise importante qui réunissait le Festival d’opéra 
de Savonlinna, l’Opéra royal de Covent Garden et la BBC. 
Après la création à Savonlinna (le 7 juillet 1984) l’œuvre a 
été reprise pendant les deux étés suivants. Plus tard, elle a 
été produite à Kiel (1986), à Santa Fé (1986) et à Londres 
(1987). Quand on a montré et enregistré l’œuvre au 
printemps 2005, elle paraissait toujours très actuelle.

Il y a vingt ans, la création de l’opéra a bouleversé la 
production fi nlandaise de l’époque. La réalisation qui se 
basait sur des costumes étranges, des éclairages colorés et une 
grande voile tendue sur la scène, conçus par Ralf Forsström 
et une mise en scène signée Kalle Holmberg, ont introduit 
un nouveau genre visuel. On a assisté à la Forteresse de Saint 
Olof à une présentation scénique aux multiples dimensions 
qui était comme le récit d’un voyage mythique.

L’opéra Le roi s’en va-t-en France pose bien des questions. 
De quoi s’agit-il à vrai dire ? Est-ce une œuvre comique ? 
Ou une histoire horrible ? Les réalisations scéniques 
peuvent interpréter la partition et le livret de multiples 
manières. Les interprètes peuvent toujours y trouver des 
possibilités nouvelles et surprenantes. Toutes les 
interprétations sont naturellement justes – si on n’oublie 
pas qu’il s’agit d’un conte pour adultes dans lequel l’homme 
et la nature sont étroitement liés.

J’ai achevé « Le roi » hier [--] il est évident que j’ai écrit ma 
meilleure œuvre jusqu’à nouvel ordre [--] je ne savais que peu de 
cette œuvre quand je l’ai commencée [--] je suis bien fatigué [--] 
peu de gens comprendront ce que cette œuvre veut dire [--] 
aujourd’hui on va manger du saumon que nous avons pêché 
nous-mêmes et que nous avons réservé pour cette occasion [--] 
aujourd’hui on a chauff é le sauna et on y amène le faisceau de 
branches de bouleau qui a également été prévu pour cette 
occasion. – Journal de travail d’Aulis Sallinen le 25 avril 1983

Pekka Hako

 
Aulis Sallinen est né en 1935 à Salmi sur la rive Nord 
du lac Ladoga. Sa première expérience musicale consista 
à jouer du violon. L’improvisation au piano (y compris 
le jazz) l’a amené à écrire sa première composition à l’âge 
de l’adolescence. Après des études avec Aarre Merikanto 
et Joonas Kokkonen à l’Académie Sibelius, il a fait partie 
du personnel enseignant du même établissement. Il a été 
administrateur de l’Orchestre symphonique de la Radio 
fi nlandaise (1960–69), membre du conseil d’administration 
(1958–73), puis président de l’Association des compositeurs 
fi nlandais, membre du conseil d’administration de TEOSTO 
(société des droits d’auteurs fi nlandaise) de 1970 à 1984, 
puis son président de 1988 à 1990 ; il a également fait partie 
pendant plusieurs années du conseil d’administration de 
l’Opéra national de Finlande.

En 1983, il a partagé avec Penderecki le prix International 
Sibelius de la fondation Wihuri. Il est membre de l’Académie 
Royale de Suède et docteur honoris causa des Universités de 
Helsinki et de Turku. Le gouvernement fi nlandais l’a nommé 
en 1983 professeur des arts à vie – la première titularisation 
de ce genre qui lui a permis de consacrer tout son temps à la 
composition.
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Son catalogue considérable comprend huit symphonies très 
diff érentes et appréciées. En plus, il a écrit quelques grandes 
œuvres concertantes avec voix, notamment un Dies Irae 
(1978), une vision apocalyptique de notre planète détruite et 
Songs of Life and Death (Chansons de vie et de mort, 1994), 
une expression sincère de son credo humanitaire. Il a également 
écrit de la musique de chambre, vocale et pour ensemble, et il a 
reçu des commandes de partout dans le monde.

Compositeur d’opéra, Sallinen a écrit des œuvres 
importantes, comme Le roi s’en va-t-en France (1983), Le 
Palais (1991–93) sur un livret de Hans Magnus 
Enzensberger et Irene Dische, une commande du Festival 
d’opéra de Savonlinna, où il a été créé en 1995. En 1999, il 
a composé son sixième opéra, Le Roi Lear, sur un livret tiré 
de la pièce de Shakespeare. Sa première à l’Opéra national 
de Finlande en septembre 2000, sous la direction d’Okko 
Kamu et avec une mise en scène de Kari Heiskanen, a été 
triomphale. A peine un an plus tard, en octobre 2001, le 
ballet Th e Hobbit a été créé avec un grand succès au même 
endroit, avec la collaboration remarquable de l’École de 
ballet de l’Opéra national de Finlande et de l’Orchestre 
symphonique de l’Académie Sibelius. 

 

Synopsis
PREMIER ACTE
Prologue
La cour d’Angleterre, au mois de mai. Le guide et le chœur 
brossent une image de l’Angleterre envahie par la glaciation. 
Le premier ministre, qui pense que le prince devrait se 
choisir une épouse, a fait venir quatre jeunes fi lles dans ce 
but : deux Caroline et deux Anne.

Scène 1
Caroline la Joyeuse, Caroline à la Crinière, Anne la Voleuse 
et Anne l’Eff euilleuse se présentent. Elles se rendent compte 
qu’elles sont là dans un même but : une d’elle deviendra 
l’épouse du prince.

Scène 2
Lorsque le prince s’étonne que le printemps se conduise aussi 
bizarrement, le premier ministre l’encourage paternellement 
de ne pas se soucier des choses pareilles mais de vivre sa 
jeunesse et de se concentrer sur le choix d’une épouse.

Le prince décide d’usurper le pouvoir. Il ordonne qu’on 
éloigne la fl otte de la Manche afi n qu’elle ne brise pas la 
glace, car il a décidé de quitter l’Angleterre et de marcher 
sur la glace vers la France, suivi par son peuple et par ses 
troupes. Il emmène, dans son voyage pour Paris, les quatre 
jeunes fi lles, le premier ministre et le Parlement, représenté 
par un canon. Et il légifère et transforme le poste du 
premier ministre en poste héréditaire.

Scène 3
Les jeunes fi lles se préparent à partir pour la France. Caroline 
à la Crinière croit que ce départ pour la France est la 
préparation de son propre voyage de noces avec le prince. 
Caroline la Joyeuse est la première à comprendre que l’autre 
Caroline a des problèmes. Celle-ci est mentalement confuse. 
Elle incite les autres à la fl atter.

Scène 4
La côte anglaise. Le guide annonce que le pont qui a 
coûté cher à l’Angleterre vient d’être achevé : la glace sur 
La Manche porte. Les jeunes fi lles quittent avec tristesse 
l’Angleterre qui disparaît sous la glace. Elles ne veulent rien 
prendre avec elles pour leur voyage, elles souhaitent garder 
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leur pays intact dans leur souvenir.
Le prince et le premier ministre se rapprochent au cours 

du long voyage et ainsi le premier ministre devient l’ami du 
prince et le prince devient le roi du premier ministre.

DEUXIÈME ACTE
Scène 5
La côte française. Caroline à la Crinière attend, dans le jardin 
de ses illusions, que le roi arrive chez elle pour les noces. Elle 
se considère comme la future reine incontestée. Les autres 
femmes lui chantent des chansons dans lesquelles se dissimule 
de l’ironie et de l’érotisme. Dans la réalité, le roi convole à 
cet instant avec une princesse allemande. Caroline la Joyeuse, 
Anne la Voleuse et Anne l’Eff euilleuse consolent Caroline à la 
Crinière et lui font croire que le prince viendra bientôt.

Scène 6
En traversant le nord de la France, le premier ministre, 
qui désapprouve la politique aventuriste du roi, vient de se 
rendre compte que leur chemin suit l’itinéraire de l’ancien roi 
Edward. Il a donc peur qu’avant peu on ne se retrouve à Crécy 
et que la guerre ne dure cent ans. Il critique aussi la gestion 
du roi car, pour fi nancer sa campagne, il a déposé comme 
garantie d’abord sa couronne, puis son épouse, la reine.

Le roi parle au premier ministre de l’animal le plus 
étrange de la forêt, l’armée des alliés pour laquelle tout va, 
en fi n de compte, mal tourner. Et voilà qu’ils arrivent, les 
alliés du roi français. L’aveugle roi de Bohème et l’armée des 
archers de Gênes sont en train de marcher vers Crécy, ces 
derniers en chantant des marches militaires.

Scène 7
Le combat de Crécy. Le roi l’observe, du haut d’un moulin, 
le premier ministre, en bas, prend des notes. Le combat est 
confus et mouvementé. Au cours de celui-ci, les troupes 
du Roi parviennent à tuer les archers de Gênes parce 
qu’ils entravent le déroulement du combat. Le Parlement, 
déclenché par le premier ministre, riposte au feu de canon 
de l’armée française qui essaie, en vain, de vaincre. Ce qui 
met fi n au combat en faveur des Anglais.

Scène 8
Le roi bohémien et les archers de Gênes, morts, quittent le 
combat et cherchent à rejoindre Paris.

Ivre de vin et de victoire, un archer anglais conduit auprès 
du roi un Français qu’il a arrêté. Dans l’espoir d’une 
rançon, il incite les femmes à bien traiter le prisonnier.

Le premier ministre croit maintenant que la victoire conduira 
les troupes directement à Paris. Mais le roi ordonne qu’on se 
mette à marcher vers le Nord, vers la forteresse de Calais.

TROISIÈME ACTE
Scène 9
Le camp devant Calais. C’est l’automne. Le siège a 
commencé. Un archer anglais demande au roi de le laisser 
partir. Il veut quitter la troupe et passer l’hiver à Paris. Le 
roi ordonne d’écorcher la peau de son dos sur laquelle on 
pourra écrire l’ordre de démobilisation. Quand l’archer 
veut annuler sa demande, le roi demande qu’on lui coupe 
les oreilles et menace de lui arracher aussi la langue s’il 
réitère la demande d’annulation de sa démarche.

Scène 10
C’est la nuit. Caroline à la Crinière soigne l’archer mutilé 
mais repousse avec répugnance ses avances. Son esprit n’a 
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pas supporté la dureté des temps : elle vit de plus en plus 
dans le monde de ses visions.

Scène 11
Au matin. Les personnages de l’histoire se réveillent dans 
ce même monde qu’ils ont, en dormant pendant la nuit, 
oublié. Caroline la Joyeuse est apparue dans un rêve du roi. 
C’est un signe de son aff ection croissante pour elle.

Par ordre du roi, l’archer anglais a été enchaîné à Caroline 
à la Crinière. Ainsi on l’a transformé en gardien absolu de 
la jeune fi lle folle.

Quand Anne la Voleuse et Anne l’Eff euilleuse commencent 
à se disputer, le roi se met en colère. Le pouvoir l’a rendu dur 
et morose. Les jeunes fi lles, réunies, essaient de l’apaiser.

Caroline la Joyeuse parle de la mission de la femme 
comme génitrice et continuatrice de la vie. 

Scène 12
Le jeune premier ministre se présente. Il a hérité du poste 
de son père après le décès de celui-ci. Il présente au roi son 
secrétaire Froissart, chroniqueur des événements de l’époque.

Le guide arrive pour demander grâce pour les gens 
misérables de Calais qu’on a chassés de la forteresse, parce 
qu’ils sont inutiles, et qui vivent dans le fossé et souff rent 
de la faim. Le roi promet de les gracier ainsi que la ville si 
six hommes importants viennent lui demander pardon, 
repentants, en manches de chemise et pieds nus.

Scène 13
Les fi lles s’habillent rapidement pour l’arrivée de la reine. 
Avec une rançon, on a pu la libérer pour un jour, le 
quarantième anniversaire du roi.

La reine arrive. Le guide annonce que la ville de Calais 
souhaite capituler. Selon l’exigence du roi, six bourgeois 

calaisiens se présentent devant lui. Ils demandent grâce 
pour eux-mêmes et accusent les paysans de fourberie et de 
cruauté. Pour l’attester, ils montrent au roi la tête sans 
oreilles de l’archer anglais.

Le roi ordonne qu’on tue les bourgeois. Après que 
Caroline à la Crinière et la reine en personne aient 
demandé grâce, le roi annule la sentence et les nomme 
membres de la Grande Justice. Il déclare que la guerre en 
question a trois buts : la prise de Paris, l’emprisonnement et 
la condamnation du roi français, puis la marche en 
direction du sud vers le vin nouveau. Le Roi avoue à 
Caroline la Joyeuse qu’il l’aime et qu’il veut aller avec elle à 
la rencontre du printemps.

Quand on demande la raison de la condamnation du 
souverain français, le roi répond que celui-ci n’a pas 
respecté les lois de la guerre : il est allé au combat sous la 
pluie, alors que les arcs des Anglais étaient distendus. Le roi 
ordonne que la Grande Justice décrète qu’on fasse une 
corde pour un arc avec la peau de son dos. Submergé de 
joie, l’archer anglais loue le roi pour son bon jugement.

C’est le grand départ pour Paris. On ordonne que 
commence le chemin éternel de l’homme vers Paris. Un 
grand enthousiasme gagne ceux qui vont partir. Ils 
entendent les ailes des grands oiseaux, un bruit printanier, 
quand les vols des grues se dirigent vers les pays du Nord. 
Un orage éclate. Lorsque la foule commence sa marche sous 
une tempête de plus en plus violente, le roi demande à 
Froissart qu’il évite de parler, dans sa chronique, de son rôle 
historique, car celui-ci n’est pas de son fait, mais a été 
enfanté par l’époque.

Aulis Sallinen 

Traductions : Anja Fantapié
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Aikuisten satu
Tätä teosta, Kuningas lähtee Ranskaan, lähdettiin kirjoitta-
maan mielikuvituskertomuksena. Se on Paavo Haavikon 
aivoista peräisin. Jollakin taianomaisella tavalla maailma on 
alkanut matkia tämän työn tapahtumia, sen sävellysaikataulua 
noudattaen. – Aulis Sallisen työpäiväkirja 3.11.1982

Merkintänsä perään Aulis Sallinen (s. 1935) on listannut 
joukon maailman polttopisteessä sävellystyön aikana vuo-
sina 1980–1983 sattuneita tapahtumia, jotka hämmästyttä-
vän tarkasti sivuavat oopperan aihepiiriä: ooppera kertoo 
tulevan jääkauden ajasta, ja geologit ennustavat uuden 
jääkauden olevan tulossa; kuninkaan hääkohtauksen synty-
essä Walesin prinssi vihitään Lady Dianan kanssa; ooppe-
rassa kuningas sotii ranskalaisia vastaan, tosielämässä Eng-
lanti lähtee sotaan Argentiinaan; kun säveltäjä hahmottelee 
kohtausta, jossa tarpeettomat ihmiset pyytävät armoa 
kuninkaalta, Libanonissa tapahtuu verilöyly, jossa sivullisia 
ja perheitä surmataan.

Aulis Sallinen onkin korostanut Paavo Haavikon tekstien 
taipumusta kestää aikaa. »Haavikko on aina kirjoittanut tavalla, 
jossa teksti on kaikkea muuta kuin ohutta ja päivä kohtaista.» 
Haavikon teksti liikkuu monimerkityksellisellä tasolla, eikä se 
koskaan ole arkipäiväistä. Siksi oopperankaan tekstiä ei ole 
syytä lähestyä realistisesti. Kuningas lähtee Ranskaan on oikeas-
taan aikuisten satukuvitelma, suomalaisten tekijöiden raapus-
tama kuva Englannin kuvitteellisesta historiasta.

Libretto perustuu Haavikon kuunnelmaan Kuningas 
lähtee Ranskaan (1974). Sallinen innostui tekstin buff o-
aineksista ja pyysi Haavikkoa riisumaan tekstiä oopperaa 
varten. Lopputulos oli Sallisen mielestä kuitenkin hyvin 
etäällä alkuperäisestä kuunnelmasta. Niinpä hän sai Haavi-
kolta luvan rakentaa tekstiä itse, ottaa rungoksi Haavikon 
pelkistämän uusitun libreton ja lihottaa sitä vanhan kuun-

nelman tekstillä. Koska Sallinen oli ihastunut tyttöjen ja 
pääministerin lörpötyksiin kuvatakseen ihmisiä ja tilanteita, 
hän halusi säilyttää ilmaisun runsaampana kuin Haavikon 
määrällisesti niukempi teksti.

