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26.9. 
PERJANTAISARJA 2  
Musiikkitalo klo 19.00

Thomas Zehetmair, kapellimestari ja viulusolisti 

György Ligeti: Ramifications 8 min

Robert Schumann: Viulukonsertto a-molli op.129 31 min

I Nicht zu schnell 
II Langsam 
III Sehr lebhaft

VÄLIAIKA 20 min

Charles Ives: The Unanswered Question 8 min

Franz Schubert: Sinfonia nro 6 C-duuri D.589,  30 min
Pieni C-duurisinfonia
 
I Adagio – Allegro 
II Andante 
III Scherzo (Presto) – Trio (Piu lento) 
IV Allegro moderato
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin 
tauon jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle 
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat 
paikat.

Petri Aarnio, viulu
Siljamari Heikinheimo, viulu 
Ilari Angervo, alttoviulu
Jussi Tuhkanen, alttoviulu 
Tuomas Lehto, sello 

Johannes Brahms: Jousikvintetto nro 2 G-duuri op. 111  29 min

I Allegro non troppo, ma con brio 
II Adagio
III Un poco allegretto 
IV Vivace, ma non troppo presto

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.05. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.55.
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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GYÖRGY LIGETI (1923–2006): RAMIFICATIONS

Vuoden 1956 kansannousun murs-
kaaminen neuvostotankein oli monil-
le unkarilaisille viimeinen pisara; seu-
rasi joukkopako länteen. Myös György 
Ligeti vaimoineen hiipi joulukuisen yön 
pimeydessä rajan yli Itävaltaan, ja sille 
tielleen he myös jäivät. Ligetistä tuli 
12 vuotta myöhemmin Itävallan kansa-
lainen, mutta tuolloin hän ei pysähty-
nyt sinne vaan suuntasi ensi töikseen 
Kölniin opiskellakseen ja työskennel-
läkseen sikäläisen vahvan avantgarde-
ryhmittymän kanssa. Ligeti liittyi heti 
joukkoon, mutta ulkopuolelta tulleena 
hän näki tilanteen avoimemmin kuin 
muut.  

Elettiin ns. sarjallisen musiikin lyhyek-
si jäänyttä kulta-aikaa. Stockhausenin 
johtaman nuorten vihaisten miesten 
piirin tarkoituksena oli ollut synnyt-
tää musiikkikäsitys uudestaan, ilman 
menneisyyden painolastia. Pioneereilta 
jäi ensi huumassa huomaamatta, et-
tei tällainen historian kumoaminen ja 
kaiken uudelleen alkaminen voi mi-
tenkään onnistua ilman että aivan lii-
an paljon arvokasta tuhoutuu. Seuraus 
tiedetään: noin kymmenessä vuodessa 
sarjallinen koulukunta ajautui väärille 
raiteille ja umpikujaan, taiteelle vierai-
den kylmän positivististen pyrkimysten 
pakkopaitaan, jonka nyörit oli punottu 
teknokraattisesta ajattelusta ja kyyni-
syydestä. Vaikka kriisi näytti yhteisel-
tä, siihen haettiin ratkaisua tavattoman 
monilla erilaisilla tavoilla, kuin oltaisiin 
oltu vangittuina pallon sisään ja yritet-
ty pakoon säteittäisesti, kukin omaan 
suuntaansa, niin kuin kunnon paniikis-

sa ainakin. Monille tuo pallo osoittau-
tui mustaksi aukoksi, josta tunnetusti 
ei karkaa edes valonsäde. 

Ligeti oli yksi harvoista, jotka on-
nistuivat kehittämään itselleen to-
dellisen etenemisen mahdollisuuden. 
Äärimmäisen oppimiskykyisenä ihmi-
senä hän otti ällistyttävän nopeasti 
kiinni läntisten kollegojensa etumat-
kan. Mutta hän ei ollut vain oppivainen 
vaan myös havainnoissaan tavallista 
tarkempi. Hän kirjoitti koko ajanjakson 
oivaltavimmat ja perusteellisimmat 
analyysit uusista saavutuksista – eli siis 
selitti kollegoille mitä nämä itse olivat 
tehneet, painovirheitä myöten.

Analyyttisuus ilmeni pian paitsi epä-
kohtien paikantamisena myös uuden-
laisten ratkaisujen etsimisenä. Ligeti 
kehitti mikropolyfonian. Monien mui-
den puuhastellessa eriytymättömi-
en, perusharmaiden sävelklustereiden 
kimpussa hän alkoi työstää komplek-
sisten tilanteiden sisäistä anatomiaa. 
Syntyi Atmosphères (1961), jossa eril-
listen äänten verkoston myriadit yksi-
tyiskohdat kumoavat toisensa ja syntyy 
avaruuden tähtisumuihin assosioituva 
kohina. Saman mikropolyfonisen tien 
myöhemmät, hienovaraisemmin suo-
datetut tulokset, kuten Lontano (1967), 
Ramifications (1969), Kamarikonsertto 
(1970), Melodien (1971) sekä San 
Francisco Polyphony (1974) olivat kukin 
vahvasti omaäänisiä ja esteettisesti pe-
rusteltuja sävellyksiä, joista jokainen toi 
mukanaan jotain ennen kuulematonta. 

