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30.1. 
PERJANTAISARJA 7  
Musiikkitalo klo 19.00

Sakari Oramo, kapellimestari 
Patricia Kopatchinskaja, viulu  

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin,  16 min
sarja orkesterille
I Preludi
II Forlane
III Menuetti
IV Rigaudon

 
Bela Bartók: Viulukonsertto nro 2 Sz.112 35 min
I Allegro non troppo 
II Andante tranquillo 
III Allegro molto  

VÄLIAIKA 20 min

Jean Sibelius: Dryadi op. 45 nro 1 6 min 

Richard  Strauss: Tod und Verklärung 23 min 
(Kuolema ja kirkastus) sinfoninen runo, op. 24 
I Largo (Onnellisia muistoja lapsuudesta) 
II Allegro molto agitato (Kuolinkamppailu) 
III Meno mosso, ma sempre alla breve 
(Kuolevan unelmia – Kuolema)
IV Moderato (Kirkastus)
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon 
jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään etupermannolle
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI 

Emmi Tikkala, huilu
Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu
Laura Hynninen, harppu

Carlos Salzedo: 9 min
Variations sur un thème dans le style ancient 

Claude Debussy: 20 min
Sonaatti huilulle, alttoviululle ja harpulle 
I Pastoraali 
II Interludi 
III Finaali 
 

Väliaika noin klo 20. Konsertti päättyy noin klo 21.05. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin 21.55. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja verkossa (yle.fi/rso).
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MAURICE RAVEL (1875–1937): 
LE TOMBEAU DE COUPERIN

Ravel kärsi koko aktiiviuransa ajan ou-
dosta ja turhasta traumasta. Hän piti 
itseään liian hitaana säveltäjänä. Hän 
oli selvillä valtavasta lahjakkuuspoten-
tiaalistaan, mutta häntä vaivasi sitkeän 
päänsäryn lailla käsitys, että verkkainen 
työvauhti estää häntä olemasta Suuri 
Säveltäjä. ”Kaikki suuret ovat säveltä-
neet paljon ja nopeasti, mutta minulta 
menee hurjasti aikaa saada mitään val-
miiksi”, hän valitti. Näissä pohdinnois-
sa hän täysin unohti työnsä keskeisen 
piirteen: loppuun saakka hiotun laa-
dun. Hän ei ole ainoa tunnettu sävel-
täjä, jonka itsereflektio keskittyi suo-
rastaan hullunkurisella tavalla määrään 
– esimerkiksi Aarre Merikanto mittasi 
päivittäin aikaansaannoksensa sekunti-
kellolla, merkitsi luvut tarkasti muistiin 
ja kertoi kuulumisensa kirjeissä Oskar-
isälle pitkälti numeraalisessa asussa. 
Merikanto teki tämän vakuuttaakseen 
ahkeruuttaan, Ravel puolestaan saa-
dakseen energiaa itsesääligeneraatto-
rilleen. Jos hän olisi kohdentanut kriit-
tisen tarkastelunsa työn kvaliteettiin, 
tulos olisi ollut aivan toinen. Ravel oli 
tunnetusti perfektionisti vakavinta laa-
tua. Siksi hänen musiikkinsa tulvii upei-
ta yksityiskohtia, etenee varmavaistoi-
sen dramaturgian tajun ohjaamana ja 
soi aina suurenmoisesti, riippumatta 
siitä, mille välineelle se oli suunnattu. 
Sen jälkeen kun teokset olivat saaneet 
lopullisen hahmonsa, ei niiden valmis-
tamiseen käytetyllä ajalla tai tarvittujen 
ponnistelujen määrällä ollut enää mer-
kitystä. Eikä aikalaisilla tai jälkipolvilla 

ole ollut vaikeuksia pitää Ravelia ”suu-
rena”.

