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8.11. 
TORSTAISARJA 4 
Musiikkitalo klo 19.00

Krzysztof Urbański, kapellimestari
Lisa Milne, sopraano

Olivier Messiaen: Poèmes pour Mi 27 min

I  Action de graces (Kiitos) 
II  Paysage (Maisema)
III  La maison (Talo) 
IV  Epouvante (Pelko) 
V  L’Epouse (Puoliso) 
VI  Ta voix (Äänesi) 
VII  Les deux guerriers (Kaksi soturia) 
VIII  Le collier (Kaulanauha) 
IX  Priere exaucee (Täytetty pyyntö) 

VÄLIAIKA 20 min

Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 12 d-molli op. 112 
”Vuosi 1917, Leninin muistolle”  40 min

I  Vallankumouksellinen Petrograd 
II  Razliv 
III  Aurora 
IV  Ihmiskunnan aamunkoitto

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
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OLIVIER MESSIAEN (1908–1992): 
POÈMES POUR MI 

Olivier Messiaen meni vuonna 1932 
naimisiin viulisti ja säveltäjä Claire 
Delbosin kanssa, jota kutsuttiin lem-
pinimellä Mi. Vuonna 1936 Messiaen 
omisti vaimolleen sekä avioliiton sakra-
mentille laulusarjan Poèmes pour Mi 
(Runoja Mi’lle). Orkesteriasun sarja sai 
seuraavana vuonna.

Avioliitto ei ollut vailla vastoinkäy-
misiä. Delbosilla oli useita keskenme-
noja ennen vuonna 1937 syntynyttä 
Pascal-poikaa. Liitto myös päättyi traa-
gisesti, kun Delbos alkoi ennen toista 
maailmansotaa kärsiä aivotoimintoja 
rappeuttavasta sairaudesta ja joutui lo-
pulta laitoshoitoon kuolemaansa vuon-
na 1959 asti. Messiaen meni uusiin 
naimisiin vuonna 1961 pianisti Yvonne 
Loriod’n kanssa.

Messiaen kirjoitti Poèmes pour Mi’tä 
varten omat runonsa, sillä omalla teks-
tillään hän pystyi myötäilemään täydel-
lisesti melodisia ja rytmisiä ideoitaan. 
Messiaen halusi myös ohjata lauluään-
tä niin, että pitkät avonaiset vokaa-
lit sijoittuisivat äänialan ylä- ja alapäi-
hin. Poèmes pour Mi’ssä on aiheena 
avioliiton ilo ja pyhyys, jotka hehkuvat 
Messiaenin sanoissa ja soinnuissa.

Messiaen jakaa laulusarjan kahteen 
kirjaan, joista ensimmäinen on valmis-
tautumista vihkimykseen. Ensimmäinen 
laulu, Action des grâces, on kokoelman 
laajin. Alun mystisten sointujen saatte-
lemana Messiaen kiittää Jumalaa luon-
nosta, kumppanista ruumiista ja sielus-
ta, jonka ylösnousemuksen Kristus on 
lunastanut ristillä. Seitsemän haltioitu-

neesti melismoivaa Hallelujaa päättää 
laulun. Tekstissä mainitut ”variaatiot” ja 
”transformaatiot” viittaavat sarjaa yh-
distävään musiikilliseen tekniikkaan.

Toinen laulu sijoittaa rakastetun 
symbolisilla väreillä maalattuun mai-
semaan. Yksinkertaiseksi herkistynyt 
sävelkieli ja puheenomaiseksi rajattu 
laulu saa jatkoa La Maisonissa, jossa 
maallinen ahdistus ja kuolemanpelko 
valtaavat musiikin tylyissä harmoniois-
sa. Kromaattisesti rimpuileva tuska hal-
litsee Èpouvantea (Pelko), jossa kuo-
lema tarraa rakkauteen ja demoninen 
nauru laskeutuu asteikkoja pitkin.

