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14.11.    
TORSTAISARJA 4 
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Markus Groh, piano

Erkki Melartin: Traumgesicht op. 70 15 min

Paul Hindemith: Konsertto pianolle ja orkesterille 30 min

I Mässig schnell 
II Langsam 
III Muunnelmia keskiaikaisesta sävelmästä Tre fontane: 
Canzona – Marssi – Valse lente – Kapriisi – Tre fontane

VÄLIAIKA 20 min

Jean Sibelius: Sinfonia nro 1 e-molli op. 39 38 min

I Andante ma non troppo – Allegro energico 
II Andante (ma non troppo lento) 
III Scherzo (Allegro)
IV Finaali (Quasi una fantasia) (Andante – Allegro molto)

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä, Yle Teemalla ja internetissä (yle.fi/klassinen). 
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Erkki Melartin oli suomalaisen musiikin 
keskeisinä kehitysvuosina jossain mää-
rin outo lintu. Päinvastoin kuin mo-
net, hän ei ollut erityisesti Sibeliuksen 
seuraaja. Melartin saattoi käyttää kan-
sanmusiikkimaisia aineksia töiden-
sä perustana, mutta Aino-oopperan 
(1907–08) jälkeen hän karttoi karelia-
nismia – vaikka oli kotoisin Karjalan 
Käkisalmesta. Kun Toivo Kuula, Leevi 
Madetoja ja Selim Palmgren hakivat 
sibeliaanisuudelle vastapainoa ranska-
laisesta impressionismista, Melartin ei 
varsinkaan orkesterimusiikissaan ol-
lut siitä erityisen kiinnostunut (hän 
kyllä jakaa sekä synnyin- että kuo-
linvuoden Maurice Ravelin kanssa). 
Suurimuotoisissa teoksissaan Melartin 
kytkeytyi keskelle Keski-Eurooppaa: 
itävaltalaisiin Bruckneriin ja Mahleriin 
sekä hieman löyhemmin baijerilaiseen 
Richard Straussiin. Toisinaan myös ita-
lialainen kevyempi lähestymistapa sopi 
hänelle hyvin. 

Monet arvioijat ovat luokitelleet 
Melartinin ”eklektikoksi”, missä on hie-
man negatiivinen kaiku: tällainen tai-
teilija mielletään usein epäkriittisek-
si keräilijäksi, joka ammentaa aineksia 
mistä hyvänsä ja keittää löydöksistään 
outoa ja sekavaa soppaa vailla hallittua 
omaa reseptiä. Mitalilla on silti myös po-
sitiivinen puoli, sillä eklektikko kehittää 
väistämättä itselleen tavallista avaram-
man maailmankuvan. Ei ole merkityk-
setöntä, että Melartin oli atonaalisena 
radikaalisäveltäjänä aloittaneen Elmer 
Diktoniuksen ainoa ymmärtäjä, tukija 
ja myös hyvä ystävä. Melartin oli elin-

ERKKI MELARTIN (1875–1937): 
TRAUMGESICHT OP. 70

aikanaan sangen suosittu. Hänen sin-
fonioitaan soitettiin Suomessa usein, ja 
sen lisäksi mm. Pietarissa, Moskovassa, 
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Ams-
terdamissa, Pa    riisissa ja Lontoossa. 
Uran yhdeksi huipuksi nousi marras-
kuussa 1923 Berliinin filharmonikkojen 
yksinomaan Melartinin musiikille omis-
tettu konsertti. 

