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10.10. 
KESKIVIIKKOSARJA 2 
Musiikkitalo klo 19.00

Esa-Pekka Salonen, kapellimestari 
Robert Levin, piano 

Ludwig van Beethoven: Zur Namensfeier, alkusoitto op.115  7 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 1 C-duuri, op. 15 38 min
Kadenssit Robert Levin

I Allegro con brio 
II Largo 
III Rondo (Allegro scherzando)

VÄLIAIKA 20 min

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 7 A-duuri, op. 92 38 min 
I Poco sostenuto – Vivace
II Allegretto 
III Presto – Assai meno presto 
IV Allegro con brio 

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 
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HIP-LIIKE

Musiikinystävän yleissivistys on jo varsin 
laaja, jos hän ymmärtää otsikon köm-
pelöhkön sanaleikin. Kirjainyhdistelmä 
liittyy olennaisesti RSO:n tämän viikon 
vieraaseen, joka on pianisti ja musiikki-
tieteilijä Robert Levin. Alla seuraa kat-
saus musiikin konsertti- ja esittämis-
käytäntöjen historiaan.

Nykyisen konserttielämän kulmaki-
vinä toimii muutamia jo kauan sitten 
kuolleiden säveltäjien kappaleita. Näin 
ei ollut 1700-luvulla. Silloin oli itsestään 
selvää, että kappale eli vain sen ohikii-
tävän hetken joka sen esittämiseen ku-
lui. Nuottipainokset yleistyivät vuosisa-
dan loppua kohti tultaessa kuten myös 
julkinen konserttitoiminta, joka oli kui-
tenkin suurimpia musiikkimetropole-
ja lukuun ottamatta vielä 1800-luvun 
alussa varsin epäsäännöllistä. Nuotteja 
julkaistiin kotimusisointia varten.

1700-luvulla muusikoiden perustaitoi-
hin kuului myös improvisointi. Muiden 
joukossa myös esim. Johann Sebastian 
Bach (1685–1750) ja Wolfgang Amadé 
Mozart (1756–1791) olivat tämän tai-
don mestareita ja kykenivät vaivatta 
esittämään kokonaisia kappaleita, jois-
ta ei ollut nuotin nuottia olemassa pa-
perilla. Toisaalta myös valmiisiin teok-
siin oli yleisesti tapana improvisoida 
koristeita tai tehdä kokonaan uusia ver-
sioita, ja konsertoissa kadenssin keksi-
minen paikan päällä oli itsestään sel-
vää. 1700-luvulla musiikki oli siis jazzia 
– tai siis musiikkia tehtiin kuten jazzia 
tehtiin vielä 1950-luvulla.

1800-luvulla kaikki muuttui. Tuli uusi 
ihmiskäsitys eli itsestään tietoinen yk-

silö ja kansalaisyhteiskunta, teollinen 
vallankumous, kansalaisten konsertti-
yhdistykset sekä Beethoven. Musiikkia 
eivät enää tehneet pelkästään hovi-
en tai kirkon palveluskuntaan kuulu-
vat käsityöläiset, vaan myös ’vapaat’ 
kansalaiset joko harrastuksena (usein 
erittäin korkeatasoisesti) tai neron mit-
taan kasvaneena vapaana taiteilijana. 
Konsertteja järjestettiin useammin ja 
niistä tuli muodollisia ja rituaalinomai-
sia. Itsenäisesti ajattelevat kansalaiset 
valitsivat keskuudestaan palvonnan 
kohteeksi kaikesta maallisesta irtautu-
neen, ja puhdasta aineetonta taidetta 
eli musiikkia itseriittoisesti tuottavan 
(kuuron) taiteilijaneron. Syntyi konsert-
tielämän kaanon, ja Beethovenin sinfo-
nioista ja konsertoista sen ensimmäiset 
uskonkappaleet, joiden puhdistavaa ja 
väkevää vapauden sanomaa haluttiin 
saapua kuulemaan kerta toisensa jäl-
keen. Näin me teemme jälleen myös 
tänä iltana.

1800-luvulla syntyi kansallisvaltion 
myötä kiinnostus kansalliseen identi-
teettiin ja omiin juuriin. Kulmakarvoja 
hieman nostattaa tässä yhteydessä se, 
että musiikin alalla esimerkkiä näytti-
vät englantilaiset, jotka valitsivat histo-
riastaan saksalaisen säveltäjän, joka oli 
George Frideric Handel (1685–1759). 
Hänen oratorioitaan oli siellä esitetty 
lähes keskeytyksettä, mutta 1800-luvun 
alussa romantiikka latasi hänen musiik-
kiinsa ja hahmoonsa uudenlaista mys-
tiikkaa ja goottilaista hämyä.

