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13.3. 
PERJANTAISARJA 10   
Musiikkitalo klo 19.00

Krzysztof Urbański, kapellimestari
Antti Siirala, piano 
 
Krzysztof Penderecki: 9 min 
Threnody for the Victims of Hiroshima – 
Valituslaulu Hiroshiman uhreille
 

W.A. Mozart: Pianokonsertto nro 20 K 466  32 min
I Allegro       
II Romanze (Romans) 
III Rondo (Allegro assai)

VÄLIAIKA 20 min

Witold Lutoslawski: Konsertto orkesterille  29 min
I Intrada (Allegro maestoso) 
II Capriccio notturno e Arioso (Vivace) 
III Passacaglia, toccata e corale (Andante con moto – 
Allegro giusto)

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon 
jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään etupermannolle
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.
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Laura Vikman, viulu
Hannu Vasara, viulu,
Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu 
Jussi Tuhkanen, alttoviulu
Mikko Ivars, sello 

W.A. Mozart: Jousikvintetto c-molli  30 min
I Allegro 
II Andante 
III Menuetto in canone – Trio in canone al roverscio – 
Menuett 
IV Allegro 
 

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.45. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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KRZYSZTOF PENDERECKI (1933–): 
THRENODY FOR THE VICTIMS OF HIROSHIMA

Puolan luova musiikki koki 1950–60 
-luvuilla ällistyttävän metamorfoosin: 
oli kuin parvi kaikenkirjavia perhosia 
olisi yhtäkkiä vapautunut kotelostaan 
ja lehahtanut riemastuttamaan ihmi-
siä ympäri maailman. Puolan musiikin 
uudesta aallosta puhuttiin kaikkialla, ja 
monista sen keskeisistä hahmoista tuli 
suoranaisia suunnannäyttäjiä länsimai-
sen musiikin avantgarden touhukkaina 
mutta päämääristä epätietoisina vuosi-
na. Tekijät ryhmittyivät hehkuvaan kuk-
kaan puhjenneen Varsovan Syksy –fes-
tivaalin ympärille; vuodenaikametafora 
toimisi kyllä paremmin, jos nimenä olisi 
ollut Varsovan kevät. Puolan ihme pon-
nahti musiikkimaailman tietoisuuteen 
Stalinin kuolemaa muutaman vuoden 
viiveellä seuranneen suhteellisen va-
pauden ajan ansiosta. Mutta on selvää, 
että ilmiö oli kaikessa hiljaisuudessa ky-
tenyt maan alla jo hyvän aikaa. Joukon 
vanhin oli Witold Lutoslawski (1913–
1994), joka itseoikeutetusti nousi  prii-
mushahmoksi ja jonka musiikki on sen 
jälkeen pitänyt asemansa 1900-luvun 
tärkeimpiin kuuluvana saavutukse-
na.  Muut uuden aallon säveltäjät oli-
vat nuorempia – Kazimierz Serockin, 
Boguslaw Schäfferin, Tadeusz Bairdin, 
Zygmunt Krausen ja myöhemmin hy-
vin toisenlaista musiikkia säveltäneen 
Henryk Goreckin voi mainita esimerk-
keinä. 

Sekä tietysti sukupolven tunnetuim-
man säveltäjän Krzsystof Pendereckin 
(s.1933). Hänen taiteensa on suun-
nistanut läpi laajan tyylillisen kartan, 

minkä seurauksena myös sen ystävien 
joukko on vaihdellut suuresti. 1960–70 
–luvuilla hänen musiikkiaan soitettiin 
ahkerasti modernin musiikin katsel-
muksissa ja sitä ihailivat avantgarden 
pioneerit ja heidän kannattajajouk-
konsa. 70-luvun lopun kriisistä selvit-
tyään hän yllätti kaikki palaamalla to-
naaliseen järjestykseen, joka monesti 
tuotti jopa myöhäisromanttiselta kuu-
lostavaa sointia. Hän rakensi henkisen 
kotinsa perustan katoliselle kirkolle, 
joka tunnetusti oli ollut Puolassa mah-
titekijä jo kauan ennen Karol Wojtylan 
valintaa paaviksi 1978 ja joka oli pri-
vaatisti hallinnut Pendereckin ideolo-
gista ajattelua jo avantgarde-vaiheen 
aikana. Samalla hän ryhtyi tukemaan 
Solidaarisuus-liikkeen pyrintöjä. Myös 
Pendereckiä aikaisemmin karttanut 
klassisten konserttien perusyleisö kiin-
nostui hänestä. Ja vaikka hän 1990-lu-
vulla irtautui romantiikan kainalosta ja 
etsiytyi karumman, vähemmän eska-
pistisen ilmaisun pariin, hän ei menet-
tänyt suosiotaan. Karkeasti ottaen hä-
nen ihalijakuntansa on nykyisin pitkälti 
sama kuin Šostakovitšin, eikä myös-
kään musiikin koruton, graafisuutta 
suosiva olemus poikkea kovin suuresti 
Leningradin mestarin tyylistä.

