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22.3.  
PERJANTAISARJA 12
Musiikkitalo klo 19.00

Manfred Honeck, kapellimestari 

Alfred Schnittke: (K)ein Sommernachtstraum 11 min

Joseph Haydn: Sinfonia nro 93 D-duuri  24 min
 
I Adagio – Allegro assai
II Largo cantabile 
III Menuetti (Allegro) – Trio 
IV Finaali (Presto ma non troppo)

VÄLIAIKA 20 min

Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5 e-molli op. 64 45 min

I Andante – Allegro con anima 
II Andante cantabile, con alcuna licenza – Moderato con anima
III Valssi (Allegro moderato)
IV Finaali (Andante maestoso – Allegro vivace)

Väliaika noin klo 19.50. Varsinainen konsertti päättyy noin klo 21.05. 

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI, Schnittken jousitrio, alkaa noin 10 minuutin 
tauon jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle 
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat 
paikat.
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI

Alfred Schnittke: Jousitrio  26 min
 
I Moderato
II Adagio

Emma Vähälä, viulu 
Tommi Aalto, alttoviulu 
Jukka Rautasalo, sello 

Suora lähetys Yle Radio 1:ssä (orkesterikonsertti) ja internetissä yle.fi/rso. 
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ALfREd ScHNITTKE (1934–1998): 
(K)EIN SoMMERNAcHTSTRAUM

Alfred Schnittke ilmensi sekä ihmi-
senä että taiteilijana oman aikam-
me monitahoisuutta ja sirpaleisuutta. 
Hän oli volgansaksalaista ja juutalais-
ta sukujuurta mutta syntyi ja varttui 
Neuvostoliitossa ja piti itseään sekä 
saksalaisena että venäläisenä. Hän sai 
kokea neuvostohallinnon tiukan otteen 
kulttuurielämästä, jos ei varsinaisena 
painostuksena niin ainakin henkise-
nä ahtautena. Ilmapiirin vapauduttua 
1980-luvulla Schnittken suosio alkoi 
levitä, ja hänestä tuli yhdessä Sofija 
Gubaidulinan kanssa maansa kansain-
välisesti tunnetuin säveltäjä. Samoihin 
aikoihin hän alkoi asua ja työskennellä 
pääosin Saksassa ja Itävallassa, ja saa-
tuaan 1990 Saksan kansalaisuuden hän 
asettui pysyvästi Hampuriin.

Schnittken monikulttuuriset ja osin 
ristiriitaisetkin lähtökohdat heijastu-
vat myös hänen musiikissaan. Hän tuli 
tunnetuksi erilaisten historiallisten tyy-
lien ja sävellyksellisten strategioiden 
yhdistelijänä, jopa siinä määrin että 
häntä on pidetty postmodernistisen 
estetiikan musiikillisena henkilöitymä-
nä. Schnittken tyylin tietty historiatto-
muus tai ylihistoriallisuus, ikään kuin 
eri aikakausien yhtäaikainen olemassa-
olo, tuo mieleen saksalaisen säveltäjän 
Bernd Alois Zimmermannin käsitteen 
”ajan pallonmuotoisuudesta”, niin eri 
tavoin kuin kaksi säveltäjää ajatusta to-
teuttivatkin.

(K)ein Sommernachtstraum (1985) 
– suomeksi ”(Ei mikään) Kesäyön 
unelma” – kuvastaa erityisen hyvin 

Schnittken ylihistoriallista, erilaisia tyy-
lielementtejä yhdistelevää asennet-
ta. Hän antoi teoksesta lyhyen eikä 
kovin valaisevan kuvauksen: ”Teos pi-
täisi esittää konsertissa, jossa kuul-
laan sävellyksiä Shakespearen teks-
teihin, vaikka sillä ei olekaan suoraa 
kytkentää Shakespeareen. Teos ei kui-
tenkaan siitä syystä ole nimeltään  
(K)ein Sommernachtstraum. Ja siinä 
kaikki, mitä minun Mozart-Schubert-
sukuisesta rondostani on sanottavissa.”