Poèmes pour Mi’n toinen kirja kertoo 
avioliiton täyttymyksestä. Avioliiton 
sak ramentti suo puolisoille armon ra-
kastaa toisiaan niin kuin Kristus rakas-
taa kirkkoaan. Sakramentti on aviolli-
sen rakkauden täydennys, se lujittaa 
puolisoiden liiton ja pyhittää yhteisen 
matkan kohti ikuista elämää. 

Vaimo (L’Épouse) nähdään toisen 
kirjan ensimmäisessä laulussa mie-
hen täydennyksenä ”kuten kirkko on 
Kristuksen täydennys”. Messiaen lieven-
tää tässä sarjan keskimmäisessä, koko-
naisuutta niveltävässä laulussa Paavalin 
sanoja, joiden mukaan ”mies on naisen 
pää”. Hiljaisen rukouksen sanoma tiivis-
tyy liiton erottamattomuuteen ja edes-
sä olevaan yhteiseen matkaan.

Seuraavat kolme laulua maalaavat 
avioliiton idylliä taivaallisin sävyin, jois-
ta ei puutu eroottista lämpöä. Vaimon 
ääni (Ta voix) kantautuu avoimesta ik-
kunasta kohti yläilmoja kurottaen lintu-
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jen ja enkelten joukkoon. Vaimo hallit-
see nyt aineettomasti maisemaa, jossa 
hän toisessa laulussa liikkui fyysisesti. 
Les Deux Gurriersissä aviopari raivaa 
yhdessä tieltään kaikki esteet, jotka La 
Maisonissa tuntuivat vielä ylittämättö-
miltä. Laulun positiivisesta energiasta 
ja sankarillisesta melodiasta huokuu 
myös seksuaalinen vapautuneisuus.

Kaulanauha on myös Mi’n vertaus-
kuvallinen muotokuva, mutta ennen 

kaikkea lemeästi kaarteleva muistutus 
siitä, kuinka puolisot liittyvät toisiinsa 
samoin kuin kaikki luonnossa – sekä 
Messiaenin takaisin alkuunsa kierty-
vässä laulusarjassa. Päätösnumero on 
Kiitosrukous, ”rukous johon on vastat-
tu”. Rakkaus on Jumalan lahja, armo, 
joka laittaa sydämen kellot helisemään, 
kumisemaan ja lyömään hurmioitunei-
na.

 Antti Häyrynen

Dmitri Šostakovitšin suhde neuvos-
tovaltaan ei ollut yksiselitteinen. 
Säveltäjän virallinen reaktio kulttuuri-
asiain komissaari Andrei Zhdanovin 
vuoden 1948 kurinpalautukseen oli 
sarja puolueuskollisuutta vannovia ti-
lapäisteoksia, kuten Stalin-palkinnon 
voittanut kantaatti Lauluja metsistä 
(1949), Kymmenen vallankumouksel-
lista kuorolaulua (1951), sekä kantaat-
ti Aurinko paistaa yli isänmaan (1952). 
Taiteellinen panostus suuntautui kui-
tenkin 10. sinfoniaan (1953) ja viulu-
konserttoon 1955).

Stalinin kuoleman jälkeen vuonna 
1953 ilmapiiri vapautui ja Zhdanovin 
direktiivit poistettiin taidehallinnosta 
vuonna 1958. Uusi aika tarkoitti myös 
vallankumousaiheiden renessanssia 
neuvostotaiteissa 1950-luvun lopulla. 
Nikita Hrustsevin valtakauden kevät-
sään miellettiin merkitsevän kumouk-
sellisten ihanteiden uutta mahdolli-

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
SINFONIA NRO 12

suutta. Šostakovitš tuskin uskoi liikoja 
tällaiseen mahdollisuuteen, mutta tuo-
na periodina syntyivät hänen monu-
mentaalisimmat versionsa vallanku-
mousmyyteistä.