Oli muitakin merkittäviä kansainväli-
siä esiintuloja. Yksi tällainen tapaus oli 
Pietarissa joulukuussa 1910 järjestetty 
konsertti, joka kuului maineikkaan ka-
pellimestari-pianistin Aleksandr Zilotin 
mukaan nimettyyn suosittuun sarjaan. 
Viipuriin viriilin orkesterielämän virit-
tänyt Melartin oli kutsuttu johtamaan 
konsertti, jossa olisi mukana myös hä-
nen oma sävellyksensä. Hän ajatteli 
esitellä pietarilaisyleisölle kolmannen 
sinfoniansa (1907), mutta heinäkuussa 
Ziloti ilmoitti ykskantaan, ettei sinfonia 
missään tapauksessa mahtunut mu-
kaan sarjan ohjelmaan. Melartinille tuli 
kiire kirjoittaa äkkiä uusi orkesteriteos, 
joka olisi lyhyempi kuin sinfonia mut-
ta jossa kuitenkin sovellettaisiin pieta-
rilaisorkesterin huomattavia resursse-
ja, jollaiset Suomesta tuolloin tyystin 
puuttuivat. Ajanpuutteen vuoksi hän 
päätti käyttää materiaalina italialaisen 
Gabriele d’Annunzion (1863–1938) näy-
telmään Kevätaamun unelma vuonna 
1905 säveltämäänsä musiikkia, johon 
kuului Alkusoitto ja Intermezzo. Tuttu 
materiaali auttoi pääsemään vauhtiin 
nopeasti – Melartin ei muutenkaan 
ollut säveltäjä verkkaisimmasta pääs-
tä – ja jo elokuun lopulla hän kirjoitti 
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ystävälleen saaneensa juuri valmiiksi 
Yökuva-nimisen sinfonisen runon: ”Tein 
viime vuorokautenakin 17 tuntia töitä, 
niin että voit ymmärtää ettei ole oikein 
ordningissa pää eikä käsi – eikä uni”. Ja 
toiselle ystävälle: ”Ziloti pani minuun 
sellaisen vauhdin kun se vähän väliä 
sähkötti ja kirjoitti. Pyysi ensin alkua, 
kun olin kertonut mitä laitoin, ja sit-
te tätlich mehr, tätlich mehr. Oli kovin 
ihastunut.”

Kirje jatkui: ”Se on hirvittävän vaikea 
kappale ja sellaista orkesterinkäsittelyä 
ei meillä ole vielä yritettykään.” Väite 
pitää ilman muuta paikkaansa. Vuonna 
1910 ei yksikään suomalainen säveltäjä 
ollut säveltänyt yhtä isolle orkesterille ja 
yhtä virtuoosista tekstuuria. Sibelius ei 
milloinkaan käyttänyt kolminkertaisia 
puupuhaltimia, kahta harppua ja suu-
rehkoa lyömäsoittimistoa, eikä käyt-
tänyt kukaan muukaan ennen 20-lu-
vun modernisteja. Jousiston jakaminen 
kauttaaltaan kahtia niin, että toinen 
puoli soittaa ilman sordiinoa ja toinen 
sen kanssa, oli uusi ja omaperäinen 
idea ja edellyttää ilman muuta suurta 
jousisektiota. Ennen kaikkea pyrkimys 
sointipinnan eriyttämiseen käyttämällä 
suurta määrää eri tavoin artikuloituja, 
usein pienissä nuottiarvoissa hyöriviä 
stemmoja oli Suomessa aivan uutta. 
Vaikutteita Melartin oli varmasti saa-
nut sekä Straussilta että Pietarissa suo-
sionsa huipulla kylpeneeltä Skrjabinilta 
– ja myös Debussy häivähtää taustal-
la kuuluvammin kuin missään muu-
alla Melartinin orkesterituotannossa. 
Pienimuotoisissa pianoteoksissaan Me-
lartin toki liikkui lähempänä ranskalai-
simpressionistia. 

Ensiesityksen jälkeen säveltäjä johti 
teoksen alkuvuonna 1911 Helsingissä ja 

pian Viipurissa. Olisi kiinnostavaa tie-
tää, oliko kokoonpanoa pienennetty 
vai oliko mukana tosiaan useita kym-
meniä avustajia. Maaliskuussa 1912 oli 
vuorossa Latvian Riika. Seurasi pitkä 
tauko, ennen kuin Georg Schneevoigt 
tarttui partituuriin Helsingissä huhti-
kuussa 1932. Nimi vaihtui Sibeliuksen 
Finlandian tavoin lähes joka kerta: 
Yökuva kääntyi Pietaria ja Suomen 
ensiesitystä varten saksaksi muotoon 
Traumgesicht (”Unikuva”), Viipurissa se 
sai nimen Öinen kuva, sinfoninen runoel-
ma. Riiassa se oli jälleen Traumgesicht, 
nyt kuitenkin alaotsikolla eine sympho-
nische Dichtung, kun taas Schneevoigtin 
esitystä varten säveltäjä pudotti kuvai-
levan otsikon pois, ja teos sai objektii-
visen ”lajityyppinimen” Symphonische 
Musik. Kun partituuri äskettäin vih-
doinkin saatiin puhtaaksikirjoitettua 
ja julkaistua digitoidussa asussa, kii-
tos Suomen Kulttuurirahaston ja Erkki 
Melartin -seuran, sen nimeksi annettiin 
ensiesityksen Traumgesicht. 