Le tombeau de Couperin on yksi monis-
ta hitaasti valmistuneista sävellyksistä. 
Työn takkuamiselle on erityisen paina-
va syy. Ravel aloitti kappaleen työstämi-
sen Ensimmäisen Maailmansodan sy-
tyttyä vuonna 1914, mutta se valmistui 
vasta vuonna 1917 ja orkestraatio vielä 
kaksi vuotta myöhemmin. Monet suu-
ret säveltäjät kohtasivat samaan aikaan 
samankaltaisia vaikeuksia. Esimerkiksi 
Sibelius painiskeli Viidennen sinfoni-
an kolmen eri version kimpussa poik-
keuksellisen kauan, ja Wienin koulun 
säveltäjät Schönberg, Webern ja Berg 
vaikenivat säveltäjinä lähes kokonaan; 
Stravinsky oli aktiivinen, mutta kirjoitti 
sotaa edeltäneisiin venäläisiin balettei-
hinsa verrattuna vaatimattomamman 
kokoisia kappaleita. 

Sekä Ravel itse että osa hänen lähi-
piiristään pitivät tilannetta luovuus-
kriisinä, jollaiset yleensä tulkitaan sisä-
syntyisiksi. Kohtuuden nimissä on silti 
sanottava, että patoumat olivat mitä 
suurimmassa määrin ulkoisten olosuh-
teiden ja ennen muuta sodan nostat-
taman isänmaallisen hurmahengen 
tuotteita. Kuten Ilkka Malmberg vähän 
aikaa sitten kertoi (HS 3.1.2015), on 
myöhempien aikojen valossa suoras-
taan hämmästyttävää, kuinka yleinen 
sotainnostus tarttui sivistyneistöön ja 
sen osana taiteilijakuntaan, molemmil-
la puolilla rintamaa. Erityisen hurma- 
ja hurmehenkisiä olivat futuristit – he 
jatkoivat sotakoneiston palvontaa vie-
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lä pitkälle 20-luvulle muiden jo saatua 
tarpeekseen – mutta myös perintei-
semmin asennoitunut taiteilijaporuk-
ka imi ajanhengen käyttövoimakseen. 
Malmbergin mainitsemien lukuisien 
esimerkkien joukossa huomiota kiin-
nittävät mm. Guillaume Apollinaire, 
Thomas Mann, Ludwig Wittgenstein, 
Oskar Kokoschka ja Jean Cocteau. Sekä 
siis Maurice Ravel, joka yritti useaan 
kertaan läpäistä värväystoimiston seu-
lan siinä onnistumatta. Tärkein syy oli 
pieni koko, sillä Ravel oli vain vähän 
yli 160-senttinen ja alle 50-kiloinen. 
Seurasi epätoivoisia yrityksiä nostaa 
painoa ja käyttää suhteita syynääjien 
pään käännyttämiseksi. Ravel janosi 
päästä taistelulentäjäksi, eikä innos-
tuksissaan ymmärtänyt, ettei se hänen 
fysiikallaan tulisi ikinä onnistumaan. 
Lopulta hänet värvättiin kuorma-au-
ton kuljettajaksi huoltoliikenteeseen, 
ja vaikka hän ei tässä komennuksessa 
varsinaisesti toiminut rintamalla, hän 
joutui useamman kerran vaarallisiin lä-
heltä piti -tilanteisiin. Vähitellen karme-
at realiteetit karistivat innostuksen, ja 
Ravel ajautui tilaan, joka meidän aika-
namme olisi diagnosoitu vakavaksi ma-
sennukseksi. 

Le tombeau de Couperin kytkeytyy 
monin sitein sotaan. Omistukset ko-
rostavat yhteyttä: Ravel osoitti kunkin 
osan jonkin kaatuneen ystävänsä muis-
tolle. Sävellys on siis moninkertainen 
kunnioituksen osoitus. Aloittaessaan 
työn vuonna 1914 Ravel kuten useim-
mat muutkin luulivat sodan olevan pian 
ohi, eikä hänellä voinut olla aavistus-
ta siitä uhrien ja kärsimyksen määräs-
tä, johon lukkiutunut asemasota johti. 
Tuolloin hänen ajatuksensa oli sävel-

