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5.4.  
PERJANTAISARJA 13
Musiikkitalo klo 19.00

Sir Roger Norrington, kapellimestari 
Alexander Rudin, sello

Robert Schumann: Alkusoitto oopperasta Genoveva op. 81 10 min 

Langsam – Leidenschaftlich bewegt

Robert Schumann: Sellokonsertto a-molli op. 129 23 min

I Nicht zu schnell 
II Langsam – Etwas lebhafter – Schneller 
III Sehr lebhaft 

VÄLIAIKA 20 min

Robert Schumann: Sinfonia nro 3 Es-duuri op. 97 
“Reiniläinen” 33 min

I Lebhaft 
II Scherzo (Sehr mässig) 
III Nicht schnell 
IV Feierlich 
V Lebhaft 

Väliaika noin klo 19.45. Varsinainen konsertti päättyy noin klo 20.50.  

MYÖHÄISILLAN KUOROTUOKIO, Schumannin a cappella -teoksia, alkaa noin 
15 minuutin tauon jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään 
permannolle kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kuorotuokiossa on 
numeroimattomat paikat.
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MYÖHÄISILLAN KUOROTUOKIO

Musiikkitalon Kuoro
Tapani Länsiö, kuoromestari  

Schumannin a cappella -teoksia kuorolle 25 min 

Die Rose stand im Tau op. 65 nro 1 
Musiikkitalon mieskuoro

Die Kapelle op. 69 nro 6
Musiikkitalon naiskuoro
 
Der König von Thule op. 67 nro 1  

Talismane op. 141 nro 4

Zigeunerleben op. 29 nro 3 
Sonja Fräki, piano 

Gute Nacht op. 59 nro 4
 

Kuoroteosten sanat sivuilla 12–16.

Suora lähetys Yle Radio 1:ssä (orkesterikonsertti) ja internetissä yle.fi/rso. 
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Ajattelun ja siis myös taiteen histo-
ria rakentuu pienemmässä mittakaa-
vassa väitteistä ja vastaväitteistä, suu-
remmassa mittakaavassa ajankohtaa 
hallitsevien perusideoiden vaihtelus-
ta, mitä toisinaan kutsutaan ajanhen-
gen aaltoliikkeeksi. Kaksisataa vuotta 
sitten, 1700- ja 1800-lukujen vaihtees-
sa, elettiin tilanteessa, jossa klassiset 
ihanteet olivat vaihtumassa romantti-
siksi. Muutostapahtuma ei ollut tark-
karajainen – eivät ne yleensäkään ole. 
Romantiikan ajalle ominaisia temaat-
tisia ja kohdennukseen liittyviä piir-
teitä oli kirjallisuudessa ennakoitu jo 
Goethen Nuoren Wertherin kärsimyksis-
sä 1770-luvun alussa ja niitä oli ehdit-
ty sivuta jopa yleensä hidasliikkeisellä 
musiikin kentällä Haydnin Sturm und 
Drang -teoksissa täsmälleen samaan 
aikaan. Tällöin oli kuitenkin kysymys 
pikemminkin ilmaisun tunneulottu-
vuuden hetkellisestä kuumenemisesta 
– jonka sekä Goethe että Wienin mah-
tisäveltäjät pian ottivat suvereeniin 
klassistiseen kontrolliinsa – kuin sellai-
sesta suuresta ideologisesta ja struktu-
raalisesta mullistuksesta, jota varsinai-
sen romantiikan entree tarkoitti.

Tämän voidaan katsoa saaneen läh-
tölaukauksensa Friedrich ja August 
Wilhelm Schlegelin toimittamas-
sa kirjallisuuslehdessä, kun veljeksis-
tä ensin mainittu julkaisi vuonna 1798 
Athenaeum-fragmenttien nimellä sit-
temmin tunnetun kokoelmansa, jossa 
hän julisti fragmentin (katkelman) ”kir-
jallisuuden tulevaisuuden muodoksi”. 
Kannattaa muistaa, että kaikki esteetti-

ROBERT SCHUMANNIN (1810–1856) TEOKSIA

set, filosofiset, poliittiset ja jopa uskon-
nolliset opit, jotka on julkaisuhetkellä 
nimetty ”tulevaisuuden” laeiksi, ovat 
tosiasiassa olleet nimenomaan tuon 
hetken tilanteen kuvaajia. Mitä ”frag-
mentti” varhaisromanttisessa mielessä 
sitten tarkoitti? Friedrich Schlegel itse 
määritteli sen, kuinkas muuten, afo-
ristisessa ’fragmentissa’: ”Fragmentin 
kuuluisi olla kuin taideteos, itses-
sään täydellinen ja siilin lailla muus-
ta maailmasta erillään.” Kirjassaan The 
Romantic Generation Charles Rosen 
kommentoi: “Siili (päinvastoin kuin 
piikkisika, joka ampuu piikkejään) on 
rakastettava olento, joka kääriytyy pal-
loksi joutuessaan uhatuksi. Sen muo-
to on tarkoin määritelty ja silti kaikil-
ta reunoiltaan hämärä. Tämä pyöreä, 
orgaaninen ja ihanteellisen geometri-
nen muoto sopi romanttiseen ajatte-
luun: ennen kaikkea mielikuva viittaa 
provokatiivisesti itsensä ulkopuolelle. 
Romanttinen fragmentti pistää veri-
haavoille vain ne, jotka käsittelevät sitä 
ajattelemattomasti. Määritelmänsä ta-
voin romanttinen fragmentti on täydel-
linen (tämän paradoksin tarkoitus on 
härnätä, niin kuin siilin piikit saavat sen 
viholliset tuntemaan olonsa epämuka-
vaksi): muusta maailmankaikkeudesta 
erillisenäkin fragmentti tarjoaa pitkälle 
yltäviä perspektiivejä. Sen erillisyys on 
laadultaan aggressiivista: se suuntau-
tuu maailmankaikkeuteen täsmälleen 
siinä samassa, kun se leikkaa itsensä 
siitä irti.” 