’Sinfonisuus’ on seikka, johon monet 
Melartinista kirjoittaneet ovat kiinnittä-
neet huomiota. Hän sävelsi kuusi sinfo-
niaa valmiiksi asti ja kaksi muuta luon-
nosasteelle, kun sen sijaan sinfonisen 
runon alueella hän sai Traumgesichtin 
lisäksi aikaan vain kaksi ”isänmaalli-
seksi käyttömusiikiksi” luokiteltavaa 
vähemmän onnistunutta viritelmää. 
On erikoista, että perimmäiseltä luon-
noltaan näin lyyrinen säveltäjä pyrki 
jatkuvasti sinfoniamuodon valloitta-
miseen eikä suuntautunut ohjelmalli-
seen orkesterimusiikkiin. Mahdollisesti 
Traumgesichtin uudelleen nimeäminen 
30-luvulla oli yritys korostaa itse sin-
fonisuutta, jonka puutteesta häntä oli 
monesti moitittu.
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PAUL HINDEMITH (1895–1963): 
KONSERTTO PIANOLLE JA ORKESTERILLE

Hindemith oli todellinen musiikin mo-
nitoimimies. Hän oli paitsi säveltäjä 
myös aikansa parhaita alttoviulisteja, 
kapellimestari, teoreetikko, opettaja 
ja organisaattori. Hän oli yksi harvois-
ta musiikinhistorian hahmoista, joka 
osasi soittaa käytännössä kaikkia or-
kesterin soittimia ja vähän muitakin. 
Täydellä syyllä on sanottu, että hän oli 
kuin 1900-luvulle siirretty barokin ajan 
yleismuusikko. Tämä on sikälikin asial-
lista, että Hindemithin omat musiikilli-
set ihanteet löytyivät juuri barokin ai-
kakaudelta; ennen muuta hän oli suuri 
Bachin ihailija, ja tämä kuuluu myös 
hänen musiikistaan. Hän oli musikant-
tinen säveltäjä, jonka estetiikka oli tiu-
kan epäohjelmallinen. Siksi hänen mu-
siikkiaan ei ole helppoa eikä aina edes 
mielekästä kommentoida. Saattaa olla 
viisaampaa lainata hänen omaa kir-
joitustaan kirjasta Säveltäjän maailma 
vuodelta 1952. Tekstinpätkän otsik-
ko on Tunne musiikissa, ja kaiken käy-
tännöllisen osaamisensa ohella asioi-
den esteettis-teoreettista ulottuvuutta 
pohtinut Hindemith sanoo siinä näin 
(käännös minun):

”Todelliset tunteet vaativat tietyn 
ajan kehittyäkseen, saavuttaakseen 
huippuhetkensä ja haihtuakseen taas; 
musiikin herättämät reaktiot sen sijaan 
voivat muuttua yhtä nopeasti kuin mu-
siikilliset fraasit muuttuvat; ne voivat 
ilmestyä täysinä millä hetkellä tahansa 
ja hävitä kokonaan, kun ne esiin nostat-
tanut musiikin kohta loppuu tai muut-
tuu toiseksi. Täten nämä reaktiot voi-
vat muutamassa lähes olemattomassa 

tuokiossa hypätä syvimmästä surusta 
hillittömimpään riemuun ja muhevaan 
tyytyväisyyteen ilman, että niitä koke-
va mieli voi mitenkään epämukavasti, 
mikä hyvinkin saattaisi tapahtua todel-
listen tunteiden suhteen. Itse asiassa 
jos tämä tapahtuisi todellisten tuntei-
den alueella, voisimme olla jokseenkin 
varmoja, että kysymys olisi ainakin lie-
västä hulluuden tilasta. 

Musiikin nostattamat reaktiot eivät 
ole tunteita; ne ovat tunteiden kuvia 
tai muistoja. Me voimme verrata näi-
tä tunteiden muistoja muistikuviin 
vieraasta maasta, jossa olemme mat-
kustaneet. Alkuperäinen reissu saat-
toi kestää useita viikkoja tai kuukausia, 
mutta kun muistimme taikoo hatusta 
sen muistoja, voimme käydä läpi koko 
seikkailun muutamassa sekunnissa ja 
silti me uskomme, että saamme täy-
dellisesti rekonstruoitua koko matkan. 
Kysymyksessä on sama silmänkään-
tötemppu kuin se, jonka unemme te-
kevät meille. Myös unet puristavat se-
kunnin murto-osiin tapahtumia, jotka 
oikeasti veisivät pitkiä aikoja, ja silti 
ne ovat unen näkijälle yhtä tosia kuin 
sataprosenttisessa valvetilassa koetut. 
Joissakin tapauksissa nämä unitapah-
tumat voivat jopa olla ihmisyksilön ”to-
dellista” elämää, kun taas ne tosiasiat, 
joita ne heijastavat, vääristävät tai uu-
delleen järjestävät ovat vain mitättö-
miä, vaatimattomia pikkuseikkoja.  

