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11.11. 
KESKIVIIKKOSARJA 5   
Musiikkitalo klo 19.00

Olli Mustonen, piano 

Sergei Prokofjev: Pianosonaatti nro 5 C-duuri, op. 38 15 min 
(alkuperäisversio) 
I Allegro tranquillo 
II Andantino 
III Un poco allegretto

Sergei Prokofjev: Pianosonaatti nro 8 B-duuri op. 84 29 min
I Andante dolce 
II Andante sognando 
III Vivace

VÄLIAIKA 20 min

Sergei Prokofjev: Pianosonaatti nro 1 f-molli op. 1  8 min
Allegro

Sergei Prokofjev: Pianosonaatti nro 3 a-molli op. 28 7 min
Allegro tempestoso

Sergei Prokofjev: Pianosonaatti nro 7 B-duuri op. 83 18 min
I Allegro inquieto 
II Andante caloroso 
III Precipitato

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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Sergei Prokofjev syntyi Itä-Ukrainassa 
lähellä Donetskia sijaitsevassa Sontsov-
kassa, jossa hänen isänsä työskenteli 
agronomina. Maaorjasuvusta polveutu-
va Maria-äiti omistautui pojan synnyt-
tyä pianonsoiton opiskelulle Pietarin 
konservatoriossa ja Serjozhan varhaisia 
vuosia säestivät äidin iltaisin soittamat 
Chopinin ja Beethovenin pianoteokset. 
Prokofjevin ensimmäinen oma sävellys-
suoritus oli viisivuotiaana valmistunut 
Intiaani-galoppi.

Opiskeluvuosinaan 1900-luvun alussa 
Prokofjev sävelsi joukon pianosonaatte-
ja, joista osa selvisi jatkoon muokkauk-
sen jälkeen. Ensimmäinen pianosonaat-
ti valmistui vuonna 1909 ja se pohjana 
oli pari vuotta aiemmin perheen kesä-
lomalla Sontsovkassa luonnosteltu so-
naatti. Siitä alaotsikko ”Vanhoista nuot-
tivihkoista”.

Prokofjev työsti sonaattia diktatorisen 
pianonsoiton opettajan Anna Jesipovan 
tunneilla ja julkaisulle annettiin kome-
asti opusnumero 1. Muistelmissaan 
Prokofjev asettaa ratkaisun perspektii-
viin: ”Ensimmäisen opuksen julkaiseminen 
on säveltäjän uralla maamerkki, eräänlai-
nen jakaja nuoruuden teosten ja kypsien 
sävellysten välillä. Minulla oli toisin: en-
simmäinen sonaatti, lyhyt ja naiivi kappa-
le, merkitsi varhaisen kauteni päätöstä.” 

Nuoruus ei tee varhain kypsyneen 
Prokofjevin esikoissonaatista heikkoa, 
ehkä hiukan epätyypillisen. Yksiosainen 
teos on nuoren taituripianistin rahma-
ninovilaisittain ryöpsähtelevä taiturinu-
mero, jonka eri taitteita nivoo yhteen 

SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): 
PIANOSONAATTEJA

sonaattimuoto. Musiikista voi bongailla 
vaikutteita, mutta teoksen liike-energia 
ja nopeasti vaihtuvat tunnelmat edusta-
vat Prokofjeviä tyypillisimmillään, yhdis-
telemässä runollisuutta ja särmikkyyttä. 

“Vanhoista nuottivihkoista” on peräi-
sin myös Kolmas pianosonaatti, joka sai 
alkunsa vuonna 1907, mutta saavutti lo-
pullisen muotonsa vasta vallankumouk-
sen melskeissä vuonna 1917. Säveltäjä 
ilmoitti noihin aikoihin pakenevansa 
“maaseudulle, missä musiikkia ei häirit-
se sota ja politiikka”. Jonkinlainen ajan-
henki kuitenkin virtaa energisessä, yksi-
osaiseksi tiivistyneessä teoksessa, josta 
Prokofjev sai bravuurinumeron tulevien 
vuosien konsertteihinsa.