Romanttiseen ajatteluun kuului siis 
alusta lähtien yksiselitteisten määritel-
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mien karttaminen, rakkaus kaikkea mo-
nimerkityksistä kohtaan. Haettiin muo-
toa, joka sekä olisi itsessään täydellinen 
että asettaisi itsensä yhteyksiin muun 
maailman kanssa. Rakenteen tuli olla 
suljettu, mutta tämän ’sulkeutumi-
sen’ tuli olla pelkkä muodollisuus, joka 
vain hiukan verhoaa yhteenkuuluvuut-
ta ulkomaailman kanssa. Kuvaavasta 
esimerkistä käyvät monien Robert 
Schumannin pikkukappaleiden muo-
dot, jotka ovat yhtä aikaa suljettuja (eli 
itsessään täydellisiä) ja avoimia (toi-
sin sanoen ne edellyttävät todellisuut-
ta itsensä ulkopuolella). Ajatellaanpa 
vaikka Dichterliebe-sarjan kuuluisaa 
avauslaulua Im wunderschönen Monat 
Mai, joka selvästi alkaa ”kesken” jonkin 
kuvitteellisen jatkumon ja joka yhtä il-
meisesti jatkuu suoraan sarjan toisessa 
laulussa, mutta joka kuitenkin kiistatta 
muodostaa ’itsessään täydellisen’ ko-
konaisuuden, Schlegelin merkityksessä 
’taideteoksen’. Keskeinen ominaisuus 
on epävakaus: asia on sekä näin että 
toisin, yhtä vakuuttavasti ja yhtä epä-
uskottavasti. 

Schlegelin ohjelmajulistus sai seuraa-
jia, ja vähitellen taiteen painopisteet 
siirtyivät. Kirjallisuudessa tämä tarkoit-
ti keskeisalueen vaihtumista romaanis-
ta ja näytelmästä runoon ja aforismiin 
sukulaislajeineen. Schlegel-veljesten 
li  säksi kirjallisen ajanhengen keskus-
hahmoiksi nousivat runoilijat Novalis 
ja Hölderlin, joita inspiroi paitsi frag-
mentin idean epämääräisyys myös 
realistisen todellisuuskuvan ja utuisen 
fantasiamaailman erottamaton se-
koittaminen keskenään (Hölderlinillä, 
kuten vanhemmiten Schumannilla, 
asiaan vaikutti myös labiili mielenter-

veys). Tämä koskee mitä suurimmassa 
määrin myös E. T. A. Hoffmannia, joka 
oli Schumannin mielikirjailija ja jon-
ka omalaatuinen ”epäromaani” Kissa 
Murr (1820–22) sai musiikillisen hah-
mon pianosarjassa Kreisleriana (1838). 
Se on yksi fragmenttimuodon edusta-
vimpia esimerkkejä musiikissa, ja sen 
tarkoituksellinen epävakaus ja määrit-
tämättömyys oli aikansa radikaaleim-
pia, muusikkoja ja yleisöä hämmentä-
neimpiä ratkaisuja. Joka tapauksessa 
oli vääjäämätöntä, että Schlegelin aja-
tukset tunkeutuivat musiikin alueelle. 
Suurimuotoisen sinfonia- ja kamari-
musiikin sijasta päämielenkiinto suun-
tautui miniatyyrikokoelmiin: Schubert 
nosti yksinlaulun aivan uuteen merki-
tykseen ja kukoistukseen, Chopin kes-
kittyi pianokappaleisiin, Mendelssohn 
kirjoitti sanattomien laulujen sarjaa ja 
Schumann hurmaantui pikkukappalei-
den ja niistä mielikuvituksellisilla poh-
jaideoilla koostettujen mitä vaihtele-
vimpien sarjojen mahdollisuuksiin.