Ellei musiikki kiihottaisi meitä löy-
tämään muistoja mentaalisesta varas-
tostamme, se jäisi merkityksettömäksi; 
sillä olisi korkeintaan korvia kutkutta-
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va vaikutus. Me emme voi erottaa mu-
siikkia aikaisemmin syntyneiden tun-
teiden esiin nostattamisesta, eikä ole 
vallassamme estää tätä tapahtumasta, 
sillä ainoa mahdollisuutemme ”ottaa 
musiikki haltuun” on yhdistää se noi-
hin oikeiden tunteiden muistikuviin, 
varjoihin ja jälleensyntymisiin unissam-
me, riippumatta siitä, kuinka realistisia 
ja paljaita tai päinvastoin epäluonnolli-
sia, tyyliteltyjä ja suodatettuja ne ikinä 
ovatkaan.”

1920-luvun antiromanttisessa ilma-
piirissä syntyi oivallus, ettei enää kuu-
luisi säveltää vain säveltäjien sydän-
verta vuodattavan itseilmaisun vuoksi, 
vaan toiminnan pitäisi aina vastata to-
delliseen tarpeeseen. Jos soittajat, kaik-
ki eritasoiset amatöörit mukaan luki-
en, tarvitsevat soitettavaa, sitä kuuluu 
heille tuottaa vaivaamatta päätään kor-
kealentoisilla tausta-ajatuksilla tai pa-
teettisilla, narsistisilla eleillä. Tulosta 
on kutsuttu nimellä Gebrauchsmusik eli 
’käyttömusiikki’. Se, että käsite nykyään 
yksioikoisesti liitetään Hindemithiin, 
on tarkasti ottaen virhe. Ensinnäkään 
hän ei sitä keksinyt; toiseksi hän itse 
käytti ’uusasiallista’ tyyliä sivuavista 
töistään mieluummin termiä Sing- und 
Spielmusik (soitto- ja laulumusiikki); 
ja kolmanneksi vain osa Hindemithin 
valtavasta tuotannosta voidaan mie-
lekkäästi sijoittaa tähän kategoriaan. 
Esimerkiksi oopperat Maalari Mathis 
(1935) ja Maailman harmonia (1957) on 
säveltänyt suuri humanisti, joka ei kaih-
tanut vahvaa ilmaisua, vaikkei mikään 
romantikko ollutkaan. 

Pianokonsertto on vuodelta 1945, 
jolloin viisikymppinen säveltäjä asui 
Connecticutissa Yhdysvalloissa. Kirkas 
lineaarinen ajattelu hallitsee ensiosaa 

selväpiirteisen, hillityn sonaattimuodon 
puitteissa. Pääsävellaji on a-molli, vaik-
ka duuriin päädytään. Suuri osa teks-
tuurista tuo etsimättä mieleen Bachin, 
mutta myös Mozart ja Clementi voisi-
vat olla kummeja, ja jopa jotain etäisesti 
chopinmaista voidaan kuulla. Myös cis-
molliin sijoitettu hidas osa kehrää graa-
fisen kontrapunktin keinoin, mutta vä-
rielementillä on siinä tärkeämpi osuus 
kuin Hindemithillä keskimäärin. Loppu 
kääntyy Des-duuriin eleettömän vie-
hättävästi. Finaalissa Hindemith tarjo-
aa kirjavan kavalkadin keskenään aivan 
erilaisia tunnelmia ja tekstuureja. Hän 
kutsuu sitä nimellä Medley, joka mu-
siikissa tarkoittaa potpourria ja urhei-
lukielessä sekauintia. Niinpä riemukas 
päätösosa koostuu lähes irrallisen kuu-
loisista palasista. Lähempää tarkastel-
taessa niiden välillä kuitenkin paljastuu 
tarkka materiaaliyhteys, niin että tulee 
kiusaus suorastaan pitää pätkiä tois-
tensa muunnelmina. Olemukseltaan 
Canzona, Marssi, Hidas valssi ja Kapriisi 
ovat itsenäisiä katkelmia. Yhdessä ne 
lopulta johtavat keskiaikaiseen tanssiin 
Tre fontane (”Kolme suihkulähdettä”), 
jonka melodia näyttää olleen ”variaa-
tiosarjan” pohjana. Konsertto päättyy 
voimakkaasti ja nasevasti A-duurissa.
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JEAN SIBELIUS (1865–1957): 
SINFONIA NRO 1 E-MOLLI OP. 39