Pendereckin läpimurtoteos oli vuon-
na 1960 syntynyt Tren ofiarom Hiroszimy, 
josta usein käytetään yksinkertaisuu-
den vuoksi nimeä Tren tai englanninkie-
listä käännöstä Threnody for the Victims 
of Hiroshima; ’threnody’ tarkoittaa vali-
tuslaulua. Teos on soitinnettu suurelle 
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jousiorkesterille, johon kuuluu 52 soit-
tajaa. Tekstuurin luonteen vuoksi jokai-
sella soittajalla on yksilöllinen stemma. 
Mutta on turha odottaa solistisia suo-
rituksia: säveltäjä operoi äänimassoilla, 
joista jokaisen tuottamiseen tarvitaan 
monen ihmisen työpanos. Sävellystyön 
liikkeellepaneva sysäys oli proosallisesti 
Katowicessa järjestetty sävellyskilpailu, 
jossa kappale voitti kolmannen palkin-
non. Silloin sen nimi oli 8’37”, mikä viit-
tasi sen laskennalliseen kestoon ja oli 
tietysti arvostavasti hymyilevä ele John 
Cagen suuntaan. Teoksen musiikki oli 
syntyaikanaan niin uria aukovaa, että 
Pendereckin täytyi kehittää sitä varten 
oma nuotintamismetodi. Kertomansa 
mukaan hänellä ei ollut käsitystä, mil-
tä se todellisuudessa kuulostaisi. ”Se 
oli olemassa vain minun mielikuvituk-
sessani, jokseenkin abstraktilla tavalla. 
Kun kuulin elävän esityksen, yllätyin 
teoksen emotionaalisista vaatimuksis-
ta… etsin sille assosiaatiopohjaa, ja lo-
pulta päätin omistaa sen Hiroshiman 
atomipommin uhreille.” Myöhemmin 
hän lisäsi: ”Ilmaiskoon Tren varman va-
kaumukseni siitä, ettei Hiroshiman uh-
reja unohdeta koskaan.”

Kun pohditaan teoksen ohjelmalli-
suutta, on siis syytä muistaa, etteivät 
atomipommin tuhot lainkaan olleet 
säveltäjän mielessä työn aikana. Silti 
otsikon viesti lienee kiistaton jokaisen 
kuulijan mielessä. Musiikin ankara, hen-
kisesti autio ilmapiiri yhdistyy mielessä 
kärsimyksiin ja kauhuun. Elokuviensa 
musiikkivalinnoissa upeasti kunnostau-
tunut Stanley Kubrick huomasi tämän 
myös ja sijoitti katkelman Trenistä (yh-
dessä Ligetin ja Bartókin musiikin kans-
sa) kauhufilmiklassikkoon The Shining. 

Tämä johti aikanaan periaatteelliseen 
keskusteluun siitä, miksi nykymusiikki 
tuntuu kelpaavan vain väkivaltaisten, 
kauhistuttavien ja ahdistavien tunnel-
mien tulkiksi, vaikka se tekijöiden mie-
lessä on merkinnyt jotain aivan muuta 
(jos se on ylipäänsä merkinnyt mitään 
itsensä ulkopuolelle viittaavaa). Voi tie-
tysti käydä niin, että se, mikä uutukai-
sen sointi-innovaation keksijän mie-
lestä on hykerryttävää, hienostunutta 
ja innostavaa, soi vihkiytymättömissä 
korvissa kuin ydinvoimalan räjähdys tai 
muu maailmanlopun airut. Vika ei lie-
ne yksinomaan maallikkoyleisössä. Jos 
säveltää niin kuin Penderecki Trenissä, 
ei voi odottaa päätyvänsä säestämään 
Aamiaista Tiffanylla. Vaikka Tren sai ot-
sikkonsa vasta säveltämisen jälkeen, 
se kantaa vakavan aiheensa tinkimät-
tömästi ja ajatteluun provosoiden. 
Otsikko on ollut tärkeä tekijä myös 
teoksen maailmanmaineen takana: sä-
vellyskilpailun ensimmäisten palkinto-
jen saajat eivät ole yltäneet lähellekään 
Trenin mainetta ja esityslukuja.
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Asioiden luokittelu eri kategorioihin on 
suosittua, koska se suuresti helpottaa 
mittavien aineistojen hallintaa mieles-
sä tai kirjallista käsittelyä. Taiteen his-
toria on tällaiselle lokeroinnille erityi-
sen altis, ehkä lähinnä siksi, että taide 
on vaikeasti lähestyttävä aihepiiri. Siitä 
on helppo nauttia, mutta sen purkami-
nen verbaalisesti ilmaistavissa oleviksi 
väitteiksi (puhumattakaan ”totuuksis-
ta”) on sotkuista puuhaa. Suohon up-
poamisen voi yrittää välttää esimerkik-
si ajamalla taiteilijat ja tyylit erillisiin 
karsinoihin. Toinen asia on, että kun 
mahdollisia lokerointiperusteita on lu-
kemattomia, metodi johtaa lähes au-
tomaattisesti uusiin, toisenlaisiin sot-
kuihin. Muun muassa siksi taiteesta 
kirjoittamisen taso on keskimäärin 
kehno. Mutta tässä on myös kasvualus-
ta jollekin muulle; paitsi vaikeaa taide-
kirjoittelu on myös hauskaa. Siinä on 
muun muassa se erinomainen puoli, 
ettei väitteitä, olivatpa ne kuinka jär-
jenvastaisia tahansa, juurikaan voida 
osoittaa vääriksi: todistettavuus on ha-
tara sekä väitteiden puolesta että niitä 
vastaan. 