Teos käynnistyy ratsuväen hyökkäyk-
sen lailla eteenpäin syöksyvällä Allegro 
tempestosolla (”myrskyisästi”) ja täl-
laisista motorisista allegroista tuli yksi 
säveltäjän pianotyylin tavaramerkkejä. 
Elegantti sivuteema (Moderato) tekee 
lyhyen vierailun, mutta marssimainen 
Allegro palaa entistä jyskyttävämpänä. 
Lyyrinen sivuteema tavoittelee toisella 
kerralla yhä eteerisempiä sävyjä ja kas-
vattaa komean dramaattisen kulminaa-
tion. Allegro-aihe käynnistyy nyt varo-
vaisemmin, pian myös optimistisemmin 
ja viimein voitokkaaksi kiihdytettynä 
(Poco più mosso).

Prokofjev matkusti Lokakuun vallan-
kumouksen kuohuista neuvostopassil-
la Länsi-Eurooppaan, jossa hän herätti 
huomiota sekä pianistina että moder-
nina säveltäjänä. Viides pianosonaat-
ti op. 38 syntyi vuonna 1923 Ettalissa 
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Baijerin Alpeilla ja löysi pian tiensä sä-
veltäjän konserttiohjelmiin. Hieman 
haalean vastaanoton vuoksi hän päätteli 
muistelmissaan, ettei ”teos sovi suurel-
le yleisölle”. Ehkä sen vuoksi hän tiivisti 
teosta vuonna 1953 (op. 135), mutta Olli 
Mustosen esittämää varhaisempaa ver-
siota on pidetty onnistuneempana.

Viides sonaatti on Prokofjevin ainoa 
länsimaissa syntynyt pianosonaatti, 
mikä kuvastuu sävellyksen uusia taide-
virtauksia ennakkoluulottomasti tutkai-
levasta sävelkielestä. Klassismi inspiroi 
Prokofjevia jo kauan ennen 1920-luvun 
uusklassismia ja C-duuri-pianosonaatti 
huomioi perinteet selkeän kolmiosaisel-
la rakenteellaan.

Viides pianosonaatti käynnistyy osalla 
(Andante tranquillo), jonka rauhallisuu-
dessa, kirkkaudessa ja pakottomuudes-
sa ei ole mitään osoittelevaa. Sen sijaan 
säveltäjä kylvää musiikkiin pelotta riita-
sointuja, kromatiikkaa, törmäileviä tee-
moja ja taitteita, jotka voivat saattaa 
pahaa-aavistamattoman kuulijan ym-
mälle. Osan runollinen lataus ja lineaa-
rinen eleganssi ovat kuitenkin vastaan-
sanomattomia.

Väliosa (Andantino) on ironisesti sä-
vyttynyt staccato-marssi, jonka poljen-
to säilyy tummasävyisessä välijaksossa. 
Finaali (Un poco allegretto) sisältää sekä 
pisteliään ironisia että ranskalaissäveltä-
jien tapaan laulavia aineksia. Siellä täällä 
kajahtaa myös kuohuvan 1920-luvun ur-
baaneja ääniä ja ballet mécaniquen teolli-
sia kirskahduksia. Musiikin perusvire on 
kuitenkin kirkas ja älyllinen sekä päättä-
väisesti mahtipontisia loppukuvaelmia 
vastustava. 

Prokofjev aloitti seitsemännen pian-
osonaattinsa op. 83 yhtä aikaa kuu-

dennen sonaatin kanssa vuonna 1939, 
mutta teos tuli valmiiksi vasta II:n 
maailmansodan synkimpinä hetkinä 
vuonna 1942. Sonaatin kantaesittänyt 
Svjatoslav Richter kertoi, kuinka kuuli-
jat ”tavoittivat teoksen hengen, ikään kuin 
se olisi kuvannut koko heidän elämäänsä, 
aivan kuten Šoštakovitshin seitsemäs sin-
fonia [”Leningrad”] vähän aikaisemmin. 
Heti alussa sonaatista huokuu hälyttävä 
tunnelma, kuin maailma joka on menettä-
nyt tasapainonsa. 