Sibeliuksen sinfonioita ei oikeastaan 
erityisemmin tarvitse esitellä suomalai-
selle konserttiyleisölle: nämä mestarite-
okset ovat läpeensä tuttuja, ja varmaan 
jokseenkin kaikki merkitsevä on niiden 
yhteydessä sanottu tuhanteen kertaan. 
Kovin vaikea on löytää järisyttävän uut-
ta sanottavaa edes ensimmäisestä sin-
foniasta, vaikka siitä lienee kirjoitettu 
ja esitelmöity vähemmän kuin muista. 
Syy kirjoittelun suhteelliseen rajallisuu-
teen ei toki ole siinä, että esikoissinfo-
nia olisi millään tavalla heikompi saavu-
tus kuin lajitoverinsa. Kysymys on siitä, 
ettei sen syntyhistoriasta tiedetä paljon 
mitään: legendaarisia päiväkirjamerkin-
töjä, joiden kautta on havainnollista 
seurata mestarin elämän ja työn kul-
kua myöhempinä vuosina, ei tältä ajal-
ta vielä ole. Ensimmäiseen sinfoniaan 
ei myöskään liity niin paljon tulkinnan-
varaista, tutkimiseen ja arvuutteluun 
houkuttavaa ainesta kuin myöhempiin. 

On mielenkiintoista huomata, että 
Sibeliuksen soitetuimpien teosten lis-
talla e-molli-sinfonia näyttää koko 
ajan nousevan ylemmille sijoille; se 
lienee tällä hetkellä sinfonioista kol-
manneksi suosituin heti toisen ja vii-
dennen jälkeen. Tämä kertoo tietysti 
maailman konserttiyleisöjen romant-
tisesti suuntautuneista mieltymyksis-
tä, mutta samalla se myös todistaa, 
että Sibelius oli ensimmäistään sävel-
täessään jo täysin tehtävän tasalla ja 
enemmänkin. Esikoinen ei ole mikään 
harjoituskappale vaan täysipainoinen 
sinfonialajin romanttisen sukupolven 
edustaja. Omassa tyylilajissaan se on 

”niin sinfoninen kuin romanttinen sin-
fonia ylipäätään voi olla”, kirjoitti Erkki 
Salmenhaara. Hieman vähemmälle  
huomiolle jäänyt seikka on se, että 
Keravalla sijainneella Mattilan tilalla ja 
erityisesti sen pihapiirin huvilaraken-
nuksella on ollut keskeinen merkitys 
suomalaisen taidemusiikin kehityksel-
le. Sinne maaseudun rauhaan Sibelius 
nimittäin pakeni vuodenvaihteessa 
1898–99 koettuaan sitä ennen Berliinin 
tarjonnaltaan anteliaan, kuohuvan tai-
teilijaelämän ja Helsingin vähän vä-
hemmän tarjoavan mutta ainakin yhtä 
viininhuuruisen ja sikarinsavuisen bo-
heemielämän houkutuksia. Mattilan 
talon idyllissä Sibeliuksesta sukeutui 
sinfonikko, absoluuttisen musiikin tai-
taja. Tätä tietä kulkiessaan Sibelius vä-
hitellen puhdisti mielestään Berlioz-
Liszt-Wagner-linjan, joka houkuttavana 
ja vaarallisena oli siihen saakka kiehto-
nut häntä. Voidaan sanoa, että suoma-
laisen musiikin maailmanvalloitus alkoi 
Mattilan huvilasta – sillä sen välttämä-
tön edellytys oli Sibeliuksen sinfoni-
konuran alkaminen.