tää pianosarja 1700-luvun alkupuolen 
ranskalaisen klaveerimusiikin kunnioit-
tamiseksi. Hän itse korosti, että vaik-
ka otsikossa on François Couperinin 
(”Le Grand”, 1668–1733) nimi, omistus 
kohdistuu kokonaiseen aikakauteen. 
Ranskankielen sana tombeau  tar-
koittaa kirjaimellisesti hautaa tai hau-
tamuistomerkkiä, mutta taiteessa ja 
erityisesti musiikissa se on saanut sivu-
merkityksen kunnianosoitus. Kun ystä-
viä ja muita tuttuja alkoi kuolla Koillis-
Ranskan mutaisissa juoksuhaudoissa, 
täsmälliset omistukset tulivat mukaan 
uudeksi muistamisen kerrokseksi.

Teos valmistui ensin kuuden kap-
paleen pianosarjaksi, jossa kukin osa 
perustuu esiklassisen suiten karak-
teritansseihin tai muihin barokkisiin 
malleihin. Vuonna 1919 säveltäjä orke-
stroi neljä osaa – hän jätti graafisen 
Fuugan ja pianistisuudella briljeeraavan 
Toccatan pois – ja vaihtoi hiukan osi-
en järjestystä. Tuloksena oli neliosainen 
kamariorkesterisarja, joka vielä alkupe-
räistä pianoteostakin paremmin muis-
taa sodan uhreja. Lähtökohtana oli 
François Couperinin neljännen klavee-
risarjan italialaistyylinen tanssi Forlane, 
josta Ravel laati transkription. Sitä hän 
sitten käytti rakennemallina omalle sa-
mannimiselle kappaleelleen, joka muu-
ten käyttää varsin modernia sävelkieltä: 
kromaattiset melodiat ja soinnutus hi-
povat atonaalisen rajaa, niin että pää-
sävellajin e-mollin tuntu on hetkittäin 
etäinen ja utuinen. Forlane sai paikan 
sarjan toisena kappaleena, ja sen ym-
pärille sijoittuvat Preludi, Menuetti ja 
Rigaudon heijastavat kukin omalla ta-
vallaan barokin ajan ihanteita uudenai-
kaisemman ilmaisun läpi.
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BELA BARTÓK (1881–1945): 
VIULUKONSERTTO NRO 2

Bartókin käsistä teos lähti yksinkertai-
sesti Viulukonserttona. 1950-luvulla, sä-
veltäjän kuoleman jälkeen, julkaistiin 
hänen hylkäämänsä varhainen saman 
lajin teos nimellä Viulukonsertto n:o 1 
(1907-08), jolloin uudempi teos sai jär-
jestysnumeron kaksi. Sen tilasi vuonna 
1936 unkarilainen viuluvirtuoosi Zoltan 
Székely, ja se valmistui 1937-38; edeltä-
västä yrityksestä sen erottaa siis tasan 
kolme vuosikymmentä. 

Säveltäjällä ja tilaajalla oli pieniä eri-
mielisyyksiä siitä, millainen konsertos-
ta pitäisi tuleman. Bartók halusi alusta 
saakka kirjoittaa yksiosaisen, muun-
nelmamuotoisen teoksen, kun taas 
Székely vaati perinteistä kolmiosaista 
ratkaisua. Lopputulos on onnistunut 
kompromissi. Viulisti sai haluamansa 
kolme osaa, joista keskimmäinen on 
Bartókin tuotannon puhdaspiirteisin 
muunnelmamuoto; lisäksi finaali on 
ensimmäisen osan vapaasti käsitelty 
muunnelma. Toinen mielipide-ero kos-
ki finaalin loppua. Ilmeisesti teoksen 
sinfonisuutta korostaakseen Bartók 
sävelsi lopun puhtaasti orkestraalisek-
si, mutta Székely ei suostunut seiso-
maan lavalla toimettomana orkesterin 
viedessä musiikin päätökseen. Bartók 
kirjoitti häntä varten uudet lopputah-
dit, joissa solisti on täysillä mukana. 
Partituurin mennessä painoon sävel-
täjä halusi mukaan molemmat vaih-
toehtoiset loppuratkaisut, ja tapaa on 
myöhemmissä painoksissa noudatettu. 
Konserttoja soitettaessa solistin mieli-
pide painaa vaakakupissa paljon, joten 

ei ole ihme, että valtaosaan esityksistä 
soitetaan nykyäänkin lopputahdit con 
violino solo.  