Saksalaisilla ei ollut vielä vuosisa-
dan alussa Bismarckia, mutta heillä oli 
Bach. Ei ole aivan väärin väittää, että 
hänellä on ollut osuutensa Saksan lu-
kuisten pienten ja keskenään riitele-
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vien ruhtinaskuntien yhdistymisessä 
mahtavaksi kansallisvaltioksi 1870-lu-
vulla. Bach ja Beethoven osoittautui-
vat niin kovaksi valuutaksi, että vielä 
tänäkin päivänä musiikkielämä pyris-
telee irti Saksa-keskisyydestä. Nykyisin 
tämä tosin näkyy enää lähinnä musiik-
kitieteen alalla, jossa erityisesti mu-
siikinhistoria on ollut saksalaisten ja 
saksalaissyntyisten amerikkalaisten 
emigranttien (jotka kuten tunnettua 
ovat taipuvaisempia konservatiivisuu-
teen kuin kotimaassa elävät heimovel-
jensä) mieleisekseen kirjoittamaa. Siitä 
näkökulmasta Sibelius näyttää – voi 
niin perifeeriseltä...

Historiankirjoituksesta on tapana 
sanoa, että kukin aikakausi kirjoittaa 
omannäköisensä historian. Tämä pä-
tee myös historiallisen musiikin esittä-
miseen. Varsinkin se päti 1800-luvulla, 
jolloin estoitta esitettiin vanhat ja uu-
det kappaleet samalla tyylillä, samoilla 
soittimilla ja loputtoman romanttisen 
kaihon ja kaipuun kyllästäminä. Mutta 
oli jo syntymässä vastaliike, jonka pyr-
kimys oli OIKEASTI ymmärtää juuriaan, 
eikä vain Rousseaun hengessä ihailla 
sitä mielikuvaa, jonka vanhojen aikojen 
(tai vanhojen partituurien) kaihomieli-
nen kuvittelu synnyttää.

Arnold Dolmetsch (1858–1940) oli 
muusikko ja soitinrakentaja. Hänessä 
heräsi kiinnostus käytöstä hävinneisiin 
soittimiin kuten luuttuun, cembaloon, 
nokkahuiluun ja gambaan. Hän ja hä-
nen lapsensa olivat pioneereja näiden 
soitinten sekä niillä soitetun musiikin 
henkiinherättämisessä Englannissa.

Albert Schweitzer (1875–1965) tun-
netaan paitsi urkurina myös filoso-
fina, lääkärinä ja lähetystyöntekijä-

nä Afrikassa. Hän oli oman aikansa 
suurimpia auktoriteetteja Johann 
Sebastian Bachin musiikin tutkijana, 
esittäjänä ja nuottien julkaisijana. Hän 
toimi myös esitaistelijana ns. urkure-
formissa, jossa haluttiin kääntää ke-
hitys urkujen rakennuksessa takaisin 
kohti barokin ihanteita. Hänen näke-
myksensä Bachin musiikin kustantami-
sesta oli, että julkaisuun sai laittaa vain 
ne merkit, jotka Bach itse oli käsikirjoi-
tukseensa merkinnyt. Yleinen käytäntö 
tuolloin oli muokata barokkimusiikista 
romanttinen, muodinmukainen versio 
lisäämällä nuottiin merkintöjä soittota-
voista ja äänenvoimakkuudesta ja jos-
kus jopa vaihtaa tai lisätä partituuriin 
soittimia.

Wanda Landowska (1879–1959) oli 
puolalainen virtuoosipianisti, joka us-
koi cembalon mahdollisuuksiin vaka-
vasti otettavana soittimena. Hänen 
sanotaan todenneen aikalaiselleen sel-
listi Pablo Casalsille: ”Sinä soitat Bachin 
musiikkia omalla tyylilläsi, minä sen si-
jaan soitan sitä Bachin tyylillä.”