Ligeti oli pitkään haaveillut musii-
kista, joka leijuisi vapaana, sisäiseltä 
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koostumukseltaan muutokselle alttii-
na mutta kokonaisuutena tarkastellen 
staattisena kuin kaasuseos – tai vaik-
kapa pilvet, joista myöhemmin tuli yksi 
Ligetin perusmetaforista. Tätä varten 
mikropolyfonia oli oiva keino. Vahvasti 
yksinkertaistaen se toimii niin, että or-
kesteri soittaa kaiken aikaa erikokoisia 
tiukkoja sävelkimppuja (clustereita), 
joiden sisäinen organisointi ja sointi-
väri vaihtelevat. Sellaisia musiikin pe-
rinteisiä osatekijöitä kuin melodiaa ja 
rytmiä ei juurikaan tarvita (myöhem-
min 80-luvulla Ligeti palasi niiden pa-
riin suurella menestyksellä). Ja koska 
soiva maisema perustuu poikkeukset-
ta tiheille kimpuille, ei harmoniasta-
kaan perinteisessä muuttuvassa ja 
eriytyneessä mielessä kannata puhua. 
Jäljelle jäävät siis sointiväri ja tekstuuri. 
Muusikot soittavat rytmisesti ja melo-
disesti varsin eriytyneitä kulkuja, jotka 
täydentävät toisiaan komplementaa-
risesti ja usein nollaavat toisensa kuin 
hiukkanen ja antihiukkanen. Tuloksena 
on kudos jossa valitun rekisterialueen 
kaikki sävelet soivat koko ajan. Tätä voi 
kokeilla piirtämällä: kun vetää lyijyky-
nällä paperille mutkikkaan viivan, sitä 
on helppo seurata, mutta kun viivoja 
on 20, seuraaminen on jo vaikeampaa 
ja kun niitä on enemmän, tuloksena on 
”organisoitu kaaos”, joka hahmottuu 
lähinnä harmaaksi pinnaksi. Se, että 
Ligetin pinnat eivät kuulosta harmailta, 
johtuu sointivärien hallitusta käsittelys-
tä. Lyhyehkössä kestossaan kukin mai-
nituista teoksista sisältää sekä pitkiksi, 
aivan staattisiksi hahmottuvia vaiheita 
että suorastaan dramaattisia siirtymiä.

Ramifications (”Haarautumisia”) on 
jossain määrin jäänyt kulttiteosten 

Atmosphères, Lontano ja Melodien var-
joon, mikä ehkä johtuu siitä, että sen 
mukanaan kantama uutuustekijä ei 
ollut niinkään laadullinen kuin mää-
rällinen. Ligeti nimittäin kokeili tässä 
kappaleessa clustereiden tihentämis-
tä entisestään ottamalla käyttöön sä-
veltasoja, jotka sijaitsevat vierekkäis-
ten perinteisten säveltasojen väleissä. 
Normaalitapauksessa tätä kutsuttaisiin 
pyrkimykseksi valjastaa käyttöön ns. 
mikrosävelaskelia, kuten esimerkiksi 
neljäsosa- tai kuudesosa-askelia. Ligeti 
piti tätä mahdollisuutta liian steriilinä. 
Hän ei halunnut säveltää ”mikrotonaa-
lista” vaan ”väärin viritettyä” musiikkia, 
”ikään kuin harmoniat olisivat pilaan-
tuneet”, kuten hän itse sanoi. Tämän 
aikaansaamiseksi hän jakoi jousiorkes-
terin kahtia: toinen puoli soittaa nor-
maalivireessä (a=440 Hz), toinen kor-
keammalla (noin 453 Hz). Tässä on 
pieni paradoksi: ”epävireisyyden” tarkan 
määrittämisen ei ole tarkoitus tuottaa 
aivan täsmällisiä tuloksia. 

