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26.11. 
KESKIVIIKKOSARJA 7  
Musiikkitalo klo 19.00

Heinz Holliger, kapellimestari 
Christian Gerhaher, baritoni 
Key Ensemble, valm. Teemu Honkanen  

Wolfgang Amadeus Mozart: Maurerische Trauermusik  6 min 

J. S. Bach: Kantaatti nro 82 “Ich habe genug”  24 min
Oboesoolo Heinz Holliger

Joseph Haydn: Sinfonia nro 44, e-molli 22 min
Hob.I:44 “Suru” 
I Allegro con brio 
II Menuetto 
III Adagio 
IV Finaali  

VÄLIAIKA 20 min

Jan Dismas Zelenka: Lamentationes pro die 16 min 
Mercurii Sancto   

Heinz Holliger: Eisblumen 8 min 

J. S. Bach: Kantaatti nro 56  20 min
“Ich will den Kreuzstab gerne tragen” 
Oboesoolo Heinz Holliger 

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.20.
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso)
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791): 
MAURERISCHE TRAUERMUSIK 
KV 477, “VAPAAMUURARIEN SURUMUSIIKKIA”

Wolfgang Amadeus Mozart liittyi 
vuonna 1784 vapaamuurarilooshiin 
Hyväntekeväisyys (Zur Wohltätigkeit) 
ja sävelsi seuraavana vuonna surumu
siikkia (KV 477) kahden aateveljensä 
muistorituaaliin.

Vapaamuurarius voimistui Euroo
passa 1700luvun lopulla ja myös 
Itävallassa liike ajoi voimakkaasti va
listuksen ihanteita. Vapaamuurariuden 
poliittisen roolin kasvu johti looshien 
kieltämiseen Itävallassa vuonna 1795 ja 
Mozartinkin vapaamuurariuteen liitty
vä asiakirjaaineisto on peräisin Wienin 
salaisen poliisin arkistoista. 

Mozartin Maurerische Trauermusik 
valmistui 1785 kisällinäytteeksi jär
jestöön juuri liittyneeltä säveltäjältä. 
Teoksesta on säilynyt lukuisia käsikirjoi
tusversioita, joiden perusteella sitä on 
esitetty usein seuran muistotilaisuuk
sissa. Surumusiikkiin tiivistyy Mozartin 
näkemys kuolemasta, jota hän valot
ti viimeisessä kirjeessään kuolinvuo
teellaan taistelevalle Leopoldisälleen 
vuonna 1787:

”Kuolema, jos ajattelemme sitä kirk
kaasti, on elämämme lopullinen ja oi
kea päämäärä, ja olen viime vuosien ai
kana luonut sellaisen viisaan suhteen 
tämän ihmiskunnan todellisimman ja 
parhaimman ystävän kanssa, ettei siinä 
ole enää mitään kauhistuttavaa minul
le; sen sijaan siihen liittyy paljon lohdu
tusta ja lievitystä. Kiitän Jumalaa sii
tä, että hän on siunannut minua tällä 

tiedolla – tiedät mitä tarkoitan – joka 
antaa minulle mahdollisuuden nähdä 
kuolema avaimena lopulliseen onneen. 
En koskaan mene illalla nukkumaan 
ajattelematta – vaikka olenkin nuo
ri mies – että en ehkä elä nähdäkseni 
seuraavaa päivää.”

Surumusiikin ”matkaa ikuiseen itään” 
säestävät komeat puhallinkuorot baset
titorvineen sekä niiden taustaksi aset
tuvat jouset. Teoksen melodinen aihe 
on Mozartin ystävän Michael Haydnin 
Te decet hymni, joka puolestaan pe
riytyi keskiajan ”vaeltavasta psalmisä
velmästä” (Tonus peregrinus). Mozartin 
surumusiikki pyrki lujittamaan veljey
den ihannetta ja symboloi siirtymistä 
kuolemasta uuteen elämään. Synkän c
mollin jälkeen teos päättyy maagiseen 
duurisointuun.

Antti Häyrynen
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750): 
ICH HABE GENUG BWV 82

Kuolema tuli Johann Sebastian Bachille 
tutuksi jo varhain. Hän menetti mo
lemmat vanhempansa ollessaan yhdek
sänvuotias ja ensimmäisen vaimonsa 
vuonna 1720. Kahden avioliiton kahdes
takymmenestä lapsesta vain yhdeksän 
selvisi aikuisikään.

Bachin tuotannossa on vain vähän 
soolokantaatteja, mutta kynttiläpäiväl
le tarkoitettu Ich habe genug BWV 82 
oli jo säveltäjän elinaikana hänen suosi
tuimpia vokaaliteoksiaan. Teos valmis
tui vuonna 1727 bassolle ja oboeobli
gatolle, mutta uudistui myöhemmin 
sopraanolle ja mezzosopraanolle, jolloin 
soolosoittimeksi vaihtui huilu. 