Vanhan musiikin esittämisen käytän-
nöt ovat heidän jälkeensä kokeneet jo 
monta täyskäännöstä. Romanttisista 
esitysmateriaaleista hankkiuduttiin vä-
hitellen yleisesti eroon kuten myös ro-
manttisesta soittotyylistä. Lopputulos 
oli joka suhteessa edellistä huonompi. 
1900-luvun modernin soittotyylin jat-
kuva vibrato ja turboahdettu kivikova 
sointi yhdistettynä paljaan nuottikuvan 
kirjaimelliseen tulkitsemiseen synnyt-
ti usein etäistä ja kylmää musisointia. 
Barokin ja klassisminajan fraasien ja 
yksityiskohtien kielioppi (jota ei ollut 
1700-luvulla tapana merkitä nuottei-
hin) oli valtavirran muusikoille vieras-
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ta kieltä samaan tapaan kuin on al-
kuperäisen Raamatun muinaiskreikka 
useimmille kristityille. Vaikuttava kon-
serttielämys saattoi syntyä karismaat-
tisen solistin tai megalomaanisen suu-
ren esityskoneiston ansiosta, mutta 
musiikin hienovarainen ja vivahteikas 
eleiden ja sointivärien kirjo kärsi paho-
ja vaurioita tai tuhoutui kokonaan. Eikä 
sanaakaan improvisoinnista tällä koh-
taa...

Amatöörimuusikoiden ja joidenkin 
uteliaiden ammattilaisten piirissä kui-
tenkin jatkettiin edellä mainittujen pio-
neerien aloittamaa työtä. Tähän pie-
neen joukkoon lyötiin harhaoppisen 
lahkolaisuuden leima. Barokkimusiikkia 
Monteverdistä Bachiin esitettiin mo-
nenkirjavilla soittotaidoilla ja ’autent-
tisilla’ soittimilla (mikä nimitys on 
onneksi jo kaikessa hiljaisuudessa hä-
vinnyt käytöstä). Opeteltiin impro-
visointia kuten continuo-soittoa ja 
soittimista tuli paremmin esikuviaan 
vastaavia. Gustav Leonhardt, Franz 
Brüggen, Anner Bylsma, Nikolaus 
Harnoncourt, Ton Koopman, Trevor 
Pinnock ja Christopher Hogwood sekä 
esim. Kuijkenin veljekset aloittivat (ku-
ten nykyajan IT-gurut) kammarien ja 
kirkkojen perukoilta, ja ovat sittemmin 
ratsastaneet menestykseen ja mainee-
seen, mitä eivät taatusti osanneet kuvi-
tella työnsä alkutaipaleella.

Viimeisessä kappaleessa piipah-
damme vielä 1700-luvulla. Sitä ennen 
tuo mystinen kirjainyhdistelmä: HIP 
– ’Historically Informed Performance’ 
tai ’Historically Inspired Performance’. 
Jälkimmäinen lienee nykyisin osuvampi 
määritelmä. RSO:nkin riveissä soittajat 
kuuluvat sellaiseen muusikkosukupol-

veen, jonka ei itse ole tarvinnut ensikä-
den lähteitä tutkimalla muodostaa kä-
sitystä siitä kuinka vanhoja sävellyksiä 
soitetaan elävästi. Levytyksiä ja kon-
sertteja kuuntelemalla saa eri tyyleistä 
vaivattomasti omakohtaisen tunne-elä-
myksen, joka innoittaa hakemaan oppia 
alan asiantuntijoilta. Lähteitä ja musiik-
kitieteellisiä kirjoituksia tutkimalla voi 
täydentää ja syventää ymmärrystään 
kulloinkin käsillä olevaan teokseen sa-
malla tavoin kuin näyttelijä valmistau-
tuu rooliin: esitykseen valitaan aina kul-
loiseenkin tilanteeseen sopiva arsenaali 
soittotapoja ja ehkä joissain tapauksis-
sa otetaan työvälineeksi erilainen soitin 
tai jousi (barokkiviulu tai muu ns. perio-
disoitin). Nykyään nähdään, että nämä 
ovat taiteellisia ratkaisuja eivät musii-
killista lahkolaisuutta.

1700-luvun musiikista aloitettiin, 
kun vanhaa musiikkia alettiin lähes-
tyä uudella tavalla. Kärkinimet on jo 
mainittu: Bach ja Händel sekä Vivaldi, 
Rameau, Lully, Corelli, Monteverdi jne. 
Repertuaari laajeni hengästyttävällä 
tahdilla yhä tuntemattomampiin ni-
miin, sekä musiikkityyleissä varhai-
sempaan ja kohti meidän aikaamme. 
Kokonaislevytyksinä sai lopulta periodi-
soittimin soitettuna kaikki Mozartin ja 
Haydnin sinfoniat.