Kun nyt sain sahattua poikki oksan 
jolla istun, voin vähän vapautuneem-
min sanoa muutaman sanan yhdestä 
wieniläisklassisen musiikin kulmaki-
viin lukeutuvasta teoksesta. Mozartin 
d-molli-pianokonserton (K 466) asema 
kunnioitettuna ja rakastettuna ikoni-
na on monella tapaa ansaittu. Se oli 
syntyessään dramaattisempi ja emo-
tionaalisesti latautuneempi kuin yksi-

W.A. MOZART (1756–1791): 
PIANOKONSERTTO NRO 20 K 466

kään sitä edeltänyt konsertto. Sen teho 
säväytti aikalaisia, mutta vaikutus ei 
suinkaan jäänyt tähän. Beethoven ihai-
li teosta ja soitti sitä mielellään, ja kun 
hänen auktoriteettinsa säteili yli koko 
1800-luvun, d-molli-konsertosta tuli yksi 
pitkän ja monivaiheisen romanttisen 
kauden ilmaisullisista esikuvista. Tästä 
kertoo jo yksin se, että kadensseja kon-
serttoon sävelsivät Beethoven lisäksi 
mm. Hummel, Alkan, Clara Schumann, 
Brahms ja Busoni, kukin selvästi ”oman 
tyylinsä” mukaisesti eikä suinkaan 
aina alkuperäistä tyyliä kunnioittaen. 
Ilmaisun intensiteetti periytyi roman-
tikoille, mutta vielä olennaisempaa on, 
että Mozart terävöitti konserttolajin 
”sosiodraamallisuutta”: solistin ja orkes-
terin välille jännittyvää ”yksilö vastaan 
yhteisö” –asetelmaa. Beethovenin vä-
lityksellä tästä sitten tuli romanttisen 
”sankarikonserton” ihanne, joka ei vielä-
kään ole menettänyt vaikuttavuuttaan. 
Suuri osa konsertoista 1800-luvun alus-
ta tähän päivään saakka on noudatta-
nut tai ainakin sivunnut tätä asetel-
maa, joka on selvästi teatterin sukua ja 
johon siksi on suhteellisen helppo up-
poutua ja samaistua sellaisenkin ylei-
sönosan, joka ei muuten ole kotonaan 
taidemusiikin maailmassa. 

Usein käytetty luokitteluperuste on 
säveltäjien suhde uudistuksiin. Tekijät 
erotellaan karkeasti kahteen joukkoon. 
Toiseen kuuluvat ne, jotka ovat lähtö-
kohtaisesti pyrkineet tekemään asi-
at toisin kuin edeltäjät ja jotka ovat 
siis mielellään hakeneet kokonaan 
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uusia keinoja sanottavaansa varten: 
Monteverdi, Haydn, Beethoven, Wagner 
ja Schönberg ovat tällaisia. Toiseen lo-
keroon pannaan ne, jotka ovat halun-
neet käyttää hyväkseen olemassa olevia 
keinoja ja luoda niiden avulla persoo-
nallista taidetta ilman järisyttäviä uu-
tuuksia. Näitä kutsutaan synteetikoik-
si; sellaisia ovat olleet esimerkiksi J. S. 
Bach, Mozart, Mendelssohn, Brahms, 
Sibelius ja Richard Strauss. Sama ku-
vaannollisesti: jos annat ”uudistajalle” 
lelun, hän lyö sen säpäleiksi ja joko ko-
koaa siruista ihan muun vekottimen tai 
heittää ne roskiin ja leikkii jollain muul-
la. Synteetikko jättää esineen ehjäksi 
mutta keksii sille jonkun uuden käytön 
(”kontekstin”) yhdistämällä sen vanho-
jen lelujen kanssa. 