Teoksen Mozart-Schubert-sukuisuus 
paljastuu heti ensi tahdeissa. Aluksi 
teos soi yksinkertaisen tyylipastissin ta-
paan, historiallisena lainana, yhtä lailla 
musiikkina sinänsä kuin kuvana musii-
kista. Schnittke korosti, ettei hän varas-
tanut teoksen ”antiikkisuuksia” eli van-
hanaikaisia materiaaleja vaan väärensi 
ne. Tämä ”väärentämien” tapahtui itse 
asiassa jo yli vuosikymmentä aiem-
min, kun Schnittke sävelsi viulisti Mark 
Lubotskille syntymäpäivälahjaksi viulu-
piano-teoksen Gratulationsrondo (1973), 
josta (K)ein Sommernachtstraumin ma-
teriaali on lainattu.

Pian eheän tyylipastissin kuvaan al-
kaa ilmaantua säröjä, sitten halkeamia, 
kunnes lopulta teoksen pinta hajoaa ja 
murenee riitasoinnuiksi ja groteskeiksi 
epämuodostumiksi. Teoksen olennais-
ta sisältöä ei olekaan sen Schubert-
Mozart-materiaali sinänsä vaan sen 
tuhoutuminen ja vääristyminen kerta 
toisensa jälkeen, ikään kuin näin viaton 
ja puhdas musiikki ei voisi säilyä tur-
meltumattomana.
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JoSEPH HAYdN (1732–1809): 
SINfoNIA NRo 93 d-dUURI 

Haydnin pitkäaikainen työnantaja ruh-
tinas Nikolaus Esterházy kuoli syys-
kuussa 1790. Haydn oli ollut hänen 
palveluksessaan lähes kolmen vuosi-
kymmenen ajan, ja vaikka hän ei ollut 
tänä aikana käynyt kertaakaan Itävallan 
ulkopuolella, hän oli noussut viimeis-
tään 1780-luvulla yhdeksi Euroopan 
kuuluisimmista säveltäjistä. Esterházyn 
kuoltua Haydn vapautui hovimuusikon 
velvollisuuksistaan, ja oli vain ajan kysy-
mys, milloin hänelle tarjottaisiin uutta 
kiinnitystä. Vielä saman vuoden joulu-
kuussa hänen Wienin-asuntonsa ovelle 
ilmestyi mies, joka ilmoitti: ”Minä olen 
Salomon Lontoosta ja olen tullut hake-
maan teidät mukaani.”

Haydn matkusti Salomonin kutsus-
ta Lontooseen ja saapui perille uuden-
vuodenpäivänä 1791 lyhyen mutta tuu-
liseksi kääntyneen merimatkan jälkeen. 
Haydn viipyi Englannissa kesään 1792 
ja saavutti niin suuren menestyksen, 
että palasi maahan uudelleen vuosi-
na 1794–95. Haydn oli siihen asti elä-
nyt Esterházyjen tiluksilla osittaisessa 
eristyksessä musiikkimaailmalta, ja ti-
laisuus päästä nauttimaan täysin sie-
mauksin suuren yleisön suosiosta oli 
hänelle valtaisa elämys.

Salomonin konsertteja varten Haydn 
sävelsi 12 viimeistä sinfoniaansa, ns. 
Lontoon-sinfoniat (nrot 93–104), jotka 
huipentavat hänen uransa sinfonikko-
na. Sinfonioiden numerointi ei vastaa 
niiden syntyjärjestystä, sillä ensimmäi-
sinä Lontoon-sinfonioista valmistui-
vat numerot 95 ja 96, ja sinfonia nro 

93 d-duuri oli vuorossa vasta kolman-
tena. Sen Haydn sävelsi kesällä 1791 
Hertfordshiressä Lontoon pohjoispuo-
lella, jonne muuan pankkiiri oli kutsu-
nut hänet viettämään kesää.