Mutta sitten tuli pyhä jysäys: Roger 
Norrington levytti periodiorkesterinsa 
kanssa 1980 ja -90-lukujen vaihtees-
sa kaikki Beethovenin sinfoniat tar-
kasti säveltäjän antamien esitysohjei-
den mukaan. C-kasetilta kuulin hitaita 
osia, jotka eivät olleetkaan laahustavia 
ja unettavia saarnoja sekä näiden vas-
tapainona melskeistä sotamusiikkia. 
Poissa oli ylevä ja harras, särmätön ja 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
PIANOKONSERTTO NRO 1   

Kahteen ensimmäiseen pianokonsert-
toon liittyy järjestysnumerosekaannus. 
On eri teorioita siitä, miksi myöhem-
min valmistunut C-duuri-konsertto sai 
numeron 1: toiset lähteet väittävät tä-
män johtuneen puhtaasta erehdykses-
tä, toiset taas siitä, että nuottien men-
nessä painoon B-duuri-konsertto (n:o 
2) oli nuotinnokseltaan puutteellinen ja 
lukukelvottomia hieroglyfejä pullollaan, 
kun taas C-duuri-konsertto oli valmiis-
sa kuosissa. Numeroinnilla ei olisi niin 
suurta väliä, ellei juuri tässä kohdassa 

Beethovenin tyylillisessä kehityksessä 
olisi tapahtunut huomattava hyppäys. 
B-duuri-konserton säveltäminen alkoi 
jo 1780-luvun puolella ja se valmistui 
1795; on selvää, että se noudattaa kai-
kessa olennaisessa Mozartin ja Haydnin 
linjauksia. C-duuri-konsertossa (1796–
1797) säveltäjä väläyttelee persoo-
nallisuutensa leijonankynsiä jo san-
gen avokätisesti. Tämä koskee monia 
tekstuurin ja dramaturgian ratkaisuja, 
ja myös laajan ja oikuttelevan muo-
don voidaan katsoa olevan irtiotto. 

sliipattu. Musiikkimaailma (varsinkin 
saksalainen musiikkimaailma) protes-
toi: ”Kyllähän me nyt tiedämme miten 
Beethovenia pitää soittaa!” ja ”Tämä ja 
tämä on AINA soitettu näin ja näin!” 
Mutta onko aina oikeasti soitettu sa-
malla tavalla? Voidaanko esitysperin-
nettä pitää hermeettisesti suljettuna 
aikakapselina, joka säilyttää säveltäjän 
alkuperäisen ajatuksen sukupolvelta 
toiselle?

Ei.
Liian moni intomielinen sielu on ha-

lunnut osoittaa kunnioitustaan sävel-
täjälle osallistumalla hänen luomistyö-
hönsä. Nuottijulkaisuihin on lisäilty 
esitysohjeita, joiden perusteella esit-
täjät ovat luoneet omia tulkintojaan 
tietämättä, että jo lähtökohta on jo-
tain muuta kuin Beethovenia. Omia 
tulkintoja on luotu myös sen pohjalle, 
mitä vanhempien kollegoiden levyiltä 
on opittu – tai mitä vastaan on kapi-

noitu. Jotta oma kädenjälki näkyisi, on 
jokainen sukupolvi lisännyt omaan ver-
sioonsa pari hidastusta, sekä soittanut 
hitaat osat vielä vähän edellisiä hitaam-
min. Ei siksi että se olisi musiikillisesti 
mielekästä, vaan siksi, että se on luon-
nottomuudessaan hirvittävän vaikeata 
– kuten siis myös se jatkuvan vibraton 
käyttö. 

Viimeinen kappale meni ja on aika 
kiittää kaikkia lukijoita kärsivällisyy-
destä. Tarkoitukseni ei ole riistää ke-
neltäkään sitä 1960-luvun suosikkile-
vytystä Bachin Englantilaisesta sarjasta 
tai Brandenburgilaisista konsertoista. 
Päinvastoin! Olen yhdessä teidän kans-
sanne sen ansioita tarvittaessa ylistä-
mässä. Musiikin vastaanottaminen kun 
on ja tulee aina olemaan jokaisen sub-
jektiivinen oikeus.

Jukka Rautasalo
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Beethoven oli näihin aikoihin juuri mur-
tautunut wieniläisen yleisön tietoisuu-
teen, toistaiseksi erityisesti pianistina 
ja improvisoijana. Konserttojen ilmisel-
vä tarkoitus oli esitellä hänet myös laa-
jojen muotojen säveltäjänä. 