Näin syntyi libreton toinen versio. Haavikko ei siihen 
ensin mieltynyt, mutta suostui kirjoittamaan uudestaan 
teoksen lopun. Alkuperäinen näytelmä nimittäin päättyy 
synkkyyteen, susien ulvontaan, tuuleen ja lumeen. Sallinen 
harmitteli Haavikolle, ettei hän »pysty istumaan työn 
ääressä kahta–kolmea vuotta ja tuijottamaan tunnelin mus-
taa päätä». Haavikko kirjoitti loppuun valoisia elementtejä: 
mukaan tulivat uusi viini, kevään vihreys, kurjet ja lähtemi-
nen kohti etelää – mutta hieno oivallus oli säilyttää alkupe-
räisen tekstin tummista sävyistä uhkaava myrskytuuli, 
lopun varoittava sormi.

Kolminäytöksisen oopperan alaotsikkona on »Kronikka 
musiikkiteatterille tulevan jääkauden ajasta». Teos ei piittaa 
aikatasoista, vaan puheosassa oleva kertoja kuljettaa tarinaa, 
vie loputtomalle retkelle, joka alkaa tulevaisuudesta ja etenee 
kuusisataa vuotta taaksepäin keskiajalle, Crécyn taisteluun ja 
Calais’n piiritykseen. Englannin kuningas ja hänen neljä 
naistaan, pääministerinsä ja armeijansa pakenevat jääkautta 
hiekaksi jauhautuvasta Englannista jäätyneen Kanaalin yli 
Ranskaan. Heidän päämääränään on valloittaa Pariisi.

Paavo Haavikon julkean häikäilemätön teksti vilisee 
viittauksia historian yksityiskohtiin. Teksti käsittelee valtaa 
ja sotaa, ja sen maailma on vertauskuvallisuudessaan ja 
ironiassaan liioitellun nurinkurinen ja vinksahtanut, niin 
että kaksoisvalaistuksessa ristiriidat kääntyvätkin mielek-
käiksi. Ihmisen edistyminen on vain harhakuva. Ihmissydä-
messä vallitsevan pahuuden voitto tai tappio on haaste, joka 
pysyy muuttumattomana kaikkina aikoina.

Dramaturgiselta rytmiltään Kuningas lähtee Ranskaan on 
Sallisen aikaisempia oopperoita nopeampi, musiikki on kuvai-
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levampaa, vaikka säveltäjän käyttämät keinot ovatkin olennai-
simmilta osiltaan samat kuin aikaisemmissa oopperoissa: 
orkesterinkäyttö on rikasta ja värikästä, ja melodiset laulu-
osuudet kaartuvat kauniina kunnioittaen koomisen oopperan 
ilmettä. Säveltäjä on myös valuttanut teokseensa monenlaisia 
musiikillisia vaikutteita, kuten marssimusiikin piirteitä. Musii-
kin värikkäät kuvapinnat tuovat sellaista voimaa, joka pikem-
minkin kannattelee tekstin ajatuksen laajoja kaarroksia ja 
tunnelmia kuin korostaa yksittäisiä sanoja.

Pilke silmäkulmassa Aulis Sallinen antaa menestysooppe-
ran valmistusohjeen: »Tarvittaisiin synnynnäinen teatteri-
pulssi, rautainen sävellystekniikka ja hallitusti horjahteleva 
musiikkimaku.»

Aulis Sallisen varhaisten oopperoiden ketjussa Kuningas 
lähtee Ranskaan oli täydellinen käännös kahden suurmenes-
tyksen saaneen oopperan jälkeen. Menestyksen huumassa 
Sallinen pystyi välttämään houkutuksen »ratsastaa vanhalla 
hevosella», kuten hän asian ilmaisee. Säveltäjä tunsi tarvetta 
nollata säveltämisensä lähtökohdat: »Halusin kerta kaikki-
aan lyödä pelin poikki, mennä toisenlaiseen maailmaan. 
Kun lähtee nollapisteestä, työ pysyy vireänä ja mielenkiin-
toisena.» Hän halusi tehdä teoksen, joka olisi lähempänä 
musiikkiteatteria kuin oopperaa.

Uudessa oopperassa ilmeni tavallaan säveltäjän maail-
mankatsomuksen avautuminen: jos esikoisooppera Ratsu-
mies (1974) oli balladinomainen rakkaustarina, niin köyhä-
listöromaaniin perustuva Punainen viiva (1978) käsitteli 
asioita jo erään kansakunnan tasolla – siinä on hyvin voi-
makkaita sosiaalisia näkökohtia. Tekstiltään ja musiikiltaan 
rikas Kuningas lähtee Ranskaan taas omalta osaltaan laajensi 
problematiikan ja näkökulman maailmanlaajuiseksi.

Sallisen kuuden oopperan jatkumo on kahta ensimmäistä 
lukuun ottamatta nopeiden ja vahvojen käännösten ketju. 
Kuninkaan jälkeen syntyi Suomen Kansallisoopperan 

uuden oopperatalon avajaisteokseksi kohtalonomainen 
Kullervo (1988) ja Savonlinnan oopperajuhlille kepeyteen 
pyrkivä Palatsi (1993). Viimeisin ooppera, William Shake-
spearen tragediaan perustuva Kuningas Lear (1999) oli 
jälleen käännös uuteen suuntaan.

Sallinen on sanonut: »Leikkivä ihminen ei viitsi leikkiä 
samaa leikkiä kahta kertaa, vaan haluaa löytää uuden leikin. 
Se on älyllinen prosessi. Minulle säveltäminen on jatkoa 
leikkimiselle, musisoinnille.»

Kuningas lähtee Ranskaan (1983) oli merkittävä suoma-
lais-englantilainen yhteistilaus. Tilaajina olivat Savonlinnan 
oopperajuhlien lisäksi Covent Gardenin kuninkaallinen 
ooppera ja BBC. Kantaesityksen (7.7.1984) jälkeen Savon-
linnan oopperajuhlilla teosta esitettiin vielä kahtena seuraa-
vana kesänä. Sen jälkeen se on tuotettu Kielissä (1986), 
Santa Féssä (1986) ja Lontoossa (1987). Kun Kuningas 
lähtee Ranskaan esitettiin ja levytettiin keväällä 2005, teos 
tuntui yhä hyvin ajankohtaiselta.

Kaksikymmentä vuotta sitten oopperan kantaesityksen 
toteutus mullisti suomalaista oopperantekemistä. Ralf 
Forsströmin suunnittelemiin erikoisiin pukuihin, värivaloi-
hin ja näyttämön ylle pingotettuun suureen purjekankaa-
seen perustunut toteutus ja Kalle Holmbergin ohjaus toivat 
mukaan uudentyyppistä visuaalisuutta. Olavinlinnassa 
koettiin värikäs ja moniulotteinen näyttämöesitys, joka oli 
kuin myyttinen matkakertomus.

Kuningas lähtee Ranskaan herätti kysymyksiä: Mikä tarina 
se oikeastaan on? Onko se koominen ooppera? Vai onko se 
järkyttävä? Erilaiset näyttämölliset toteutukset antavat mah-
dollisuuden tulkita partituuria ja tekstiä monesta näkökul-
masta, luovat tulkitsijat löytävät niistä yhä uusia yllättäviä 
silmukoita. Kaikki tulkinnat ovat tietysti yhtä oikeita – kun-
han ei unohdeta, että kysymyksessä on aikuisten satu, jossa 
on läsnä ihmisen ja luonnon luja ja vääjäämätön ykseys.
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»Kuningas» valmistui eilen [--] ilmeistä on, että olen kirjoit-
tanut tähän asti parhaan teokseni [--] tiesin tästä teoksesta 
vain vähän kun sitä aloitin [--] olen aika väsynyt [--] kaikki 
eivät tule ymmärtämään, mitä tämä teos tahtoo kertoa [--] 
tänään syödään itse pyydystettyä lohta, joka tätä tilaisuutta 
varten on syötäväksi säästetty [--] tänään on sauna ja sinne 
viedään vihta, joka sekin on tarkoitettu tätä tilaisuutta var-
ten. – Aulis Sallisen työpäiväkirja 25.4.1983

Pekka Hako

Aulis Sallinen syntyi vuonna 1935 Salmin pitäjässä 
Laatokan pohjoisrannalla. Hänen varhaisin kosketuksensa 
musiikkiin oli viulunsoitto, ja pianolla improvisointi (myös 
jazz) johti hänet kirjoittamaan ensimmäisiä sävellyksiään 
teini-iässä. Hän opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa 
Aarre Merikannon ja Joonas Kokkosen johdolla ja toimi 
itse myöhemmin samassa laitoksessa opettajana. Hän on 
ollut Radion sinfoniaorkesterin intendentti (1960–69), 
Suomen Säveltäjät ry:n sihteeri ja hallituksen jäsen (1958–
73) ja puheenjohtaja (1971–73), Teoston hallituksen jäsen 
(1970–84) ja puheenjohtaja (1988–90), sekä lisäksi usean 
vuoden ajan Suomen Kansallisoopperan hallituksen jäsen.

Vuonna 1983 Aulis Sallinen vastaanotti Wihurin säätiön 
Sibelius-palkinnon yhdessä Krzysztof Pendereckin kanssa. 
Hän on Ruotsin kuninkaallisen musiikkiakatemian jäsen, ja 
hänet on vihitty kunniatohtoriksi Helsingin ja Turun yliopis-
toissa. Vuonna 1981 hänet nimitettiin elinikäiseksi taiteilija-
professoriksi. Nimitys oli ensimmäinen laatuaan, ja se mah-
dollisti hänen ryhtymisensä täysiaikaiseksi säveltäjäksi.

Hänen laajaan teosluetteloonsa kuuluu kahdeksan menes-
tyksekästä ja omaleimaista sinfoniaa. Lisäksi hän on kirjoitta-
nut merkittäviä orkesterisäestyksellisiä vokaaliteoksia, joita 

ovat Dies irae (1978), maailmanlopun näky planeettamme 
tuhoutumisesta, ja vahvasti humanistinen Elämän ja kuoleman 
lauluja. Sallisen tuotantoon kuuluu myös kamari-, vokaali- ja 
yhtyemusiikkia. Hän on saanut runsaasti kansainvälisiä tilauk-
sia, ja hänen musiikkiaan esitetään ympäri maailman.

Aulis Sallinen on maailman merkittävimpiä eläviä ooppe-
rasäveltäjiä. Hänen teosluetteloonsa kuuluu kuusi täysimit-
taista oopperaa, mm. Kuningas lähtee Ranskaan (1983) ja 
Palatsi (1991–93). Jälkimmäinen on kirjoitettu Hans 
Magnus Enzensbergerin ja Irene Dischen librettoon; se oli 
Savonlinnan oopperajuhlien tilaus, ja se kantaesitettiin 
Savonlinnassa vuonna 1995. Vuonna 1999 Sallinen sävelsi 
kuudennen oopperansa Kuningas Lear Shakespearen näytel-
män pohjalta. Ooppera kantaesitettiin menestyksekkäästi 
Suomen Kansallisoopperassa syyskuussa 2000. Produktion 
ohjasi Kari Heiskanen ja johti Okko Kamu. Vain vuotta 
myöhemmin, lokakuussa 2001, Hobitti-baletti esitettiin 
samassa talossa Suomen Kansallisoopperan balettioppilai-
toksen ja Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin voimin.

Synopsis
I näytös
Prologi
Englannin hovi. Puutarha. Toukokuu. Opas ja kuoro maa-
laavat kuvan jääkauden valtaamasta Englannista. Pääminis-
teri, jonka mielestä prinssin on aika valita itselleen puoliso, 
on tarkoitusta varten hankkinut paikalle neljä tyttöä, kaksi 
Carolinea ja kaksi Annea.

1. kohtaus
Caroline Iloinen, Caroline Tammatukka, Anne Varas ja 
Anne Strippari esittäytyvät. He huomaavat olevansa pai-
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kalla samaa tehtävää varten: jonkun heistä pitäisi ryhtyä 
prinssille puolisoksi.

2. kohtaus
Prinssin ihmetellessä omituisesti käyttäytyvää kevättä, pää-
ministeri kehottaa isällisesti häntä olemaan välittämättä 
moisesta ja elämään nuoruuttaan ja keskittymään puolison 
valintaan.

Prinssi päättää ottaa vallan itselleen. Hän käskee siirtämään 
laivaston pois Kanaalista jäitä rikkomasta, sillä hän on päättä-
nyt jättää Englannin ja marssia Kanaalin yli jäätä myöten 
Rans kaan, kansansa ja sotajoukkojensa seuraamana. Hän 
ottaa matkalle Pariisiin mukaansa kaikki neljä tyttöä sekä 
Parlamentin, joka on tykki. Pääministerin viran hän määrää 
perinnölliseksi.

3. kohtaus
Tytöt valmistautuvat lähtöön Englannista. Caroline Tam-
matukka uskoo, että koko lähtö Ranskaan on valmistelua 
hänen ja prinssin häämatkaa varten. Caroline Iloinen 
ensimmäisenä huomaa kuinka Tammatukan asiat ovat: 
tämä on mieleltään häiriintynyt. Hän kehoittaa muita 
olemaan Tammatukalle mieliksi.

4. kohtaus
Englannin rannikko. Opas ilmoittaa Englannille kalliiksi 
tulleen sillan olevan jo valmis: kanaalin jää kestää. Hai-
keina tytöt jättävät jäähän uppoavan Englannin. He eivät 
halua ottaa sieltä mitään matkalleen, he haluavat jättää sen 
ehjäksi muistoihinsa.

Prinssistä ja pääministeristä tulee pitkällä marssilla kanaa-
lin yli hyvät ystävät, sillä tavalla että pääministeristä tulee 
prinssin ystävä, prinssistä pääministerin kuningas.

II NÄYTÖS
5. kohtaus
Ranskan rannikko. Caroline Tammatukka odottaa omien 
kuvitelmiensa puutarhassa kuningasta saapuvaksi luokseen 
häitä varten. Hän pitää itseään itseoikeutettuna tulevana 
kuningattarena. Naiset laulavat hänelle lauluja, joihin 
sisältyy huonosti peiteltyä pilkkaa ja erotiikkaa. Tosiasialli-
sesti kuningas vihitään samaan aikaan toisaalla saksalaisen 
prinsessan kanssa. Caroline Iloinen, Anne Varas ja Anne 
Strippari lohduttavat Tammatukkaa ja uskottelevat kunin-
kaan kohta tulevan.

6. kohtaus
Marssilla Pohjois-Ranskassa. Pääministeri, joka paheksuu 
kuninkaan seikkailupolitiikkaa, on pannut merkille että 
marssi käy samaa reittiä kuin muinaisella kuningas Edwar-
dilla. Hän pelkää näin jouduttavan ennen pitkää Crécy’hin, 
ja sota kestää sata vuotta. Hän moittii myös kuninkaan 
taloudenpitoa, sillä tämä on rahoittaakseen sotaretkensä 
pantannut ensin kruununsa, sitten vaimonsa, kuningattaren.

Kuningas kertoo pääministerille metsän omituisimmasta 
elukasta, liittolaisten armeijasta, jonka aina lopulta käy 
huonosti. Ja siinä he ovat, Ranskan kuninkaan liittolaiset. 
Böömin sokea kuningas ja palkattu genovalaisten jousi-
miesten armeija marssii kohti Crécy’tä, jälkimmäiset mars-
silaulua laulaen.

7. kohtaus
Crécyn taistelu. Kuningas tähystää ylhäällä myllyssä, pää-
ministeri alhaalla tekee muistiinpanoja. Taistelu on sekava 
ja monivaiheinen. Sen aikana Ranskan kuningas antaa 
tappaa palkkaamansa genovalaiset jousimiehet, koska he 
ovat taistelun etenemisen tiellä. Turhaan voittoa yrittävän 
Ranskan armeijan tykkituleen vastaa pääministerin laukai-

1066_Booklet.indd   291066_Booklet.indd   29 17.1.2006   14:25:0717.1.2006   14:25:07



30

sema Parlamentti. Se ratkaisee taistelun lopullisesti englan-
tilaisten eduksi.