Vuonna 1957 valmistunut sinfonia 
nro 11 otti lähtökohdakseen vuoden 
1905 kansannousun, vaikka teos pian 
yhdistettiin länsimaissa vuoden 1956 
Unkarin kansannousuun. Mutta ilman 
tällaista rinnastustakin, vuoden 1905 
kapina keisarivaltaa vastaan oli sekä 
Venäjän että Suomen historiassa läh-
tökohdiltaan demokraattista kansalais-
toimintaa.

Arvoituksellisempaa sen sijaan on, 
miksi Šostakovitš vuonna 1961 halu-
si sinfoniassaan nro 12 op. 112 ottaa 
aiheekseen vuoden 1917 tapahtumat 
ja omistaa teoksen Vladimir Leninille. 
Lenin-aiheista teosta säveltäjä oli suun-
nitellut 1930-luvun lopulla, jolloin se oli 
jäänyt kesken. Lokakuun vallankumo-
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ukselle Šostakovitš oli vuonna 1928 
omistanut futuristisen toisen sinfo-
niansa, mutta nyt hän päätti käsitellä 
aihetta kansanomaiseen monumen-
taalityyliin. 

Kahdettatoista sinfoniaa on pidet-
ty Šostakovitšin initaatiosävellyksenä  
NL:n Säveltäjäliiton johtoon ja sen 
edellyttämään NKP:n jäsenyyteen. 
Ratkaisu on tulkittu vaihtoehtoises-
ti painostuksen, pelkuruuden tai prag-
maattisuuden osoitukseksi, mutta var-
maa on että d-molli-sinfoniaan liittyi 
ristiriitai sia tunteita, jotka eivät kui-
tenkaan erotu ironisina tai demonisina 
ääninä. Myöhemmissä sinfonioissa tuli 
jälleen kuuluviin Šostakovitšin kriitti-
syys ja kasvava pessimismi.

Šostakovitš otti kahdenteentoista 
sinfoniaansa aineksia yhdennestätoista 
sinfoniasta. Siinä missä edeltävä sinfo-
nia operoi reaaliaikaisena toimintadraa-
mana, kahdestoista sinfonia käsittelee 
aihettaan eeppisesti etäännytettynä. 
Teoksen perinteiset neljä osaa seuraa-
vat vuoden 1917 tapahtumia lähinnä 
otsikkojensa kautta. Otsikoiden takaa 
ovat eri tulkitsijat löytäneet jos jonkin-
laista metatarinaa ”Kansaa”, ”Leniniä” 
tms. esittävien johtoaiheiden kuvaa-
mana, mutta mitään säveltäjän aukto-
risoimaa juonta kahdenteentoista sin-
foniaan ei löydy.

Ensimmäinen osa on nimetty 
Vallankumoukselliseksi Petrogradiksi. 
Sinfonian valmistelevat tapahtumat 
sijoittunevat helmikuun vallankumo-
uksen jälkeiselle keväälle, jolloin bol-
shevikit vielä tukivat Anton Kerenskin 
väliaikaista hallitusta. 10-vuotias Šosta-
kovitš oli paikalla, kun Lenin saa-
pui huhtikuussa maanpaosta ja piti 

Suomen asemalla kuuluisan puheen, 
jossa hän vaati uutta vallankumousta. 
Osassa esiintyvät vuodelta 1905 pe-
riytyneet (ja 11. sinfoniassa käytetyt) 
vallankumouslaulut Varshavjanka ja 
Raivotkaa tyrannit (Besnuites tiranni).

11. sinfonia tavoitteli aiheenkuva-
uksessaan tiukkaa realismia, kun taas 
12. sinfonia kuvaa vallankumousvuot-
ta perinteeksi kasvaneen mytologian 
kautta – suurin piirtein samalla tavoin 
kuin Sergei Eisenstein mykkäelokuvas-
saan Lokakuu (1928), jonka myöhem-
min editoidulle musiikkiraidalle iso osa 
sinfoniasta päätyi. Sinfonian ennal-
ta määrättyyn dramaturgiaan kuuluu, 
että enteitä voittoisasta finaalista kuul-
laan jo ensimmäisen osan johdannon 
(Moderato) päätteeksi. 