Teksti lienee Bachin hovikirjoittaja 
Picanderin käsialaa ja viittaa teoksen 
alussa Jeesuksen temppelissä nähneen 
Simeonin kiitosvirteen (Nunc dimittis) 
Luukkaan evankeliumissa: ”Herra, nyt 
sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, 
niin kuin olet luvannut.” Pelastuksen 
nähnyt ihminen voi luopua elämäs
tä valmiina ja tyynin mielin. Kantaatin 
aihe – maallisesta vaelluksesta väsynyt 
sielu, joka iloitsee kuoleman tuomasta 
vapautuksesta – on kuitenkin ymmär
rettävä laajasti 1700luvun taustaa vas
ten.  

Bachin protestanttisen vakaumuk
sen mukaan maallisen vaelluksen puut
teet ja virheet korjautuivat vasta kuo
lemanjälkeisessä elämässä. Ich habe 
genug ei toivo elämän ennenaikaista 
päättymistä, mutta iloitsee kuoleman 
tuomasta rauhasta ja täydentymisestä. 

Ehkä senkin vuoksi Bachin vaimo Anna 
Magdalena oli kopioinut Schlummert 
ein kehtolaulun nuottikirjaansa koti
käyttöön.

Teoksen aloittavassa aariassa (Ich 
habe genug) jousien säestysaiheessa 
soi eleginen luopumisen tuntu, johon 
puhallinsoolo liittyy sielukkaana oival
luksena. Laulaja tunnustaa olevansa 
valmis jättämään tämän maailman ja 
ottamaan pelastuksen vastaan ja Bach 
näyttää tien barokin vertauskuvallisin 
keinoin.

Toistamalla avaussanat (Ich habe ge
nug) seuraava resitatiivi pyrkii vahvista
maan päätöstä ja muistuttaa Simeonin 
esimerkistä. Schlummert ein aariassa 
kuolema näyttäytyy ystävänä, viimei
sen leposijan lempeänä valmistelijana. 
Aarian rakenne on yllättävän monimut
kainen: säestyksen pedaaliäänet, pitkät 
fermaatit ja tauot ennakoivat lähesty
vän levon iankaikkisuutta.

Resitatiivissaan (Mein Gott! wenn 
kommt das schöne: Nun!) laulaja käy 
jo malttamattomaksi ja on valmis toi
vottamaan hyvää yötä maailmalle. 
Päätösaariassa (Ich freue mich) kuvioi
tu ja tanssillinen soitinsäestys kuvastaa 
iloa kuoleman edessä. Koristelemassaan 
sävelmässä laulaja on ravistanut maalli
set murheet sydämestään.

Antti Häyrynen
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Aria
Ich habe genug,
ich habe den Heiland, das Hoffen der 
Frommen,
auf meine begierigen Arme genommen;
Ich habe genug!
Ich hab ihn erblickt,
mein Glaube hat Jesum ans Herze 
gedrückt;
Nun wünsch ich, noch heute mit 
Freuden
von hinnen zu scheiden.

Recitativo
Ich habe genug.
Mein Trost ist nur allein,
dass Jesus mein
und ich sein eigen möchte sein.
Im Glauben halt ich ihn,
da seh ich auch mit Simeon
die Freude jenes Lebens schon.
Laßt uns mit diesem Manne ziehn!
Ach! möchte mich von meines Leibes 
Ketten
der Herr erretten;
Ach! wäre doch mein Abschied hier,
mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir:
Ich habe genug.

Aria
Schlummert ein, ihr matten Augen,
fallet sanft und selig zu!
Welt, ich bleibe nicht mehr hier,
hab ich doch kein Teil an dir,
das der Seele könnte taugen.
Hier muss ich das Elend bauen,
aber dort, dort werd ich schauen
süßen Friede, stille Ruh.

Aaria
Minulla on kaikki
Olen Vapahtajan, uskovien toivon

ottanut kaipaavaan syliini. 
Minulla on kaikki!
Olen katsonut Häneen,
uskoni on painanut Jeesuksen sydämeeni, 

nyt toivon iloiten
erkanevani maan päältä: minulla on 
kaikki!

Resitatiivi
Minulla on kaikki!
Ainoa lohtuni on, 
että Jeesus minulle
ja minä hänelle kuulun. 
Kun uskoni laitan Häneen,
näen yhdessä Simonin kanssa
jo toisen elämän riemun. 
Antakaa tämän miehen jo edetä!
Ah! jos minut ruumiini kahleesta
Herrani vapauttaisi. 

Ah! jos olisi lähtöni hetki jo käsillä
iloiten sanoisin, maailma, sinulle:
minulla on kaikki!