8. kohtaus
Böömin kuningas sekä genovalaiset jousimiehet marssivat 
taistelusta kuolleena, haluten kohden Pariisia.

Voitosta ja viinistä juopuneena eräs englantilainen jousi-
mies tuo vangitsemansa ranskalaisen kuninkaan nähtäväksi. 
Lunnaiden toivossa hän kehoittaa naisia hoitamaan vankia 
hyvin.

Pääministeri uskoo nyt voiton johtavan joukot suoraan 
Pariisiin. Kuningas kuitenkin määrää aloitettavaksi marssin 
pohjoiseen, kohti Calais’n linnoitusta.

III NÄYTÖS
9. kohtaus
Leiri Calais’n edustalla. Syksy. Piiritys on alkanut. Englanti-
lainen jousimies pyytää kuninkaalta vapauttaan; hän tahtoo 
jättää joukon ja lähteä talveksi Pariisiin. Kuningas käskee 
nylkeä mieheltä selkänahan, jolle vapautuskirja voidaan 
kirjoittaa. Kun jousimies tahtoo perua pyyntönsä, kuningas 
käskee leikata häneltä vielä korvat ja uhkaa leikkauttaa 
hänen kielensäkin, jos tämä vielä tahtoo perua pyyntönsä.

10. kohtaus
Yö. Caroline Tammatukka hoivaa silvottua jousimiestä, 
mutta torjuu inhoten tämän lähentelyt. Tammatukan mieli 
ei ole kestänyt ankaraa aikaa: hän on yhä enemmän alkanut 
elää omassa näkyjen maailmassaan.

11. kohtaus
Aamu. Kertomuksen ihmiset heräävät tähän samaan maail-
maan, jonka he yön aikana unessa ovat unohtaneet. Caroline 
Iloinen oli ilmaantunut kuninkaan uneen. Se on merkki 

kuninkaan tätä tyttöä kohtaan kasvavasta kiintymyksestä.
Englantilainen jousimies on yön aikana kytketty kunin-

kaan käskystä kahleilla Caroline Tammatukkaan. Näin 
hänet on pantu heikkomielisen tytön erottamattomaksi 
vartijaksi.

Anne Varkaan ja Anne Stripparin alkaessa riidellä kunin-
gas raivostuu. Valta on tuonut hänen olemukseensa 
kovuutta ja synkkyyttä. Tytöt yhdessä yrittävät lepytellä 
kuningasta.

Caroline Iloinen kertoo naisen tehtävästä elämän synnyt-
täjänä ja jatkajana.

12. kohtaus
Nuori pääministeri esittäytyy. Hän on perinyt virkansa 
isältään tämän kuoltua. Hän esittelee kuninkaalle myös 
sihteerinsä Froissartin, joka kirjoittaa historiaa ajan tapah-
tumista.

Opas saapuu pyytämään kuninkaalta armoa Calais’n 
kurjille ihmisille, jotka on tarpeettomina karkoitettu linnoi-
tuksesta ja elävät vallihaudassa nälkää nähden. Kuningas 
lupaa armahtaa heidät ja kaupungin, mikäli kuusi sen tär-
keää miestä tulee pyytämään häneltä armoa, surkeina, 
pelkässä paidassa ja paljain jaloin.

13. kohtaus
Tytöt pukeutuvat kiireesti kuningattaren tuloa varten. Rahaa 
yhdessä kokoamalla hänet on saatu pantista täksi yhdeksi 
päiväksi, jona kuningas täyttää neljäkymmentä vuotta.

Kuningatar saapuu. Opas ilmoittaa, että Calais’n kaupunki 
tahtoo antautua. Kuninkaan vaatimuksen mukaan hänen 
eteensä astuu nyt kuusi Calais’n kaupungin porvaria. He 
pyytävät armahdusta itselleen ja syyttävät talonpoikia kava-
luudesta ja julmuudesta. Todistukseksi tästä he näyttävät 
kuninkaalle englantilaisen jousimiehen korvatonta päätä.
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Kuningas määrää porvarit surmattaviksi. Caroline Tam-
matukan ja itsensä kuningattaren pyydettyä heille armoa 
kuningas päättää säästää heidän henkensä ja määrää porva-
rit Suuren Oikeuden jäseniksi. Hän ilmoittaa tällä sodalla 
olevan kolme tarkoitusta: Pariisin valtaus, Ranskan kunin-
kaan vangitseminen ja tuomitseminen sekä sitten marssimi-
nen etelään, kohti uutta viiniä. Kuningas kertoo Caroline 
Iloiselle rakastavansa tätä ja haluavansa kulkea hänen kans-
saan kevättä kohti.

Kysyttäessä syytä Ranskan hallitsijan tuomitsemiseen 
kuningas ilmoittaa tämän rikkoneen sodan lakeja vastaan. 
Koska hän on ryhtynyt hyökkäykseen sateella englantilais-
ten jousten löystyttyä, kuningas käskee Suuren Oikeuden 
tuomita hänen selkänahkansa jousenjänteeksi. Riemastu-
neena englantilainen jousimies ylistää kuningasta oikeasta 
tuomiosta.

Suuri lähtö Pariisiin, ihmisen ikuinen matka kohti Parii-
sia määrätään alkavaksi. Suuri innostus valtaa matkalle 
lähtijät. He kuulevat isojen lintujen siivet, keväisen äänen, 
kurkiaurojen lentäessä kohti pohjoisia maita. Puhkeaa 
myrsky. Väkijoukon lähtiessä liikkeelle yltyvän rajumyrskyn 
saattamana kuningas käskee Froissartia unohtamaan hänet 
kronikastaan: hän ei ollut tehnyt itse itseään. Hänet oli 
tehnyt aika.

Aulis Sallinen
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Libretto
CD 1
I NÄYTÖS

PROLOGI
(Englannin hovi. Puutarha, toukokuu.)

OPAS JA KUORO
� Kun Englanti kalisee kylmästä, aivastaa Skotlanti.

PÄÄMINISTERI
On toukokuu. Sinun on aika valita itsellesi puoliso, prinssi. 
Olen tehnyt sen sinulle helpoksi, prinssi. Saat valita joko 
Carolinen taikka Annen. Ja sitten saat vielä valita kahdesta, 
prinssi. On kaksi Carolinea, on kaksi Annea. Valitse, prinssi!

OPAS JA KUORO
Kun Englanti kalisee kylmästä, aivastaa Skotlanti. On 
ennustettu: prinssi valitsee neljästä, eikä yhtäkään. Menee 
villapeiton alle vaimonsa kanssa, neitsyen.

FROISSART
Siitä on mustaa valkoisella.

PRINSSI
On toukokuu. Se on totta.

PÄÄMINISTERI
Ei minun puheistani tarvitse erikseen todeta että ne ovat 
totta, prinssi.

PRINSSI
On toukokuu, mutta lumi kirsikkapuiden oksilla ei ole 
kukkien lunta vaan lunta. Miksi?

Libretto
English singing translation by Stephen Oliver

ACT I

PROLOGUE
(The English Court. A garden in May.)

GUIDE AND CHORUS
� If England catches cold and shivers, Scotland will have 
to sneeze.

PRIME MINISTER
The spring has come, the spring has come. Now is the time 
for you to be thinking about marrying, Highness. I have 
sorted the whole thing out for you, Highness. It is simple. It’s 
between a Caroline and an Anne, Sir. And even at that you 
still have a choice, Highness. There are two pretty Carolines, 
and two quite charming Annes. Those are your options.

GUIDE AND CHORUS
If England catches cold and shivers, Scotland will have to 
sneeze. So an old prophecy puts it. Four the women he can 
choose from, but he doesn’t choose. Huddles under woollen 
blankets with a wife who is innocent.

FROISSART
There it is in black and white.

PRINCE
The spring has come, true enough.

PRIME MINISTER
Thank you, your Highness, but there’s really no need to 
point out that what I say is accurate, Highness.

PRINCE
Yes, the spring has come, but... but the snow on the cherry 
branches is not the snowfl akes of blossom, but real snow. 
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KUORO
Punaista kolkolla valkoisella, nousee kylmä aurinko, puut 
poltettu, hiilet lopussa, musta lumella hyppii korppi.

FROISSART
Siitä on mustaa valkoisella.

OPAS JA KUORO
On ennustettu: prinssi valitsee neljästä, eikä yhtäkään. 
Menee villapeiton alle vaimonsa kanssa, sen neitsyen, 
prinssi.

FROISSART
Siitä on punaista valkoisella.

KUORO
Punaista kolkolla valkoisella, nousee kylmä aurinko, puut 
poltettu, hiilet lopussa, musta lumella hyppii korppi.

1. KOHTAUS

CAROLINE ILOINEN
� Ei-kö o-pe-tel-la puhumaan, tytöt. Tässä kevään 
ihanuudessa. Minä olen Caroline.

CAROLINE TAMMATUKKA
Niin, niin minäkin.

ANNE VARAS
Ja minä olen Anne.

ANNE STRIPPARI
Niin, niin minäkin.

CAROLINE ILOINEN
Joku on tahtonut meidät tänne, samasta syystä, samaan 
aikaan, samaa työtä hakemaan.

Now why is that? Why is that?

CHORUS
Gilding with red all the frozen whiteness, so the frozen sun 
rises. Coal’s given out, and the fi rewood. Black on the snow 
a raven’s hopping.

FROISSART
There it is, in black and white.

GUIDE AND CHORUS
So an old prophecy tells us. Four the women he can choose 
from, but he doesn’t choose. So you huddle under blankets 
with a wife who is... is innocent, Highness.

FROISSART
There it is, in red and white.

CHORUS
Gilding with red all the frozen whiteness, so the frozen sun 
rises. Coal’s given out, and the fi rewood. Black on the snow 
a raven’s hopping.

SCENE 1

THE NICE CAROLINE
� Why don’t we thaw out and try to speak, ladies? Now the 
glory of the spring is here. My name is Caroline.

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE
That’s right, so is mine.

THE ANNE WHO STEALS
But I am called Anne.

THE ANNE WHO STRIPS
That is right, and so am I.

THE NICE CAROLINE
They have told all four of us to come here. All at the same 
time, for the same job, and for the very same reason.
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ANNE VARAS JA STRIPPARI
Ja mitä työtä?

CAROLINE ILOINEN
Ruveta prinssin pojalle äidiksi! Se poika pitää kyllä tehdä 
itse. Ja työtä riittää!

ANNE VARAS JA STRIPPARI
Prinssin pojalle äidiksi? Ruveta nyt äidiksi jollekin prinssille 
jota ei edes tunne!

CAROLINE ILOINEN
Ei niin, vaan vaimoksi prinssille, äidiksi pojalle. Isälle ja 
pojalle.

ANNE VARAS
Ei kiitos!

ANNE STRIPPARI
Ei kiitos!

CAROLINE TAMMATUKKA
En tiedä tahtooko tukkani, että joku repisi sitä, leikkisi sillä. 
En tahdo antaa sitä, en tahdo riisua sitä, tahdon nukkua sen 
kanssa.

ANNE VARAS
Tahtoisin sen viran, jos sen saisin periä. Tahtoisin sen viran, 
jos sen saisin varastaa. Tahtoisin sen viran, jos se tahtoo tulla 
laukkuuni, joka on iso ja ahne.

ANNE STRIPPARI
Minä en varastaisi vaikka olisin alasti. Minun ei koskaan ole 
kylmä, eikä ole kylmä sen joka nukkuu minun vieressäni. 
Olen sillä tavalla, sillä lailla tehty.

BOTH THE ANNES 
And what may that be? 

THE NICE CAROLINE 
To become the mother of the Prince’s baby! And that is work 
enough for anyone. A very big job. 

BOTH THE ANNES 
We must bear him a son, must we? We must bear a son for 
him, someone we don’t know, even. And we’ve not even 
met him! 

THE NICE CAROLINE 
No, no, you’ll marry the Prince fi rst, then be a mother. Father 
fi rst and then the son. 

THE ANNE WHO STEALS 
No, thank you! 

THE ANNE WHO STRIPS 
No, thank you! 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
I don’t know, I just don’t know how my hair would take it, 
take being messed about with. I don’t want to let anyone 
play with it, do any damage. And no-one will ever have it, 
no-one will be able to touch it, and I’ll sleep with it for ever.

THE ANNE WHO STEALS 
I should like to have it, like to have that job, if it won’t cause 
me any trouble, and if I can steal it. I should like to do that 
little job, if only it would fall gently into my handbag, which 
is very big and greedy. I should really like to do it. I should 
really like it. 

THE ANNE WHO STRIPS 
I don’t think I could ever stoop to thieving even if I had 
nothing on. I just don’t get cold, just don’t feel it. And if 
someone sleeps with me, well, he hardly ever feels it either. 
That’s the way that I am made, that is how it happens. 
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ANNE VARAS
Varastin tämän laukun ja siinä se oli, tämä kutsukortti.

ANNE STRIPPARI
Kun riisun tämän kaulahuivin, ainoani, päältä pois, näkee 
prinssi ihmeen. Se ei ole teitä, teitä varten, tytöt.

2. KOHTAUS

PRINSSI
� Olet antanut sataa lunta tyttöjen hiuksille, pääministeri.

PÄÄMINISTERI
Luntako, muka. Sehän on vettä.

PRINSSI
Lunta, minusta.

PÄÄMINISTERI
Se on vettä. Jäätynyttä, alilämpöistä, kiteistä vettä. Siis vettä.

Sinä poikkeat esityslistalta. Se on tässä sinun edessäsi, nämä 
neljä tyttöä. Älä mietiskele turhia! Ei niin kauan, ei niin 
kauan kuin minä olen pääministerinä.

Tässä, prinssi, ojennan kunnioittavasti puheen, jonka pidät 
parlamentissa. Lue se lävitse, pari kertaa, ja elä nuoruuttasi, 
prinssi. Sinulla on tyttöjä täällä. Sehän on mainiota! Tulee 
ihan nuoruus mieleen, karu nuoruus. Mutta mies on vanha 
silloin kun hän nähdessään nuoren tytön alkaa
muistella.

Tiedättekö, Sire, miksei tytöt käy omenavarkaissa? Heidän ei 
tarvitse. Muistona Eevan ensimmäisestä omenaseikkailusta 
heillä on yhä puseronsa taskussa kaksi omenaa, on hyvän 

THE ANNE WHO STEALS 
When I lifted this bag, and I looked inside it, there was an 
invitation. 

THE ANNE WHO STRIPS 
When I let this pretty scarf slip to the ground, and wriggle 
free of it, then the Prince sees a wonder. You could not do 
that, now, no, you couldn’t, ladies. 

SCENE 2 

PRINCE 
� You’ve permitted the winter snow to fall on the ladies’ 
hair, Prime Minister. 

PRIME MINISTER 
That isn’t snow, Sir. That is only water. 

PRINCE 
Snow, I think you’ll fi nd. 

PRIME MINISTER 
No, only water, frozen rigid in this sub-zero temperature, 
nothing but water, just water. 

But all that isn’t really the point, Highness. And what is the 
point is these four ladies. Here they are in front of you. So 
don’t waste your time on snow, Sir! Not while you have me, 
Sir, while I am your Prime Minister. 

Oh, your Highness, will you be good enough to look at this 
speech you must read out in the House of Lords? If you 
would glance at it, read it over, and then you can play at 
what you like, Sir. You have all these nice little girls here. It is 
all quite tremendous. They take me back to my youth, to my 
bleak youth. I’m afraid it means you’re getting older, when 
you see a nice young lady and start reminiscing. 

Highness, do you know why young ladies never go stealing 
apples? Well, it’s just that they don’t need to. As a memento 
of that fi rst bit of trouble that mother Eve had with apples, 
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tiedon omena, on pahan tiedon omena. Pirukaan, ei 
pirukaan kyllä erota niitä toisistaan. Se on kerrassaan 
mainiota!

Soitto seis! Nyt ei olla markkinoilla! Nyt ei ole aika kertoa 
juttuja. On tullut aika tehdä valinta, prinssi.

PRINSSI
Ihmettelenpä vain, mikä vuodenaika tämä oikein tahtoo 
olla.

PÄÄMINISTERI
Mikä nyt tässä taas ihmetyttää? Minä puhun nyt kuin 
mies miehelle, kuin isä pojalle. En niinkuin minä prinssille: 
jos sinua yksityisenä henkilönä, ikäänkuin ihmisenä, 
kasvatuksesi kannalta tämä sää yhä kiinnostaa, niin sinä 
kysyt sitä asianomaisilta virkamiehiltä. Muina miehinä vain 
kysyt. Siinä kaikki!