Schumann on varhaisromantiikan 
musiikin edustajista se, jossa ajanhenki 
näyttäytyy puhtaimpana. Äkkiseltään 
tämän voisi kuvitella merkitsevän yk-
sinomaista keskittymistä miniatyyri-
en maailmaan, niin kuin Chopin mel-
kein teki. Onkin aivan selvää, että 
Schumannin tuotannossa miniatyyrit 
(piano- ja laulusarjat sekä pienet ka-
marikappaleet) ovat sekä historiallises-
ti merkittävintä että taiteellisesti ori-
ginelleinta ainesta. Mutta Schumann 
ei olisi ollut ”oikeaoppinen” romantik-
ko, ellei hän olisi ollut moniulotteinen 
myös mielenkiintonsa kohdistamisen 
ja siis tuotantonsa kokonaisuuden suh-
teen. Niinpä on vain asiaankuuluvaa, 
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että hän käytti paljon aikaa ja ener-
giaa menneiden aikojen säveltäjien 
tekniikan ja estetiikan tutkimiseen ja 
jäljittelemiseen, esimerkiksi Bachin 
kontrapunktin ja Beethovenin sonaat-
timuotojen järjestelmälliseen opiske-
luun. Tästä aktiviteetista oli myös run-
saasti taiteellisia tuloksia. Sisimmältä 
olemukseltaan pienoiskuvien mieheksi 
Schumannin suurimuotoinen tuotan-
to on laaja ja painava. Uljaimmillaan 
se esittäytyy pianokvintetossa (1842), 
mutta myös sinfonia oli hänelle tärkeä 
ilmaisukanava. 

ALKUSOITTO OOPPERASTA 
GENOVEVA OP. 81

Säveltäjäksi Schumann oli poikkeuksel-
lisen vahvasti kirjallisuuteen suuntau-
tunut. Tämä oli varmasti perua August-
isältä, joka oli kirjakauppias, kustantaja, 
kääntäjä ja kirjailija. Nuoruudessaan 
Schumann haaveili kirjallisuuden ja 
musiikin yhdistämisestä tasa-arvoiseen 
liittoon hyvin samankaltaisella taval-
la kuin häntä kolme vuotta nuorem-
pi Wagner. Molemmilla oli tulenpalava 
intohimo uudentyyppisen saksalaisen 
oopperan luomiseen, vastapainoksi ita-
lialaiselle bel canto -tyylille ja ranskalai-
selle grand operalle. Mutta Schumann 
ei jakanut Wagnerin myöhemmin arti-
kuloimaa ajatusta, että todellinen yhte-
näisyys olisi saavutettavissa vain yhden 
ja saman taiteilijayksilön määrätessä 
kaikista osatekijöistä, vieläpä yhdellä 
kertaa (tätä viimeistä ehtoa Wagner 
ei itsekään kunnioittanut, vaikka usein 
väitti tehneensä niin). Luonteensa mu-
kaisesti Schumann innostui vähän vä-
liä kirjallisista aiheista, jotka mones-

ti olivat maailmankirjallisuuden suuria 
teoksia (Hamlet, Romeo ja Julia, Faust) 
tai tunnettuja legendoja (Kuningas 
Arthurin tarinat ja kutkuttavasti myös 
Tristan ja Isolde), mutta yhtä mones-
ti myös romanttisen ajan kirjallisuutta 
(mm. Byronin Manfred). Erityisesti hän 
ihaili Jean Paulia ja E. T. A. Hoffmania. 
Yksi historioitsija heittää ilmaan arva-
uksen, että Schumann olisi ehtinyt in-
nostua yhteensä noin 50 erilaisesta 
oopperan aiheesta! 

Johtui todennäköisesti Schumannin 
lepattavasta, lyhytjänteisestä persoo-
nasta, ettei hän saanut valmiiksi asti 
kuin yhden ainoan oopperateoksen 
(vaikka Kohtauksia Goethen Faustista 
on aivan oopperamaisissa mitoissa). 
Vuonna 1847 hän tutustui ja ihastui 
Friedrich Hebbelin varsin tuoreeseen 
näytelmään Genoveva (1841) ja päätet-
tyään säveltää siitä oopperan syvensi 
taustoitusta lukemalla Ludwig Tieckin 
teoksen Pyhän Genovevan elämä ja kuo-
lema (1799). Juoni sijoittuu syvälle keski-
ajalle, 700-luvulle, ja kertoo aatelisherra 
Siegfriedin, tämän vaimon Genovevan 
ja ritari Golon tarinan. Siegfried läh-
tee taistoon arabivalloittajia vastaan ja 
jättää Genovevan Golon suojelukseen. 
Golo yrittää ensin vastustaa eroottisia 
tuntemuksiaan Genovevaa kohtaan, 
mutta päätyy ahdistelemaan tätä yhä 
pahemmin. Kun uskonnollinen ja läpisi-
veellinen Genoveva kieltäytyy minkään-
laisesta kanssakäymisestä, Golo kostaa 
velho Margarethan avulla. Hän syyttää 
Genovevaa uskottomuudesta. Kotiin 
palaileva Siegfried saa kuulla uskotto-
muussyytökset ja määrää vaimonsa 
teloitettavaksi. Juuri kun Genoveva on 
pääsemässä hengestään, Golon petok-
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sesta selville päässyt katuva Siegfried 
armahtaa hänet. Hebbelin näytelmään 
ei alun perin kuulunut onnellinen lop-
pu, vaan se on Schumannin keksintöä. 
Sekä uskolla että taikauskolla on libre-
tossa keskeinen osuus; tarinankuljetuk-
sen elementtejä ovat mm. varastettu 
suudelma, murha, taikapeili, aave sekä 
kallionkielekkeelle piilotettu risti, jonka 
jumalainen säteily valaisee Genovevan, 
kun tämä tarttuu siihen vapahduksen 
toivossa.