Epäjärjestys ja epävarmuus hallitsevat, 
tuhoavat voimat mellastavat. Mutta elä-
mä, jota ihmiset ovat eläneet ei katoa mie-
listä – ihminen tuntee vielä elämän ja rak-
kauden. Tämän elämäntuntonsa ihminen 
suuntaa kaikkialle, se on mukana vasta-
lauseissa ja kärsimyksessä. Sitten ihminen 
ponnistaa tahtonsa voittoon, joka raivaa 
kaiken tieltään. Tässä taistelussa hän saa 
jättiläismäiset voimat, jotka antavat itse 
elämällekin uudet voimat.”

Richterin kuvaus kertoo, minkälai-
sen vaikutuksen seitsemäs sonaatti teki 
syntyaikanaan. Sota-aika tekee jyrken-
tää vastakohtia, joilla on myös laajempi 
kaikupohja. Laajan ensimmäisen osan 
(Allegro ingueito) ensimmäinen teema 
on lyhyt, rytmikäs ja brutaali, toinen vä-
lähdyksenomainen ja tunteikas (espres-
sivo dolente). Osan kaoottisuutta taitta-
vat kuulaat Andantino-jaksot. 

Hidas osa (Andante caloroso) alkaa 
cantabile-aiheella miltei Schumannin 
tapaan ja Prokofjevin Romeo ja Julia 
-baletin melodioiden elegisyyttä hen-
kien. Monumentaalinen välitaite rikkoo 
idyllin, eikä viittauksenomainen kertaus 
tuo täyttä huojennusta.

Finaalin (Precipitato, ”syöksyen”, 
”kiirehtien”) voittokulku on motoris-
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ta ilotulitusta, jossa hankalaa 7/8-ryt-
miä kiihdyttävät forte-marcato-aksen-
tit. Prokofjevin 1920-luvulla suosimat 
mekaaniset rytmit kasvavat hurjaksi 
crescendoksi, joka on enemmän kuin 
pianistinen voimannäyte. Massiivisessa 
nousussa on yhtä aikaa sähköinen tun-
nelataus ja kylmän rationaalista rutis-
tusta.

Prokofjevin kahdeksas pianosonaatti 
valmistui vuonna 1944 ja sota-aika on 
musiikissa läsnä kaikissa ulottuvuuk-
sissaan taistelujen tuoksinasta siviilien 
ahdistukseen. Sonaatin ensimmäinen 
osa tuo jälleen esiin Prokofjevin lyyrisen 
inspiraation sekä klassishenkisen raken-
nustekniikan. Sovellettu sonaattimuoto 
on monivaiheinen, mutta samalla kir-
kasälyisesti jäsennelty. Alku (Andante 
dolce) kumpuaa melankolisesta miette-
liäisyydestä ja pitkin koskettimia vaelta-
va teema tuntuu kuvastavan rauhallisia, 
mutta jotenkin juurettomia ajatuksia. 

Toisessa teemassa korostuu yksinäi-
syyden, kaihon ja epätoivon ainekset, 
mutta sen koruton melodisuus saa pian 
väistyä Allegro moderaton pahaentei-
sen kehittelyjakson tieltä. Oikean käden 
kuudestoistaosavyörytys peittää toiveik-
kuuden ja johtaa purevaan staccato-ai-
heeseen, joka takoo hyisiä riitasointuja 
voittajan elkein. Lopussa musiikki palaa 
voipuneena mietteliäisyyteen, joka hil-
jaa muunneltuna leijailee omissa maa-
ilmoissaan.

Hidas osa (Andante sognando, ”une-
nomaisesti”) vaikuttaa viehkeältä, ba-
lettiluokalta pianosonaattiin eksyneeltä 
tanssilta. Valssiaskelien kevytmielisyys 
kohtaa ironisia huomautuksia ja kirpei-
tä kommentteja, mutta Prokofjev ei ka-
dota teemansa viehätysvoimaa. Jotkut 

ovat nähneet osassa säveltäjän omaku-
van piirteitä.