PRINSSI
Pääministeri, missä on minun laivastoni?

PÄÄMINISTERI
Älä sinä, kuule, siitä huolta kanna. Minä se olen 
pääministeri, minä se käsken laivastoa.

PRINSSI
Missä on minun laivastoni? Vastaa, ministeri! Missä on 
minun laivastoni?

PÄÄMINISTERI
No, laivasto... operoi... Englannin kanaalissa ja... ja Atlantilla. 
Pohjanmerestä on luovuttu. Jäävuoret sikiävät siellä kuin 
kaniinit. Saavat saksalaiset pitää sitä auki minkä kykenevät. 
Pitäisi kahden Saksan pystyä siihen mihin puoli Englantia 
yksin. Mutta, hyvä prinssi, sen muinaisen Skotlannin 
ongelman tämä ilmanmuutos ratkaisi! Sen Irlannin 

they all now keep inside their shirts a pair of apples, and 
one’s the good knowledge apple, the other’s the evil 
knowledge apple. What is more, the Devil himself can’t tell 
the two apples apart. It is really all quite tremendous! 

That’s enough! Will you stop that frightful music! This is not 
a time to be telling stories. It is a time for making choices, 
though, Highness. 

PRINCE 
Are you sure you are right? I often wonder if the spring is 
really coming. 

PRIME MINISTER 
It’s very simple. Now what’s the problem? I shall speak to 
you as fathers speak to sons. I’ll speak as man to man, not 
like a subject to a Prince. If you are really interested in the 
weather, just as a private person, I’ve no objection to your 
studying it at all, if you really want, just for your education. 
All you need do is ask the right civil servant. That is all that is 
required. That is all Sir. 

PRINCE 
Prime Minister, can you tell me where my Navy is? 

PRIME MINISTER 
What a curious question. Why should you be bothered? I 
am your Highness’s Prime Minister. I shall look after things 
like navies. 

PRINCE 
Can you say where my Navy is? Tell me, Prime Minister! Can 
you say where my Navy’s got to? 

PRIME MINISTER 
The Navy is at... operating... working the English Channel 
and... the Atlantic Ocean. We’ve abandoned North Sea 
operations. The icebergs seem to be breeding like rabbits 
there. Though the Germans even so do their best to keep 
it clear still. Both of the German states together might 
manage what half of England managed easily. Highness, 
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kysymyksen se ratkaisi! Se on kerrassaan
mainiota! Ei ole Irlannin kysymystä enää. Ei ole Skotlannin 
kysymystä enää. Minun aikanani, minun aikanani ne 
ratkaistiin!

PRINSSI
Pääministeri, siirrä laivasto pois kanaalista, jäitä rikkomasta! 
Minä aion marssia kanaalin yli! Ja tytöt, minä valitsen teidät 
kaikki, kaikki neljä tyttöä, joiden hiuksille pääministeri antaa 
sataa lunta. Lunta, niin! Yhdessä me lähdemme Pariisiin! 
Kuningas lähtee Ranskaan, vie Parlamentin Pariisiin!

PÄÄMINISTERI
Jos sinä ennalta ilmoittamatta astut Ranskan maaperälle, se 
tietää sotaa.

PRINSSI
Vaikeuksia, hyvä pääministeri? Älä siitä retkestä sinä huolta 
kanna. Ei sinun tarvitse sitä johtaa. Sodan johtajaksi sinä 
olet liian älykäs.

PÄÄMINISTERI
Liianko älykäs?

PRINSSI
Niin, ja liian älykkäistä ei ole johtajiksi.

PÄÄMINISTERI
Niin, eipä kai?

PRINSSI
Ei, eikä liian tyhmistä.

PÄÄMINISTERI
Niin, eipä. Niin kyllä, eipä kai?

pray consider. The change in the weather at least has dealt 
with the eternal Scottish question, and even better with 
the... the Irish question. It is really all quite tremendous! 
Now there is no Irish question any more, nor is there any 
Scottish question either. And in my term of offi  ce, yes, in my 
term of offi  ce they both disappeared. 

PRINCE 
Prime Minister, stop the whole ice-breaking operation in the 
English Channel. I am going to march across the Channel 
myself. And, ladies, we shall all make the journey together. 
All four of you will come, on whose lovely hair the Prime 
Minister has shaken snowfl akes, shaken snow. You’ll all four 
set off  to Paris with me. The King goes forth to France, takes 
Parliament to Paris! 

PRIME MINISTER 
If you intend to set foot on French soil, not telling anyone 
what you mean to do, it’ll end in war! 

PRINCE 
Don’t be diffi  cult, Prime Minister. You need have no worries 
about the expedition. You will not actually have to lead it. A 
man like you has far too much intelligence. 

PRIME MINISTER 
Too much intelligence? 

PRINCE 
Yes. To lead an expedition you don’t want to be too clever. 

PRIME MINISTER 
Well, I suppose not. 

PRINCE 
No, nor to be too stupid either. 

PRIME MINISTER 
No, certainly; or rather, yes, of course. 
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PRINSSI
Ei, sillä liian tyhmä ei käsitä edes itse mitä hän sanoo ja 
tarkoittaa. Eivätkä muut taas käsitä mitä liian älykäs sanoo. 
Mutta... mutta älysi vuoksi minä teen sinusta Englannin 
pitkäaikaisimman pääministerin, minä teen sinusta 
perinnöllisen ministerin. Minut saatte valita vaikka joka 
vuosi, mutta sinun virkasi periytyy sinun pojallesi!

PÄÄMINISTERI
Hän aikoo johtaa maansa sotaan Ranskaa vastaan. Mistä 
syystä? Mistä syystä ja millä varoilla? Ei sotaa tällä tavalla 
aleta.

PRINSSI
Syitä, sinä kysyt. Tämä on ainut sota maailmassa, joka alkaa 
siksi, ettei siihen ole mitään syytä.

PÄÄMINISTERI
Hän aikoo johtaa maansa sotaan Ranskaa vastaan. Mistä 
syystä ja millä varoilla?

PRINSSI
... ja koska siihen ei ole mitään syytä, sitä ei myöskään voi 
mitenkään välttää.

PRINCE 
Yes, when a really stupid person gives orders, he doesn’t 
know what he means himself. And when a clever person 
gives orders no-one understands them. But... but because 
you are so intelligent, I mean to make you the longest 
serving Minister of England ever. I shall make you a 
hereditary Prime Minister. Re-elect me for just as short a 
time as you want to, but a ministry like yours can be handed 
on to your descendants. 

PRIME MINISTER 
You intend to lead your country into war with France? But 
why do you want to? But why do you want to? And where’s 
the money for it? You just can’t start a war like this, you know. 

PRINCE 
You ask me for reasons. This is the fi rst and only war in 
history that has ever started without a single reason. 

PRIME MINISTER 
You intend to lead your country into war with France? Why? 
And what will you do for money? 

PRINCE 
... and just because of that... because there is no reason, I 
can’t possibly avoid this war. 
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3. KOHTAUS

CAROLINE ILOINEN
� Kuulin väärin, näin unta, että prinssi otti vallan, käski 
pääministeriä, ja hallitusta, käski laivastoa: alkoi hallita!

ANNE STRIPPARI
(matkien pääministeriä)
’Se on kerrassaan mainiota!’

ANNE VARAS
Ajatella.

ANNE STRIPPARI
kaikki tykinputket.

ANNE VARAS
kaikki tykinputket kääntyilevät.

ANNE STRIPPARI
kääntyilevät ihan niinkuin hän käskee.

ANNE VARAS
Niinkuin hän, prinssi, käskee.

CAROLINE TAMMATUKKA
Saa silti luopua, saa luopua ketunmetsästyksestä. Se on 
julmaa, se on julmaa leikkiä. Kuulitteko, hän tahtoo, tahtoo 
viedä minut Ranskaan.

ANNE VARAS
Oletko sinä hereillä? Tiedätkö sinä mitä tapahtuu?

CAROLINE TAMMATUKKA
Tiedän, tiedän että prinssi tahtoi minut, hän tahtoi yksin 
minut. Sitten kun minä hallitsen kuningasta, minä hallitsen 
maata.

SCENE 3 

THE NICE CAROLINE 
� I must’ve heard wrong. I could’ve sworn the Prince 
assumed power and gave orders, orders to the Prime 
Minister, the Government, and gave the Navy orders. He’s 
begun his reign, he’s begun his reign. 

THE ANNE WHO STRIPS 
(imitating the Prime Minister) 
‘It is really all quite tremendous.’

THE ANNE WHO STEALS
Just imagine. 

THE ANNE WHO STRIPS 
All that cannon waiting...

THE ANNE WHO STEALS 
all that cannon waiting, waiting for him...

THE ANNE WHO STRIPS 
waiting for the Prince to give them his orders. 

THE ANNE WHO STEALS 
And they fi re as he commands them. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE
Still, he must give up fox-hunting. He really must give it 
up, all this fox-hunting. It’s a cruel sport, it’s a cruel sport, 
anyway. Did you hear him? He wants to... wants to take me 
with him to France. 

THE ANNE WHO STEALS 
What on earth are you talking about? Have you the least 
idea what is going on? 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
I know, I know I’m the one he really wanted, I’m what he 
really wanted. And when I have begun my reign over him, 
I’ll rule the whole of the country. 
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ANNE STRIPPARI
Oletko sinä olemassa? Mitä sinä kuvittelet että tässä nyt 
puuhataan?

CAROLINE TAMMATUKKA
Minun häitäni, tietysti! Hyvä Jumala, ette kai te kuvitelleet, 
että teillä edes alunalkaen oli mitään mahdollisuutta saada 
häntä!
(saarnan tapaan)
Te olette kuin keskiaikaisia naisia, pitkäneniä, niin että ainut 
keino huvitella niitten kanssa on sulkea silmänsä ja nukkua 
niin, että ainut keino niitten kanssa nukkua on nukkua niitten 
kanssa, nukkua nukkua silmät auki pimeässä, jutella kyntti-
löistä pidellä kädestä ja katsoa niin kohti ettei näe mitään.

Hän tahtoo, että me lähdemme Ranskaan. Me kaksi, 
kahden. On kylmä. Hän käski pukeutua lämpimästi. Teen 
hänelle mieliksi, tämän kerran.

Tervetuloa, tytöt, minun häämatkalleni! Saatte todistaa 
minun vihkiäisiäni!

CAROLINE ILOINEN
Ei olla Carolinelle pahoja, tytöt. Ei olla. Ollaan hänelle 
kilttejä, kilttejä, ollaan hänelle mieliksi, ollaan mieliksi. 
Vaikka lintua pitäisi aina heittää kivellä, kivellä, että se 
oppisi, oppisi tuntemaan ihmisen luonnon. Se on silkkaa 
julmuutta, julmuutta joka asuu meissä. Se on silkkaa 
julmuutta joka asuu meissä, ja niin monessa se asuu väärällä 
nimellä, väärällä nimellä, väärässä talossa. Ei olla pahoja 
Tammatukalle, tytöt, ei olla, ei olla.

THE ANNE WHO STRIPS 
What on earth are you on about? Why d’you think the rest of 
us are getting all this stuff  together? 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
For my wedding, obviously. Goodness gracious, I can’t 
believe that even you three could’ve been so very stupid as 
to try and imagine that he would marry one of you lot. 
(like a sermon) 
Your noses are long, like those pictures of mediaeval 
women. The only way to enjoy that sort of woman is to 
close your eyes and go to sleep. So the way to sleep with 
them turns out to be to actually sleep with them or lie with 
your eyes fully open and covered by the darkness, talk 
about the candles, stare at them steadily and hard so you 
can’t even see them any more. 

He wants me, he wants me to go to France with him, just 
us two by ourselves. It will be cold. You heard him tell us to 
dress up warmly. Well, I’ll do what he wants, just this once. 

Aren’t you glad to be with me on my grand wedding 
procession? You will share in the glory of my wedding day. 

THE NICE CAROLINE 
The poor thing. We should pity poor Caroline, should we 
not, girls? The poor thing. We should be very kind to her, 
kind and gentle to her in her sad delusion. Though it’s true 
that when you see a bird you should always throw stones 
at it, always, so that it will learn about the nature of human 
beings while it still has a chance. The nature of man is 
cruelty, pure and simple. That is all there is to it. Our nature 
is harsh and cruel, that is all there is to it. And in many of us 
our cruelty breeds in secrecy, breeds in deceit and dares not 
show itself. We should be very kind to Caroline, shouldn’t 
we, the poor thing, shouldn’t we?

1066_Booklet.indd   401066_Booklet.indd   40 17.1.2006   14:25:3817.1.2006   14:25:38



41

4. KOHTAUS
(Englannin rannikko)

OPAS
� Kantaako jää jo? Joko kantaa? Joko? Kuningas lähtee 
Ranskaan, sanotaan. Siitä on jo mustaa valkoisella, niin, 
korppi lumella musta. On silta Englannista Ranskaan lopulta 
valmis. Se tuli halvaksi. Taikka kalliiksi. Se maksoi Englannin! 
Se maksoi Englannin!

KAIKKI TYTÖT
Tulee ikävä Englantia. Lumi, pimeys ja jää syövät sen, 
niinkuin se olisi kakkua, sen rusinat, sen hedelmät, sen 
koristukset. Talot, kaiteet, kivireunukset.

ANNE STRIPPARI
Otatko täältä jotain muistoksi?

ANNE VARAS
Ei, en tahdo ottaa täältä mitään.

CAROLINE TAMMATUKKA
Kadut vielä jos et edes leikkaa hiuskiehkuraa sen otsalta.

ANNE VARAS
Ei, en tahdo mitään, en tahdo rikkoa Englantia.

CAROLINE ILOINEN
Täydellisenä se täytyy jättää sen joka sitä rakastaa.

KAIKKI TYTÖT
Se lepää kohta jääarkussa. Miten sen käy?

SCENE 4 
(The English Coast)

GUIDE 
� Is the water frozen? Will it bear him? Will it? The King 
goes forth to France, so they say. It is written down in black 
and white. Yes, black on snow is the raven. The bridge 
from England into France, it is complete at last. It didn’t 
cost much, it cost everything. The price was, (whispering) 
England. The price was England. 

ALL THE GIRLS 
We are sorry to leave our country. Now the darkness and 
snow eat it up. They eat it up like a cake, all stuck with 
raisins and with fruit and icing sugar, all the railings and the 
towers and walls. 

THE ANNE WHO STRIPS 
Are you going to take anything with you? 

THE ANNE WHO STEALS 
No, I don’t really want to take anything from here. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
Take something. You’ll regret it if you don’t take a lock of 
hair to remember. 

THE ANNE WHO STEALS 
No, I’m taking nothing. I’ve no intention of spoiling England. 

THE NICE CAROLINE 
If you love it, it’s better to leave it perfect, perfect and 
untouched. 

ALL THE GIRLS 
Buried and frozen, England will lie. How will it be? 
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OPAS
Sen silloista, rakennuksista ja hautakivistä tulee hiekkaa, 
hienoa, tasaista kuin yhteen sekoitettu musta pippuri ja 
suola!

KAIKKI TYTÖT
Se oli paikka nimeltä Englanti. Se tuli ajaksi entiseksi. 
Muistan sen, muistelematta. Jätän sen ehjäksi. Muistan sen, 
muistelematta. Jätän sen ehjäksi.

FROISSART
Ensin lähti jään yli Ranskaa kohti ohut ja harva jono miehiä, 
niinkuin kurkia, suuria lintuja prinssin perässä. Ja kun tämä 
lintujen harva ohut pitkä jono saavutti rannikon siellä, lähti 
Englannin rannikolta paljon väkeä, käskemättä. Prinssi oli 
sitä mieltä että se joka ei tahdo seurata häntä saa hyvin 
jäädä jään alamaiseksi.

Pääministeri oli vannonut, ettei hän koskaan astu Englannin 
maaperältä pois. Prinssi lohdutti häntä sanomalla, että 
Englannin alue aina laajenee sille kohtaa jossa hänen 
ison jalkansa varjo kulkee maan ylitse. Niin että hän 
tosiasiallisesti aina astuu Englannin maata, eikä pääse siitä 
irti, kulkemalla.