Elettiin sosiohistoriallisesti tärkeää 
aikaa: musiikki oli siirtymässä aatelis-
ton salongeista laajempien porvarillis-
ten piirien saavutettavaksi, mikä aikaa 
myöten tuli merkitsemään moder-
nin konsertti-instituution syntymistä. 
Emme valitettavasti tiedä, missä mää-
rin ajan säveltäjät Beethoven etune-
nässä ajattelivat muutosta tietoisesti. 
Joka tapauksessa tästä eteenpäin kehi-
tys kulki vääjäämättä kohti suurten esi-
tystilojen vaatimukset täyttävää mu-
siikkia. Erityisesti Mozartin valloittavan 
aistikkaaksi kehittämästä konsertto-
muodosta oli toisenlaiseksi muunnet-
tuna tuleva yksi 1800-luvun roman-
tiikan suosikkilajeista; sen estetiikka 
lähti pian kiitämään kohti sankarikon-
serton mallia ”yksilö vastaan yhteisö”. 
Beethovenin kahden ensimmäisen pia-
nokonserton välissä syntyi etiäisiä tule-
vasta tendenssistä: C-duuri-konsertto 
on edeltäjäänsä paljon dramaattisempi 
juuri siinä mielessä, että solisti hahmot-
tuu tämän tästä muiden soittajien pys-
typäiseksi opponentiksi. Omalta osal-
taan Beethoven täydensi sitten tätä 
kehitystä kolmessa seuraavassa piano-
konsertossaan ja viulukonsertossaan, 
ja erityisesti Keisarikonsertossa (nro 5, 
1809) asetelma oli jo jokseenkin val-
mis siirrettäväksi seuraavien sukupolvi-
en käsittelyyn. Historian oikku on, ettei 
Beethoven sen jälkeen enää säveltänyt 
konserttoja, vaikka suunnitelmia tiettä-
västi oli. 

Pianokonsertto nro 1 alkaa pitkäl-
lä orkesterijohdannolla, joka kehittää 
selväpiirteisistä lähtökohdista poh-
jaa myöhemmille käänteille. Mukana 
on luonteeltaan monenlaista materi-
aalia: fanfaarimaista, juurevan voima-
kasta, leikkisää, hellästi laulavaa jne. 
Teemojen suhde Haydnin ja Mozartin 
vastaaviin on ambivalentti: yksityis-
kohdat voisivat olla edeltäjien kynäs-
tä, mutta kokonaisuudet rakentuvat 
toisin. Pianistin tullessa esiin tekstuuri 
luonnollisesti runsastuu. Sinänsä suh-
teellisen yksinkertaiset teemat avaavat 
vähä vähältä ilmaisupotentiaaliaan ja 
osoittautuvat odottamattoman hedel-
mällisiksi. Periaatteessa tämä on klas-
sistisen tyylikauden sonaattimuotois-
ten osien yhteinen piirre, mutta kukaan 
ei ollut aikaisemmin toteuttanut ide-
aa yhtä perusteellisesti. Olennaisinta 
on, että keskinäisestä erilaisuudestaan 
huolimatta teemat ovat selvästi samas-
ta aineesta muovattuja ja pystyvät näin 
ollen täydentämään toisiaan ihailtavas-
ti. Kadenssi valitaan yleensä kolmesta 
vaihtoehdosta, jotka vaihtelevat laajuu-
deltaan mutta ovat kaikki varsin virtu-
oosisia.

Ihastuttava As-duuri-Largo henkii 
kauttaaltaan antiikkista jaloutta; edes 
runsas korukuviointi ei hämärrä sen 
pohjimmaista rauhaa. Klarinetti toimii 
monessa kohdassa solistin duopartne-
rina, mikä luo vaikuttavan kaksoisva-
laistuksen. Finaalirondo on saanut esi-
tysohjeen scherzando (leikkisästi), ja 
tuota voinee täsmentää: kysymys on 
melkoisesta hevosenleikistä. Rondo on 
sekä oikullisten eleiden että erityises-
ti rytmisen vyörytyksen juhlaa; svengi 
on sekä itsepintaista että hillittömän 
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hauskaa. Finaali onkin yksi Beethovenin 
omintakeisen ”säälimättömän” huumo-
rin ensimmäisistä täysin kehittyneistä 
esimerkeistä. Kekseliäs tekstuuri tuot-
taa muun runsauden ohessa kohdan, 

jota on nasevasti kutsuttu ”ensimmäi-
seksi boogiewoogieksi”. Lopussa yllät-
tää lyhyt harras hetki ennen viimeisiä 
akordeja.