Schumann sävelsi oopperan koko-
naisuudessaan vuoden 1848 aikana. 
Alkusoitto valmistui ensimmäisenä 
ja se ehti myös ensiesitykseen ennen 
itse oopperaa: Schumann johti alkusoi-
ton helmikuussa, oopperan kesäkuussa 
1850 Leipzigissa. Alkusoiton menestys 
oli suuri, mutta ooppera floppasi, eikä 
siitä koskaan tullut näyttämöjen perus-
ohjelmistoa. Yhtenä syynä on pidetty 
libreton heikkouksia: karikatyyrimai-
sen yksitasoisia henkilöhahmoja, liian 
mustavalkoista ’hyvät ja pahat’ -asetel-
maa. Toisaalta on sanottu Schumannin 
”unohtaneen”, että tärkeintä ooppe-
rassa on laulu. Tämä on erikoista, on-
han Schumann parhaita lied-säveltäjiä 
kautta aikojen.

Alkusoitto etenee kromaattisin, 
välillä raskain kääntein c-mollissa. 
Vastapainona on vaskien vapauttava, 
fanfaarin kaltainen duurikatkelma, ja 
lopussa kirkkaan aurinkoinen C-duuri 
voittaa.

SELLOKONSERTTO A-MOLLI 
OP. 129
Schumann sävelsi sellokonserton vah-
van ja kannattelevan inspiraation val-
lassa vuonna 1850; työ kesti vain kak-
si viikkoa lokakuun 10:nnestä 24:nteen. 
Hän oli juuri saanut Düsseldorfin mu-
siikinjohtajan toimen, ja vaikka ensi 
merkkejä pian seuranneista mielenter-
veyden ongelmista oli jo nähtävissä, 
Schumannit elivät sangen onnellista 
aikaa. Lapsikatras kasvoi ja väsymättö-
män uuttera Clara-vaimo tasapainoili 
perheenäidin ja huippupianistin rooli-
en välissä. Schumann itse oli työsken-
nellyt ”Reiniläisen” sinfoniansa parissa, 
ja konserton kirjoittaminen itse asias-
sa keskeytti sinfoniaprojektin hetkeksi. 
Schumann ei koskaan kuullut sellokon-
serttoa konsertissa. Se sai ensiesityk-
sensä neljä vuotta tekijän kuoleman 
jälkeen kesäkuussa 1860 Leipzigissa. 
Tämä tapahtui tilaisuudessa, jolla juh-
listettiin säveltäjän 50-vuotissyntymä-
päivää.

Schumann ei aluksi aikonut kutsua 
teosta konsertoksi lainkaan, sillä hän 
piti sen vapaasti rönsyävää muotoa lii-
an kurittomana. Hän kirjoitti kansileh-
delle ”Konzertstück” (konserttikappale), 
ja muutti sen vasta myöhemmin kon-
sertoksi, ilmeisesti vakuututtuaan sii-
tä, etteivät hänen ottamansa vapaudet 
olleet liiallisia. Meidän päivinämme on 
hieman vaikea ymmärtää, kuinka tär-
keänä Schumann piti tiettyjen ehtojen 
täyttymistä – konsertoiksi on 1900- ja 
2000-luvuilla otsikoitu teoksia, joita 
Schumann ei olisi ymmärtänyt min-
kään muotoisiksi. Ne muodon piirteet, 
joita Schumann piti traditiota vasten 
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arveluttavina, lienevät olleet myöhem-
min sangen tavallisia. Hän antoi me-
lodiasuonensa virrata vuolaasti ensim-
mäisen osan esittelyjaksossa, niin että 
sille kertyi suhteellista pituutta tavallis-
ta enemmän, samoin kuin koko ensim-
mäiselle osalle suhteessa muihin osiin. 
Nyt ei puhuta oikeasti suurista mitoista: 
koko konsertto kestää reilusti alle puoli 
tuntia. Toinen kummajainen saattoi sä-
veltäjän mielestä olla finaalin ”säestetty 
kadenssi”. Sellaisia ei aikaisemmin ol-
lut juuri kuultu, paitsi Beethovenin viu-
lukonsertossa, jossa yksinäinen pata-
rumpu roikkuu kadenssin ajan solistin 
mukana. Sittemmin näitä on sävelletty 
paljonkin, onhan tämä varsin toimiva 
ratkaisu. Kaikki myöhempien aikojen 
muusikot eivät ole olleet samaa miel-
tä, vaan säestetty kadenssi on usein 
korvattu tai sitä on pidennetty uusilla 
säestämättömillä.