Näin tapahtui tämä lähtö Englannista ja Pitkän Marssin 
alku. Pitkällä Marssilla, hevosten selässä prinssistä ja 
pääministeristä tuli hyvät ystävät, sillä tavalla ystävät, että 
pääministeristä tuli prinssin ystävä, prinssistä pääministerin 
kuningas. Mutta mitä pääministeri asemassa hävisi, sen hän 
virkansa pysyvyydessä voitti. Ja prinssistä tuli kuningas, 
lopuksi iäksensä.

GUIDE 
The great buildings, every bridge and tower and even 
gravestones will be sand at last, fi ne as builder’s sand, 
as fi ne and smooth as grains of salt and pepper mixed 
together. 

ALL THE GIRLS 
They call it England, but it is buried now. I don’t need 
anything to remind me... I shall go, leaving it untouched, not 
taking anything. I shall go, leaving it untouched, not taking 
anything. 

FROISSART 
First a thin, straggling line of men set off  over the ice 
towards France, like cranes, like great birds following the 
Prince. And when the thin, straggling long line of men had 
got across to the other side, many other people set off  from 
the English coast, without needing to be told. The Prince felt 
that anyone who didn’t want to follow him might as well 
stay a subject of the ice. 
The Prime Minister had sworn that he would never leave 
English soil. The Prince comforted him, saying that English 
territory always extended to the spot where the shadow of 
his big boot crossed the land. So that in actual fact he was 
always treading on English soil, and couldn’t get away from 
it by travelling. 
So it was that the departure from England happened, 
and the start of the Long March. During the Long March, 
on horseback, the Prince and the Prime Minister became 
good friends, good friends inasmuch as the Prime Minister 
became the Prince’s friend, the Prince became the Prime 
Minister’s King. But what the Prime Minister lost in 
authority, he gained in the permanency of his offi  ce. And 
the Prince became King, for the rest of his life. 
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II NÄYTÖS

5. KOHTAUS
(Ranskan rannikko)

CAROLINE TAMMATUKKA
� Tämä on Ranska. Carolinen häät, minun hääni! Ilta ja 
yö. Näin unta, että synkkä mies mittaa joen syvyyttä, se oli 
jäässä, mittaa sauvalla jään paksuutta. Se oli vain unta. Saa 
luopua ketunmetsästyksestä, julmasta leikistä saa prinssi 
luopua. Tahdon kukkia. Kukkivia oksia. Puutarha tämä. Niin 
ovat hänelle patsaita kaikki, kaikki toiset, te kaikki, patsaita, 
kiveä, minä en, eivät minun hiukseni. Jokainen niistä on 
viiva, tussilla vedetty kohdallensa.

NAISKUORO
Hänen hiuksensa, kuin suru, niin pitkät hiukset. Kuninkaan 
täytyy pitää hänestä, täytyy täytyy sen takia, sen takia että 
hän on hulluna hevosiin.

CAROLINE TAMMATUKKA
En tiedä, missä hän viipyy, prinssi. Tahdon kukkia. Kukkivia 
oksia. Puutarha tämä.

(Tässä näytetään toisaalla, että kuningas vihitään 
saksalaisen prinsessan kanssa.)

CAROLINE TAMMATUKKA
Puutarha tämä.

ANNE STRIPPARI
Voi, Caroline! Sinä saat hänet.

ACT II 

SCENE 5 
(The French Coast)

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
� Caroline’s wedding – here we are in France – for my 
wedding! My wedding night. I dreamt that a strange 
old man was tapping on the water when it was frozen. 
With a pole he tried how thick the ice was. But I was only 
dreaming... The Prince must be made to give up fox-
hunting; I’ll make him give up these cruel games of his. 
I want masses of fl owers, trees with branches covered in 
fl owers, just like this garden. They are no better than statues 
to him, lumps of marble like statues, that’s all the others are, 
but not me, not me with my lovely hair. Every single strand 
of my hair is like the fi nest line that a pen can draw. 

FEMALE CHORUS 
See how long her hair, like sorrow, how long it is. Oh, but 
surely the King must be besotted by this one, must be, he 
must like her, because he has always been besotted by horses. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
Can’t imagine what can be keeping the Prince. I want 
masses of fl owers, trees with branches covered in fl owers, 
just like this garden.
 
(At this point it is shown elsewhere that the King is getting 
married to a German Princess.) 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE
Just like this garden.

THE ANNE WHO STRIPS 
Darling Caroline! You are the one who’s got him.
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CAROLINE ILOINEN
Voi, Caroline! Saat ratsastaa hänen vierellään.

ANNE VARAS
Voi, Caroline! Saat, sinä saat nukkua hänen vieressään.

ANNE VARAS
CAROLINE ILOINEN
ANNE STRIPPARI
Voi, Caroline! Me pitelemme peittoa, kun kuningas tulee ja 
te menette peiton alle. Voi, Caroline! Me pitelemme peittoa, 
todistajina tämän liiton täyttymykselle.

NAISKUORO
Varo, varo morsian varo! Kun hän sanoo sinua hyväksi, 
sokeriseksi, makeaksi, hänen reitensä ovat sokerisakset, 
rautaa. Varo, varo morsian varo! Ne äkkiä iskevät sinun 
ympärillesi ja silloin olet pyyntiraudoissa, naaraskettu. 
Mutta mene, mene morsian mene! Ei hän ole sinua 
vähemmin ansassa, ei sokerin tahto ole raudan tahtoa 
vähempi.

NAISKUORO
ANNE VARAS
CAROLINE ILOINEN
ANNE STRIPPARI
Voi, Caroline! Niin kauan kuin hevosta valjastetaan naista 
riisutaan, yhtä kauan. Ei yhtään kauempaa, Caroline.

THE NICE CAROLINE 
Darling Caroline! You are the one who’ll ride with him. 

THE ANNE WHO STEALS 
Darling Caroline! You! It is you who will sleep by his 
Majesty’s side. 

THE ANNE WHO STEALS 
THE NICE CAROLINE 
THE ANNE WHO STRIPS 
Darling Caroline! We’ll hold the covers over you, and the 
Prince’ll then come to you, and creep under the blankets 
with you. Darling Caroline! We’ll hold the covers over you. 
We shall witness the consummation of this union. 

FEMALE CHORUS 
Careful! For a bride must be careful! When he murmurs that 
you’re delicious and sweeter than sugar, then his thighs will 
turn to strong pincers that’ll pick up the sugar. Careful! Careful! 
For a bride must be careful! As if they were jaws of a trap his 
thighs will close around you, suddenly, and like a fox you are 
trapped between them. Then you conquer, then the bride will 
have conquered, for then will the jaws of the trap close round 
him as well, for sugar can trap a man as well as the strongest 
iron can. 

FEMALE CHORUS 
THE ANNE WHO STEALS
THE NICE CAROLINE
THE ANNE WHO STRIPS
Darling Caroline! In the time that it takes you to harness a 
horse, you can strip a girl, strip her naked. The same amount 
of time, Caroline.
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6. KOHTAUS

FROISSART
� Englannin ja Ranskan yhdisti nyt hirvittävä jäinen 
silta, sitkeä ja joustava kuin hirttoköysi. Se hirtti Englannin 
kunnes siitä lähti henki. Bretagnen ja Normandian tuulisilla 
niityillä ja pelloilla viljeltiin heinää, ohraa ja perunaa. Jostain 
ilmaantui majavia, jotka patosivat kaiken kesää sulavasta 
lumesta virtaavia puroja, maa soistui ja tiet katkesivat.

Silloin valjastettiin pari hevosta autojen eteen, sitten 
purettiin turha moottori, ja samalla kun pyörät suurenivat, 
tulivat kapeiksi ja raudoitettiin, kehittyi autosta nopea, 
käyttökelpoinen ja huokea ajopeli.

Mitä tässä lukee, Bretagnen koivun kylkeen kiinnitetyssä 
ilmoituksessa? ’Eläinten hoitaja saa paikan’ Eläintenhoitaja 
siis. Minkä ihmeen eläinten? Apinan ja korpin. Ahaa! Hyvä.

No niin. Siis: tämä kaikki tapahtui sen jälkeen kun oli 
noustu maihin rannikolla ja päästy käsiksi sisämaahan. 
Pariisissa odotti Ranskan kuningas ja sotaväki poltti seutua 
vähän, niin että suotuisassa tuulessa savu ja noki meni 
Pariisiin kuninkaan silmiin ja nenään. Oli selvää, ettei tämä 
lopulta muuta toivonut kuin saada nähdä englantilaisten 
silmänvalkuaiset, hintaan mihin hyvänsä.

PÄÄMINISTERI
Osunko oikeaan, että huomisen yöpymispaikkamme nimi 
on Neufchâtel?

KUNINGAS
Sinä olet jo niin kauan ratsastanut minun takanani, että 
osaat jo lukea ajatuksia.

PÄÄMINISTERI
Ei se ole vaikeaa, kun sinä kuljet sen vanhan kuningas 
Edwardin reittiä. Kuusisataa vuotta sitten hän oli tässä, sinä 
nyt. Ranskalaiset osaavat varoa. Polttavat sillat edestäsi.

SCENE 6

FROISSART 
� By this time England and France were joined together by 
a terrible bridge of ice, tough and elastic like a hangman’s 
rope. It hanged England till she was dead. On the windswept 
meadows and fi elds of Brittany and Normandy, they were 
growing hay, barley and potatoes. Beavers appeared from 
nowhere; all through the summer they kept building dams 
across streams swollen by melting snow – so the earth 
became marshy and the roads were blocked. 

Then people harnessed their cars up to horses, and took the 
engines out, and when they’d replaced the wheels by bigger 
ones with iron tyres, the motor car developed into a vehicle 
that was fast, versatile, and cheap. 

What does it say here, on a notice fi xed to the trunk of a 
Brittany birch? ‘Wanted: an animal minder.’ An animal minder? 
What on earth for? A monkey and a raven. Aha! Good.

Very well. So: all this took place after the English army had 
landed on the coast and taken up positions inland. The King 
of France was waiting in Paris, and since the English soldiery 
burned the land here and there, convenient wind carried the 
smoke and soot to Paris into the King’s very eyes and nose. 
Really, in the end all he wanted was to see the whites of the 
Englishmen’s eyes, at whatever cost. 

PRIME MINISTER 
Would it be right to say that the name of the place we are 
stopping at next will be Neufchâtel? 

KING 
You’ve been riding behind me through so many weary miles 
now, you know just what I’m thinking, without me saying. 

PRIME MINISTER 
Not terribly diffi  cult, once I’d worked out that we’re on the very 
same route that King Edward took. Six hundred years ago he 
travelled along here, now it’s you. The French have probably 
worked it out as well. They’re sure to burn the bridges. 
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KUNINGAS
Ei se ollut hänen reittinsä, Edwardin, vaan hevosten, teitten, 
kahlaamoitten ja ruohon reitti. Kysyn tietä hevosilta, en 
kartalta. Enkä sinulta.

PÄÄMINISTERI
Minulla ei ole oikein mitään virkaa. Minä tahdon vetäytyä 
yksityiselämään, kirjoittaa muistelmani... älä naura. Tällaista 
seikkailupolitiikkaa, että nyt Ranskaan. Sitä minä en 
hyväksy! Ja tämä Euroopan kesä, se on tullut hulluksi. Ensin 
tulivat hinnat hulluiksi, mahdotonta, minä sanoin kun kaikki 
hinnat hyppäsivät ylös kuin heinäsirkkaparvi. Se ei käy! Se 
on vastoin minun palkkapolitiikkaani. Minä pidin kuule aina 
työntekijöitten puolta, niin ettei heillä lopulta ollut pöydän 
toisella puolella ketään, vastassa neuvottelemassa. Mutta 
yhtään miestä ei kuule erotettu, ei edes autoteollisuudesta, 
vaikka se jo vuosia oli tehnyt pelkkiä taskulampunkuoria. 
Ja se sinun avioliittosi sen... saksalaisen prinsessan kanssa 
ja – ja nyt kuningatar, vaimosi, pantattuna! Eikö ole häpeä, 
että sinä olet näin velassa. Aina on tosin ollut helppoa 
selittää parlamentille, miten halpa tämä sota on: että sitä 
käydään kuninkaan varoilla, huomatkaa, hyvät herrat, 
kuninkaan omilla varoilla, sillä rahoittaakseen sodan hän 
ensin panttasi kruununsa, sitten vaimonsa. On se häpeä 
että sinä olet näin velassa! Ja kun sinä kuljet sen vanhan 
kuningas Edwardin reittiä, se vie meidät lopulta Crécy’hin, ja 
sota kestää sata vuotta!

KUNINGAS
Tiedätkö sinä mikä on omituisin, kummallisin elukka, kuka 
on milloinkaan kulkenut tämän metsän lävitse?

KING
I don’t care whose route you say it is, it’s just the obvious 
route for foraging and for rivers and fords and so on. It’s the 
way the horses want to go, not the map readers; no, nor you, 
come to that. 

PRIME MINISTER 
I really don’t know what use I am here, really. I should 
much prefer to retire into private life, and start to write my 
memoirs... please don’t laugh. This whole imperialist way of 
thinking, planning invasions, I’m afraid I can’t approve. The 
whole of Europe this summer has been behaving crazily. All 
the prices have been rising crazily, though I forbade it. Still 
the prices went on rising crazily into the air, swarming up 
like locusts. It won’t do! It completely contradicts my whole 
incomes policy. I was always for the workers, I always would 
defend them, so they always got what they wanted. In the 
end there was really no-one who could negotiate against 
them. But you know, not one man was ever made redundant, 
not one, no, not even in the motor industry, even though 
for years now it has turned out nothing but useless patent 
torch-cases. And then all that business of your marrying 
that... that German princess of yours – and – and now her 
Royal Highness, your wife, you have pawned her. Are you 
not ashamed of it? Not ashamed of being so much in debt? 
I admit it is easy, it always has been. It’s easy to explain 
to Parliament how very cheap this war will be. It is being 
subsidized from the King’s own private purse. You hear that, 
Honourable Members? From the King’s own personal private 
purse. To be sure that he could raise enough money, fi rst his 
crown got pawned, then his wife followed. Yes, you should be 
ashamed to fi nd yourself so very deep in debt. And if we ride 
onward, go all the way down the road that King Edward took, 
before we know where we are, we’ll be in Crécy, and start 
another Hundred Years’ War. 

KING 
Can you give a name to the most peculiar, the oddest and 
most curious creature that has ever made its way through 
the tangle of forest trees? 
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PÄÄMINISTERI
Tarkoitatko sinä minua, tätä minun omituista, perinnöllistä 
virkaani?

KUNINGAS
Se kumma eläin, se metsän elukka on liittolaisten armeija. 
Sen käy aina huonosti:

PÄÄMINISTERI
Kun sota käy hyvin,

KUNINGAS
sen suuri liittolainen syö sen.

PÄÄMINISTERI
Jos sota käy huonosti,

KUNINGAS
niin sen vihollinen syö sen.

KUNINGAS
PÄÄMINISTERI
Saa se sentään, liittolainen, itse valita viininsä, tätä 
juhla-ateriaa varten jossa se itse on paistina. Saa se valita 
kahdesta viinistä, omaa verta omasta saappaasta, oikean 
taikka vasemman jalan saappaasta. Kahdesta saapi valita.

OPAS
Tietä Böömin kuninkaalle, leveää tietä, matalaa kahlaamoa, 
lempeää vettä. Tietä Böömin kuninkaalle, Ranskan 
liittolaiselle.

FROISSART
Minne sinä olet matkalla, Böömin sokea kuningas? Varo 
jokea, vesi on korkealla Somme-joessa. Minne olet matkalla, 
vanha kuningas?

PRIME MINISTER 
Is your Highness meaning me at all? Are you calling me 
peculiar, because my job is hereditary? 

KING 
That peculiar, that most curious creature, is an army made 
of allied forces. Always blundering to destruction. 

PRIME MINISTER 
When the war goes for them, 

KING 
they are devoured by the main force. 

PRIME MINISTER 
When the war goes against them, 

KING 
they are devoured by the enemy. 

KING 
PRIME MINISTER 
But the army of an ally has a possible choice at least. It can 
choose the wine for the great banquet, that fi nal banquet where 
it is roasted; it can choose the wine, yes, it has two to choose 
from; from its own blood out of its own boots, from the left, or, 
if it prefers, from the right boot, can choose blood out of either 
boot. 