Ramifications syntyi vuonna 1969 lah-
jana Koussevitzky-säätiölle kiitoksek-
si säätiön palkinnosta. Siitä on alusta 
lähtien ollut olemassa kaksi eri versio-
ta: toinen on jousiorkesterille, toinen 
12 soolojouselle. Myöhemmin säveltäjä 
suosi jälkimmäistä versiota, mutta mo-
lempia esitetään tasavertaisesti.
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ROBERT SCHUMANN (1810–1856): 
VIULUKONSERTTO A-MOLLI OP.129 

Robert Schumann oli romantikko jos 
joku. Hänen hermoherkkyytensä on 
legendaarinen, ja yleisesti tiedetään 
myös se, että mielen tasapainotto-
muus johti lopulta sairaalaan ja varhai-
seen kuolemaan. Vähemmän tunnet-
tua on esimerkiksi se, että hän perusti 
1800-luvun tärkeimmän musiikkileh-
den, Neue Zeitschrift für Musikin, ja toi-
mi sen päätoimittajana vuosikaudet 
käyttäen foorumia uusien ajatusten ää-
nitorvena tärkeiden pyrintöjen puolus-
tamiseksi. Schumann oli myös huomat-
tava pianisti, ennen kuin sai vasemman 
kätensä nimettömän sormen liikunta-
kyvyttömäksi itse keksimällään ihme-
laitteella, jonka tehtävä oli pitää tätä 
sormea paikoillaan muiden soittaessa.

Lienee paikallaan palauttaa mie-
leen romantikon koordinaatit, jotka 
Einojuhani Rautavaara muotoili: ro-
mantikko ei koskaan ole ”tässä” vaan 
hän on aina ”jossain muualla”; hän ei 
koskaan ole ”nyt” vaan hän on aina joko 
”kaukana menneisyydessä” tai ”kauka-
na tulevaisuudessa” ja niin edelleen. 
Romantikko välttää kaikkea akatee-
mista sellaisena kuin me sen tänään 
ymmärrämme; hän pyrkii tekemään 
kaikesta mielikuvituksellista ja ei-ar-
kipäiväistä. Schumannilla tämä tar-
koittaa oikuttelua ja yksityiskohtien 
mielikuvituksellista kirjoa, siitä huoleh-
timista, etteivät liian monet asiat olisi 
suoraan arvattavissa. 

Schumann sävelsi huomattavan 
osan tuotannostaan ryöpsähdyksit-
täin, keskittyen yhteen lajiin kerral-

laan. Esimerkiksi vuonna 1840 syntyi 
lähes pelkästään lauluja, seuraavana 
vuonna orkesteri-  ja sitä seuraavana 
kamarimusiikkia. Uppoutuminen tar-
koitti syvällä uimista, ei kuitenkaan 
silmät kiinni sukeltaen vaan määrä-
tietoisesti. Tultaessa lähemmäksi seu-
raavaa vuosikymmenenvaihdetta hä-
nen kiinnostuksensa hieman hajaantui. 
Ryöpsähdyksen tuntua on silti siinä, 
että Schumann keksi tuolloin säveltää 
useampia sellaisia konsertoivia teoksia, 
joilla ei ollut liikaa esikuvia rasitteinaan. 
Tunnetuin tuloksista on Sellokonsertto 
(1850), jonka rakenteeseen on tun-
keutunut aimo annos mielen oikkuja. 
Lisäksi syntyi muutama muu ”vapaan 
mielen luomus” solisteille ja orkesteril-
le. Näiden otsikot kiertävät käsitteen 
’konsertto’, mutta koskettavat sitä lä-
heltä: Concertstück op. 86 neljälle käy-
rätorvelle ja op. 92 pianolle (1849) sekä 
Fantasia viululle op. 131 ja Johdanto ja 
Allegro pianolle op. 134 (1853). 

Aivan oma tapauksensa on sitten 
Viulukonsertto d-molli, joka sekin tup-
sahti maailmaan vuonna 1853, mutta 
jäi ilman opusnumeroa. Sävellystyö vei 
kolme viikkoa ja oli siis purkauksen kal-
tainen tapahtuma, kuten Schumannilla 
usein – tässä ei ole mitään outoa. 
Mutta se mitä tapahtui valmistumi-
sen jälkeen, on sitäkin makaaberimpaa. 
Kuten mainitun Fantasian, Schumann 
sävelsi konserton unkarilaissyntyiselle 
viulistille Joseph Joachimille, joka tuol-
loin oli vielä parikymppinen suurlupaus. 
Joachimin piti esittää konsertto tam-
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mikuussa 1854, mutta vaikka hän har-
joituksissa kahlasi sen läpi, hän vaih-
toi konserttia varten sen Fantasiaan. 
Konserttoa hän ei koskaan soittanut. 
Sen sijaan hän piilotti partituurin ko-
tiinsa, ja ennen kuolemaansa vuonna 
1907 hän laati säädöksen, jonka mu-
kaan teoksen saa esittää ja julkaista 
vasta kun sata vuotta on kulunut sä-
veltäjän kuolemasta eli vuonna 1956. 
1930-luvulla Joachimin lähisukulaiset, 
sisarukset Jelly d’Arányi ja Adila Fachiri 
väittivät saaneensa spiritistisessä is-
tunnossa itseltään mestariviulistilta 
viestin, jossa heidän käskettiin penkoa 
Preussin valtionkirjaston kätköjä – ja 
sieltähän konsertto sitten löytyi. Sen 
esittämisestä kiinnostui ensimmäisenä 
nuori Yehudi Menuhin, mutta pian nat-
sihallinto keksi käyttää kappaletta ar-
jalaisena vastineena juutalaissyntyisen 
Mendelssohnin suositulle konsertolle 
– joten niin ikään juutalainen Menuhin 
ei tietenkään tullut kysymykseen. Niin 
ikään natsien mustalla listalla ollut Paul 
Hindemith teki anonyymisti konser-
tosta harjoitteluversion, ja kantaesityk-
sen soitti Georg Kulenkampff Berliinin 
Filharmonikkojen kanssa marraskuussa 
1937. Toisen esityksen soitti Menuhin 
kuukautta myöhemmin New Yorkissa.