Sellokonsertto alkaa johdantotahtien 
jälkeen pääteemalla, jonka solisti soit-
taa unelmoivasti hauraan säestyksen 
ylle. Melodia on tyypiltään alakuloinen 
kaunotar, mutta siitä sinkoaa jo ensi 
vaiheessa monen suuntaisia säkeniä. 
Toinen teema ei juuri muuta asetel-
maa, vaikka ilmapiiri piristyy sen myö-
tä merkitsevästi. Jatkossa kuullaan sekä 
määrätietoista kehittelyä että assosi-
oivaa tajunnanvirtaa, kauniin tasapai-
noisena keitoksena. Soolosoitin hallit-
see selvästi. Konserttoa on joskus jopa 
kritisoitu orkesterin liian myötäileväs-
tä otteesta ja varovaisesta käsittelystä, 
mutta eiköhän Schumannin ratkaisu 
tässä lähinnä ole vain suoraa seurausta 
materiaalin luonteesta. Tämä konsertto 
on tarkoitettu ennen muuta intiimiksi 
monologiksi.

Toinen osa seuraa ilman tau-
koa, kuten sen jälkeen myös finaali. 
Schumannin kerrotaan inhonneen ai-
kalaisyleisön tapaa antaa aplodeja osi-
en välissä, ja hän ilmeisesti päätti estää 
moisen käytöksen varmalla ratkaisul-
la. Hidas osa on erikoisen lyhyt, mutta 
muutaman minuutin aikana sen etee-
rinen, herkänihana ilmapiiri vakuut-
taa. Jos ensiosan alussa unelmoitiin, 
tässä ollaan syvässä transsin kaltaises-
sa unessa. Vapaan fantasian sanelema 
melodia luo spleen-henkisen, onnel-
lisen raukeuden tunnun, joka vain sy-
venee, kun solisti jatkaa mietteitään 
hienosti soivilla kaksoisäänillä. Ennen 
pitkää tunnelma saa pienen särön en-
simmäisen osan pääteeman muistu-
man myötä. Pian havahdutaan hereil-
le, ja touhukas finaali kirmaa esiin kuin 
kevätvarsa laitumelle hyvin levätyn yön 
jälkeen. Myöskään tämä päätösosa ei 
ole pituudella pilattu vaan mitä sopu-
suhtaisin. Sello on tunnetusti moni-
puolinen soolosoitin, ja nyt Schumann 
nostaa esiin sen kevyen, leikkisän ja ryt-
misen ulottuvuuden.

SINFONIA NRO 3 ES-DUURI 
OP. 97 “REINILÄINEN”

Schumann oli aito romantikko myös 
suhteessaan innoitukseen: hänellä oli 
tapana hullaantua tiettyihin ilmaisulli-
siin valintoihinsa koko sielullaan ja työs-
kennellä kuumeisella vauhdilla. Sinfonia 
nro 3 syntyi saman hektisen periodin 
tuloksena kuin sellokonsertto vuoden 
1850 lopussa, Schumannin muutet-
tua Dresdenistä Düsseldorfiin kaupun-
gin Musikdirektorin virkaa hoitaakseen. 
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Syntyi uusi yhteys nuoruudenrakkau-
teen, Rein-virtaan, ja tästä kimposi 
inspiraatio yhteen Schumannin len-
nokkaimmista suurimuotoisista töistä. 
Myös Reiniläisessä kuuluu fragmentti-
ajattelun jälkiä, ja siinäkin nimenomaan 
väliosissa. Verkkaisen ländlerin tempoi-
nen toinen osa rakentuu perinteisen 
kahdenpuolisen muodon ja muunnel-
mamuodon yhdistelmäksi, joka tun-
tuu itsenäiseltä karakterikappaleelta 
ainakin yhtä paljon kuin sinfonian osal-
ta – ja sitä paitsi vapaahkot muunnel-
mat sinänsä luovat vaikutelmaa peräk-
käisistä ”puoli-itsenäisistä” katkelmista. 
Osalla olikin alun perin ohjelmallinen 
otsikko ”Aamu Reinillä”, jonka säveltä-
jä sitten klassistisessa tunnontuskassa 
poisti. Kolmas osa on sekin kuin pieni 
oma maailmansa, ja aivan erityisesti 
tämän voi sanoa sinfonian ”ylimääräi-
sestä” hitaasta osasta, neljännestä. Se 
on kertomuksen mukaan saanut innoi-
tuksensa uuden kardinaalin vihkimys-
messusta Kölnin pelonsekaista kunni-
oitusta herättävässä Tuomiokirkossa. 
Alkuperäinen esitysohje kuuluikin ”juh-
lallisen seremonian säestyksen tapaan”; 
katumuksen jälkeen jäljelle jäi ”juhlalli-
sesti”. Ylevän pasuunavärin hallitsema 
moniääninen kudos tuottaa hienosti 
hallitun kontrapunktisen rakennelman. 