GUIDE 
Make way for the King of Bohemia, make the way wider, 
make the water calmer, make the ford shallow. Make way 
there for the King of Bohemia. Make a way for France’s ally. 

FROISSART 
Where are you going, blind King of Bohemia? Beware of 
the stream; the water is high in the Somme. Where are you 
going, old King?
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OPAS
Crécy’hin, kiireellä, hän tahtoo olla ajoissa paikalla kun 
taistelu alkaa. Hän on Ranskan ainut liittolainen, ei ole 
muita.

FROISSART
Genovalaiset jousimiehet, Ranskan kuninkaan maksamat, 
maailman parasta palkkaväkeä, rahalla maksettua, kallista!

GENOVALAISET JOUSIMIEHET (MIESKUORO)
Ei, ei, ei, ja vielä kerran ei,
ei, ei, ei, ja vielä kerran ei,
ei elämä aina hymyile taikka naura,
ei elämä aina hymyile taikka naura.
Ei, ei, ei, ja vielä kerran ei,
ei iloisen naisen rinnat,
ei iloisten naisten rinnat
ole yhtään yhtä iloiset,
ei tyhmän naisen rinnat,
ei tyhmien naisten rinnat
ole yhtään yhtä tyhmät,
ei, ei yhtään yhtä tyhmät,
ei yhtä iloiset.
(marssivat pois)
Ei elämä aina hymyile taikka naura.

GUIDE
To Crécy he is hurrying. He wants to get to the place in time 
for the start of the battle. He it is who is France’s only ally, 
there are no others.

FROISSART 
The Genoese crossbowmen, paid by the King of France, 
the best mercenaries in the world, paid with real money, 
expensive! 

GENOESE CROSSBOWMEN (MALE CHORUS) 
No, no, no, it only goes to show. 
No, no, no, it only goes to show. 
You can’t be sure of always having it easy. 
You can’t be sure of always having it easy. 
No, no, no, it only goes to show. 
A woman you think is easy, 
The women you think are easy, 
May be hard to get into your bed. 
The woman who is stupid, 
The women you think are stupid, 
May be not so very stupid, 
When she knows what you are asking, 
She’ll start to use her head. 
You can’t be sure of always having it easy. 
(marching off  backstage) 
You can’t be sure of always having it easy. 
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7. KOHTAUS
(Crécyn taistelu. Kuningas tähystää ylhäällä tuulimyllyssä. 
Pääministeri alhaalla Parlamentin, tykin, luona.)

PÄÄMINISTERI
� Joko alkoi, kerro kuningas.

KUNINGAS
Jo alkoi; huonosti.

PÄÄMINISTERI
Älä sano, etkö kuule; jalkaväkesi hyökkää. Helähti teräs, 
natisi nahka, jalkaväkesi juoksee, nopsin jaloin, nivelet 
naristen. Hyvä.

KUNINGAS
Niin, se juoksee, pakenee, älä kirjoita siitä!

PÄÄMINISTERI
Ei, en tahdo kirjoittaa, en tahdo kuulla, suljen korvat, 
käsilläni, rukoilen, polvillani.

KUNINGAS
Kirjoita, kirjoita, pääministeri, jalkaväkeni pakeni, totta, 
vihollinen säikähti, tätä... tätä kiertoliikettä. Se marssii 
kehää, hyökkää, pakenee, on eksyksissä, se tulee kummulle. 
Nyt sen edessä ovat genovalaiset jousimiehet, polvi maassa, 
käskyä odottaen.

PÄÄMINISTERI
Minä näen sen, genovalaisten viirin!

FROISSART
Tätä Crécyn taistelua on hieman vaikea selostaa, koska 
mukana olleet miehet ovat kaikki jäävejä. Yhtä kaikki, nyt 
Ranskan kuningas ymmärsi kiertäneensä kehää ja tulleensa 
takaisin paikalle jossa nämä genovalaiset hanhet olivat 

SCENE 7 
(The Battle of Crécy. The King is up in the windmill, 
keeping a lookout. The Prime Minister is down by the 
cannon Parliament.) 

PRIME MINISTER 
� What is happening? Have they all started? 

KING 
They’ve started; but badly. 

PRIME MINISTER 
Don’t say that, Sir. Can’t you hear them? Infantry is 
attacking. I can hear clanging, creaking of harness, hear the 
infantry running, running quickly, hear their joints creaking. 
That’s fi ne. 

KING 
Yes, they’re running, running away. You needn’t put that 
down. 

PRIME MINISTER 
No, I won’t write anything. I won’t listen either. I shall kneel 
down, put my hands over my ears, and pray. 

KING 
No, write this down, write this down, Prime Minister. 
True enough, my infantry... retreated, but the enemy are 
frightened by this... by this tactical withdrawal. It goes 
round in circles, attacks, then retreats, loses its way, comes 
to a little hill where it comes slap up against the Genoese 
crossbowmen, all poised on one knee, waiting for orders. 

PRIME MINISTER 
I can see it, the Genoese banner! 

FROISSART 
This battle of Crécy is a little diffi  cult to describe, because 
the people who were actually there are not eligible as 
witnesses. All the same, at this point the King of France 
realized he’d gone round in a circle and come back to where 
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istuneet koko ajan. Hän antoi heille määräyksen hyökätä 
vihollista vastaan. Genovalaiset päästivät ensin kauhean 
huudon ja ryhtyivät sitten taisteluun. Englantilaisia se 
nauratti ja he ampuivat yhden niistä suurista nuolikuuroista 
joita ei unohda se joka on ollut mukana. Nuolet iskivät 
kuin rakeet vasten tiilikattoa, joka, kauan kestettyään, ja 
vaikka vielä eilen sen omistaja vakuutti sen kestävän toiset 
tuhannen vuotta, nyt äkkiä romahtaa kun raekuuro sattuu 
siihen. Kun kuningas näki että englantilaisia nauratti hän 
raivostui ja huusi että genovalaiset pois sieltä! Iskekää 
ne maahan! Niistä on liikaa huvia nyt kun niistä pitäisi 
olla harmia! Näin tehtiin ja siinä ranskalaisia auttoivat 
englantilaiset. Kun näin genovalaisista oli tehty selvä saattoi 
itse taistelu alkaa.

KUNINGAS
Oi se on kuule hieno näky kun Ranskan armeija hyökkää nyt 
ihan tosissaan.

PÄÄMINISTERI
Onko tämä niitten jo kuudes yritys?

KUNINGAS
Niitä tulee peräkkäin kuin aaltoja rantakiviin. Niinkuin 
joskus suuret aallot ryntäävät rantakivien ylitse ja kaatavat 
myrskyssä taipuvat puut, niin sitä luulisi, että joku näistä 
raivoisista ritareista pääsisi käsiksi minun englantilaisiini, 
mutta eipäs!

PÄÄMINISTERI
Ei pääse aalto ylös merestä vaan kuolee, kuolee.

KUNINGAS
Älä helvetissä tähtäile sillä tykillä! Laukeaa vielä ja halkeaa, 
kallis kapine.

these Genoese geese had been sitting all the time, So he 
gave them the order to attack. The Genoese let out their 
terrible war cry and then joined battle. The English thought 
the whole thing extremely funny, and they loosed one 
of those great clouds of arrows that you’d never forget if 
you’d been there. Imagine a tiled roof. It’s stood for a long 
time, and the owner swore only yesterday it’d hold for 
another thousand years. A hailstorm hits it – it collapses 
immediately. That’s what the arrows were like. When the 
French King saw that the English were laughing, he fl ew 
into a rage and roared that the Genoese must get out of the 
way. Strike them down! They’re creating amusement when 
they should be creating havoc! So they did, and the English 
helped them do it. And once the Genoese had been dealt 
with, the battle itself could begin. 

KING 
Oh, it is glorious, glorious, seeing the whole French army at 
once, and really attacking us. 

PRIME MINISTER 
That makes the sixth attempt at it, doesn’t it?

KING
One after another like waves that beat the cliff s, like the way 
the ocean breakers will sometimes join with the howling 
of the gale to crash over boulders and trees, so you might 
almost think that the fury of these desperate French knights 
might overwhelm my brave English infantry; but they 
cannot. 

PRIME MINISTER 
Breakers no sooner arise than they’re falling, falling. 

KING 
Now for heaven’s sake, watch what you’re doing with that 
thing. The whole thing might blow up, and it costs money. 
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PÄÄMINISTERI
Mutta niilläkin on tykki!

KUNINGAS
Ja niillä on ruutia! Älä säikähdä jos kuuluu hirveä ääni. 
Minusta tuntuu että ne lataavat jo. Ja ne tietävät että 
täällä istuu Englannin aivot, sen aivot, sen tärkein osa, sen 
pääministeri!
(suuri, suuri pamaus ja/tai leimaus)

CAROLINE ILOINEN
Hirvittävän,

CAROLINE TAMMATUKKA
kiduttavan,

ANNE VARAS
kauan kesti,

ANNE STRIPPARI
ennenkuin laukaus tuli.

CAROLINE ILOINEN
Hitaita miehiä,

CAROLINE TAMMATUKKA
ranskalaiset.

KAIKKI TYTÖT
Ei olisi hauska joutua heidän käsiinsä.

NAISKUORO 
Katsokaa, ranskalaisten tykki, se halkesi, ranskalaisten tykki.

NAISKUORO JA KAIKKI TYTÖT
Se halkesi, koko tykki, se halkesi!

(vielä suurempi pamaus ja/tai leimaus, joka lähtee 
pääministerin ampumasta Parlamentista, kohti
ranskalaisia)

PRIME MINISTER 
But they have cannon too. 

KING 
Yes, and gunpowder. Don’t be frightened if you hear a 
terrible roaring. They must already be loading it. And they 
know that here we have the brain of England itself. The 
brain, the nervecentre – its Prime Minister!
(a loud bang and/or fl ash) 

THE NICE CAROLINE 
Terribly long... 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE
Agonizing...

THE ANNE WHO STEALS 
It was frightful... 

THE ANNE WHO STRIPS 
Was the pause before it went off . 

THE NICE CAROLINE 
They take their time, the French. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
Do things slowly... 

ALL THE GIRLS
It would not be pleasant were we to fall a prey to them. 

FEMALE CHORUS 
Look at that! Look at France’s cannon; it all exploded. 

FEMALE CHORUS AND ALL THE GIRLS 
Look at France’s cannon; it all exploded. 
 
(An even greater bang and/or fl ash as the Prime Minister 
fi res Parliament towards the French.) 
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8. KOHTAUS

OPAS
	 Tietä Böömin kuninkaalle, kuolleelle. Hän etsi 
kuolemaansa, eikä ollut löytää sitä, sokea! Tietä Böömin 
kuninkaalle, hän tahtoo Pariisiin, joen ylitse, Pariisiin, pieniä 
kaloja syömään.

GENOVALAISET JOUSIMIEHET
Niin mekin! Niin mekin! Pariisiin! Pariisiin!

OPAS
Kuolema etsi genovalaisia ja se löysi heidät!

KUNINGAS
PÄÄMINISTERI
Saa se sentään, se liittolainen, itse valita viininsä, tätä juhla-
ateriaa varten, omaa verta, omasta saappaasta. Oikean 
taikka vasemman jalan saappaasta.

GENOVALAISET JOUSIMIEHET
Pariisi on suuri naaraspaikka. Siellä se on, joen kahta puolta 
korkea neitsyt, korkea neitsyt joka jalat harallaan katsoo, 
miten joki alhaalla virtaa, jalkojen välissä, jalkojen välissä.

ENGLANTILAINEN JOUSIMIES
(tuo vangin, haavoittuneen ranskalaisen)
Hei, te naiset, toin teille elätin. Se kasvaa korkoa, lunnaita. 
Putosi puusta! Teidän majesteettinne, se löytyi kentältä, 
otin sen vangiksi. Naiset, herätkää, te vain nukutte, tyhmät! 
Avaa kukkarosi, varas! Revi vaatteitasi, vaatteidenvähentäjä! 
Sido sen haavat, Tammatukka. Hymyile sille, sinä Iloinen. 
Imetä sitä, synnyttäjä. Se tarvitsee lämmintä maitoa. Täyttä 
palvelua! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Älä vain sinä 
puhu sille sinun ranskaasi, hymyile sille, sinun hymyäsi. 
Merci beaucoup!

SCENE 8 

GUIDE
	 Way there for the King of Bohemia, for the late King. He 
searched about for death, but nearly didn’t fi nd it because 
he’s blind. Make way there for the King of Bohemia; he 
wants to go to Paris, cross the river to go to Paris, to feed on 
delicate little fi shes. 

GENOESE CROSSBOWMEN 
So do we, then. Off  to Paris. Paris next. Paris next. 

GUIDE 
Death looked around for the Genoese; in the end it found 
them. 

KING
PRIME MINISTER 
But the army of an ally has a possible choice before it. It can 
choose the wine for the fi nal feast 
from its own blood, out of its own boots: from the left, or if 
it prefers, from the right boot. 

GENOESE CROSSBOWMEN 
Paris is a whore whose legs are open. See how she looks as she 
proudly straddles over the river, straddling proudly, gazing, as 
the river fl ows onward, always gazing, sees how the river fl ows 
between those tall legs, fl ows between those tall legs. 

ENGLISH ARCHER 
(brings a prisoner, a wounded Frenchman) 
Hey, you women, look at the pet I’ve found. It might be 
valuable, worth a bit. Fell from a tree, he did. I found him, 
your Majesty, upon the battlefi eld; I took him prisoner. 
Looks like they’re all asleep. Why don’t you wake up, you 
women? Open that bag of yours, thief! Tear off  all your 
clothes, tear them all off , stripper! Bind up his wounds with 
your mane of hair. Gather all your sweetness up and smile 
for him. You who bear children, give him milk to drink. 
He needs your milk, he needs your breastfeeding, all your 
services. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Do not try out 
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PÄÄMINISTERI
Tämän voiton johdosta tahdomme, Parlamentti ja minä, 
onnitella. Nyt tässä suunnitelmassa alkaa näkyä järki. 
Suoraan Pariisiin, ja siellä ollaan talvi. Se on kerrassaan 
mainiota! Tämä saa nimekseen ’Talveksi-Pariisiin-hyökkäys’.

KUNINGAS
Niin, kyllä. Niin, aina. Pariisia kohti. Pariisiin. Mutta pohjoisen 
kautta. Me marssimme kohti maailman vahvinta linnoitusta, 
Calais’ta kohti!

CD 2
III NÄYTÖS

� Preludi

9. KOHTAUS
(Leiri Calais’n edustalla. Piiritys on käynnissä.)

FROISSART
� Hyvissä ajoin ennen talven tuloa saavuttiin Calais’n 
edustalle, ja se saarrettiin. Piiritys alkoi. Jumala, joka katsoi 
tätä kaikkea ylhäältä päin, linnunsilmillänsä, saattoi miettiä 
että oli tekeillä jättiläismäinen muurahaispesä, jota varten 
liikkui maassa tulisella kiireellä hitaita härkien vetämiä
aineksia, hirsiä, oksia ja olkia. Leiri valmistui, ja talvi tuli. Eräs 
mies, englantilainen jousimies, alkoi miettiä, mietti ja mietti, 
kunnes häneltä irtosi selkänahka.

your French on this one, don’t waste time talking, all he 
needs is smiling, only smile, smile for him. Merci beaucoup! 

PRIME MINISTER 
On this glorious victory, both of us, Parliament and myself, 
wish to congratulate you. Now for the fi rst time, this whole 
campaign begins to make sense to me. Off  to Paris now, 
and stay there for the winter. Yes, the whole thing is quite 
tremendous! This will be known as ‘Operation Winter in 
Paris’. 

KING 
Well, nearly. Well, almost. We will go to Paris. We will go, but 
we’re not going this way. We’re marching towards the north 
and the world’s strongest fortress. We’re off  to Calais! 

CD 2
ACT III

� Prelude

SCENE 9 
(Encampment outside Calais in the autumn. The siege has 
begun.) 

FROISSART 
� Well before the onset of winter, the English army arrived 
outside Calais, and the siege began. God, who was watching 
all this from above with his bird’s eyes, might have thought 
the army were constructing a vast ant-heap, and that that 
was why things were being dragged about in a tearing 
hurry by slow oxen – logs, branches and bales of straw. The 
camp was got ready, and winter closed in. One man, an 
English archer, began to think. He thought and thought, 
until he lost the skin off  his back. 
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ENGLANTILAINEN JOUSIMIES
Minä tahdon, tahdon lähteä tästä joukosta, mennä tieheni, 
niin, ja lähteä talveksi Pariisiin.