LUDWIG VAN BEETHOVEN: SINFONIA NRO 7  
  
Seitsemäs sinfonia (1812) merkitsi uut-
ta käännettä Beethovenin radikalismis-
sa. Hän antoi uusien tuulten tuiver-
taa ja irtautui väliaikaisesti edellisen 
vuosikymmenen ihanteellis-eettisestä 
linjastaan, jolle hän mutatis mutandis 
palasi 1820-luvulla. Tämä ilmenee eri-
tyisesti tunneilmaisussa, jonka karka-
si klassistisisesta ”stoalaisuudesta” – 
Beethovenin tapauksessa termi pitää 
ymmärtää suhteellisena, sillä ainahan 
hänen uudistusmielinen, aikaansa edel-
lä oleva taiteensa koetteli aikalaisten 
vastaanottavuuden rajoja. Beethoven 
viljeli vahvoja, usein raastavia tunteita 
jo keskikauden tuotannossaan, mutta 
– eräin poikkeuksin – ne eivät silloin 
vielä ryövänneet koko areenaa. 1810-lu-
vun alun lyhyeksi jääneelle välikaudelle 
on tunnusomaista käsin kosketeltavan 
”fyysisiä” muotoja saava emotionaali-
nen voima, joka jäi siinä mielessä py-
syväksi ilmiöksi, että se uudelleen or-
ganisoituna hallitsi neljän vuoden 
mittaisen kriisin jälkeistä uutta alkua 
Hammerklavier-sonaatissa ja tunki sit-
temmin vähän väliä esiin myöhäistuo-
tannon apokryfisyyden läpi. Mm. tässä 
mielessä Seitsemäs sinfonia edustaa vä-
livaihetta matkalla nuoruuden klassis-
mista myöhäiskauden sisämaisemissa 
liikkuvaan, vapautuneeseen romantiik-

kaan. Toisaalta seitsemäs on oma itse-
näinen, erikoisessa itsepäisyydessään 
pippurinen lukunsa Beethovenin henki-
lökuvassa ja sinfonian historiassa. 

Miten tuo tunneilmaisun irtoaminen 
kiinnikkeistään sitten kuuluu A-duuri-
sinfoniassa? Aistinvaraisesti lienee hel-
pointa saada tuntu, ettei Beethoven 
enää käsittele musiikin emotionaalista 
tasoa vaihtelevien rakenneyksikköjen 
yhtenä ”ylimääräisenä” ominaisuute-
na, siis osana sommitelmaa, vaan an-
taa yhden ja saman tunnelman jatkua 
pitkään ja potensoitua kohti äyräitten-
sä ylitystä. Kuulijalta tällainen edellyt-
tää aivan toisenlaista, ehdottomampaa 
heittäytymistä kuin klassistinen tarkas-
ti valittujen elementtien keskustelun 
”moderointi”, kuten nykyajan seminaa-
rikieli sanoisi.

Ehkäpä asiaa siis valaisee seitsemän-
nen sinfonian kovin voimakasprofiili-
nen vastaanotto. Monet olivat ja ovat 
siitä innoissaan enemmän kuin mis-
tään muusta. Toisten mielestä se mer-
kitsi umpikujaa, pään seinään lyömis-
tä, jonka aiheuttamasta jomotuksesta 
toipumiseen ei riittänyt kahdeksan-
nen klassismi, vaan Beethoven tarvit-
si pitkän hiljaisuuden katuakseen yli-
lyöntiään. (Uskottavampi syy luovalle 
tauolle oli edellisen vuosikymmenen 
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rajun uurastuksen tuottama burnout.) 
Tunnetuista kommentoijista pisim-
mälle meni Carl Maria von Weber, joka 
totesi Beethovenin olevan kypsä hul-
lujenhuoneelle ja epäili samaan hen-
genvetoon finaalin olevan sävelletty 
humalassa. Seitsemännessä sinfonias-
sa varmaankin säikähdettiin juuri tuo-
ta pidäkkeetöntä tunneilmaisua, jonka 
läsnäoloa takaa ja tehostaa itsepintai-
suus, pakkomielteinen tarrautuminen 
pikkuruisiin alkioihin ja niiden toistos-
ta kehittyvä transsi. Syvyydessään, rie-
mussaan ja riehakkuudessaan tulos on 
toki kuvattavissa juovuttavaksi, ja ehkä 
tekijä hyvinkin altistui saavutuksensa 
tälle ominaisuudelle.