Ensiosa alkaa hitaalla johdannolla 
niin kuin yhtä lukuun ottamatta kaik-
ki Lontoon-sinfoniat. Ensiosan nopean 
pääjakson ensimmäinen teema alkaa 
hillitysti, mutta musiikki saa nopeas-
ti mahdikkaamman ilmeen, ja kehitte-
lyä värittää jylhä kontrapunkti. Hidas 
osa alkaa erikoisesti jousikvartetilla, 
joka esittelee teeman lähtökohdaksi 
muunnelmille. Ensimmäisessä fortes-
sa musiikki saa vahvasti Händeliin viit-
taavan sävyn, ja luultavasti Haydn on 
aivan tietoisesti halunnut viitata var-
haisempaan englantilaisen yleisön kes-
kieurooppalaiseen suosikkimestariin. 
osassa Haydn näyttää myös humoris-
titaipumuksiaan: osan lopulla musiikki 
on hajota kuulumattomiin, mutta fago-
tin napakka fortissimo potkaisee mu-
siikin taas liikkeelle.

Kolmantena osana on menuetti, jos-
sa on niin mahdikkuutta, seremoni-
allisuutta kuin tanssillisuutta. Triossa 
puhaltimien ja patarummun fanfaarit 
vuorottelevat erikoisesti jousten hiljai-
sempien vastausten kanssa. finaalin 
avaa kepeäsävyinen teema, jossa piilee 
kuitenkin mahdollisuuksia dramaatti-
sempiin käänteisiin. osa etenee suju-
vasti polveillen, ikään kuin Haydn olisi 
varta vasten nautiskellut keksintönsä 
rikkaudesta ja yllätyksellisyydestä.
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PJoTR TšAIKoVSKI (1840–1893): 
SINfoNIA NRo 5 E-MoLLI oP. 64

Tšaikovski ei numeroitujen sinfonioi-
densa ulkopuolelle jäävää Manfred-
sinfoniaa lukuun ottamatta liittänyt 
sinfonioihinsa varsinaista musiikin ul-
kopuolelle viittaavaa, kuulijoille tarkoi-
tettua ohjelmaa. Tiedetään kuitenkin, 
että erilaiset ohjelmalliset impulssit 
ohjasivat hänen sinfonikontyötään. 
Neljännen sinfonian ohjelma tunne-
taan hänen tukijalleen Nadežda von 
Meckille lähettämästä kirjeestä, mutta 
viidennen sinfonian ohjelmasta on jää-
nyt jäljelle vain muutama luonnosmai-
nen lause ja kuudennesta sinfoniasta 
vielä vähemmän.

ohjelmalliset virikkeet eivät jääneet 
Tšaikovskilla pelkäksi ulkoiseksi, mu-
siikkia kuorruttavaksi elementiksi vaan 
muokkasivat hänen muotoajatteluaan 
ja sinfonista dramaturgiaansa kerron-
nalliseen suuntaan. Vaikka ohjelma pu-
tosi pois, sen vaikutukset jäivät jäljelle; 
tavallaan ohjelma toimi Tšaikovskille 
kuin rakennustelineet, jotka saattoi ra-
kennuksen valmistuttua purkaa mutta 
joita ilman rakennus ei olisi saanut lo-
pullista muotoaan. Yhtenä Tšaikovskin 
esikuvana on ollut Berlioz, jonka 
Fantastisesta sinfoniasta omaksuttuja 
piirteitä on myös viidennessä sinfoni-
assa: joka osassa esiintyvän mottoai-
heen käyttö sekä valssin sulauttaminen 
mukaan sinfoniseen yhteyteen, ei vain 
omana osanaan korvaamaan scher-
zoa vaan myös valssimaisina käänteinä 
kahdessa ensimmäisessä osassa.

Viidennen sinfonian ohjelmasta säi-
lyneiden katkelmien mukaan ensiosan 

johdanto kuvastaisi alistumista kohta-
lon edessä ja nopea pääjakso ”valitusta, 
epäilyjä ja taistelua XXX:ää vastaan”. Se, 
mitä tämä salaperäinen ”XXX” voisi olla, 
on jäänyt arvailujen varaan. Useimmille 
se ilmentää Tšaikovskin homoseksuaa-
lisuutta, joka tuolloin merkitsi Venäjällä 
raskasta sosiaalista taakkaa, mutta on 
myös ehdotettu, että se voisi viitata pe-
lihimoon. Kohtalo-aiheen musiikillise-
na symbolina on joka osassa kuultava 
mottoaihe, jonka muuntuminen teok-
sen eri vaiheissa heijastaa teoksen psy-
kologista kehityskulkua. Tšaikovski lai-
nasi aiheen Glinkan oopperasta Elämä 
tsaarin puolesta, jossa se lauletaan sa-
noilla ”älä antaudu murheen valtaan”.