KUNINGAS
Sinä tahdot! Ja tahdotko sinä vapautuskirjasi oikein 
kirjallisesti?

ENGL. JOUSIMIES
Minä tahdon!

KUNINGAS 
Sinä tahdot! Sinä tahdot!
Anna sitten jousesi minulle, sinä et sitä enää tarvitse, minä 
tarvitsen. Jousi tänne! Sen ympärille kierretään, nyljetään 
sinun selkänahkasi, sille pergamentille kirjoitetaan sinun 
vapautuskirjasi. Jousi tänne! Musiikkia!

ENGL. JOUSIMIES
Minä en tahdo! Minä en tahdo! Minä en tahdo lähteä 
yksin Pariisiin! Minä tahdon marssia mukana! Minä tahdon 
jouseni takaisin.

KUNINGAS
Sinä tahdot! Taas! Se maksaa.

ENGL. JOUSIMIES
Minä tahdon! Maksan mitä tahansa!

KUNINGAS
Se maksaa sinulle sinun korvasi! Sinä saat maksaa siihen 
rahastoon johon kootaan jäseniä, varalle: yksi pari korvia! 
Sinä tahdot! Jos hän peruu ottakaa häneltä kieli joka tahtoo 
perua! Hän tahtoo kuulla musiikkia, ettei kuulisi huutoansa. 
Että ihminen osaa olla julma itsellensä, vihata itseänsä, 
rakastaa musiikkia.

ENGLISH ARCHER 
That’s what I want, what I want is to leave all this behind, 
get away at once, now, and get to Paris for winter at least. 

KING 
That’s what you want? You wouldn’t be wanting your formal 
discharge, would you, drawn up in writing? 

ENGLISH ARCHER 
That’s what I want. 

KING 
That’s what you want? That’s what you want? Very well, 
then, give me your longbow. You will hardly require it now, 
will you? I can use it though. Give it me, then. We’ll fl ay the 
skin off  your back, fl ay the skin off  and roll it round this bow. 
And only on that parchment shall I write out your discharge. 
Give that bow here. Music there! 

ENGLISH ARCHER 
That is not what I want! That’s not what I want! I never wanted 
to go to Paris by myself! What I want is to march with the 
army now. What I want even more is my longbow back. 

KING
That’s what you want, is it? Well. It’ll cost you. 

ENGLISH ARCHER 
That’s what I want, even if it is expensive. 

KING 
It will cost you both your ears, my friend! This will be your 
contribution to army stores of spare parts, bodily parts: one 
pair of ears, my friend! What you want, indeed! If he starts 
to try and go back on it, tear out that backsliding tongue 
of his! He needs to hear some music as well, though, so he 
can’t hear himself screaming. How hard a man can be, how 
cruel to his own self, how he can hate himself, how he can 
fi nd in himself a love of music. 
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10. KOHTAUS

CAROLINE TAMMATUKKA
� Jos sinulla olisi pitkä tukka, pitkä, pitkä tukka. Antaisit 
tukkasi kasvaa ylitse korvien, ylitse selän, nahattoman, 
verisen.

ENGL. JOUSIMIES
Se meni, se nahka, selkänahka, edeltä Pariisiin, odottaa 
minua siellä. Tule!

CAROLINE TAMMATUKKA
Ei, älä, en tahdo sinua. Minä en tahdo sinua. Tyhjässä 
pimeässä, korvat tulevat ensin, nenä niitten välissä, ei, en 
tahdo sinua, en välitä.

ENGL. JOUSIMIES
Mutta kuu ei anna sinun nukkua, kuu on liitossa kellojen 
kanssa, ne näyttävät väärää aikaa. Ne herättävät sinut, kuu 
käskee niitä. Kellon kaksi sormea, ne osoittavat sinua, ne 
repivät sinut rikki, sinut, sinun ruumiisi ja sinun mielesi.

CAROLINE TAMMATUKKA
Katso, Parlamentti on ladattu! Pääministeri taas tähtää 
sillä. Se ampuu kuuta, se säikyttää hevoset, se ampuu 
kuuta, kellotornin ohitse, kellotornin lävitse! Ihan kohta. Se 
teloittaa kellon, kaksisormisen, joka tahtoo repiä minut rikki, 
minun ruumiini, minun mieleni.

SCENE 10 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
� How much better for you if you’d hair like mine, long 
hair, long and fl owing. You ought to let your hair grow so it 
covers up your ears, covers up your skinless back, covers up 
your bloody back. 

ENGLISH ARCHER 
It got there, my skin, the skin off  my back, went off  to Paris. 
It is waiting for me there. Come on! 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
No, stop it. I just don’t want to. I just don’t think I want to. 
Feeling in empty darkness, feeling for where your ears were, 
feel your nose between them... No, I just don’t want to, don’t 
feel like it. 

ENGLISH ARCHER 
But the moon will hardly let you sleep at all. No, the moon is 
in league with the clocks. They all show the wrong time. The 
moon gives them orders, that’s why they wake you. And the 
clock’s two fi ngers point; they always point at you, they’re 
always trying to tear you, tear at you, tear your body, tear at 
your mind as well. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
Look. They have reloaded Parliament. The Prime Minister 
is aiming it again. It shoots at the moon. It startles the 
sleeping horses, it shoots at the moon, shooting past 
the clock tower, shooting through the clock tower! In a 
moment. It executes the clock, the two-fi ngered clock that 
wants to tear me apart, tear my body, tear at my mind. 
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11. KOHTAUS
(Aamu)

KUNINGAS
� Heräsin, vahtimasta uneni portteja. Ja sinä olit kulkenut 
näiden vartioitujen porttien lävitse minun uneeni, minun 
uneni ruohikolle.

CAROLINE ILOINEN
Heräsin, unesta. Sinulle, kuningas, kuuluvat ne kaikki, ne 
kaikki rakkaudet jotka menivät kesken.

KUNINGAS
Heräsin, kanssasi samassa maailmassa.

CAROLINE ILOINEN
Sinulle kuuluvat ne kaikki, joita en tahtonut. Sinulle!

ENGL. JOUSIMIES
Heräsin! Kahleissa! Se on suuri onni, minulle!

KUNINGAS
Sinut on kahlehdittu häneen, ei häntä sinuun. Minne hän 
meneekin, sinä seuraat häntä, eikä ketju koskaan kiristy kun 
hän kulkee.

ANNE STRIPPARI
Heräsin! Kylmissäni! Joku on, joku on varastanut minulta 
vaatteita. Minulta! Ei minua ole ennen riisuttu! Joku! Ja minä 
tiedän kuka on varas! Sinä!

ANNE VARAS
Sinä herätit minut!

ANNE STRIPPARI
Senkin varas!

SCENE 11 
(Morning) 

KING 
� I woke up from securing the gates of my dream. And you 
– you had found a way to pass through those securely guarded 
gates into my dream, into the long grassy lawn of my dream. 

THE NICE CAROLINE 
I awoke, woke from dreams. They are all yours, my lord, all 
the loves that never lived, the loves that never were fertile, 
the loves that were still-born. 

KING 
I woke up, and found myself with you in the same world. 

THE NICE CAROLINE 
To you they all belong, the loves that were still-born. You 
have them. 

ENGLISH ARCHER 
I woke up. In chains. It’s a real advantage for me. 

KING 
You have been bound by chains to her side, not she to your 
side. That means wherever she goes, then you must follow, 
and the chain must never tighten between you as she walks. 

THE ANNE WHO STRIPS 
I’m awake. Frozen stiff ! Someone has... some little fi end 
has taken all of my clothes from me. Right off  my back. I’ve 
never been stripped, I’ve never been stripped before, never. 
And I can guess who did the stripping. You did! 

THE ANNE WHO STEALS 
You awoke me, you woke me up. 

THE ANNE WHO STRIPS
You’re a thief! 
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ANNE VARAS
En tiedä mitään, en ole ottanut sinulta mitään. Senkin 
huora!

KUNINGAS
On teillä nimityksiä toisillenne. Varas ja huora! Varas ja 
huora! Kaksi ammattia ja itselläsi onko yhtä hyvät tulot, 
verottomat. Varas ei kuole nälkään, huoran sikiö ei mene 
kesken. Huoranpoika, kuninkaanpoika! Varkaita, prinssejä, 
ideologeja, byrokraatteja, pyrkyreitä, on siinä minulla 
ammatteja, ei lopu sammakot kaivosta, ei lopu ikuinen 
pyhitys!

ANNE VARAS
ANNE STRIPPARI
Älä suutu, älä suutu!

CAROLINE ILOINEN
Älä taas sano ettei tarvita muuta kuin viiniköynnös,

ANNE VARAS
pullopuu,

ANNE STRIPPARI
ja korkkitammi.

ANNE VARAS
CAROLINE ILOINEN
ANNE STRIPPARI
Ja hirsipuu! Niitä tiheässä on aika, kuninkaitten metsä.

ANNE STRIPPARI
Älä suutu!

CAROLINE TAMMATUKKA
Heräsin.

THE ANNE WHO STEALS 
I’ve taken nothing. If something’s gone I know nothing 
about it. Oh, you whore! 

KING 
You certainly like calling each other names, don’t you? Thief 
and whore, thief and whore. Very nice professions they 
are, too, very nice amounts you can earn without paying 
income taxes. Thieves don’t end up starving. Whores never 
have problems with babies. Bastard whoreson, royal family, 
king’s son. All these thieves and these princes, all these 
philosophers, all these bureaucrats, all these climbers! They’ll 
always be with us, these professions, they’ll always crawl from 
the woodwork, they’ll all end up in the Honours List! 

THE ANNE WHO STEALS
THE ANNE WHO STRIPS
Don’t get angry, my lord, don’t get angry. 

THE NICE CAROLINE 
Please don’t start on that again: how you really need 
nothing more than one or two trees to live on. 

THE ANNE WHO STEALS 
One for wine, 

THE ANNE WHO STRIPS 
and one for bottles, 

THE ANNE WHO STEALS
THE NICE CAROLINE 
THE ANNE WHO STRIPS 
and a gallows tree! Time itself is crowded with gallows, that 
kings have planted. 

THE ANNE WHO STRIPS
Don’t get angry. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE
I woke up. 
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ENGL. JOUSIMIES
Minä herätin sinut, kuningatar. Valkeata viiniä, Kuningatar! 
Jumalan maljasta, varastetusta, korvatonta, mykkää viiniä. 
Koska Jumala ei puhu, eikä kuule.

CAROLINE TAMMATUKKA
Heräsin! Kuka minut herätti!

CAROLINE ILOINEN
Nainen ei koskaan tiedä kuka hänet herättää, lapsi, hiiret, 
sade taikka mies, ja kuka mies. Mies herää, lapset tahtoo 
syntyä, mies tahtoo lähteä ja lähtee. On tämä silta tehty 
naisista, sen ylitse kulkevat miehet, kauppiaat ja papit. Ei 
ole muuta polkua, ei tietä, ei muuta porttia ei solaa sille 
joka tahtoo syntyä. Ja sitten tästä punaisesta lihasta tulee 
mustaa kiveä. Sitten ei kukaan herätä meitä, koskaan, ei 
sade, mies eikä lapsi. Ei kukaan, ei koskaan.

12. KOHTAUS

NUORI PÄÄMINISTERI
� Minun isäni kuoli viime yönä. Meillä ei enää ole 
pääministeriä. Otan vastaan valitteluja.

KUNINGAS
Valitan, hän oli mainio mies.

NUORI PÄÄMINISTERI
Minusta tuli pääministeri hänen jälkeensä. Olen hänen 
poikansa. Otan vastaan onnitteluja.

KUNINGAS
Pääministeri on kuollut. Eläköön pääministeri. Sinä näytät 
kovin nuorelta. Mutta älä huoli, se kyllä menee ohitse. Se on 
vain katoava naamio, se nuoruus. Sitä käytetään vain vähän 
aikaa, nuoruuden naamiohuveissa.

ENGLISH ARCHER 
It was I who awoke you. Look, my Queen. Look, I give you 
white wine, wine for the Queen, straight from God’s chalice, 
wine that is stolen, earless wine, silent wine. God is silent, 
neither speaking nor listening. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
I woke up. Who was it woke me up? 

THE NICE CAROLINE 
No-one can ever really tell a woman what wakes her up: 
children, mice, rain, or even a man, but who knows which 
man? A man wakes, or a child that wants to be born, or just 
a man who wants to leave, and goes. This is the bridge that’s 
made of womankind and it must be crossed by all mankind, be 
he clerk or merchant. There is no other path, no way but this, 
no other gate, no other doorway to let in the child that wants 
to be born. In the end, this warm breathing red fl esh becomes 
black and freezing stone. Then there’s nothing will ever wake 
us at all, the rain, men, even children. No waking, not ever. 

SCENE 12 

YOUNG PRIME MINISTER 
� In the dead of night yesterday my father died. We do not 
have any longer a Prime Minister. Condolences would be 
appropriate. 

KING 
I am sorry. He was an excellent man. 

YOUNG PRIME MINISTER 
I have thus become Prime Minister in succession. I am his 
son. Congratulations would be appropriate. 

KING 
The Prime Minister is dead, then. Long live the Prime 
Minister. You look rather – rather young for it. Well, don’t 
let it bother you, your youth will vanish fast enough. Your 
youth is only a disguise that will disappear, only to be worn 
as something of a mask in a dance that will soon be over. 
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NUORI PÄÄMINISTERI
Minä valitsin jo itselleni sihteerin. Pyytäisin saada esitellä 
hänet: Froissart, fl aamilainen, kriittinen, ja lahjomaton, 
tarkkasilmäinen ja luotettava. Hän aikoo kirjoittaa näistä 
ajoista suuren historian. Hänellä on jo alku. Kerrassaan 
mainio mies, tämä Froissart!

KUNINGAS
Leuat periytyvät, ääni ja ilmeet. Sinä olet nähnyt miten isäsi 
hoiti virkaansa.

NUORI PÄÄMINISTERI
Se isäni virka, tämä minun virkani muutti vähän 
luonnettaan hänen aikanaan.

KUNINGAS
Eikä niin vähänkään.

NUORI PÄÄMINISTERI
Aika paljonkin, ihan totta.

KUNINGAS
Minun puheeni yleensä ovat totta, sinulle, niin ettei sitä 
tarvitse erikseen todeta. Sinun isäsi oppi hyvin lukemaan 
minun käsialaani kun hän aina piti minun kirjoittamani 
puheet. Sinäkin opit!

KUORO
(näyttämön takana)
Pietà! Pietà!

OPAS
Hyvää huomenta, kuningas. Oletko sinä hyvällä tuulella?

KUORO
Pietà! Pietà!

YOUNG PRIME MINISTER 
I have thought it best to get myself a secretary. I should 
like to present him to your Majesty: Froissart, Fleming by 
birth, critical and incorruptible, wholly reliable and most 
perceptive. He means to undertake the compilation of a 
History of the time. He has begun already. He is a quite 
tremendous man, is this Froissart! 

KING 
That’s the old turn of phrase, that’s his very jawline. You saw 
how your father executed his duties. 

YOUNG PRIME MINISTER 
My father’s duties, my duties, changed their character a little 
in his time. 

KING 
Not so little, at that. 

YOUNG PRIME MINISTER 
A good deal, in fact, very true. 

KING 
What I tell you is usually true; there’s really no need to point 
it out. Your father learnt to read my handwriting very well, 
largely because he always made speeches that I wrote for 
him. You must learn quickly.

CHORUS
(behind)
Pietà! Pietà! 

GUIDE 
Greetings to our honourable lord the King. Do we see your 
Highness in a good temper? 

CHORUS
Pietà! Pietà!
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KUNINGAS
Olen. Olen, kun minä mietin että piiritän nälkäistä 
kaupunkia.

KUORO
Pietà! Pietà!...
(toistaen)

OPAS
Calais’n piirittäjä, kuningas, suotko läpikulun vallihaudassa 
eläville kurjille ihmisille. Ei heitä kaupunki huoli, etkä sinä 
tahdo päästää heitä.

KUNINGAS
Ihmisiä, sinä sanot.

KUORO
Pietà! Pietà!

KUNINGAS
Eivät ne ole ihmisiä enää.