Székely soitti kantaesityksen Willem 
Mengelbergin johtaman Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesterin kanssa huh-
tikuussa 1939. Bartók ei päässyt pai-
kalle, mutta tämä ei johtunut erimie-
lisyyksistä, jotka oli siihen mennessä 
jo kuitattu.  Ajan kaoottisuus johti sii-
hen, että säveltäjä kuuli konserttonsa 
vasta vuonna 1943 Clevelandissa. Hän 
oli tulokseen tavallista tyytyväisempi: 
”Eniten minua ilahdutti se, ettei orkest-
raatiossa ollut mitään vikaa. Minun ei 
tarvinnut muuttaa mitään… kuten hy-
vin tiedetään, viulun ’säestäminen’ or-
kesterilla on kiperä paikka.” 

Vähintäänkin kiperä paikka oli tie-
tysti myös Euroopan poliittinen tilan-
ne Bartókin säveltäessä konserttoaan 
30-luvun lopussa. Hän oli tiukka nat-
sismin vastustaja, mutta samaa ei voi-
nut sanoa hänen kotimaansa yleisestä 
mielipiteestä. Huhtikuussa 1938 hän 
kirjoitti sveitsiläiselle ystävälleen Paul 
Sacherille, avokätiselle musiikkimese-
naatille ja kolmen Bartókin tärkeimpiin 
lukeutuvan teoksen tilaajalle: ”…on ole-
massa välitön vaara, että myös Unkari 
antautuu tälle ryöstäjien ja murhaaji-
en järjestelmälle… Unkari, jossa ’sivis-
tyneet’ kristityt ovat valitettavasti lä-
hes kaikki omistautuneet natsismille: 
häpeän todella sitä, että olen peräisin 
tästä samasta luokasta.” Hieman aikai-
semmin Bartók oli kieltänyt teostensa 
esittämisen Saksassa ja fasistien hal-
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litsemassa Italiassa. Monien eurooppa-
laisten taiteilijoiden tavoin Bartók pää-
tyi pakenemaan Yhdysvaltoihin, mutta 
kotimaansa talonpoikaiskulttuuriin sy-
västi sitoutuneena hän teki tämän vas-
ta äärimmäisen pakon edessä vuoden 
1940 lopussa.

Harva sävellys alkaa yhtä hienosti 
kuin tämä! Harpun rauhalliset soinnut 
ja matalien jousten modaalisesti ank-
kuroidut pizzicatot taustoittavat pää-
teeman, joka on yhtä aikaa kauniisti 
tasapainoinen ja jatkokehitelmiä aja-
tellen hedelmällistä lupausta täynnä. 
Bartók antaa teeman kaartua yhä laa-
jemmin ja tuo samalla mukaan lisää 
pieniä nuottiarvoja kiihdyttäen vaivih-
kaa liikettä. Musiikista kirjoitettaessa 
ihaillaan usein ”orgaanista kasvua”, ja 
jos jossain on sellaisesta esimerkki par 
excellence niin tässä. 

Pääteemaa seuraa itsepintaisten 
kvintolien leimaama välikeaihe, joka 
johtaa herkkään sivuteemaan. Se kä-
sittää kaikki kromaattisen asteikon 12 
säveltä, mikä nostatti aikanaan mehe-
vän musiikkianalyyttisen riidan: jotkut 
arvelivat Bartókin vastoin aikaisem-
pia kriittisiä lausuntojaan lähteneen 
Schönbergin 12-säveltekniikan linjoille, 
kun taas toiset tulkitsivat eleen paro-
diseksi. Yehudi Menuhinin todistuk-
sen mukaan viime mainitut taisivat 
olla oikeassa. Hän vieraili Bartókin New 
Yorkin kodissa vuonna 1943. Säveltäjä 
kyseli häneltä mielipidettä yhdes-
tä tietystä kohdasta, ja Menuhin vas-
tasi: ”No, se on aika kromaattinen…”. 
”Kromaattinen se on”, jatkoi Bartók, ja 
johdatteli vierasta hellävaraisesti kohti 
haluamaansa johtopäätöstä: ”Näethän 
että se toistuu aika monta kertaa…”.  