Reiniläisen sinfonian tunnelman kan-
nalta keskeisessä roolissa ovat kui-
tenkin ääriosat. Avausallegro koh-
taa maailman pystypäisen ylpeyden 
tuntein ja sen itsepintaisessa rytmii-
kassa on mittaamattomasti tervet-
tä uhmaa. Pääteema on punottu ns. 
hemiola-ilmiön varaan, mikä tarkoit-
taa, että se tuntuu kulkevan yhtä aikaa 
3/2- ja 3/4-tahtilajeissa. Tämä viittaa 

suoraan eteenpäin Brahmsiin, jonka 
Schumann kolme vuotta myöhemmin 
esitteli musiikkimaailmalle uutena pe-
lastajana. Finaali on lähtökuopissaan 
karun kulmikas, mutta sekin nousee 
siivilleen komeasti. Tunnelmatekijänä 
tärkeä on tietysti myös sinfonian sä-
vellaji. Analyyseissa on korostettu sävel-
lajivalinnan yhteyttä Johann Sebastian 
Bachin kolminaisuussymboliikkaan, 
erityisesti siksi, että Schumannin mie-
lestä sinfonia oli suoraa tulosta hänen 
ja pianistivaimon tekemästä Reinin-
matkasta, jota Clara kutsui pyhiinvael-
lukseksi. Haydnin, Mozartin ja varsin-
kin Beethovenin päivinä Es-duuri oli 
itseoikeutettu ylväyden ja energisyy-
den ilmentäjä ja istuu siksi hienosti 
myös Schumannin sinfonian ääriosiin 
kannattelemaan teräksistä tuntua. Ja 
mitä luultavimmin se, että Schumann 
valitsi sen Reinin sävellajiksi, johdatti 
Wagnerin näkemään sen sukellusaihei-
sen unen, jonka vuoksi Reininkullan al-
kusoitto käsittää vain yhden valtavan-
mittaisen Es-duuri-soinnun.

Kotimaan nähtävyyksien ja varsin-
kin vapaan luonnon ihailusta inspiraa-
tionsa saanut Reiniläinen sinfonia liittyy 
monin säikein 1800-luvun ensivuosina 
syntyneen völkisch-aatteen historiaan. 
Aatteen lähtökohtiin kuuluivat usko 
kansan juurevissa riveissä asuvaan oi-
keuteen, luonnontilaisten ilmiöiden 
palvonta, panteismi, avoimen naivisti-
nen taivas- ja ikuisuuskuva sekä yleen-
säkin älyllisen hahmottamisen halvek-
sunta. Völkisch oli varhaisromantiikan 
ideologien inspiroimana syntynyt aate, 
FT Petteri Pietikäisen mukaan ”noidan-
kattilallinen tunnevaltaisesti artikuloi-
tuja uskomuksia, pelkoja ja toiveita”. 
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Lähes 50 vuoden ajan Roger Norrington 
on ollut historiallisen esitystavan pe-
räänantamaton esitaistelija. Hän on 
tehnyt kokonaisvaltaista työtään muun 
muassa oman London Classical Players 
-orkesterinsa kanssa 1980-luvulla, 
Stuttgartin radion sinfoniaorkesterin 
kanssa sekä Salzburgin Mozarteumin 
akateemisen kamariorkesterin parissa 
viime vuosina. 

Nuoruudessaan Norrington soitti 
viulua ja lauloi, kunnes hän aloitti or-
kesterinjohdon opinnot Cambridgessa. 
Norrington opiskeli Royal College 
of Music -oppilaitoksessa Sir Adrian 
Boultin johdolla ja perusti samoihin ai-
koihin ensimmäisen monista varhaista 
musiikkia esittävistä kokoonpanoistaan, 
Heinrich Schütz -kuoron. Kymmenen 
vuotta myöhemmin Norrington perus-
ti London Classical Players -orkesterin, 
joka saavutti maailmanmainetta vah-
voilla Beethovenin yhdeksän sinfonian 

Aatteen myöhempi historia kytkeytyy 
yhtä epä-älyllisiin rotupuhtauspyrki-
myksiin; völkischin yhteydet natsismiin 
ovat ilmeiset. Tällä ei tietenkään ole 
mitään tekemistä Schumannin kans-
sa. Hänen aikanaan völkisch oli lapsen-
omaisen viaton, herttaisella tavalla op-
timistinen ajattelutapa, ja Reiniläinen 
sinfonia heijastelee sitä innostuneesti 
ja herkästi.

Lopuksi hieman jossittelua. 
Schumann kuoli 46-vuotiaana kehä-
raakkina, mutta jos hän olisi saanut 

pitää henkensä ja terveytensä kauem-
min, olisi ollut sangen todennäköistä, 
että hän olisi tehnyt sinfonian alueel-
la samankaltaisen kokeilun, jonka hän 
Fantasiassaan teki pianomusiikissa. 
Neljäs sinfonia oli jo selvä kädenojen-
nus tähän suuntaan. Ja jos tämä kokei-
lu olisi tullut tehdyksi, musiikin historia 
olisi saanut toisenlaisen kulun. Pienestä 
se voi olla kiinni.

Jouni Kaipainen

SIR ROGER NORRINGTON

levytyksillään. Myöhemmin seurasivat 
mm. Mozartin, Schumannin, Brahmsin 
ja Brucknerin levytykset, jotka sinetöi-
vät Norringtonin maineen historiallisen 
esitystavan avainhahmona.