Toinen osa on nimeltään Razliv, 
paikka Pietarin pohjoispuolella, jonne 
Lenin pakeni väliaikaisen hallituksen 
etsintäkuulutettua hänet heinäkuus-
sa 1917. Hitaassa osassa on mietiske-
levä sävy vallankumousjohtajan antau-
tuessa valmisteleviin töihin. Razlivista 
Lenin matkusti heinäkuun lopussa sa-
laa Suomeen, josta hän palasi höy-
ryveturilla käynnistämään lokakuun 
vallankumousta. Šostakovitš lainaa 
osassa vuonna 1917 säveltämäänsä 
Surumarssia vallankumouksen uhreille, 
joka tässä yhteydessä liittynee väliai-
kaisen hallituksen heinäkuussa kukista-
maan spontaaniin kansannousuun.

Nevalle ankkuroidun panssarilai-
va Auroran yksi laukaus käynnisti lo-
kakuun 25. päivänä vallankumouksen 
ja Pietarin Talvipalatsin valloituksen. 
Väliaikaisen hallituksen pidätys sujui 
todellisuudessa niin kuin sinfoniassa-
kin (Adagio – Allegro) nopeasti ja il-
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man suuria taisteluja. Finaali on ot-
sikoitu Ihmiskunnan aamunkoitoksi 
ja Šostakovitš transformoi aiemmis-
sa osissa esiintyneitä synkkiä teemoja 
kohtaamaan valoisan tulevaisuuden. 
Voittoisimmaksi osoittautuu surumars-
siaihe, joka duuriin korotettuna ja vas-
killa panssaroituna murtaa viimeisetkin 
vastarinnan muurit. 

Finaaliaiheen toistuessa loppu-
kohtauksessa yhä uudelleen ja yhä 
voimakkaampana tulevat mieleen 
Šostakovitšin edellisenä vuonna sävel-
tämät Satiirit op. 116 Sasha Tshornyn 
teksteihin. Laulussa Perilliset (Potomki) 
jatkuvasti toistuva lupaus paremmas-
ta tulevaisuudesta hautautuu harmaa-
seen nykyisyyteen – asiat paranevat 
aina huomenna, eivät koskaan tänään. 
Ihmiskunnan aamunkoitto tuntuu siir-
tyvän sitä kauemmas, mitä kovemmin 
sitä luvataan.

Antti Häyrynen

KRZYSZTOF URBAŃSKI 

Krzysztof Urbański valmistui Varsovan 
Chopin Akatemiasta 2007 ja voitti sa-
mana vuonna Prahan Kevät -festivaa-
lin kansainvälisen kapellimestarikil-
pailun. Sittemmin hänen uransa on 
edennyt suurin harppauksin ja täl-
lä hetkellä 29-vuotias puolalainen on 
Indianapoliksen sinfoniaorkesterin mu-
siikillinen johtaja sekä Trondheimin 
sinfoniaorkesterin ylikapellimestari ja 
taiteellinen johtaja. Huhtikuussa 2013 
Urbańskista tulee lisäksi Tokion sinfo-
niaorkesterin päävierailija.

Kaudella 2012–2013 Krzysztof 
Urbański debytoi mm. Berliinin filhar-
monikoiden, Kölnin radion sinfoniaor-
kesterin, Wienin sinfonikoiden ja Los 
Angelesin filharmonikoiden kapellimes-
tarina. Lisäksi hän kiertää Eurooppaa 
Tšekin filharmonikkojen ja Euroopan 
Unionin nuoriso-orkesterin kanssa.  