Jaottelussa on epäilemättä paljon jär-
keen käypää, mutta yhtä lailla se huu-
taa avuttomuuttaan: jokaiseen nimeen 
voidaan (ja pitää!) suhtautua varauksel-
la. Esimerkiksi: suljettuaan syliinsä val-
tavan määrän tietoa ja osaamista Bach 
toki rakensi synteesiä, mutta hän vei 
sen niin pitkälle, ettei se enää mahtu-
nut totuttujen rajojen piiriin. Rabulisti-
Beethovenissa taas oli vahvoja syntee-
tikon piirteitä. Schönberg oli muodon 
arkkitehtina paljon konservatiivisempi 
kuin Sibelius. 

Mozart oli lapsesta saakka paljon 
matkustellut ja maailmaa nähnyt mies, 
ja kun hän oli myös aikansa koulute-
tuin säveltäjä, hänen hallitsemiensa 
tietojen ja taitojen määrä antoi loista-
vat edellytykset synteesin rakentami-
selle. Hänen ei yksinkertaisesti tarvin-
nut kaataa aitoja ja kuvapatsaita. Silti 
olisi aivan väärin sanoa, etteivät kokei-
lut kiinnostaneet häntä. Hänen keksi-

mänsä uutuudet sirottuivat pieninä an-
noksina pitkin laajaa tuotantoa ja olivat 
yleensä luonteeltaan spontaaneja ”oik-
kuja”. Analyyttista, systemaattisesti 
”tutkivaa” uuden etsintää hän ei har-
rastanut. On kuitenkin yksi selvä poik-
keus: pianokonsertto, monen mielestä 
Mozartille läheisin ja ominaisin laji. Se 
koki hänen käsissään suuria mullistuk-
sia, joista osa tallentui genren keinova-
rastoon, osa jäi ohimeneviksi eksperi-
menteiksi.

Mozart sävelsi kokonaista 27 piano-
konserttoa, jotka jakautuvat suhteel-
lisen tasaisesti hänen lyhyen mutta 
sitäkin intensiivisemmän uransa var-
relle. Aikajanalta erottuu kaksi reliefiä. 
Vuonna 1777 tuolloin 21-vuotias mes-
tari sävelsi yhdeksännen pianokonsert-
tonsa (ns. Jeunehomme-konsertto, K 
271), joka aivan uudentyyppisellä dra-
maturgiallaan vei lajin isolla loikalla 
kohti tulevaisuutta. Toinen ajankohta, 
johon muodikasta sanontaa lainatakse-
ni kuului paljon ”pöhinää”, osui 1780-lu-
vun puoliväliin. Vuonna 1784 syntyi pe-
räti kuusi konserttoa (numerot 14-19) 
ja vuotta myöhemmin vielä kaksi lisää. 
Ensin mainitun vuoden konsertot olivat 
Mozartille eräänlainen laboratorio: hän 
teki niissä poikkeuksellisen monia rajo-
jen ylityksiä eri suuntiin. Hän muunteli 
solistin ja orkesterin välistä asetelmaa, 
leikitteli kummallisilla muotoratkaisuil-
la ja väänsi yhden kerran jopa musiikin 
tonaalisen pohjavirran uuteen uskoon. 
(Tämä jäi Mozartilla oikuksi, mutta siitä 
tuli keskikauden Beethovenille mielui-
nen ratkaisu.) 

Kuuden konserton valmistuttua 
Mozart piti lyhyen tauon, mutta se riitti 
vaihteen kääntämiseen. Kuukauden vä-
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lein alkuvuodesta 1785 syntyneet kaksi 
konserttoa ovat nekin toki saman ins-
piraatiotulvan tuloksia, mutta nyt lä-
hestymistapa on toinen: kokeilu on an-
tanut tilaa Suurelle Synteesille. Mozart 
niin sanoakseni ampuu haulikon si-
jasta tarkkuuskiväärillä. Sekä d-molli- 
että C-duuri-konsertto (K 467) kuuluvat 
Mozartin rakastetuimpiin, ja varsinkin 
ensin mainitulla on ollut myöhempien 
aikojen estetiikkaa ohjaava merkitys. 
Näin nimenomaan periaatteen tasolla, 
sillä suoranaisia jäljitelmiä ei juuri ole 
tehty. Persoonallisimmat teokset usein 
säästyvät imitoinnilta, koska sellaisesta 
jää niin helposti kiinni.