Viime vuosina Norrington on joh-
tanut yhä enemmän tavallisia sin-
foniaorkestereita ja ohjelmissa on 
vilkkunut Mahleria sekä 1900-luvun 
säveltäjänimiä. Norrington on Zürichin 
kamariorkesterin pääkapellimestari, 
Pariisin kamariorkesterin päävierailija 
ja Valistuksen ajan orkesterin emeri-
tus kapellimestari. Vierailuja hän tekee 
säännöllisesti mm., Berliinin, Wienin ja 
Lontoon filharmonikoihin, Leipzigin 
Gewandhaus-, ja Amsterdamin Concert-
gebouw-orkesteriin ja Philharmonia-
orkesteriin sekä Bostonin, Chicagon ja 
San Franciscon sinfoniaorkestereihin. 

Roger Norrington lyötiin ritariksi 
vuonna 1997.
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ALEXANDER RUDIN
Alexander Rudin on musiikin tulkin-
nan venäläisen koulukunnan johtohah-
moja. Solistiuran lisäksi Rudin on toi-
minut Musica Viva -kamariorkesterin 
taiteellisena johtajana vuodesta 1988. 
Viimeiset 10 vuotta hän on ollut myös 
Moskovan kansainvälisen Dedication-
musiikkifestivaalin taiteellinen johtaja. 

Rudin soittaa sellon lisäksi viola da 
gambaa. Hän on kiinnostunut varhai-
sen musiikin alkuperäisestä esitysta-
vasta ja esittääkin barokin ja klassismin 
ajan teoksia ”historiallisesti korrektilla” 

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

tavalla. Myös nykymusiikin tulkinta on 
Rudinille tärkeää ja hän on osallistu-
nut mm. Valentin Silvestrovin, Edison 
Denisovin, Arvo Pärtin ja Aulis Sallisen 
teosten kantaesityksiin. 

Professorina Moskovan konservato-
riossa Rudin opettaa kamarimusiikkia. 
Hän pitää myös lukuisia mestarikursse-
ja eri puolilla maailmaa ja tekee kapel-
limestarina yhteistyötä opiskelijaorkes-
tereiden kanssa. 

Rudin on tehnyt useita levytyksiä 
Russian Season-, Olympia-, Hyperion-, 
Tudor-, Melodia- ja Fuga Libera -levy-
merkeille.

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. 



11

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 voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.
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MYÖHÄISILLAN KUOROTUOKIO

Die Rose stand im Tau 

Die Rose stand im Tau,
es waren Perlen grau,
als Sonne sie beschienen,
wurden sie zu Rubinen.

Friedrich Rückert

Die Kapelle 

Droben stehet die Kapelle,
Schauet still ins Tal hinab,
Drunten [singt]1 bei Wies’ und Quelle
Froh und hell der Hirtenknab’.

Traurig tönt das Glöcklein nieder,
Schauerlich der Leichenchor;
Stille sind die frohen Lieder,
Und der Knabe lauscht empor.

Droben bringt man sie zu Grabe,
Die sich freuten in dem Tal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe!
Dir auch singt man dort einmal.

Ludwig Uhland

Kasvoi ruusu kankahalla,
helmenharmain pisaroin,
auringonpaistehessa,
rubiineina säihkyivät.

vapaa suomennos Tapani Länsiö

Kappeli on kukkulalla,
katsoo laaksoon tyynehen;
siellä lähteen partahalla
paimen laulaa riemuiten.

Murhein kuolinkellot soivat,
hautavirsi humisee;
laantuu laulut veikaroivat,
vaiti poika kuuntelee.

Hautaan viedään heidät tuonne,
jotka laaksoss’ ilakoi.
Paimenpoika! Kellot nuo, ne
myöskin sulle kerran soi. 

Valter Juva
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Der König von Thule 

Es war ein König in Thule,
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert’ ihn jeden Schmaus;
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.

Und als er kam zu sterben,
Zählt’ er seine Städt’ im Reich,
Gönnt’ alles seinen Erben,
Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,
Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort Stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut,
Und warf den heiligen Becher
Hinunter in die Flut.

Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,
die Augen täten ihm sinken,
Trank nie einen Tropfen mehr.

Johann Wolfgang von Goethe

Oli kuningas Thulen harmaan
elon kaiken uskollinen:
Hän kädestä kuolevan armaan 
sai maljan kultaisen.

Sen juhlissa toi hän esiin,
sen kalliiksi arvioi;
hänen silmänsä puhkesi vesiin,
joka kerta kun siitä joi.

Tuli kuolonaika hälle;
nyt maansa ja kaupungit nuo
suo kaiken perijälle,
mut maljaa ei hän suo.

Hän juhla-atrialla
oli uljaine seuroineen
sukulinnassa, partahalla
meren aavan valtaveen.

Nous urho juhliva, juoden
elon hehkun viimeisen,
ja maljaan katseen luoden,
veen kuohuun heitti sen.