Mutta miksi Joachim kohteli konsert-
toa näin julmasti? Myöhemmin hän 
käytti perusteena sitä, että jo mielel-
tään häiriintynyt Schumann ei ollut 
siinä pystynyt musiikillisesti parhaim-
paansa. Mutta tämä on vuotava teko-
syy; Joachimin kerrotaan alun perin ol-
leen teoksesta innoissaan. Konserton 
kohtalo liittyy musiikin ulkopuolisiin 
seikkoihin. Schumann oli alkanut tun-
tea olevansa patologisesti ailahtele-

van mielensä vuoksi taakka perheel-
leen, erityisesti pianistivaimo Claralle. 
Hän sattui lukemaan Jean Paulin ro-
maanin Siebenkäs, jonka päähenkilö 
ajattelee omaa olemistaan samaan ta-
paan, tekee totaalisen katoamistem-
pun ja toivoo jonkun nuoremman ja 
terveemmän huolehtivan perheestä 
tämän jälkeen. Tarina teki lähtemät-
tömän vaikutuksen. Lokakuun alus-
sa 1853 20-vuotias Johannes Brahms 
astui Schumannien elämään. Pian 
Schumann esitteli lehdessään nuo-
rukaisen musiikin uutena Messiaana. 
Henkilökohtaisesti tärkeämpää oli, että 
hän näki Brahmsissa – joka oli yksipuo-
lisesti rakastunut Claraan – henkilön, 
jonka halusi pitävän huolta perheestä 
sitten kun hän itse on poistunut elä-
vien kirjoista. Helmikuun lopussa 1854 
Schumann yritti itsemurhaa hukuttau-
tumalla ja oli lähellä onnistua. Tämän 
jälkeen hän ei enää palautunut ennal-
leen vaan kuoli mielisairaalassa kahden 
vuoden kuluttua.

Kun Joachim kätki Viulukonserton 
muulta maailmalta, päätöksen todelli-
nen syy olikin ilmeisesti halu piilottaa 
perhetragedia ja katkoa siivet huhuilta, 
jotka yhdistivät Clara Schumannin ja 
Brahmsin toisiinsa sopimattoman kiin-
teästi. Tämän voi vielä jotenkin ymmär-
tää, mutta se, että viuluauktoriteetti 
perusteli toimintaansa väittämällä itse 
teosta heikoksi, ei ole anteeksiannetta-
vaa. Kävi juuri niin kuin oli pelättävissä: 
Joachimin tyrmääviä mielipiteitä seu-
rattiin kritiikittömästi ja konsertosta 
tuli ”epäsävellys”. Nykyään, kun se vähi-
tellen mutta vääjäämättä voittaa sydä-
miä puolelleen, voidaan vihdoin nauttia 
sen lennokkaasta fantasiasta ja persoo-
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nallisesta rakentelusta tarvitsematta 
selitellä epäkonventionaalisuutta ”mie-
leltään sairaan hengentuotteeksi”.

Ensimmäinen osa alkaa dramaat-
tisesti, mutta kääntyy jatkossa lyy-
risempään suuntaan. Teemoilla ja 
mielikuvituksellisella kuvioinnilla on 
suurta kantavuutta. Hidas osa on ot-
teeltaan seesteisempi, oikea intermez-
zo. Finaalissa seikkaillaan touhukkaasti 

poloneesirytmissä. Suomalainen kuuli-
ja kiinnittää huomiota yhtäläisyyksiin 
Sibeliuksen konserton kanssa: kaikki-
en osien sävellajit, hitaan osan painot-
tuminen soolosoittimen matalaan re-
kisteriin, finaalin poloneesitausta jne. 
Mutta Sibelius ei tietenkään tuntenut 
Schumannin konserttoa, kuten ei ku-
kaan 1900-luvun alkuvuosina.