Pari vinkkiä kuunteluun. Kannattaa 
kiinnittää huomiota siihen, kuinka te-
hokkaasti ensiosan alun perussykettä 
hämärtävät synkoopit synnyttävät le-
vottoman, lähes ahdistuneen tunnel-
man. ”Yksilö vastaan yhteisö” –idea 
saa suurta lisäpotkua siitä, että solisti 
ja orkesteri eivät oikeastaan lainkaan 
jaa materiaalia: piano ei esimerkiksi 

lähde mukaan orkesterin synkopoin-
tiin eikä orkesteri koskaan kajoa pia-
non herkkään aloitusrepliikkiin. Tämä 
oli aikanaan täysin uutta. Samoin oli 
hitaan osan romanssin keskelle sijoit-
tuva aggressiivisen tarmokas jakso. 
Finaali ryöppyää syvyyksistä tavalla, 
joka selvästi ennakoi g-molli-sinfonian 
päätösosaa. Lopun onnellinen duuri-
käänne oli osalle pateettista ilmaisua 
rakastaneista romantikoista vaikea pala 
nieltäväksi, mutta kuunnelkoon kukin 
itse, miten se istuu syvien vesien mu-
siikin lopputulokseksi. Mozart sijoitti 
monen konserttonsa loppuun tempol-
taan ja tunnelmaltaan edeltävästä erot-
tuvan riemunpurkauksen. Käytäntö on 
läheistä sukua italialaisen oopperan ca-
baletta-perinteelle. Monissa ooppera-
aarioissa loppurutistukset jäävät ulko-
kohtaisiksi ja irrallisiksi, mutta Mozartin 
käsissä keino taipui tuottamaan sopu-
suhtaisia ja vakuuttavia tuloksia.

Lutoslawski syntyi Ensimmäisen 
Maailmansodan alla kuopuksena per-
heeseen, jossa sekä lääkäriäiti että 
maataloustiedettä lukenut isä kuului-
vat puolalaiseen ziemianstvoon (maa-
aateliin). Molemmat vanhemmat olivat 
musikaalisia; isä oli huomattava ama-
tööripianisti. Myös Witold ryhtyi varhain 
soittamaan pianoa ja viulua, ja ensim-
mäisen sävellyksensä hän sai valmiik-
si 9-vuotiaana. Koulunkäynnin jälkeen 

WITOLD LUTOSLAWSKI (1913–1994): 
KONSERTTO ORKESTERILLE

hän aloitti matematiikan opinnot, jot-
ka kuitenkin pian jäivät pianonsoiton ja 
säveltämisen jalkoihin. Lutoslawski val-
mistui Varsovan konservatoriosta vuon-
na 1937. Säveltäjäuran kehitystä hidasti 
ensin asepalvelus ja sitten sota; suun-
nitelluista jatko-opinnoista Pariisissa oli 
luovuttava. Sen sijaan Lutoslawski pe-
rusti kollega Andrzej Panufnikin kanssa 
pianoduon ja elätti sota-aikana itsensä 
soittamalla Varsovan kahviloissa sekä 
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omia sävellyksiään että sovittamaansa 
viihde- ja tanssimusiikkia. Muutamaa 
päivää ennen Varsovan geton verisesti 
päättynyttä kapinaa Lutoslawskin per-
he pakeni sekasortoisessa tilanteessa 
maalle; tässä yhteydessä kaikki hänen 
näinä vuosina säveltämänsä musiikki 
lukuun ottamatta Paganini-muunnelmia 
katosi – ei mikään pieni menetys vaan 
lähes 200 teosnimikettä. 

Sodan jälkeen Lutoslawski halusi 
aloittaa uudestaan puhtaalta pöydältä. 
Takaisku tuli kun hänen Ensimmäisen 
sinfoniansa (1948) esitys kiellettiin. 
Elettiin stalisnismin aikaa, ja sosialis-
tisen realismin vaatimukset kohdistui-
vat myös Puolan taiteeseen. Musiikissa 
tämä tarkoitti länsimaisen moder-
nin tyylin hylkäämistä, ”vahvaa suosi-
tusta” rakentaa kansanmusiikkipoh-
jalle ja välttää monimutkaisuuksia eli 
”formalismia”, niin kuin Stalinin termi 
kuului. Optimitavoite oli propaganda-
mainen ymmärrettävyys ja iskevyys. 
Lutoslawski oivalsi haluavansa sävel-
tää toisin kuin siihen saakka; tie oli 
tietysti viemässä 180 asteen kulmas-
sa eri suuntaan kuin virallinen estetiik-
ka edellytti. Rauhantahtoiselle ja käy-
tännölliselle luonteelleen ominaisesti 
Lutoslawski ei kehittänyt tilanteesta 
itselleen suurempaa ongelmaa, vaan 
ratkaisi asian tyynesti: ”Kun en voinut 
säveltää niin kuin halusin, sävelsin niin 
kuin voin.” Käytännössä tämä tarkoitti, 
että hän täytti kansanmusiikkivelvoit-
teen, mutta erittäin kunnianhimoisella 
tavalla, niin että tuloksena tosiasiassa 
oli kaikkea muuta kuin valtaeliitin toi-
vomaa julistetaidetta. Stalinin kuole-
ma vuonna 1953 nostatti toiveita mah-
dollisuuksien avautumisesta. Kuten 

Penderecki-kommentissa sanoin, muu-
taman vuoden kuluttua niin tapahtui-
kin, ja Varsovan syksy sai tuulta siipi-
ensä alle.