Aaria
Nukkukaa, uniset silmät, 
sulkeutukaa rauhaisasti, autuaasti. 
Maailma, en tänne enää jää,
ei minulla ole sinussa paikkaa,
joka sieluani ravitsisi.
Täällä kurjuudelle rakennan,
mutta siellä, siellä, vielä nään
raukean levon, hiljaisen rauhan
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Recitativo
Mein Gott! wenn kömmt das schöne: 
Nun!
Da ich im Friede fahren werde
und in dem Sande kühler Erde
und dort bei dir im Schoße ruhn?
Der Abschied ist gemacht,
Welt, gute Nacht!

Aria
Ich freue mich auf meinen Tod,
ach, hätt‘ er sich schon eingefunden.
Da entkommen ich aller Not,
die mich noch auf der Welt gebunden.

Anonyymi runoilija

Resitatiivi
Jumalani! milloin tulee se riemu: 
Nyt!
jolloin rauhaan matkata saan
ja viileän maan multiin
ja siellä, vierelläsi, rinnallasi levätä?
Hyvästit jo jätin. 
Maailma! hyvää yötä. 

Aaria
Riemuitsen kuolemastani!
Ah! jospa jo olisin sen löytänyt.
Siellä vapautuisin tuskasta, 
joka minut vieläkin maailmaan kahlitsee.

Suom. Kimmo Pihlajamaa
Lauratietokanta: siba.fi/laura
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JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
SINFONIA NRO 44 EMOLLI, “TRAUER”

Joseph Haydnin tunnekuohuiselle 
“Sturm und Drang” kaudelle vuosina 
1766–1773 on ollut vaikea keksiä seli
tystä. Tuolloin syntyneiden dramaattis
ten ja intohimoisten sinfonioiden taus
talta ei ole löytynyt henkilökohtaista 
katastrofia sen paremmin kuin yhteyk
siä esiromanttisiin kulttuurivirtauksiin.

Tuon kauden sinfonioiden erikoiset 
sävellajit, ankara ja ahdistavakin tun
nelma, sekä tiukka rakenteellinen ajat
telu tuntuvat avoimen uhmakkailta 
pääasiassa miellyttämiseen tarkoitetun 
musiikinlajin yhteydessä. Tuntuu ilmei
seltä, että työympäristön sosiaalinen 
kitka, Haydnin asema Esterházyhovin 
musiikillisena palvelijana, vaikutti jolla
kin tavoin näihin ristiriitoja esiin nosta
neisiin teoksiin.

Sinfonia nro 44 emolli syntyi 
Eszterházassa todennäköisesti vuo
sina 1770–71. Lisänimensä “Trauer” 
(“Suru”) sinfonia on saanut myöhem
min. Haydnin sanotaan pyytäneen 
teoksen hidasta osaa soitettavaksi hau
tajaisissaan ja sinfonia esitettiin aina
kin Berliinin muistokonsertissa vuonna 
1809.

Ensimmäisen osan (Allegro con brio) 
avaava unisonorepliikki on epätavalli
sen tyly, jonka viulujen pääteema kuu
lostaa lohduttomalta ja voipuneelta. 
Vaikka Haydn tekee kehittelystä kiihke
än taistelun, yksikään sivuteemoista ei 
pysty peittämään pääteeman luomaa 
surullista virettä. Lopussa unisonoaihe 
kertautuu aavemaisessa pianissimossa 

ja pääteema syöksähtää miltei epätoi
voisena loppuun.

Menuetti (Allegretto) on loiton
nut kauas tanssiparketilta, hiippaillen 
askeettisena kaanonina oktaaveissa 
(Canone in Diapason). Murheellinen 
tunne pianissimosävyineen huokuu 
täältäkin, mutta trio Eduurissa valon
säteinä laskeutuvine jousineen ja kor
kealla kiirivine käyrätorvineen väläyttää 
toivon kipinää.

Hidas osa (Adagio) on arvokas ja 
rauhallinen. Sordinoidut viulut ja soin
nukkaat puhallinkuorot antavat hilli
tylle osalle hiljaisen ylevän luonteen. 
Haydnilla riitti valittavaa hautajaismu
siikiksi. ”Trauer”sinfonian Adagiossa 
surullisia tunteita rajaa klassistinen ele
ganssi, humanistisen säveltäjän muisto 
soi eleettömänä, mutta kuin kahden
keskisen välittömänä. 

Finaalin (Presto) tuikea unisonotee
ma pyyhkäisee rauhan tiehensä. Luja ja 
peräänantamaton kujanjuoksu ei taas
kaan anna tilaa vastakkaisille teemoil
le. Vain hieman ennen loppua tunnel
ma kevenee lievästi, ennen kuin synkkä 
unisonoaihe iskee viimeiset naulat ark
kuun.