Näki, kuinka täyttyi, haipui
ja vaipui tyrskyyn tuo.
Hänen silmänsä umpeen vaipui,
ei koskaan hän enää juo. 

Valter Juva
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Talismane 

Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Okzident!
Nord und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.

Er, der einzige Gerechte,
Will für jedermann das Rechte.
Sei von seinen hundert Namen
Dieser hochgelobet! Amen.

Mich verwirren will das Irren;
Doch du weißt mich zu entwirren,
Wenn ich handle, wenn ich dichte,
Gib du meinem Weg die Richte!

Johann Wolfgang von Goethe

Luojan ovat Itämaat! 
Luojan ovat Länsimaat! 
Pohjan, Etelänkin aavat 
rauhan käsissänsä saavat.

Hän suo yksin laupeuttaan 
jokaiselle oikeuttaan. 
Olkoon saakka sataan nimeen 
siitä ylistetty! Amen.

Minut harha hämmennyttää, 
tiedät minut järkiinnyttää.
Kun teen matkaa, runojani, 
ohjaa sinä kulkuani!

Teivas Oksala

Zigeunerleben  

Im Schatten des Waldes, 
im Buchengezweig 
da regt’s sich und raschelt 
und flüstert zugleich. 
Es flackern die Flammen, 
es gaukelt der Schein 
um bunte Gestalten, 
um Laub und Gestein. 
 
Da ist der Zigeuner bewegliche Schaar 
mit blitzendem Aug’ 
und mit wallendem Haar, 
gesäugt an des Niles geheiligter Fluth, 
gebräunt von Hispaniens südlicher Glut. 
 

Metsän siimeksessä, 
pyökkipuiden varjossa
jokin liikkuu, 
kuiske kuuluu.
Liekki loimuaa, 
kiilto kiertelee
värikkäitä hahmojaan, 
lehvistössä ja kivikossa.

Tämä on mustalaisten levoton joukko
välkkyvin silmin 
ja liehuvin hiuksin,
Niilin pyhistä vesistä saatu,
Espanjan paahteessa parkituin ihoin.
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Um’s lodernde Feuer 
in schwellendem Grün 
da lagern die Männer verwildert und kühn, 
da kauern die Weiber 
und rüsten das Mahl 
und füllen geschäftig 
den alten Pokal. 
 
Und Sagen und Lieder ertönen im Rund, 
wie Spaniens Gärten so blühend und bunt, 
und magische Sprüche
für Not und Gefahr
verkündet die Alte
der horchenden Schaar. 
 
Schwarzäugige Mädchen 
beginnen den Tanz, 
da sprühen die Fackeln in rötlichem Glanz, 
es lockt die Gitarre, die Cymbel klingt, 
wie wild und wilder 
der Reigen sich schwingt. 
 
Dann ruh’n sie ermüdet 
vom nächtlichen Reih’n; 
es rauschen die Buchen 
in Schlummer sie ein. 
Und die aus der glücklichen Heimat 
verbannt, 
sie schauen im Traume das 
glückliche Land. 
 
Doch wie nun im Osten 
der Morgen erwacht,  
verlöschen die schönen 
Gebilde der Nacht; 
es scharret das Maultier bei Tagesbeginn, 
fort zieh’n die Gestalten,
wer sagt dir, wohin?

Emanuel von Geibel

Nuotion loimussa 
metsän vehreässä
villit ja rohkeat miehet lepäilevät,
naiset kyykistelevät
ruoanlaitossa
ja kiireesti täyttelevät
patinoituja pikareita.

Tarinat ja laulut kiirivät kertoen
Espanjan värikkäästi kukkivista puutarhoista,
maagiset sanat
hädän ja vaaran varalle,
vanha nainen kertoilee väelleen.

Tummasilmäiset neidot 
aloittavat tanssinsa
soihtujen punervassa hehkussa,
kitara koukuttaa, symbaali soi
ja tanssi sen kuin villiintyy.

Sitten levähdetään 
tanssista uupuneina
pyökkien hyräilemään 
kehtolauluun.
Rakkaasta kotimaastaan kerran 
karkoitetut,
unelmissaan onnenmaahansa palaavat.

Mutta auringon aamun siintäessä idässä,

kuihtuvat yön 
kauniit kuvaelmat.
Päivän koittaessa kuopivat muulit maata
Hahmot lähtevät 
– kuka ties minne?                 

vapaa suomennos Tapani Länsiö
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Hyv’yötä mi sulle toivotan,
ystäväiseni kuulethan!
Enkeli, viestinviejä,
viestin vie ja tuo.
Sulle viestin vie
ja palajaa mun luo.
Nyt, ystäväni, laulun myötä
toivotan hyvää yötä.

vapaa suomennos Tapani Länsiö

Gute Nacht 

Die Gute Nacht, die ich dir sage
Freund, hörest du!
Ein Engel, der die Botschaft trage,
gebt ab und zu
Er bringt sie dir und hat mir wieder
den Gruss gebracht;
Dir sagen auch des Freundes Lieder
nun Gute Nacht.

Friedrich Rückert