Lutoslawski sävelsi tässä vaiheessa 
runsaasti ”käyttömusiikkia” eli lähinnä 
pedagogista materiaalia. Päinvastoin 
kuin monet muut, hän ei suinkaan 
halveksinut sen tekemistä. Hän kertoi 
tuottaneensa mielellään aineistoa, jol-
laista ei sodanjälkeisessä tilanteessa ol-
lut saatavissa mistään. 1950-luvun al-
kupuolen töistä ehdottomasti tärkein 
on Konsertto orkesterille. Se on vakiin-
nuttanut asemansa perusohjelmistos-
sa, ja loppuelämänsä aikana yhä ah-
kerammin kapellimestarina toiminut 
Lutoslawski johti sitä itsekin mielellään, 
kuten esimerkiksi Helsinki Biennalessa 
1993. 

Konsertto orkesterille syntyi kapel-
limestari Witold Rowickin pyydettyä 
vuonna 1950 uutta kappaletta vasta 
perustamalleen Varsovan kansallisel-
le filharmoniselle orkesterille – ajan-
kohdan vuoksi tilauksen ehtoihin kuu-
lui, että musiikki perustuu folklorelle. 
Lutoslawski kertoi suunnitelleensa 
ensin alkusoiton kokoista kappalet-
ta, mutta vähitellen ajatukset laajeni-
vat ja virta vei kohti suurta formaattia. 
Tuloksena oli melkoinen konstruktio, 
joka tosiaankin käyttää kansansävelmiä 
pohjanaan, mutta joka sekä sisällön 
että muodon puolesta kurottuu suu-
riin sinfonisiin mittoihin. Rakenteet ja 
tekstuuri ovat kauttaaltaan moniker-
roksisia, taiturillisia ja huolellisesti vii-
meisteltyjä. Teos valmistui pitkän kyp-
syttelyn jälkeen vasta vuonna 1954 ja 
kantaesitettiin saman vuoden marras-
kuussa. Menestys oli valtaisa. On sa-
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nottu, että vaikka ”Puolan musiikin aa-
munkoitto” alkoi näkyä ja kuulua vasta 
pari vuotta myöhemmin, todellinen 
lähtölaukaus oli tämä kantaesitys.

Tuohon aikaan Lutoslawskin tärkein 
esikuva oli Bartók, ei vähiten siksi että 
unkarilainen oli näyttänyt maailmal-
le, että kansanaineksen pohjalta voi 
säveltää tinkimätöntä, modernia tai-
demusiikkia. Konsertto orkesterille ei 
kuitenkaan ole erityisessä tyylillises-
sä tai teknisessä kiitollisuudenvelassa 
Bartókille, vaan sen ratkaisut ovat suo-
rastaan häkellyttävän persoonallisia. 
Lutoslawski on varannut Bartókille tilaa 
finaalin loppupäästä, jossa hivuttaudu-
taan unkarilaismestarin kylkeen kiinni 
kauniin soinnin ja raikkaan ilmapiirin 
sävyttämässä tilanteessa. Tietysti myös 
teoksen otsikko  on tarkoitettu kun-
nianosoitukseksi Bartókille, jonka sa-
manniminen teos oli valmistunut kym-
menkunta vuotta aikaisemmin. Käsite 
’konsertto orkesterille’ on 1900-luvun 
tuote. Sitä on käytetty sinfonisista sä-
vellyksistä, joissa kaikille soitinryhmille 
on annettu taiturillista, ”konsertoivaa” 
soitettavaa. Raja sinfonian ja orkeste-
rikonserton välillä on veteen piirretty. 
Jotkut säveltäjät ovat käyttäneet  uu-
dempaa otsikkoa vain välttääkseen 
kutsumasta teoksiaan sinfonioiksi, kun 
se on tuntunut liian velvoittavalta tai 
vanhanaikaiselta.  

Lutoslawski suosi suurmuodoissaan 
loppupainotteista mallia. Esimerkiksi 
Toinen (1967), Kolmas (1983) ja Neljäs 
sinfonia (1992), Preludeja ja fuuga 13 
soolojouselle (1972) ja orkesterite-
os Livre (1968) kehittyvät epäröiväs-
tä, suuntaa haeskelevasta alusta koh-
ti lopun kiinteytystä ja suurta nousua. 