7

JAN DISMAS ZELENKA (1679–1745): 
LAMENTATIONES PRO DIE MERCURII SANCTO 
ZWV 53:1

Saksin kuningas ja vaaliruhtinas August 
”Väkevälle” aukesi 1700luvun alussa 
pääsy Puolan valtaistuimelle, mutta se 
edellytti kääntymistä katoliseen uskoon. 
Tämä toteutettiin hienovaraisesti, puut
tumatta protestanttisen valtakunnan 
kansalaisten – kuten Bachin – uskon
harjoitukseen. Dresdenin hovikirkossa 
böömiläissyntyisen Jan Dismas Zelenkan 
säveltämään katoliseen musiikkiin pa
nostettiin kuitenkin päättäväisesti.

Zelenka oli käynyt Prahassa katolisen 
jesuiittakoulun ja liittynyt Dresdenin 
hoviorkesteriin vuonna 1710 kontrabas
son soittajaksi. Vaaliruhtinaan luval
la Zelenka teki opintomatkan Italiaan, 
mutta hän oli opiskellut myös Wienissä 
kontrapunktikko Fuxin johdolla. Häneltä 
Zelenkan musiikkiin polveutui ”ankara” 
tekniikka ja historiallisten tyylien tun
temus. ”Näyttää että Zelenka omaksui 
Bachin tavoin edeltävien polvien sävel
lystaidot ja käytti niitä sekä oman per
soonallisen tyylinsä että kriittisen vasta
reaktion luomiseen”, Heinz Holliger on 
todennut.

Zelenka nimitettiin vuonna 1721 
Dresdenin hovin kirkkomusiikin varaka
pellimestariksi ja vuonna 1735 kirkko
musiikkisäveltäjäksi. Kuuden Jeremiaan 
valituksen (Lamentationes Hierimiae) 
käsikirjoitus on päivätty vuodelle 1722 
ja se on osa hänen pääsiäisviikon Res
ponsoriaansa, joka julkaistiin vasta 1749. 
Teostyyppinä Lamentaatiot kukoistivat 
renessanssiaikana ja Zelenkan valitusvir
sillä on tästä tietoinen arkaainen ja ko
ruton, mutta kontrapunktisesti latautu
nut luonne. 

Lamentationes pro die mercu
rii sancto ZWV 53:1 viittaa otsikol
laan Kiirastorstaille merkittyyn ”hämä
rän” (tenebrae) palvelukseen. Tekstinä 
on raamatun Itkuvirsi hävitetylle 
Jerusalemille, jossa Jumala esiintyy an
karimmillaan. Sävellyksen viimeinen sä
keistö muistuttaa, että maailman pa
huudesta kärsivät eniten syyttömät: 
”Hänen vihollisillaan ei ole hätää. Herra 
itse antaa Siionin kärsiä sen monien 
syntien tähden. Lapsetkin otettiin van
giksi, vihollinen vei heidät pois.”

Teoksessa barokin tyypillinen aa
riaresitatiivirakenne on vaihtunut lä
pisävellettyä muotoa muistuttavaan 
ariosotaitteiden, resitatiivien ja orkes
terivälisoittojen vuorotteluun. Histo
rialliseen tapaan Zelenka säveltää myös 
otsikon ja säkeistöjä aloittavat heprean
kieliset aakkoset, jotka muuttuvat hä
nen käsissään melismoiviksi preludeik
si. Kokoelman ensimmäinen valitusvirsi 
on sen synkimpiä, raastavasti kromaat
tinen sukellus pimeään maailmaan, joka 
on kadottanut uskonsa ja oikeamielisyy
tensä. 

Bassosolisti tuntuu etsivän tekstistä 
valonpilkahduksia ja sellaisen kohdates
saan venyy näyttäviin koloratuureihin. 
Teoksen loppu on sävelletty erillisek
si epilogiksi, jylhän kontrapunktisek
si vaatimukseksi jumalattoman menon 
lopettamiseksi (Jerusalem convertere). 
Viimeisessä duurisoinnussa soi toivon 
kipinä.

Antti Häyrynen
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ALEPH. Quomodo obscuratum est 
aurum,
mutatus est color optimus, 
dispersi sunt lapides sanctuarii 
in capite omnium platearum?

BETH. Filii Sion inclyti, 
et amicti auro primo: 
quomodo reputati sunt in vasa testea, 
opus manuum figuli?

GHIMEL. Sed et lamiae nudaverunt 
mammam, 
lactaverunt catulos suos: 
filia populi mei crudelis, 
quasi struthio in deserto.

DALETH. Adhesit lingua lacteantis 
ad palatum eius in siti: 
parvuli petierunt panem, 
et non erat qui frangeret eis.

HE. Qui vescebantur voluptuose, 
interierunt in viis: 
qui nutriebantur in croceis, 
amplexati sunt stercora.

VAU. Et maior effecta est iniquitas 
filiae populi mei peccato Sodomorum, 
quae subversa est in momento, 
et non ceperunt in manus ea.

Jerusalem, convertere 
ad Dominum Deum tuum. 