CHARLES IVES (1874–1954): 
THE UNANSWERED QUESTION 

Charles Ivesia on monesta syystä pi-
detty amerikkalaisista amerikkalaisim-
pana säveltäjänä. Häntä kiehtoi moni-
naisuus, sen kaltainen pluralismi, jota 
voi pitää hyväntahtoisena reaktiona 
siirtolaisten rakentaman yhteiskunnan 
kirjavuuteen, ”kansojen sulatusuuni” 
-ilmiöön. Hän pyrki eurooppalaismal-
lisen muusikkokoulutuksen taustalta 
aidosti amerikkalaiseen ideaaliin, jos-
sa asioiden merkitys ei niinkään johdu 
niiden oman olemuksen syvällisyydestä 
kuin niiden samanaikaisuudesta kaiken 
muun kanssa. Ennen terveytensä hei-
kentymistä hän pelasi innokkaasti ba-
seballia ja jenkkifutista. Koulutuksensa 
hän sai Yalen maineikkaassa yliopis-
tossa pääaineenaan liiketalous. Ives oli 
säveltäjä amerikkalaista unelmaa to-
teuttaneen business-uransa ohessa – 
hän perusti kumppaninsa kanssa va-
kuutusyhtiö Ives & Myrickin, josta tuli 
Yhdysvaltain viidenneksi suurin alan 
yritys – ja on sanomattakin selvää, että 
tämä on nostanut ihailua häntä koh-
taan. Mutta kannattaa muistaa, että 

hän pysyi lähes tuntemattomana koko 
aktiivisen sävellystoimintansa ajan ja 
sai arvostusta vasta kovin myöhään. 
Liike-elämän puolella virkeää innovatii-
visuutta ihaileva USA on monissa muis-
sa asioissa – uskonto, perhearvot, taide 
– pysynyt häkellyttävän konservatiivi-
sena.

Ihmisenä ja työelämässä Ives oli kuin 
Uuden Englannin perinteisten hyvei-
den ruumiillistuma: hän oli vaatima-
ton ja säästäväinen joskin hyvänte-
keväisyydessä avokätinen, hän kävi 
säännöllisen ahkerasti kirkossa ja us-
koi Jumalaan sekä ihmisten väliseen 
tasa-arvoon siinä merkityksessä jonka 
Yhdysvaltain perustuslaki sille antaa. 
Vakuutusyhtiön hän ystävien mukaan 
perusti, koska halusi auttaa hätään jou-
tuneita eikä tienatakseen jättiomaisuu-
den, mikä kyllä sitten oli sivutuloksena. 
Työnantajana hän taisi olla reilusti ai-
kaansa edellä, sillä hän kuunteli alaisi-
aan herkin korvin ja johti yhtiötä hel-
lävaraisesti. 
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On oikeastaan aika erikoista, että 
tällä tavalla kuvattu nuhteeton pik-
kukaupunkilainen Connecticutista oli 
toiselta minältään raja-aitoja kaatanut 
avantgarde-taiteilija, peloton kokeilija. 
Hän oli harvinaisen sivistynyt henki-
lö, esimerkiksi syvällisesti uppoutunut 
filosofiaan. Puhuttaessa hänen omi-
naislaadustaan säveltäjänä ajatellaan 
useimmiten kollaaseja: eurooppalaisen 
korkeakulttuurin hedelmien ja amerik-
kalaisten rahvaanrenkutusten tasaver-
taista rinnastamista tai eri suunnista 
pikkukaupungin keskustaa lähestyvien 
torvisoittokuntien suloista kakofoniaa. 
Nämä ovat faktoja, mutta Ives oli pal-
jon muutakin: näkijä, kokija, kyseen-
alaistaja.

Mieluummin kysyvänä kuin vastaava-
na ”sokraattina” hän esittäytyy teokses-
sa An Unanswered Question (”Kysymys 
vailla vastausta”) vuodelta 1908. 
Yhdessä sisarteoksen Central Park in 
the Dark kanssa tämä oli Ivesin ensim-
mäisiä irtiottoja akateemisesta perin-
teestä. Ives syntyi samana vuonna kuin 
Schönberg, joten on luonnollista, että 
hän lähti omille teilleen samaan aikaan 
kuin wieniläiskollega rymisteli musiikin 
perustoja nurin Atlantin toisella puo-
lella. Ivesin huumorintajusta kertoo se, 
että hän päätti ensin antaa teosparil-
le nimet A Contemplation of a Serious 
Matter ja A Contemplation of Nothing 
Serious (”Vakavan kysymyksen pohdin-
taa” ja ”Ei minkään vakavan miettimis-
tä”). Vaikka hän sitten vaihtoi nimet, 
tarina kertoo hänen tarkoittaneen An 
Unanswered Questionin puheenvuorok-
si ikuisuuskysymyksissä. Vuonna 1930 
liike-elämästä eläköidyttyään Ives teki 
kappaleesta uuden version, jossa sen 

mystinen ulottuvuus korostuu ja ohjel-
ma konkretisoituu. Vuodelta 1946 on 
kolmas, isompaa orkesteria edellyttävä 
versio.