Wagner kutsui seitsemättä ja erityi-
sesti sen finaalia ”tanssin apoteoosiksi”, 
minkä ilmaisun itse haluaisin korvata 
vaikkapa ”monomaanisuuden ylistys-
laululla”. Sellaisella häpeämättömyy-
dellä Beethoven antaa kunkin teoksen 
neljästä osasta raivata tiensä kuulijan 
tajunnan pohjakerroksiin asti. Keinoja 
ovat hypnoottinen rytmisen mantran 
hokeminen ja muun maailman ulko-
puolelle sulkeminen. Wagner ei toki ol-
lut aivan väärässä: on selvää, että sin-
fonian vahvalla rytmisellä energialla on 
tekemistä tanssillisuuden kanssa, var-
sinkin kun tämä suggestiivinen polte 
syntyy kussakin osassa yhden ainoan 
rytmikuvion loputtoman toiston kaut-
ta aivan kuten sata vuotta myöhemmin 
joissakin Stravinskyn balettien kohta-
uksissa – tai vielä myöhemmin rock-
musiikin piirissä, aika pahoin arkistet-
tuna toki. 

Rytminen itsepäisyys tuottaa sangen 
erilaisia tuloksia sinfonian eri osissa. 
Ensimmäisessä kaikki tähtää vitaalisen 

ja pontevan elämänriemun tuottami-
seen ja kevätpuromaiseen eteenpäin 
menoon. Pitkähkön johdannon tehtä-
vä on luoda riittävän kihelmöivä odo-
tuksen tunne, ennen kuin virta pääsee 
valloilleen. Jo kantaesityksessä yleisön 
vaatimuksesta toistetussa ja sittem-
min hittiasemansa vakiinnuttaneessa 
toisessa osassa rytmisesti määritty-
vän teeman chaconnemainen muunte-
lu synnyttää aina viiltävämpiä, lopulta 
kauneustajun äärirajoja hipovia tulok-
sia. Scherzossa jännite syntyy pikem-
minkin kahden eri tavoin rytmisesti lu-
kitun tilanteen vuorottelusta. Finaalissa 
tanssirytmi yltyy raivopäisiin bakkanaa-
leihin. Riehakas meno on pökerryttä-
nyt kuulijasukupolvea toisensa jälkeen. 
Kirkua saat, mutta lennä! 

Olennaista on, että kukin osa ponnis-
taa minimaalisista lähtökohdista tiuk-
kaan, villiin ja omapäiseen ilmaisuun. 
Rabulistiset piirteensäkin sillä on, kuten 
häikäilemätön itseriittoisuus. Mutta ol-
lakseen ”anarkistista” tämä musiikki on 
liian määrätietoista – olkoonkin että 
järjestäytyneisyyden lopullinen tulos 
voidaan pelkistää sanoihin ’ylpeä ole-
massaolo’. Monen muun Seitsemännen 
sinfonian ominaisuuden ohella myös 
tämä on selvästi moderni piirre.

Jouni Kaipainen
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ESA-PEKKA SALONEN 

Esa-Pekka Salonen on yksi kansain-
välisesti arvostetuimpia kapellimesta-
reita. Myös merkittävästä säveltäjän 
urastaan tunnetun Salosen kuvailtiin 
Boston Globe -lehdessä edustavan ”sel-
laista kokonaisvaltaista muusikkoutta, 
jota harvoin nykyään tavataan”. 

Salonen on toiminut Lontoon 
Philharmonia-orkesterin ylikapellimes-
tarina vuodesta 2008. Hän on myös 
Tukholman Itämeri-festivaalin tai-
teellinen johtaja. Vuosina 1992–2009 
Salonen työskenteli Los Angelesin fil-
harmonikoiden musiikillisena johta-
jana. Sitä ennen hän toimi Ruotsin 
radion sinfoniaorkesterin ylikapellimes-
tarina 1984–1995.