Raamattu

Kuinka onkaan kulta tummunut, 
muuttunut hyvä kulta; 
kuinka ovat pyhät kivet viskeltyinä 
kaikkien katujen kulmiin! 

Siionin pojat, nuo kalliit, 
punnitut puhtaimman kullan arvoisiksi 
kuinka he ovatkaan saviastiain arvossa,
savenvalajan kätten tekojen! 

Aavikkosudetkin tarvitsevat nisiänsä,
imettävät pentujansa; 
mutta tytär, minun kansani, on tullut 
tylyksi
kuin kamelikurki erämaassa. 

Imeväisen kieli tarttuu suulakeen 
janon tähden. 
Lapsukaiset pyytävät leipää; 
ei ole, kuka sitä heille taittaisi.

Jotka herkkuja söivät, 
ne nääntyvät kaduilla. 
Joita punapurppuran päällä kanneltiin, 
ne tunkioita syleilevät. 

Tyttären, minun kansani, 
syntivelka on Sodoman syntiä 
suurempi;
Sodoma hävitettiin yhtäkkiä 
kätten siellä riehumatta.

Palaja Israel, 
Herran, sinun Jumalasi tykö.

Raamattu
Suomennos Lauratietokanta: siba.fi/
laura
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HEINZ HOLLIGER (1939–): EISBLUMEN 
(AUS SCARDANELLIZYKLUS)

Heinz Holliger tunnetaan aikamme 
monipuolisimpana oboistina, mutta 
sen rinnalla hän on ollut yksi 1900lu
vun jälkipuolen kiinnostavimpia sä
veltäjiä. Sävellystä Holliger opiskeli 
Sveitsissä Sandor Veressin ja Pariisissa 
Pierre Boulezin johdolla, mutta myös 
kokemukset barokkiohjelmistosta tai 
esimerkiksi Schumannin musiikista 
ovat muovanneet Holligerin estetiik
kaa.

Vuosina 1975–85 valmistunut ja 
Friedrich Hölderlinin salanimillä kirjoit
tamiin runofragmentteihin pohjautu
va Scardanellisarja on yksi Holligerin 
teoksista, joissa historialliset viitteet 
kummittelevat modernistisesti pelkis
tetyn ilmaisun taustalla. Teoksen esitys 
Helsinki Biennalessa 1989 jäi väkevä
nä kuulijoiden mieleen, mutta monet 

laajan kokonaisuuden osista toimivat 
myös itsenäisesti.

Jääkukkia (Eisblumen) kuuluu 
Scardanellisarjan soitinharjoitelmiin 
pienelle orkesterille, ”kommentteina, 
peilikuvina, vastauksina ja reunamer
kintöinä” kuoron esittämiin Hölderlinin 
Vuodenajatrunoihin. Teoksessa käy
tetyt luonnolliset huiluäänet ja eita
savireiset intervallit tuottavat aktiivi
sen, mutta pysähtyneen tai ”jäätyneen” 
sointumaailman. Siihen on pakastettu 
muisto Bachin käyttämästä koraalis
ta Komm, o Tod, du Schlafes Bruder, 
joka päättää kantaatin Ich will den 
Kreuzstab gerne tragen BWV 56.

Antti Häyrynen

Heinz Holliger: Eisblumen

Komm, o Tod, du Schlafes Bruder,
Komm und führe mich nur fort;
Es mag, wer da will, dich scheuen,
Du kannst mich vielmehr erfreuen;
Denn durch dich komm ich herein
Zu dem schönsten Jesulein.

Tule, kuolo, unen veli,
tule, vie minut pois!
Pelätkööt sinua muut,
minä olen onnellinen,
sillä sinun avullasi pääsen
Jeesuksen luo.

Suomennos Sirpa Hietanen
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750): ICH WILL 
DEN KREUZSTAB GERNE TRAGEN BWV 56

Johann Sebastian Bachin soolokantaat
ti Ich will den Kreuzstab gerne Tragen 
BWV 56 valmistui Leipzigissa vuonna 
1726 esitettäväksi 19. helluntain jälkei
senä sunnuntaina. Tuntemattoman ru
noilijan teksti vetoaa eri kohdissa aika
laisten raamatuntuntemukseen, mutta 
teoksen läpi kulkeva metafora – elämä 
merimatkaa muistuttavana pyhiinva
elluksena – oli peräisin jo keskiajalta.
Elämän koettelemukset nousevat kuu
luviin kantaatin aloittavassa nimikko
aariassa. Orkesterin ritornello tuntuu 
etenevän karikkoisissa vesissä ja bas
sosolistin soolossa sanalle ’Kreuzstab’ 
(ristinpuu) lankeaa kivulias intervalli ja 
taakan painoa kuvastaa pitkään me
lismoiva sana ’tragen’ (kantaa). Bach 
muuntelee teemojaan tekstin ede
tessä valoisampaan suuntaan, vaih
taa lopuksi tahtia ja kiteyttää toivon 
Ilmestyskirjaan (7:17) viittaaviin sanoi
hin ”ja Jumala pyyhkii heidän silmistään 
kaikki kyyneleet”.