The Unanswered Question on kollaasi 
sekin, joskin moniin Ivesin myhöhem-
piin töihin verrattuna varsin hillitty. 
Musiikki koostuu kolmesta kerrokses-
ta. Jouset soittavat alusta loppuun tai-
vaallisen kuuloista kolmisointukudosta, 
joka ei reagoi mitenkään muihin ker-
roksiin. Ohjelman mukaan se edustaa-
kin ”druidien hiljaisuutta”; ”druidit eivät 
tiedä, näe eivätkä kuule mitään”. Tälle 
taustalle soolotrumpetti kysyy ”ikui-
sen kysymyksen” yhteensä seitsemän 
kertaa. Puupuhaltajat puolestaan ovat 
”taistelevia vastaajia”. Heidän tehtävän-
sä on esittää kerta kerralta pahemmin 
pieleen meneviä inhimillisiä vastausyri-
tyksiä samana pysyvään kysymykseen. 
Seitsemännellä kerralla he luovuttavat, 
ja kysymys saa vastaukseksi pelkkää 
hiljaisuutta.
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FRANZ SCHUBERT (1797–1828): 
SINFONIA NRO 6 C-DUURI 

Schubertin Sinfonia nro 6 syntyi vuosi-
na 1817–18 Schubertin ollessa 20-vuoti-
as. Vakavat sairaudet eivät vielä olleet 
ilmoittaneet itsestään, ja vaikka köy-
hyys oli jatkuva seuralainen, Schubert 
eli miellyttävää boheemielämää ystävi-
ensä kanssa. Jos jollakin heistä oli sa-
tunnaisesti rahaa, kaikki söivät ja joi-
vat kyllikseen, ja kun taas rahaa ei ollut, 
vietettiin aikaa yhdessä ilman kestitys-
tä. Hauskanpito ei kuitenkaan koskaan 
tarkoittanut säveltämisen ahkeruudes-
ta tinkimistä – muuten ei tosiaankaan 
olisi mahdollista selittää 31-vuotiaana 
kuolleen miehen valtavaa tuotantoa. 

Ystäväpiiriin kuulunut Anselm Hüt-
tenbrenner on kertonut mestarin elä-
mästä tässä vaiheessa: ”Joka aamu kel-
lo kuusi Schubert istuutui työpöytänsä 
ääreen ja sävelsi tauotta kello yhteen 
iltapäivällä polttaen samalla muuta-
man piipullisen. Jos tulin tapaamaan 
häntä aamupäivällä, hän soitti minulle, 
mitä oli juuri säveltänyt ja halusi kuul-
la mielipiteeni. Jos kehuin jotakin lau-
lua erityisesti, hän sanoi: ’Aivan, se oli 
hyvä runo; ja kun löytää jotakin hyvää, 
musiikki syntyy helposti – melodiat 
vain virtaavat esiin, niin että säveltä-
minen on todellista riemua.’” Asenne 
oli Schubertille tyypillinen: hän vihasi 
imartelua lähes yhtä paljon kuin hie-
nosti pukeutumista seurapiiririento-
ja varten. Omassa porukassa kelpasi 
kauhtuneempikin asu. 

Musiikkia tulvehti kaiken aikaa kuin 
turkin hihasta. Vuoteen 1820 mennes-
sä Schubert oli säveltänyt yhteensä 

yli 500 teosta. Tuntuu sitäkin käsittä-
mättömämmältä, että niistä oli tuol-
loin esitetty julkisesti vain varhaisnuo-
ruuden F-duuri-messu, toinen kahdesta 
Italialaisesta alkusoitosta sekä yksi ainoa 
(!) laulu. Boheemiystävien piirin tuen 
on täytynyt olla ainutlaatuista, että 
elämänilo ja motivaatio saattoivat säi-
lyä tuollaisessa tilanteessa. Ja tietysti 
Schubertin oman luovan mielen roihu 
kaatoi tieltä esteitä.