Juuri ennen kuin oivalsi tärkeimmän 
ominaislaatunsa, Sibelius oli vielä haa-
veillut suuren ohjelmallisen sinfonian 
säveltämisestä. Keväällä 1898 hän kir-
joitti luonnosvihkoonsa sekavalta kuu-
lostavan suunnitelman ”Musikaalinen 
dialogi”, jossa oli aineksia sieltä täältä: 
meren kylmää viimaa, Heinrich Heinea 
(Pohjolan honka uneksii etelän palmus-
ta), Shakespearea (Talvinen tarina) ja 
Juhani Ahon Panun iäkkään runonlaula-
jan mukaan Jorman taivas. Käännös täs-
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tä kohti abstraktin, loogisen, tyylikkään 
ja selityksiä kaipaamattoman e-molli-
sinfonian sielunmaisemaa oli totaali-
nen, joten mestarimme tässä kohdas-
sa ottaman askelen tärkeyttä ei voida 
ylikorostaa. Sinfonia valmistui alkuvuo-
desta 1899 ja sai kantaesityksensä huh-
tikuun lopussa; ohjelmassa oli myös 
sävelruno Skogsrået sekä Ateenalaisten 
laulu sovitettuna poika- ja mieskuo-
rolle, torviseitsikolle ja lyömäsoittimil-
le. Sortokauden poliittinen tilanne oli 
ylikuuma, ja oli selvää, että isänmaal-
lis-symbolinen kuorolaulu saavutti val-
taisan suosion. Mutta myös sinfonia 
otettiin hurraten vastaan. Vaikkei se 
ollut ihan ensimmäinen suomalainen 
sinfonia – nuorukainen Ernst Mielck oli 
ehtinyt juuri ennen – kaikki ymmärsi-
vät, että uusi aika oli koittanut.

Sähkösanomatyylillä kertoen sinfo-
niassa on tummanpuhuvan, mietiske-
levän johdannon jälkeinen tarmokas, 
kuohuva allegro, herkän laulavan tee-
man hallitsema hidas osa, bruckner-
maisen uhmakas, koruton scherzo sekä 
hieman rapsodinen finaali. Siinä kaiu-
tetaan ensin ensiosan johdantoaihetta 
tšaikovskimaisen pateettisesti ja sitten 
heittäydytään pienten motiivien lähes 
epätemaattiseen koskeen. Touhukkaan 
riennon keskeyttää upea suvantomai-
sema, kuuluisa hymniteema, joka on 
ilman muuta yksi Sibeliuksen suuren-
moisen teema-aarteiston helmistä. 
Ensimmäisen osan tavoin finaalin lop-
pu hiljenee pizzicatoihin, jotka edus-
tavat loppuretoriikkadiskurssissa ”ky-
symysmerkkiä huutomerkin sijasta” 
– hieno keksintö tämäkin. Eri osilla on 
muitakin keskinäisiä yhteyksiä, jotka 
ovat salatumpia kuin ensiosan ja finaa-
lin johdantojen samateemaisuus.

Jouni Kaipainen

HANNU LINTU

Hannu Lintu, miksi kausiesitteessä mai-
nittu Pingoud’n ensimmäinen sinfo-
nia on vaihtunut Melartinin teokseen 
Traumgesicht?

Pingoud’n ensimmäisen sinfonian kä-
sinkirjoitetussa partituurissa ja orkes-
terimateriaalissa on sellaisia virheitä ja 
epämääräisyyksiä, että totesimme, että 
on parasta odottaa teoksen julkaisua 
painettuna. Näinä päivinä käynniste-
tään suomalaisen musiikin kulttuuripe-
rintöhanke, jossa itsekin olen osallisena. 
Tarkoitus on ajan mittaan kirjoituttaa 
puhtaaksi mm. kaikki Pingoud’n sin-
foniat ja pianokonsertot. Minusta mo-
dernin sinfoniaorkesterin ei tarvitse 
toimia arkeologina. 

Traumgesicht sopi orkestraationsakin 
puolesta tähän konserttiin parhaiten. 
Melartin-seura on juuri tuottanut an-
siokkaasti sen partituurin uuden ja sel-
keän laitoksen. Tähän asti teos on kum-
ma kyllä pysynyt visusti piilossa – se 
on viimeksi esitetty vuonna 1932, eikä 
minkäänlaista äänitettä ole olemassa. 

Mitä ajattelet Melartinista säveltäjänä?

Lahjakas ja monipuolinen mies. Hänhän 
teki vaikka mitä, säveltämisen lisäksi 
vielä maalasi ja kirjoittikin. Mutta aika-
kin oli sellainen. Koettiin, että taiteilijan 
pitää olla aktiivinen kulttuurin piiris-
sä monella eri tavalla. Ihailtiin vaikka-
pa Skrjabinia, joka sääti vähän kaikilla 
taiteenaloilla jotakin. Suomessa myös 
esimerkiksi Pingoud kirjoitti laajoja es-
seitä, mielestäni ihan merkittävääkin 
musiikkifilosofiaa. Itse asiassa Sibelius 
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oli siinä suhteessa poikkeus: hänelle 
riitti säveltäminen. 