Säestetyssä resitatiivissa laulaja ku
vaa elämänsä aaltoilevana (sello) meri
matkana (Mein Wandel auf der Welt), 
Jumalan armo ankkurinaan. Taivaan 
porteille (Himmelreich) päästyään lau
lu tyyntyy seccoresitatiiviksi. Toisessa 
aariassa (Endlich wird mein Joch) bas
sosolisti juhlii vapautumistaan rikkaal
la kuvioinnilla ja hänen kanssaan tans
sii suojelusenkelin tavoin oboe. Väliosa 
vahvistaa taakan kirvonneen ja laulu
soolo kohoaa siivilleen kuin kotka.

Resitatiivin ja arioson yhdistelmäs
sä laulaja on tyyni ja valmis (Ich stehe 
fertig und bereit). Avausaarian aihe on 
hidastunut adagioksi ja tulevaisuus au
keaa lempeässä Cduurissa. Loppuun 
Bach sijoitti neliäänisen koraalin, joka 
sanoillaan päättää matkan elämän me
rellä: ”Tule Kuolema, unen veli, vapauta 
purteni peräsin, saata minut turvalli
seen satamaan.”

Bachin aikalaiskuulijat varmaan tun
nistivat Johann Crügerin vanhan sävel
män Du, o schönes Weltgebäude sekä 
virsirunoilija Johann Franckin tekstin 
vuodelta 1653. Kappale oli Bachille tut
tu jo lapsuusvuosilta ja voi ajatella, että 
hän sitä käyttäessään liitti kantaattiin 
myös oman elämänsä koettelemukset. 
Ehkä viimeisenä duurin lämmössä sä
teilevä kuva pienestä Jeesuslapsesta 
(schönsten Jesulein) on tällainen loh
dullinen muisto.

Antti Häyrynen
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Aria

Ich will den Kreuzstab gerne tragen,
Er kömmt von Gottes lieber Hand,
Der führet mich nach meinen Plagen

Zu Gott, in das gelobte Land.
Da leg ich den Kummer auf einmal ins 
Grab,
Da wischt mir die Tränen mein Heiland 
selbst ab.

Recitativo

Mein Wandel auf der Welt
Ist einer Schiffahrt gleich:
Betrübnis, Kreuz und Not
Sind Wellen, welche mich bedecken
Und auf den Tod
Mich täglich schrecken;
Mein Anker aber, der mich hält,
Ist die Barmherzigkeit,
Womit mein Gott mich oft erfreut.
Der rufet so zu mir:
Ich bin bei dir,
Ich will dich nicht verlassen noch 
versäumen!
Und wenn das wütenvolle Schäumen
Sein Ende hat,
So tret ich aus dem Schiff in meine 
Stadt,
Die ist das Himmelreich,
Wohin ich mit den Frommen
Aus vielem Trübsal werde kommen.

Aaria

Turvaan matkallani ristisauvaan,
jonka Luoja on suonut avukseni.
Se ohjaa minut vastoinkäymisteni 
päätteeksi
Jumalani luo, luvattuun maahan.
Siellä hautaan huoleni

ja Vapahtaja pyyhkii kyyneleeni. 

Resitatiivi

Vaellukseni täällä
on kuin merimatka:
koettelemukset, kärsimys ja hätä
vyöryvät ylitseni kuin aallot
ja saavat minut joka päivä
pelkäämään kuolemaa.
Vankkumaton ankkurini on silti
Luojan laupeus minua kohtaan.

Herra sanoo minulle:
Olen luonasi,
en jätä sinua, vaan huolehdin sinusta! 
  
Niin myrskyisän matkan
päätteeksi astun
laivasta omaan kaupunkiini,

taivaan valtakuntaan,
jossa hurskaiden kanssa
vapaudun vaivoistani.
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Aria

Endlich, endlich wird mein Joch
Wieder von mir weichen müssen.
Da krieg ich in dem Herren Kraft,
Da hab ich Adlers Eigenschaft,
Da fahr ich auf von dieser Erden
Und laufe sonder matt zu werden.
O gescheh es heute noch!

Recitativo e Arioso

Ich stehe fertig und bereit,
Das Erbe meiner Seligkeit
Mit Sehnen und Verlangen
Von Jesus Händen zu empfangen.
Wie wohl wird mir geschehn,
Wenn ich den Port der Ruhe werde sehn.
Da leg ich den Kummer auf einmal ins 
Grab,
Da wischt mir die Tränen mein Heiland 
selbst ab.