Säveltäjä itse perusteli ratkaisua hen-
kilökohtaisilla psykologisilla syillä. Hän 
kertoi suuresta klassis-romanttisen 
musiikin ihailustaan huolimatta koke-
vansa esimerkiksi useimmat Haydnin, 
Beethovenin tai Brahmsin sinfoni-
at epätyydyttävinä, koska niissä tär-
kein sanottava sijoittuu ensimmäiseen 
osaan, minkä jälkeen muut osat tun-
tuvat tarpeettomilta. ”Yksi osa asiaa, 
kolme osaa viihdettä” –muodon sijas-
ta hän halusi pitää kuulijan otteessaan 
loppuun asti. Sinfonioissa hän jopa ve-
nytti odotusta tahallaan aloittamalla 
varsinaisen ”actionin” vasta sitten kun 
kuulijan sisäinen ääni on jo jonkin aikaa 
vaatinut sitä. Lutoslawski oli sanansa 
mittainen, ja tulokset puhuvat puoles-
taan. Päätepisteeseen tähtäys ja sanot-
tavan fokusointi juuri oikeisiin hetkiin 
on mitä vakuuttavinta.

Konsertto orkesterille on varhaisin esi-
merkki loppupainotteisesta muodosta. 
Siinä on kolme osaa. Intradassa värjy-
vään odotukseen sekoittuu juuri sopi-
va annos pitemmälle vietyjä kehitelmiä, 
niin että kuulijan nälkä kasvaa muka-
vasti. Toinen osa käsittää yöllisen cap-
riccion ja vaskivoittoisesti laulavan jak-
son, ja se kiitää ohi huimaa vauhtia. Se 
on sukua Bartókin kuuluisille yömusii-
keille, mutta siinä missä Bartókin öinen 
tunnelma on usein lähes liikkumaton, 
Lutoslawskin yössä karkeloivat keijut, 
menninkäiset ja muut pikku oliot, joi-
den aikakäsitys perustuu tiheämmälle 
pulssille kuin ihmisillä. 

Finaali on pitempi ja painavampi 
kuin kaksi edeltävää osaa yhteensä. 
Nasevan ilmaisun mestari ei tosin täs-
säkään tuhlaa aikaa, niin että vaikka 
Konsertto orkesterille on kaikin tavoin 
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suuren formaatin luomus, se ei ole eri-
tyisen pitkä. Finaalissa yhdistyy kolme 
erillistä yksikköä: Passacaglia, toccata 
ja koraali. Hiiviskellen alkava, intensii-
visesti kasvava passacaglia käsittää 15 
muunnelmaa, jotka kuitenkin raken-
tavat yhden leveän kaaren. Kuulija ei 
juuri tule ajatelleeksi että osa on vari-
aatiomallinen, kuten ei sitäkään, että 
teema on kansanmusiikista suodatet-
tu. Toccata alkaa vauhdikkaan rynnis-
tyksen pisteestä, johon passacaglia on 
sitkeän crescendon hiivuttua saapunut. 
Jaksossa välähtää yllättävästi Dmitri 
Šostakovitšin tunnettu nimikirjainaihe. 
Kun se soi transponoituna eikä jää pääl-
le pitkäksi ajaksi, sitä voi helposti luulla 
sattumaksi. Se kuitenkin on tarkoituk-
sellinen kädenojennus säveltäjälle, joka 
myös sai tuta, millaista oli olla taiteilija 
totalitarismin oloissa. Kolmas element-
ti on monella hienosti eriytetyllä tavalla 
soiva koraali. Se muistuttaa tarkoituk-
sellisesti paljon Bartókin orkesterikon-
serton toisen osan teemapätkää – ana-
loginen tilanne Brahmsin ensimmäisen 
sinfonian finaaliteeman ja Beethovenin 
An die Freude -hymnin välisen imitointi-
suhteen kanssa. Lopussa tempo kiihtyy 
monessa vaiheessa niin, että kuulijalle 
tulee hiki pintaan: vieläkö se aikoo no-
peutua?

Jouni Kaipainen

KRZYSZTOF URBAŃSKI 

Krzysztof Urbański valmistui Varsovan 
Chopin Akatemiasta 2007 ja voitti sa-
mana vuonna Prahan Kevät -festivaalin 
kansainvälisen kapellimestarikilpailun. 
Sittemmin hänen uransa on edennyt 
suurin harppauksin ja tällä hetkellä nuo-
ri puolalainen on Indianapoliksen sin-
foniaorkesterin musiikillinen johtaja, 
Tokion sinfoniaorkesterin päävieraili-
ja sekä Trondheimin sinfoniaorkesterin 
ylikapellimestari ja taiteellinen johta-
ja. Elokuussa 2014 Krzysztof Urbański 
vei Trondheimin orkesterin kiertu-
eelle Puolaan, missä he avasivat 10. 
Kansainvälisen Chopin-festivaalin. Ensi 
syksynä Urbański aloittaa vielä uuden 
toimen, Hampurin radion sinfoniaorkes-
terin päävierailijana.