Usein unohtuu myös se, että Melartin 
on vain kymmenen vuotta Sibeliusta 
nuorempi. Hänet niputetaan usein tar-
peettomasti siihen porukkaan, joka vie-
lä vuosia Sibeliuksen lopetettua sävel-
tämisen nuutui Mestarin varjossa ja 
yritti kirjoittaa jälkisibeliaanisia sinfoni-
oita. Minusta aika on osittain vääristä-
nyt meidän käsitystämme Melartinista.

Miten kuvailisit Traumgesicht-teosta?

Ei tässä ole mitään kruununjalokiveä 
löydetty, mutta Traumgesicht on erin-
omainen ja hyvin soiva orkesterikappa-
le. Tyylillisesti se on jotakin ihan muu-
ta kuin mitä Melartinilta voisi odottaa. 
Ajallisesti kiintoisa vertailukohta on 
neljä vuotta aikaisemmin valmistunut 
Sibeliuksen Pohjolan tytär. Molemmat 
teokset sävellettiin Zilotin Pietarin-
konsertteja varten. 

Sekä Pohjolan tyttärestä että Me-
lartinin teoksesta paljastuu, että kyllä 
suomalaiset tuossa vaiheessa tähyili-
vät aika lailla myös Richard Straussin 
suuntaan. Melartinhan ihaili sekä 
Tšaikovskia että toisaalta Straussia ja 
Mahleria. Lisäksi tulevat vielä kotimai-
set melodiset vaikutteet. Tässähän on 
aika erikoiset keitoksen ainekset. Jos 
ajattelee Wagnerin tai Straussin sak-
salaista romantiikkaa, niin sillähän ei 
musiikillisesti tarkasteltuna ole kan-
sanperinteen kanssa mitään teke-
mistä. Sitten tuli Mahler joka onnis-
tui näiden yhdistämisessä. Melartin 
oli ensimmäisiä suomalaisia, joka joh-
ti Mahlerin sinfonioita, Viipurissa juuri 
tuossa 1910-luvun tienoilla. Veikkaan, 

että Traumgesichtin marssijakso rum-
puineen tulee Mahlerilta.

Traumgesichtin orkestraatiossa on  
 kaksi harppua, joka viittaa paitsi 
Straussin suuntaan, myös ranskalai-
suuteen. Orkestraation luonne ja me-
lodinen intensiteetti taas vievät aja-
tukset germaaniseen maailmaan ja 
harmonisesti siinä on paljon Tšaikovski-
vaikutteita. Teos kuuluu osaltaan sellais-
ten höyrypäisten teosten sarjaan kuin 
jotkut Pingoud’n tai Aarre Merikannon 
isot koloristiset orkesterikappaleet. 
Melartinin etu on se, että hänellä oli 
sinfoninen mieli ja jalat maassa. Hän oli 
mielenlaadultaan enemmän sinfonikko 
kuin Raitio, Pingoud tai Merikanto. 

Tässä teoksessa on kaiken lisäksi 
Skrjabinilta omaksuttua draaman ra-
kennusta: huipennus seuraa toistaan ja 
pitkään rakennettu kulminaatio rauke-
aa nopeasti. Rytmisesti monitasoinen, 
polyrytminen säestyskuviointi viittaa 
samaan suuntaan. 

Kun lukee aikalaiskommentteja 
30- luvun alun esityksistä huomaa, että 
Traumgesichtiin ei ollut oikein kukaan 
tyytyväinen. Merikanto kumppanei-
neen piti sitä vanhakantaisena ja leh-
distö taas liian modernina. 

Minkälaisena sinfoniana sitten pidät 
Sibeliuksen ensimmäistä?

Ensimmäinen sinfonia ei todellakaan 
ole aloittelevan säveltäjän teos, mutta 
asialla on vielä suhteellisen kokematon 
sinfonikko. Sibeliuksen esikoissinfoni-
assa näyttäytyy säveltäjä, joka on siir-
tymässä kansallisesta tyylistä mondee-
niin sinfoniseen maailmaan. Nykyään 
kun nähtävillä on Sibeliuksen sinfonioi-
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den koko kaari, se saattaa tuntua vä-
hemmän vallankumoukselliselta kuin 
muut. Mutta toisaalta se on myös tär-
keä avainteos siksi, että koko hänen 
poikkeuksellinen sinfoninen tuotan-
tonsa perustuu niille iduille, joiden vuo-
sia kestävä kehittely tästä alkaa. Teos 
vaatii esittäjältään ehkä enemmän har-
kittua suurpiirteisyyttä ja suuren tyy-
lin musisointia kuin moni myöhempi 
Sibeliuksen sinfonia. Eräät orkestraati-
on persoonalliset piirteet, kuten mah-
tipontinen tuuban ja patarumpujen 
käyttö aiheuttaa usein päänvaivaa. 
Toisaalta, harvoin ovat Sibeliuksen jou-
simelodiat näin kiihkeitä ja laulavia.