KUORO
Pietà!

KUNINGAS
Ne syövät jo puun kuorta ja lunta.

OPAS
Niin, ja kohta jo toisensa. Jos ei sinulla, kuningas, ole armoa 
heille, on minun haettava seipäälläni syvä, syvä virta, johon 
he armollisesti saisivat hukkua.

KUORO
Pietà! Pietà!...
(toistaen)

KING 
Very good, very good. How can I not be when I know that 
I’m besieging a starving city?

CHORUS 
Pietà! Pietà!...
(repeating)

GUIDE 
Scourge of Calais, gracious noble King, from the city I am 
come to beg you for safe conduct for those wretched 
people in the moat outside it. The city will not accept them, 
and you will not let them pass. 

KING 
You call that lot wretched people? 

CHORUS 
Pietà! Pietà!

KING 
They are hardly people any longer. 

CHORUS
Pietà!

KING
They’re already living on roots and tree-bark. 

GUIDE 
They’ll be eating each other soon. If your Highness does 
not have mercy, if you show no pity, then must my staff  of 
offi  ce probe the river very, very deeply, so they can drown 
themselves, drown themselves the more easily. 

CHORUS 
Pietà! Pietà!...
(repeating) 
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KUNINGAS
On minulla armoa niille kurjille. On minulla armoa sille 
kaupungille. On kyllä, jos kuusi sen mahtavaa miestä tulee 
pyytämään minulta armoa, pelkässä paidassa, paljain jaloin, 
surkeutta täynnä. Ja käske kaupunkia avaamaan porttinsa 
minulle.

13. KOHTAUS

ANNE STRIPPARI
� Anne Varas, se harakka, onko se vienyt minun kampani?

CAROLINE ILOINEN
Parasta päälle, tytöt, kun kuningatar tulee.

ANNE VARAS
Kuule, Tammatukka, lehmän vaiko hevosen virtsalla sinä 
teet tukkaasi tuon valkoisen juovan?

ANNE STRIPPARI
Et enää tuntisi meitä.

CAROLINE ILOINEN
Saatiin sentään kootuksi yhdessä niin paljon rahaa että 
saatiin kuningatar pantista.

ANNE STRIPPARI
Edes yhdeksi päiväksi.

ANNE VARAS
kuninkaan syntymäpäivän kunniaksi.

CAROLINE ILOINEN
nyt kun hän täyttää neljäkymmentä vuotta!

ANNE VARAS
Kaikista Englannin kuninkaista hän on suosituin!

KING 
I’ll happily spare all those wretched poor devils. I’ll happily 
spare all the whole city for you. I’ll spare it, if six of its 
mightiest men come and beg for mercy properly, all in their 
shirts, all bare-footed, full of repentance, and give the order 
to the city to open its gates to me. 

SCENE 13 

THE ANNE WHO STRIPS 
� That magpie, The Anne who Steals, she must have taken 
that nice comb I had! 

THE NICE CAROLINE 
Dress yourselves nicely, ladies. The Queen is arriving. 

THE ANNE WHO STEALS 
You with the mane of horse hair, tell me, is it cow’s piss or is 
it horse’s piss colours that pretty white streak in your hair? 

THE ANNE WHO STRIPS 
You wouldn’t recognize us these days. 

THE NICE CAROLINE 
Well, at least you have to admit, in the end we got just 
enough to pay a little of the Queen’s ransom. 

THE ANNE WHO STRIPS 
She is free for one day, 

THE ANNE WHO STEALS 
So she can pay her respects on his Highness’s birthday. 

THE NICE CAROLINE 
Birthday that makes him forty already. 

THE ANNE WHO STEALS 
And out of all England’s kings, it’s he who is the most popular. 
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CAROLINE ILOINEN
ANNE STRIPPARI
ANNE VARAS
On se. On se ihme!

CAROLINE TAMMATUKKA
Saa prinssi kuitenkin luopua ketunmetsästyksestä, julmasta 
leikistä.

ANNE VARAS
’Miehen täytyy pystyä tappamaan, ja miehen täytyy pystyä 
naiseen’, sanoo minun isäni.

ANNE STRIPPARI
Ei tässä kukaan ole erityisen kiinnostunut sinun isästäsi, 
ei kyllä!

CAROLINE ILOINEN
Et enää tuntisi meitä.

ENGLANTILAINEN JOUSIMIES
Ennen, kun kuningas tuli synkkämieliseksi, hän edes 
joi, juopotteli sen viikon, joi kuin saksalainen, putosi 
telttapöydän alle, käski kaikkien painua helvettiin, nukkui 
suu auki, mutta heräsi aamulla silmät kirkkaina kuin olisi 
uinut joen ylitse.

ANNE VARAS
Et enää tuntisi meitä. On tämä suuri, hirveä messu, jonka 
aika meille kirjoittaa.

ANNE STRIPPARI
Hyvin kohtelee aika rikkaita.

ANNE VARAS
Hyvin kohtelee aika köyhiä.

ANNE STRIPPARI
Se tekee lisää rikkaita.

THE NICE CAROLINE
THE ANNE WHO STRIPS
THE ANNE WHO STEALS 
Surely, that’s surprising. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
The Prince must really try... must give up this dreadful fox-
hunting now. Dreadfully cruel it is. 

THE ANNE WHO STEALS 
‘Man must be able to make his kill, and then he must be 
able to make his girl.’ That is what my father says. 

THE ANNE WHO STRIPS 
Look, darling, no-one is particularly interested in what your 
father said, and that’s the truth of it. 

THE NICE CAROLINE 
You wouldn’t recognize us these days. 

ENGLISH ARCHER 
Those days, whenever his Majesty used to get depressed he 
used to drink, used to drink like a German, used to drink all 
week, used to slip underneath the table, told the Court to 
get out and be damned to them, slept with his mouth open, 
but he used to wake up betimes with his eyes as bright as if 
he had just come in from a morning swim. 

THE ANNE WHO STEALS 
You wouldn’t recognize us these days. This is a great and 
terrible ceremony Time is designing for us all. 

THE ANNE WHO STRIPS 
Time is treating the rich very well. 

THE ANNE WHO STEALS 
Time is treating the poor very well. 

THE ANNE WHO STRIPS 
It makes more rich people every day. 
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ANNE VARAS
Se tekee lisää köyhiä.

(Kuningatar tulee.)

KUNINGATAR
Hyvää päivää, hyvää iltaa ja yötä, kuningas. Olenko minä 
sinusta kaunis?

KUNINGAS
Helvetin kaunis! Ja kallis! Katso, minä olen taas ostanut 
entistä pienemmän lasin, säästääkseni! Pienen, pienemmän 
lasin, ja ison, isomman pullon! Ei kiitos, en tahdo ruokaa, ei, 
ei, en! Syön harvoin, vähän ja huonosti, juon paljon, usein 
ja suuresti!

OPAS
Kuningas, Calaisin kaupunki tahtoo antautua.

CALAIS’N PORVARIT
Kuusi meitä on, eikä tästä kunniasta ole taisteltu, ei 
juoniteltu, tähän joukkoon ei ole pyritty, ei totisesti!

Pyydämme armoasi, surkeasti. Etsi vihollisesi maalta! Varo 
talonpoikia! Sillä kaikista julmin on talonpoika, se tappaa 
sinut, jos et maksa, hengestäsi, se kiristää sinua joka syksy 
ja vuosi, se tappaa sinut nälkään, taikka ottaa sinulta sinun 
rahasi, henkesi, sielusi, ruumiisi, kaikkesi.

Ota meidät ystäviksesi! Varo talonpoikia! Niitä johdetaan 
Saksasta. Saksassa on sama juttu, ne kapinoivat siellä, niitä 
on johdettu täältä. Ne täältä johdetut, nämä sieltä, ovat 
kapinoitsijoita, pettureita! Tapa heidät!

THE ANNE WHO STEALS 
And makes more poor people every day.

(The Queen arrives.) 

QUEEN 
Morning, and good afternoon, and good- night, your 
Majesty. Don’t you think I’m looking lovely? 

KING 
Damnably lovely. And pricey. Listen. I’ve already got used 
to a very much smaller tumbler; cutting costs, you see. Tiny, 
tiny little tumbler, and bigger, much bigger bottle. No food, 
though. Certainly not. No thanks. No. On one hand, I hardly 
ever eat. On the other, I never stop drinking. 

GUIDE 
Majesty, I bring Calais’s surrender to your Highness. 

BURGHERS OF CALAIS 
Sir, here are your six. Nobody competed with us for the 
chance to come here. No competition. No-one fought 
with us for the honour of it. No-one protested, certainly 
not, Sir. Darkened by misery, we beg for mercy. But your 
real enemy’s not here. Look out for the peasantry! For the 
peasant himself is the cruellest enemy. He’ll kill you if you 
can’t pay ransom, blackmail you. He blackmails you every 
harvest, just when you need him. He smells out all your 
money, and he squeezes you dry of all you possess. Life 
itself, soul and body, soul and body, everything! 

Treat us burghers as your friends, Sir. Just beware the 
peasantry. They are being led from Germany. Germany 
has the same problem. Rebellion happens there too, and 
it is fostered from here. It doesn’t matter much where it 
comes from, it is all a nest of traitors, treacherous rebels. It is 
nothing but treachery. Treachery. You must kill them, must 
destroy them. 
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ENSIMMÄINEN PORVARI
(näyttää englantilaisen korvatonta päätä)
Katso, mitä talonpojat ovat tehneet tälle miehelle!

KUNINGAS
Tappakaa nämä Calais’n porvarit, nämä joita ei erota siasta 
kuin pelkkä paita!

CAROLINE TAMMATUKKA
Tämä on Jumalan maailma. Siksi se on paha. Anna sinä 
heille armosi, oi kuningas!

KUNINGATAR
Säästä julmuuttasi, puolisoni, ettei se lopu kesken sinun 
elämääsi!

KUNINGAS
Sinun armosi tahtoo säestää luutulla minun julmuuttani. 
No hyvä, säästän teidät, rikolliset Calais’n porvarit. Saatte 
elää. Teen teistä Suuren Oikeuden jäseniä. Saatte elää. Tällä 
retkellä on kolme tarkoitusta: vallata Pariisi, vangita Ranskan 
kuningas ja tuomita hänet, marssia etelään ja kohdata uusi 
viini, kunniassaan. 

KUORO
Kulkee viini etelään, kahlaa salmen ylitse.

KUNINGAS
Tahdon kohdata viinin etelän laaksoissa, taistella sen kanssa, 
iloisesti.

CAROLINE ILOINEN
Siinä taistelussa tahdon antaa sinulle aseen käteesi, pikarin. 
Sinulle, kuningas.

FIRST BURGHER 
(pointing at the earless head of the English Archer) 
Look there, what the peasants have done to this 
unprotected, wretched man. 

KING 
Kill these Burghers of Calais, kill them all. Only diff erence 
between them and pigs is their fi lthy shirts. 

THE CAROLINE WITH THE THICK MANE 
O my lord, this is God’s world. This is why it’s evil. Grant to 
them your royal mercy, gracious King. 

QUEEN 
Do not waste your cruelty, do not waste it. Don’t use it all 
up. You may fi nd you need it later. 

KING 
You would like to hear your pity, like the playing of a lute, 
soften and ease my cruelty. All right then. I suppose I’ll have 
to spare you, Calais criminals. I shall spare you. Indeed, I’ll 
make you members of the War Tribunal. I shall spare you. 
This expedition has three distinct objectives: to conquer 
Paris, to bring to trial the wretched King of France, and 
condemn him; and then courageously we’ll meet the new 
wine as it journeys down to the south. 

CHORUS 
Wine goes forth to southern lands, passes over deep waters. 

KING 
I shall meet with the wine in the valleys of the south, and 
conquer it with courage, glad to fi ght it. 

THE NICE CAROLINE 
For the coming battle of the wine you’re undertaking, I have 
the very weapon, gracious King. A goblet made for you, for 
you, my lord. 
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KUNINGAS
Rakastan sinua kuin ruoho kevättä. Tahdon lähteä pois 
täältä.

KUNINGAS JA CAROLINE ILOINEN
tahdon kulkea kevättä kohti. Tie kulkee Pariisin kautta.

KUNINGAS
Nukun siellä yhden yön. Annan tuomita Ranskan kuninkaan.

ANNE VARAS, CAROLINE ILOINEN,
ANNE STRIPPARI, OPAS, ENGL. JOUSIMIES,
NUORI PÄÄMINISTERI SEKÄ KUORO
Mies on rikos. Nainen on rikos. Mutta – kuningas!

KUNINGAS
Hän on rikkonut sodan lakia vastaan. Ranskan kuningas! 
Hän juuri, joka päivä! Hän on hyökännyt yöllä. Hän 
on hyökännyt sateella kun englantilaisten jouset ovat 
löystyneet. Te, Suuri Oikeus, te tuomitsette hänet 
tästä rikoksesta nyljettäväksi, nahan kierrettäväksi 
jousenjänteeksi!

ENGLANTILAINEN JOUSIMIES
Nyljettäväksi, nyljettäväksi, jousenjänteeksi sen selkänahka! 
Kunnia sinulle, oi kuningas, oikeasta tuomiosta!

KUNINGAS
Liikkeelle! Nyt alkaa matka maailman halki kohti Pariisia, 
ihmisen ikuinen lähtö Pariisiin!

KUORO
Pariisiin! Nyt Pariisiin!

KING
As great my love for you as grasses love the spring. I must 
leave, go from here quickly. 

THE NICE CAROLINE AND KING 
I must go towards the source of the springtime, must go 
through Paris to fi nd it. 

KING 
I shall sleep just one night there. I’ll have judgement on the 
King of France. 

THE ANNE WHO STEALS, THE NICE CAROLINE 
THE ANNE WHO STRIPS , GUIDE, , ENGLISH ARCHER
YOUNG PRIME MINISTER, CHORUS 
Man’s a crime. Woman’s a crime. But the King must be...

KING
All the rules of war, old laws of combat, he has broken them, 
that French King, broken daily. He’s attacked in the night 
time, he’s attacked when it’s raining, and the English archers 
couldn’t keep their bow-strings dry. You, War Tribunal, you 
must decree that for these hideous war-crimes they are to 
fl ay his skin off , roll the skin off  his back to make up bow-
strings. 

ENGLISH ARCHER 
Flay all his skin off , fl ay all his skin off , roll it up to cover bow-
strings. Glory and honour and praise to the King, praise him 
for his righteous judgements. 

KING 
March on there! Begin the journey through the world that 
goes to Paris! Man’s eternal journey to Paris! 

CHORUS 
Paris, we go to Paris, we go towards Paris, now. 
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NUORI PÄÄMINISTERI
Hyvin puhuttu, kuningas! Maailman kone on jo valmis. Se 
tarvitsee käyttäjiä, vetäjiä. On kiire maailmalla!

KAIKKI SOLISTIT JA KUORO
Pariisiin! Nyt Pariisiin! Kuuletko isojen lintujen siivet: 
pohjoisia maita kohti lentää kurkia, ylitse niittyjen, ylitse 
metsien, lumesta sulavien. Se on kevään ääni! Vihreä, vihreä 
niitty, lyhyt, lyhyt kevät.

FROISSART
Sano, oi kuningas, koska ehdit lukea minun suuren 
historiani!

KUNINGAS
En koskaan! Kynäsi tekee viivoja, sinä olet koulupoika tässä 
myrskyssä! En ole tehnyt itseäni minä. Minut teki aika. Taluta 
itse tarinaasi, tee siihen hyvä loppu! Unohda minut siitä! 
Hyvästi!

FINE

YOUNG PRIME MINISTER 
That’s good, your Majesty, that’s well said! Now the world 
machine is ready, it only needs men to pull it, operators. The 
world is hurrying on! 

ALL 
We go forth to Paris at last! Hark to the wings of the great 
birds beating! The cranes are fl ying towards the northern 
lands, over meadow-lands and over forests that are shedding 
the snows of winter. They are the voices of springtime! Green 
is the green of the meadow, fl eeting, fl eeting springtime. 

FROISSART 
Tell me, my lord: when will you have time to read my great 
History? 

KING 
Never. It’s all just scribbling; you are a mere schoolboy in 
this storm. Remember, I did not create myself. Time it was 
that made me. Time it was that made me. Go on with your 
story by yourself. Give it a happy ending. Forget my part in it. 
Goodbye. 

FINE 
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