Urbański debytoi viime kaudel-
la mm. Berliinin filharmonikoiden ja 
Chicagon sinfoniaorkesterin kapellimes-
tarina. Tulevia esiintymisiä hänellä on 
mm. New Yorkin filharmonikkojen, San 
Franciscon ja Lontoon sinfoniaorkeste-
rien, Philharmonia-orkesterin ja Zürichin 
Tonhalle-orkesterin johtajana. 

Krzysztof Urbański esittää mielellään 
synnyinmaansa Puolan musiikkia. Hän 
johti Krzysztof Pendereckin 80-vuotis-
päiväkonsertissa Sinfonia Varsovaa ja ja-
koi podiumin Charles Dutoit’n ja Valery 
Gergijevin kanssa. 

Urbańskille myönnetään kuluvana 
vuonna arvostettu Leonard Bernstein 
-palkinto.
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ANTTI SIIRALA

Antti Siirala teki läpimurtonsa kansain-
välisen musiikkimaailman tietoisuuteen 
menestyttyään monissa huomattavis-
sa pianokilpailuissa. Wienin Beethoven-
kilpailun voittoa vuonna 1997 seurasivat 
ensimmäiset palkinnot Lontoon piano-
kilpailussa 2000 sekä Dublinin piano-
kilpailussa 2003. Kilpailuvoittojen sarja 
huipentui syksyllä 2003 ensimmäiseen 
palkintoon Leedsin pianokilpailussa, jos-
sa Siirala voitti myös yleisöäänestyksen. 

Siirala on tullut tunnetuksi taitava-
na sävelten värittäjänä ja laulavan fra-
seerauksen käyttäjänä. Hänen harvi-
naislaatuinen tulkitsijan kykynsä tulee 
esille muun muassa 2012 julkaistuissa 
Beethovenin sonaattien (AVI-Music) ja 
kolmoiskonserton (SONY) levytyksissä. 
Beethovenin lisäksi Siirala on taltioinut 
myös Schubertin Forelli-kvintetin sekä 
Brahmsin ja Kalevi Ahon musiikkia.

Antti Siirala on esiintynyt mm. 
Berliinin saksalaisen sinfoniaorkeste-
rin, Zürichin Tonhalle-orkesterin, Wienin 
sinfonikkojen, Philharmonia-orkesterin, 
BBC:n ja San Franciscon sinfoniaorkes-
terien sekä Japanin radion sinfoniaor-
kesterin solistina. Hän on työskennellyt 
monien merkittävien kapellimestarien, 
kuten mm. Herbert Blomstedtin, Esa-
Pekka Salosen, Sakari Oramon ja 
François-Xavier Rothin kanssa.

Soolokonsertteja Antti Siirala on soit-
tanut mm. Luzernin ja Ruhrin pianofes-
tivaaleilla, Lontoon Wigmore Hall’ssa, 
Amsterdamin Concertgebouwssa, New 
Yorkin Alice Tully Hall’ssa ja Metropolitan 
museossa. Huhtikuussa 2010 hän esiin-
tyi yhdessä Pierre-Laurent Aimardin, 

Lang Langin ja Martin Helmchenin 
kanssa Berliinin filharmonikoiden pia-
nokonserttisarjassa. Hän osallistui myös 
kolmen vuoden ajan Dortmundin kon-
serttitalon nimikkosolistiohjelmaan. 
Kuluvalla kaudella Siirala esiintyy mm. 
Irlannin kansallisorkesterin ja Deutsche 
Staatsphilharmonie -orkesterin solistina 
sekä konsertoi Kölnin Filharmoniassa.   

Kamarimusiikkia Antti Siirala esit-
tää säännöllisesti sellisti Jan Voglerin, 
Moritzburg Ensemblen, klarinetis-
ti Martin Fröstin, viulisti Caroline 
Widmannin ja sellisti Christian Polteran 
kanssa. 

Antti Siirala on Münchenin musiikki- 
ja teatterikorkeakoulun pianonsoiton 
professori.
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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 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.

 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 

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 Gramophone-lehden 
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 
Keski-Euroopan kiertueella. Kaudella 
2014–2015 orkesteri ja Hannu Lintu 
esiintyvät Tukholmassa ja tekevät koti-
maan kiertueen. Kapellimestari Joshua 
Weilersteinin kanssa RSO vierailee 
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.