Ohjelmassa on myös harvoin kuultu Paul 
Hindemithin pianokonsertto.

Se on Markus Groh’n löytö. Teosta ei 
ole paljon esitetty edes Saksassa. Hän 
törmäsi ensin vanhaan konserttitalti-
ointiin, etsi sitten partituurin käsiin-
sä ja huomasi, että sehän on itse asi-
assa suuri ja monitasoinen konsertto. 
Konserton painopiste on sen toises-
sa, hitaassa osassa jonka maailmassa 
on jopa bartokmaisia piirteitä. Pidän 
itse joskus vähän ongelmallisena sitä 
akateemisen musikanttista tyyliä, jos-
ta Hindemith myös tunnetaan mutta 
parhaimmillaan hänen musiikkinsa on 
vahvaa ja ilmaisuvoimaista tai sitten 
aseistariisuvan vilpitöntä, kuten tämä 
nyt käsillä oleva konsertto.

Minulla on sellainen tunne että 
Hindemith, Nielsenin tapaan, pelottaa 
suomalaista yleisöä. Hindemithin mai-
ne on hiukan huono siksi, että häntä 
pidetään näppäränä uusklassikkona, 
joka ei uskalla oikein avautua ja joka 

vielä sävelsikin niin epäilyttävän paljon. 
Hänen tuotantoaan ei kuitenkaan oi-
keasti enää tunneta. Soisin, että meillä-
kin soitettaisiin enemmän Hindemithin 
suuria ja ekspressiivisiä teoksia – Es-
duurisinfoniaa, Harmonie der Weltiä, 
Mathis der Maleria, oopperoista nyt pu-
humattakaan. 

Haastattelijana Lotta Emanuelsson

MARKUS GROH

Saksalaissyntyinen pianisti Markus 
Groh voitti vuonna 1995 arvoste-
tun Kuningatar Elisabethin kilpailun 
Brysselissä, ensimmäisenä saksalaise-
na. Hän on sittemmin esiintynyt ym-
päri maailmaa. Groh’ta on kuultu esi-
merkiksi Lontoon sinfoniaorkesterin, 
Clevelandin orkesterin, New Yorkin fil-
harmonikkojen, Philadelphian orkeste-
rin, San Franciscon sinfoniaorkesterin 
ja Pietarin filharmonikkojen solistina. 
Kapellimestareista Groh on työsken-
nellyt mm. David Robertsonin, Kent 
Naganon ja Jonathan Nottin kanssa. 
Groh’n sooloresitaaleja on kuultu maa-
ilman tunnetuimmilla konserttilavoilla 
Amsterdamista Tokioon. 

Tänä syksynä Groh mm. osallistuu 
Flanderin sinfoniaorkesterin Belgian 
ja Ranskan kiertueelle sekä esit-
tää Louisvillen orkesterin solistina 
Gershwinin Rhapsody in Bluen.

Berliinissä ja New Yorkissa asuva 
Groh on levyttänyt Lisztiä ja Brahmsia. 
Molemmat levytykset ovat olleet kriiti-
koiden kiittelemiä ja palkittuja. 
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä 
on tuottaa ja edistää suomalaista mu-
siikkikulttuuria. Orkesterin uusi ylika-
pellimestari on Hannu Lintu.

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. Saraste ja Oramo ovat 
RSO:n kunniakapellimestareita.

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-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2013–2014 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 -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. 

RADION SINFONIAORKESTERI

RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kaudella 2013–
2014 orkesteri tekee Hannu Linnun 
kanssa Keski-Euroopan kiertueen. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. 
Osoitteessa yle.fi/klassinen voi konsert-
teja kuunnella sekä katsella korkealaa-
tuisen livekuvan kautta. Syksyllä 2013 
Yle Teema lähettää kaikki Hannu Linnun 
johtamat konsertit suorina lähetyksinä.