Krzysztof Urbański esittää mielel-
lään synnyinmaansa Puolan musiikkia. 
Hän johti Schleswig-Holstein -festivaa-
lin avajaiskonsertissa 2010 Góreckin 
kolmannen sinfonian, Chicagossa 
Lutosławskia sekä Hampurin ra-
dion sinfoniaorkesterin konsertissa 
Pendereckiä. Urbański on johtanut 
kaikkia Puolan merkittävimpiä orkeste-
reita, kuten Sinfonia Varsovaa ja Puolan 
Radion sinfoniaorkesteria. 

LISA MILNE

Skotlantilainen sopraano Lisa Milne on 
opiskellut Skotlannin kuninkaallises-
sa musiikki- ja draama -akatemiassa. 
Hänelle on myönnetty Maggie Teyte-, 
John Christie-, ja Royal Philharmonic 
Society -palkinnot. Lisäksi Milne on kut-
suttu Aberdeenin ja Robert Gordonin 
yliopistojen musiikin kunniatohtoriksi. 
Hänelle myönnettiin brittiläisen ritari-
kunnan arvonimi MBE (Member of the 
Order of the British Empire) vuonna 
2005. 
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Lisa Milne on esiintynyt New 
Yorkin Metropolitan-oopperassa Mo-
zar tin Taikahuilun Paminana ja Fi-
ga ron häiden Susannan roolissa.
Ar vos tetulla Glyndebournen festivaa-
lilla hän on laulanut niin Beethovenin 
Fidelion Marzellinea kuin Bizet’n 
Carmenin Micaelan osaa. Englannin 
Kansallisoopperassa Milne on esiin-
tynyt Figaron häiden kreivittärenä ja 
Weberin Taika-ampujan Änncheninä. 
Lisäksi hän on vieraillut laulamassa 
Skotlantilaisessa oopperassa, Walesin 
Kansallisoopperassa, Tanskan kunin-
kaallisessa oopperassa sekä Salzburgin 
musiikkijuhlilla. 

Lisa Milne esiintyy usein myös or-
kesterien solistina. Hän on laulanut 

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin tuleva 
ylikapellimestari Hannu Lintu aloittaa 
kautensa syksyllä 2013. Kaudella 2012–
2013 hän toimii RSO:n päävierailija-
na. RSO:n kunniakapellimestarit ovat 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä si-
jalla uusin suomalainen musiikki ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 

RADION SINFONIAORKESTERI

Bostonin ja Birminghamin sinfonia-
orkesterien solistina, Berliinin, Wienin 
ja New Yorkin filharmonikoiden sekä 
Dresdenin valtionorkesterin solistina. 
Soolokonsertteja Lisa Milne on pitä-
nyt mm. Aix-en-Provence -festivaalilla, 
Edinburghin Usher Hall -konserttitalos-
sa ja Lontoon kamarimusiikkipyhätös-
sä Wigmore Hall’ssa. 

Milnen laaja levytuotanto sisältää 
mm. Gramophone-palkinnon voitta-
neen taltioinninMahlerin sinfoniasta 
nro 2, Vaughan Williamsin Serenade to 
Music Sir Roger Norringtonin johdolla 
sekä Beethovenin Fidelion livelevytyk-
sen Glyndebournen festivaalilta. 

Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2012–2013 orkesteri kantaesittää kuusi 
kotimaista Yleisradion tilaamaa teosta.   

RSO on levyttänyt mm. Eötvösin, 
Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, Saari-
ahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin le-
vytykset ovat saaneet merkittäviä tun-
nustuksia, kuten BBC Music Magazine 
– ja Académie Charles Cros’n palkinnot. 
Lindbergin ja Sibeliuksen viulukonsertot 
sisältävä levy Lisa Batiashvilin kanssa 
(Sony BMG) sai MIDEM Classical Awards 
-palkinnon 2008. Samana vuonna New 
York Times valitsi toisen Lindberg-
levytyksen vuoden levyksi. 
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 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2012–2013 orkesteri tekee Hannu 
Linnun kanssa Itä-Suomen sekä Etelä-
Euroopan kiertueen. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.