Kohtalo-aihe kuullaan heti ensiosan 
johdannon alussa klarinettien tumma-
sointisena versiona. osan nopea pää-
jakso on täynnä Tšaikovskin kuvaamaa 
”valitusta, epäilyjä ja taistelua”, mutta 
osan lopussa musiikki hiipuu kuuluvil-
ta ja jättää tilanteen avoimeksi. Hidas 
osa on tullut kuuluisaksi upeasta käy-
rätorvisoolostaan; mottoaihe kuullaan 
osassa kahdesti uhkaavana vaskiversio-
na. Kolmas osa on valssi, jonka lopussa 
mottoaihe kuullaan hiljaa klarineteilla 
ja fagoteilla. finaalin alussa mottoaihe 
kuullaan ensimmäisen kerran duuriver-
siona. Ele ennakoi sinfonian voitokasta 
päätöstä, mutta ratkaiseva taistelu on 
ensin käytävä, ja mottoaihe ottaa aktii-
visesti osaa siihenkin. Lopun riemuit-
sevissa voitontunnelmissa mottotee-
ma avautuu leveäksi hymniksi E-duurin 
täydessä paisteessa
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Kasvu alun synkkyydestä finaa-
lin voitonjuhliin ja ajatus kohta-
losta tuovat mieleen Beethovenin 
”Kohtalonsinfonian”. Ja samaan tapaan 
kuin Beethovenilla myös Tšaikovskilla 
viimeisen osan voitonjuhlat saavat niin 
suurelliset mitat, että yhden ihmisen 
painiskelu kohtalonsa kanssa kasvaa 
kollektiiviseen merkitykseen, yksityi-
sestä tulee yleistä. Kun Tšaikovski joh-
ti sinfonian kantaesityksen Pietarissa 
syksyllä 1888, kolme kuukautta teoksen 
valmistumisen jälkeen, yleisö otti sen 
riemuiten vastaan, ja teos on sittem-
min vakiinnuttanut asemansa suurena 
venäläisenä voitonsinfoniana.

Kimmo Korhonen

MANfREd HoNEcK
Itävallassa syntynyt Manfred Honeck 
toimi yli 10 vuotta alttoviulistina Wienin 
filharmonikoissa ja Wienin valtionoop-
peran orkesterissa. Kapellimestarin 
uran hän aloitti Wienin Jeunesse-
orkesterissa sekä claudio Abbadon as-
sistenttina Gustav Mahler -nuoriso-or-
kesterissa. Honeck on ollut vuodesta 
2008 Pittsburghin sinfoniaorkesterin 
musiikillinen johtaja. Vuosina 2007–
2011 Honeck toimi myös Stuttgartin 
valtionoopperan musiikillisena johtaja-
na. Aiemmin hän on toiminut Norjan 
kansallisoopperan sekä Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin musiikillisena johta-
jana. Honeck on ollut myös oslon fil-
harmonikkojen ja Tšekin filharmonisen 
orkesterin päävierailija.

Vierailevana kapellimestarina Honeck 
on johtanut merkittävimpiä euroop-

palaisia orkestereita, kuten mm. 
concertgebouw-orkesteria, Wienin fil-
harmonikkoja, Lontoon filharmonis-
ta orkesteria ja Ranskan radion filhar-
monista orkesteria sekä Yhdysvalloissa 
Los Angelesin filharmonikkoja sekä 
chicagon ja Bostonin sinfoniaorkeste-
reita.

Vuonna 2010 St. Vincentin yliopis-
to Latrobessa, Pennsylvaniassa, myön-
si Honeckille kunniatohtorin arvon. 
Hän on myös toiminut saksalaisen 
International concerts Wolfegg -mu-
siikkifestivaalin taiteellisena johtajana 
jo yli 15 vuotta. 
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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-
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. 

RAdIoN SINfoNIAoRKESTERI

 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 voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.