Sinfonia nro 6 on saanut kantaa lisä-
nimeä Pieni C-duuri-sinfonia, mikä joh-
tuu pelkästään siitä, että tällä tavalla 
se erottuu samassa sävellajissa kulke-
vasta myöhemmästä teoksesta, jon-
ka mittasuhteet ovat poikkeukselli-
sen suuret; Schumann kirjoitti Suuren 
C-duuri-sinfonian (1826) ”taivaallisesta 
pituudesta”. Muutoin kuudennen sinfo-
nian kutsuminen ’pieneksi’ ei tee sille 
oikeutta. Hiukan runsaan puolen tun-
nin mittaisena se on aivan normaali-
kokoinen lajin edustaja. Hassua kyllä, 
Schubert itse kirjoitti sen kansilehdelle 
Grosse Sinfonie in C – tämä oli ensim-
mäinen kerta, kun hän käytti ’suuren 
sinfonian’ kunnianhimoista lajityyppi-
nimeä!

Vaikka puolen tuhannen teoksen sä-
veltäjää voidaan mainiosti luonnehtia 
kokeneeksi, on silti selvää, että 20-vuo-
tiaana taiteilija elää vielä varhaisvuosi-
aan. Luonnollinen osa nuoruusaikaa on 
monien erilaisten vaikutteiden imemi-
nen. Lahjakkaimmat ovat usein myös 
imukykyisimpiä, ja parhaissa tapauksis-
sa muualta kahmitut tyyli- ja tekstuuri-
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ihanteet taipuvat heidän käsissään vai-
vattomasti osiksi orastavaa omaa. Juuri 
tästä on Pienessä C-duuri-sinfoniassa ky-
symys. Schubert eli kuohuttavan mie-
lenkiintoisessa tilanteessa, jossa vah-
vat voimakentät riepottivat nuorta, 
omaksumishaluista mieltä. Perustana 
oli sävellystyölle itsestään selväk-
si alustaksi asettunut wieniläisklassi-
nen tyyli, Haydnin, Mozartin ja nuoren 
Beethovenin tasapainoinen, muodol-
taan lujan ryhdikäs tekotapa, joka 1810–
20 -lukujen vaihteessa oli jo siinä mie-
lessä menneiden talvien lumia, että 
sitä voitiin tarkastella ikään kuin ko-
konaisena objektina ulkopuolelta käsin 
ja seurata siihen painautuneita latuja. 
Toisaalta Schubert eli tiukasti ajan her-
molla. Wienissä tämä tarkoitti ensisi-
jaisesti Beethovenin tinkimättömän, 
päin umpihankia puskevan taiteen ot-
tamista vastaan tuoreeltaan. Schubert 
oli varmasti nopein uusien ihanteiden 
omaksuja ja omaan käyttöön valjasta-
ja. Neljännestä eli ns. Traagisesta sinfo-
niasta (1816) alkaen hänen musiikkiinsa 
kuuluu helposti havaittava Beethoven-
juonne. Se luonnollisesti vaikuttaa eni-
ten suurimuotoisessa tuotannossa eikä 
niinkään esimerkiksi yksinlauluissa, ja 
se on tosiaankin vain juonne eikä koko 
kuva. Jos ajatellaan taidearvioinnin 
kroonisesti peräänkuuluttamaa ”oman 
äänen” löytämistä, Schubert kuuluu 
varhaisimmin sellaisen tavoittaneisiin 
säveltäjiin. 

Wienin musiikkielämässä puhal-
si muitakin tuulia. Italialainen bel can-
to -ooppera ja erityisesti Gioacchino 
Rossini synnytti väkevän virtauksen. 
Esimerkiksi Sevillan parturi (1816), 
Tuhkimo (1817) ja Varasteleva harakka 

(1817) tuotiin Wieniin aivan tuoreel-
taan, ja niiden vokaalisesti ja orkest-
raalisesti äärimmäisen tehokas, sisällön 
puolesta viehättävä ja kepeän viihteel-
linen tyyli tuli välittömästi huippusuo-
situksi. Wieniläiset ovat aina tunteneet 
vetoa hauskanpitoon. Käyttäytymisen 
paradigma oli näihin aikoihin se, että 
Beethovenin eksentristen egotrippien 
seuraaminen ”oikeutti” Rossinin hupai-
lujen ihailun, aivan kuten runsaat puo-
li vuosisataa myöhemmin Brahmsin ja 
Brucknerin vaativien luomusten kuun-
telu vaati vastapainokseen Strauss-
viihteen teollisen kuluttamisen – ”ras-
kas työ, raskaat huvit”.  Straussien 
musiikki oli itse asiassa samassa roolis-
sa vielä Schönbergin aikaan, paitsi että 
silloin useimmiten jätettiin ”raskas työ” 
-vaihe väliin.  