Choral

Komm, o Tod, du Schlafes Bruder,
Komm und führe mich nur fort;
Löse meines Schiffleins Ruder,
Bringe mich an sichern Port!
Es mag, wer da will, dich scheuen,
Du kannst mich vielmehr erfreuen;
Denn durch dich komm ich herein
Zu dem schönsten Jesulein.

Johann Franck

Aaria

Vihdoinkin ikeeni raukeaa
ja minä olen vapaa.
Siihen saan Herralta avun, 
kotkan voimat,
joilla nousen maan ahdingosta
ja kiidän väsymättä eteenpäin.
Kunpa niin olisi jo tänään!

Resitatiivi ja arioso

Olen valmis
vastaanottamaan autuuteni perinnön,
kaivatun, halutun,
Jeesuksen käsistä.
Miten hyvä on päästä
rauhan satamaan.
Siellä hautaan huoleni,

ja Vapahtaja pyyhkii kyyneleeni.

Koraali

Tule, kuolo, unen veli,
tule, vie minut pois!
Irrota veneeni airot
ja ohjaa minut turvasatamaan!
Pelätkööt sinua muut,
minä olen onnellinen,
sillä sinun avullasi pääsen
Jeesuksen luo.

Suomennos Sirpa Hietanen



13

CHRISTIAN GERHAHER
Myös lääkärin koulutuksen saanut ba
ritoni Christian Gerhaher debytoi me
nestyksekkäästi New Yorkin Carnegie 
Hall’ssa 1998 ja on sittemmin esiinty
nyt maailman merkittävimmissä kon
sertti ja kamarimusiikkisaleissa, oop
perataloissa ja musiikkifestivaaleilla. 
Gerhaherin on sanottu luoneen yhdes
sä pianistinsa Gerold Huberin kans
sa liedlaulun tulkintaan aivan uudet 
standardit. He ovat konsertoineet mm. 
Lontoon Wigmore Hall’ssa, Berliinin fil
harmoniassa, Wienin Musikvereinissa 
ja Amsterdamin Concertgebouwssa. 

HEINZ HOLLIGER
Heinz Holliger tunnetaan niin huippu
oboistina kuin säveltäjänä ja kapelli
mestarina. Hän opiskeli oboen soittoa 
Bernissä ja Pariisissa. 1960luvun alus
sa Holliger aloitti myös sävellysopinnot 
Pierre Boulezin johdolla.

Kapellimestarina Holliger on työs
kennellyt monien merkittävien or
kesterien kanssa ympäri maailmaa. 
Hän on johtanut mm. Berliinin ja 
Wienin filharmonikkoja, Lontoon Phil
harmoniaorkesteria, Amsterdamin 
Con certgebouworkesteria, Clevelandin 
sinfoniaorkesteria ja Euroopan kamari
orkesteria. 

Heinz Holliger on levyttänyt obois
tina, säveltäjänä ja kapellimestari
na Teldecille, Philipsille ja ECM:lle. 
Sopraano Juliane Bansen kanssa teh
ty levy sai Midem Classical Award  ja 
Echo Classcics palkinnot 2006.

Gerhaherin ja Huberin levytykset ovat 
saaneet monia merkittäviä palkintoja, 
kuten mm. Abendbilderlevylle myön
netty Gramophonepalkinto 2006. 

Christian Gerhaher opiskeli laulua 
Paul Kuenin ja Raimund Grumbachin 
johdolla sekä erityisesti liedlaulua 
Münchenin musiikkikorkeakoulun 
oopperakoulutuksessa Friedemann 
Bergerin ohjauksessa. Hän on osallis
tunut myös Dietrich FischerDieskaun, 
Elisabeth Schwarzkopfin ja Inge 
Borkhin mestarikursseille. 

Gerhaherin oopperarooleja ovat 
mm. Wienin valtionoopperan ja 
Lontoon Covent Gardenin Tannhäuser
produktioiden Wolfram sekä Salzburgin 
Festivaalilla esitetyn Taikahuilun 
Papageno. Lisäksi hän on laulanut 
Mozartin Don Giovannia, Monteverdin 
Orfeota ja Debussyn Pelléasta.

Liedin ja oopperan lisäksi Gerhaher 
laulaa paljon sinfoniaorkesterei
den solistina. Hän on esiintynyt mm. 
Wienin filharmonikoiden, Leipzigin 
Gewandhausorkesterin, Bostonin ja 
Chicagon sinfoniaorkestereiden sekä 
Concertgebouw’n orkesterin solistina ja 
tehnyt yhteistyötä huippukapellimes
tarien, kuten Kent Naganon, Riccardo 
Chaillyn, Herbert Blomstedtin, Gustavo 
Dudamelin, Pierre Boulezin, Riccardo 
Mutin, Bernard Haitinkin, Sir Simon 
Rattlen ja Nicolaus Harnoncourtin 
kanssa. Viime kaudella hänet valittiin 
ensimmäisenä laulajana Berliinin filhar
monikoiden nimikkotaiteilijaksi. 