Kuluvalla kaudella 2012–2013 Salonen 
ja Philharmonia-orkesteri juhlistavat 
konserteissaan kahta 100-vuotisjuhlaa 
– säveltäjä Witold Lutoslawskin syn-
tymää ja Stravinskyn Kevätuhrin kan-
taesityksen vuosijuhlaa. 2013 Salonen 
johtaa odotetun Straussin Elektra-
oopperan uuden produktion esityk-
set Aix-en-Provence -festivaalilla. 
Philharmonia-orkesterin ohella Salonen 
vierailee säännöllisesti maailman huip-
puorkestereiden johtajana.

Esa-Pekka Salosen laaja diskogra-
fia sisältää mm. RSO:n taltioiman 
CD:n Salosen omia orkesteriteoksia. 
Grammy-palkinnon Salonen sai 2009 
viulisti Hilary Hahnin ja Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin kanssa tehdystä 
Sibelius-Schönberg -levystä. 2012 jul-
kaistiin Salosen ja Los Angelesin talti-
ointi Šostakovitšin Orangosta Deutsche 
Grammophon -levymerkillä.

Esa-Pekka Salonen on palkittu uransa 
aikana monilla arvostetuilla tunnustuk-
silla. Hän on saanut UNESCOn Rostrum 
-palkinnon sävellyksestään Floof vuon-
na 1992 sekä ensimmäisenä kapellimes-
tarina Accademia Chigianan palkinnon 
1993. Iso-Britanniassa Salonen on pal-
kittu Royal Philharmonic Societyn oop-
perapalkinnolla ja Ranskan valtio on 
antanut hänelle kulttuurialan Officier 
de l’ordre des Arts et des Lettres -ar-
vonimen. Lisäksi Esa-Pekka Salonen on 
Lontoon Royal College of Music -oppi-
laitoksen kunniatohtori.

ROBERT LEVIN

Robert Levin esiintyy ympäri maail-
maa niin soolokonserteissa, kamari-
muusikkona kuin orkesterienkin solis-
tina. Hän on soittanut mm. Bostonin, 
Chicagon, Clevelandin, Los Angelesin, 
Wienin ja Berliinin orkestereiden solis-
tina mm. Bernard Haitinkin, Sir Neville 
Marrinerin, Seiji Ozawan ja Sir Simon 
Rattlen johdolla. Fortepianistina Levin 
on esiintynyt mm. Sir Eliot Gardinerin 
ja Christopher Hogwoodin johdolla. 
Hän vierailee säännöllisesti myös niin 
Tanglewoodin ja Ravinian musiikkijuh-
lilla kuin Salzburgin Mozart-viikollakin. 
Levinin tulevia esiintymisiä on mm. 
Beethovenin sellosonaattien kokonais-
esitys sellisti Stephen Isserlisin kanssa 
Aldeburghissa sekä Japanissa. 

Robert Levin opiskeli pianonsoit-
toa New Yorkissa Louis Martinin joh-
dolla ja Pariisissa Nadia Boulangerin 
ohjauksessa. Hän on opiskellut myös 
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Harvardin yliopistossa. Levin on toi-
minut musiikin teorian osaston joh-
tajana Curtis Institute of Music -kou-
lussa. Lisäksi hän johti Conservatoire 
Américain -koulua Fontainebleaussa, 
Ranskassa ja opetti Freiburgin musiik-
kikorkeakoulussa, Saksassa. Tällä het-
kellä Levin opettaa humanistisia tietei-
tä Harvardissa ja on Johann Sebastian 
Bach -musiikkikilpailun johtaja.

Robert Levin on tullut tunnetuksi pe-
rehtymisestään klassismin ajan esitys-
käytäntöihin, erityisesti kadenssien ja 
korukuvioiden improvisointiin ajan mu-

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 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-

RADION SINFONIAORKESTERI

kaisessa hengessä. Hän on kirjoittanut 
kadenssit Mozartin viulukonserttoihin 
ja huilu-, oboe-, ja käyrätorvikonserttoi-
hin sekä Beethovenin viulukonserttoon. 
Tänä iltana kuultavan Beethovenin en-
simmäisen pianokonserton kadenssit 
ovat niin ikään Levinin omaa käsialaa. 
Levin on myös levyttänyt paljon klassis-
min ajan musiikkia, mm. Beethovenin 
ja Mozartin pianokonserttoja. Lisäksi 
hänen diskografiansa sisältää kaikki 
Bachin konsertot, englantilaiset sarjat 
ja Wohltemperierte Klavier -kokoelman. 
RSO

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. 

 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2012–2013 orkesteri tekee Hannu 
Linnun kanssa Itä-Suomen sekä Etelä-
Euroopan kiertueen. 
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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.