Kaikelle musikaaliselle avoin 
Schubert tempautui Rossini-puhurin 
matkaan leijan lailla. Hän sävelsi kak-
si ns. Italialaista alkusoittoa ja absorboi 
myös moniin muihin töihinsä räväkän 
eteläisen tyylin aineksia, ei vain juuri tä-
hän aikaan vaan niinkin myöhään kuin 
1828 laulumonodraamaan Der Hirt auf 
dem Felsen (Paimen kalliolla). Painavin 
näistä italogastronomian tuoksuisista 
teoksista on Pieni C-duuri-sinfonia, mut-
ta se ei suinkaan syntynyt yksinomaan 
Rossini-peräisten vaikutteiden omak-
sumisen tuloksena vaan myös rakkau-
desta vanhempiin wieniläisklassikoihin 
ja alttiudesta uunituoreille beethove-
nismeille.

Ensimmäisen osan hidas johdanto 
maksaa kaukaista velkaa Beethovenin 
C-duuri-sinfonialle (1800), mutta kun 
allegro käynnistyy, se vie oitis bel can-
to -oopperan reviirille. Kiireettömästi 
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ja kertaillen teema-aineksensa esitte-
levä Andante tuo läheisesti mieleen 
Haydnin, kun taas vauhdikas scherzo 
riehuu Beethovenin maaperällä. Finaali 
on moniaineksinen, ja siinä Schubert 

rakentaa toimivan synteesin mozart-
maisesta tematiikasta ja Rossinin alku-
soittojen tunnusmerkistöstä.

Jouni Kaipainen

THOMAS ZEHETMAIR 
Sukupolvensa tärkeimpiin viulisteihin 
kuuluva Thomas Zehetmair tunnetaan 
ympäri maailmaa solistina, kapellimes-
tarina ja kamarimuusikkona. Hänet 
palkittiin tästä monipuolisesta roolis-
taan Saksan levykriitikoiden palkinnol-
la 2005. Zehetmair on englantilaisen 
Northern Sinfonia -kamariorkesterin 
taiteellinen johtaja, yhdysvaltalaisen 
St. Paul -kamariorkesterin taiteellinen 
partneri ja Orchestre de Chambre de 
Paris -orkesterin pääkapellimestari ja 
taiteellinen neuvonantaja.

Northern Sinfonian kanssa Zehetmair 
on kiertänyt Aasiassa, Alankomaissa, 
Pohjoismaissa ja Saksassa. Hän vierai-
lee johtamassa mm. Hallé-orkesteria, 

Baijerin radion sinfoniaorkeste-
ria ja Rotterdamin filharmonikkoja, 
Lyonin kansallisorkesteria, Camerata 
Salzburgia ja Berliinin konserttitalon 
orkesteria. 

Viulistina Thomas Zehetmair on le-
vyttänyt lähes koko viulurepertuaarin 
ja hänen levytyksensä ovat saaneet 
monia merkittäviä palkintoja. Northern 
Sinfonian kanssa Zehetmair on talti-
oinut mm. Brahmsin ja Stravinskyn 
viulukonsertot sekä Schumannin ja 
Sibeliuksen sinfonioita. 

Thomas Zehetmair on Weimarin 
Franz Liszt -musiikkiakatemian ja 
Newcastlen yliopiston kunniatohtori.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiik-
kikulttuuria. Orkesterin ylikapellimesta-
ri on Hannu Lintu, joka aloitti kautensa 
syksyllä 2013. RSO:n kunniakapellimes-
tarit ovat Jukka-Pekka Saraste ja Sakari 
Oramo. 

RADION SINFONIAORKESTERI
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.
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 Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2014–2015 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on mm. Straussin värikkäitä or-
kesterirunoelmia, Šostakovitšin sinfoni-
oita sekä Haydnin suurteos Luominen. 
Vieraaksi saapuvat mm. kapellimestarit 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Herbert 
Blomstedt ja Esa-Pekka Salonen, sop-
raano Karita Mattila, alttoviulisti Tabea 
Zimmermann ja pianisti Olli Mustonen. 

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin 
levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Ligetin viulukonserton ja orkesteriteok-
sia sisältävä levy oli Gramophone-lehden 
Editor´s Choice helmikuussa 2014. 

 RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kauden 2013–
2014 kohokohtia oli menestyksekäs kon-
sertti ylikapellimestari Hannu Linnun 
johdolla Wienin Musikvereinissa Keski-
Euroopan kiertueella. Kaudella 2014–
2015 orkesteri ja Hannu Lintu esiintyvät 
Tukholmassa ja Moskovassa sekä teke-
vät kotimaan kiertueen. Kapellimestari 
Joshua Weilersteinin kanssa RSO vierai-
lee Bukarestissa EBU-festivaalilla. 

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) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksinä 
Yle Teemalla.