Kuluvalla kaudella Gerhaher 
esiintyy mm. Baijerin oopperan 
Taikahuilussa ja Berliinin valtionoop
peran Tannhäuserissä. Lisäksi hän lau
laa Brahmsin Saksalaista Requiemia 
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Berliinissä, New Yorkin Carnegie Hall’ssa 
ja San Franciscossa ja pitää liedkon
sertteja Lontoon Wigmore Hall’ssa sekä 
New Yorkin Lincoln Centressä. 

Christian Gerhaher on levyttänyt 
Gerold Huberin kanssa paljon kes
keistä liedmusiikkia, kuten mm. 
Schumannin, Schubertin ja Mahlerin 
lauluja. Heidän Schumannin musiik
kia sisältävä Melancholylevynsä sai 
BBC Music Award, Echo Klassik ja 
MIDEM Classical Award palkinnot. 
Liedin lisäksi Gerhaher on taltioinut 
mm. Mendelssohnin Eliaksen Leipzigin 
Gewandhaus orkesterin solistina 
Herbert Blomstedtin johdolla sekä 
Orffin Carmina Buranan Berliinin filhar
monikkojen ja Sir Simon Rattlen kans
sa. Montrealin sinfoniaorkesterin levyllä 
Gerhaher laulaa solistina Mahlerin Das 
Lied von der Erde’ssä Kent Naganon 
johdolla.  

KEY ENSEMBLE

Kiinnostavimpiin suomalaisiin huippu
kuoroihin lukeutuva vuonna 2005 pe
rustettu turkulainen kamarikuoro Key 
Ensemble on tullut tunnetuksi ennen 
muuta puhtaasta ja täyteläisestä soin
nistaan sekä innovatiivisista konsertti
ohjelmistaan.

Teemu Honkasen johtaman kokoon
panon ensilevy Missa Baltica palkittiin 
Suomessa vuoden 2011 kuorolevynä ja 
USA:ssa parhaana klassisena albumina 
Contemporary A Cappella Recording 
Award (CARA) 2012 äänitekilpailus
sa. Kuoron toinen albumi Ave Maria  

Aurora borealis voitti saman amerikka
laisen palkinnon vuoden 2013 kisassa.

Key Ensemblen kansainvälistä uraa 
on levypalkintojen lisäksi vauhdit
tanut myös voitto vuoden 2013 Let 
the Peoples Sing kuorokilpailussa 
Luxemburgissa.

Periodeittain työskentelevä puoliam
mattilaiskuoro muodostuu tällä het
kellä noin 32 hengen vahvuisesta lau
lajapankista, josta kootaan kutakin 
produktiota varten ohjelmiston tarpei
den mukainen laulajisto.

Kuoron monipuolinen ohjelmisto 
ulottuu renessanssista aina uusimpaan 
aikamme musiikkiin, ja kuoro on tilan
nut sekä kantaesittänyt useita uusia 
suomalaisia kuoroteoksia. Omien tuo
tantojen lisäksi Key Ensemble on vie
raillut kotimaassa mm. Savonlinnan 
Oopperajuhlilla, Turun ja Naantalin 
Musiikkijuhlilla, Urkuyö ja aaria sekä 
Tampereen Sävel festivaaleilla ja esiin
tynyt useasti mm. Yle:n ja Rondo FM:n 
radiokanavilla.

Helmikuussa 2014 Suomen 
Kulttuurirahasto myönsi Key 
Ensemblelle 150 000 euron suuruisen 
Katapulttiapurahan ammattimaisen 
kamarikuorotoiminnan vakiinnuttami
seen.
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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 JukkaPekka Saraste ja Sakari 
Oramo. 

Radioorkesteri perustettiin vuon
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960luvulla. RSO:n ylikapellimestarei
ta ovat olleet Toivo Haapanen, NilsEric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, JukkaPekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 Suurten klassisromanttisten 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 EsaPekka 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 

RADION SINFONIAORKESTERI

levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine , Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award palkinnoilla. 
Ligetin viulukonserton ja orkesteriteok
sia sisältävä levy oli Gramophonelehden 
Editor´s Choice helmikuussa 2014. 

 RSO tekee säännöllisesti konsertti
kiertueita ympäri maailmaa. Kauden 
2013–2014 kohokohtia oli menestykse
käs konsertti ylikapellimestari Hannu 
Linnun johdolla Wienin Musikvereinissa 
KeskiEuroopan kiertueella. Kaudella 
2014–2015 orkesteri ja Hannu Lintu 
esiintyvät Tukholmassa ja tekevät koti
maan kiertueen. Kapellimestari Joshua 
Weilersteinin kanssa RSO vierailee 
Bukarestissa EBUfestivaalilla. 

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.