Finaali käynnistyy motorisella Vivace-
aiheella, jonka nuottien vyöryssä on jo-
tain tuttua Skrjabinin gis-molli-sonaatin 
(1897) lopusta. Teoksen moniselitteisen 
alun jälkeen päätösosan suoraviivai-
nen iskevyys ja selkeät kontrastit voi-
vat tuoda mieleen neuvostojoukkojen 
rynnistyksen kohti Berliiniä. Viimeisessä 
vyörytyksessä pääteema koristellaan 
diskanttisilla fanfaariaiheilla, jotka kilah-
tavat kuin voittajan torvet. Prokofjev sa-
noo asiat jälleen sekä suoraan että mo-
niselitteisesti.

Antti Häyrynen
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OLLI MUSTONEN

Olli Mustosen persoonassa toimin-
ta pianistina, kapellimestarina ja sä-
veltäjänä yhdistyy kokonaisvaltaisek-
si muusikkoudeksi harvinaisella tavalla. 
Hän aloitti musiikkiopintonsa viisivuo-
tiaana, tärkeimpinä opettajinaan Ralf 
Gothóni ja Eero Heinonen sekä säveltäjä 
Einojuhani Rautavaara. Sittemmin työ 
on vienyt hänet kaikille maailman kes-
keisille konserttilavoille niin omin soolo-
konsertein kuin yhdessä huippuorkeste-
reiden kanssa.

Viime kausilla Mustonen on esiin-
tynyt mm. Lontoon sinfoniaorkes-
terin ja Mariinski-teatterin orkeste-
rin, New Yorkin Filharmonikkojen sekä 
Frankfurtin radion sinfoniaorkesterin 
solistina. Kapellimestarina hän on viime 
vuosina tehnyt yhteistyötä kotimaisten 
orkestereiden ohella mm. Jerusalemin 
sinfoniaorkesterin, Firenzen Orchestra 
della Toscanan, Genovan oopperaorkes-
terin, Kölnin WDR-sin foniaorkesterin, 
Melbournen sinfonia orkesterin, Mos-
ko van Tšaikovski-sinfoniaorkesterin, 
Nort hern Sinfonian, Tokion NHK-
sinfoniaorkesterin, Vi ron   kansallisor-
kesterin ja Weimar Staatskapellen 
kanssa. Perustamansa Helsingin 
Festivaaliorkesterin kanssa hän on 
tehnyt kiertueita Keski-Euroopassa, 
Japanissa ja Kiinassa.

Mustosen omassa sävellystyössä kes-
keisellä sijalla ovat viime vuosina olleet 
orkesteriteokset. Toukokuussa 2014 
kantaesityksensä sai Helsingin kau-
punginorkesterin tilaama 2. sinfonia 
”Johannes Angelos”. 

Mustosen levytystuotanto on laa-

ja ja sisältää useita palkittuja koko-
naisuuksia, kuten esimerkiksi Edison- 
ja Gramophone-palkinnot saaneen 
Alkanin ja Šoštakovitshin preludien 
levytyksen. Viime vuosien äänitteis-
tä mainittakoon Beethovenin piano-
konserttojen kokonaislevytys Tapiola 
Sinfoniettan kanssa, Respighin Concer-
to in modo misolidio RSO:n ja Sakari 
Oramon kanssa, sekä soololevytyksiä 
mm. Bachin, Tšaikovskin, Sibeliuksen, 
Skrjabinin, Rahmaninovin, Prokofjevin 
ja Šoštakovitshin teoksista.

Mustonen on palkittu Suomen kult-
tuuriministeriön Suomi-palkinnolla ja  
hänelle on myönnetty Suomen Leijonan 
ritarikunnan Pro Finlandia -mitali vuon-
na 2003. 