Johon Menuhin: ”Totta tosiaan, 32 ker-
taa, aina vähän muunnettuna.” Bartók 
naurahti ilkikurisesti: ”Halusin näyt-
tää Schönbergille, että on mahdollista 
käyttää 12 säveltä ja olla silti tonaali-
nen. Mikä tahansa noista toistuvista 
pätkistä antaisi dodekafonikolle aines-
ta kokonaiseen oopperaan.” Tärkeintä 
kuitenkin on tämä: itse teema on unek-
siva ja jalosointinen, ja se sijaitsee sii-
nä missä sen pitääkin. Lopputeemaksi 
Bartók heittää esiin spastisesti nykivän 
aiheen. Näistä elementeistä kehittyy 
värikästä draamaa, joka lopussa johtaa 
neljäsosasävelaskelin väritettyyn tuoki-
oon – ei olisi onnistunut kahdellatoista 
sävelellä! – ja sen jälkeen latuaan etsis-
kelevään kadenssiin ja villiin koodaan.

Hidas osa käsittää teeman ja kuu-
si muunnelmaa. Pohjimmiltaan seitin -
hauraasta teemasta paljastuu vähi tellen 
pystypäisempiä piirteitä. Kol mannen 
muunnelman kaksoisäänistä lähti-
en musiikki saa energisemmän luon-
teen. Kun alun tunnelma ja lopulta 
itse teema palaa viimeisessä muunnel-
massa, kokonaisuus hahmottuu ABA-
rakenteeksi, jossa jälkimmäinen A on 
vain lyhyt muistuma. Finaalissa ensim-
mäisen osan marssirytmi on muunnet-
tu kolmijakoiseksi, ja tämän myötä tee-
mat saavat hauskasti toisenlaisen asun. 
Tanssillinen perusvire tuo alati esiin uu-
sia piirteitä, ja Bartók näyttää leijonan-
kyntensä viulistisen virtuoositekstuurin 
omaperäisessä hallinnassa.
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Tunnetun kaskun mukaan Sibelius sa-
noi olevansa säveltäjä eikä mikään en-
nustaja. Ensyklopedisti tai arkistonhoi-
taja hän ei ollut myöskään, siinä määrin 
sekaiseen kuntoon hänen opusluette-
lonsa ajautui ja jäi. Hän paikkaili listaa 
puuttuvilta osilta lisäämällä jälkikäteen 
teoksia tai niiden osia, hän yhdiste-
li eriaikaisia pikkukappaleita saman 
opusnumeron alle, ja hän korjaili par-
tituurejaan niin etteivät ne uudistus-
ten jälkeen enää tyylillisesti vastanneet 
opusnumerointia. Sävelrunon Satu 
käytössä oleva laitos on Toisen sinfoni-
an ajoilta ja vahvasti sen tyylinen, vaik-
ka opusluku 9 viittaa kymmenen vuot-
ta varhaisempiin Kullervon aikoihin. 
Jousiorkesterisarja Rakastava sai pitää 
alkuperäisen kuoroversion opusnume-
ron 14, vaikka se valmistui Neljännen 
sinfonian (op.63) aikaan. Näissä tapauk-
sissa asiaintila selittyy sillä, että teok-
sista oli olemassa varhaisversio, johon 
itsekriittinen säveltäjä oli tyytymätön. 
Toisin on opus 45:n laita. Siihen si-
sältyy kaksi pientä orkesterikappalet-
ta, Dryadi sekä Tanssi-Intermezzo, jot-
ka molemmat syntyivät vuonna 1910. 
Kronologian mukaisen opusluvun pi-
täisi alkaa kuutosella. Vertailun vuoksi 
mainitsen, että vuosina 1903–05 syn-
tyneen Viulukonserton opusluku on 47. 
Sibeliuksella oli joko jäänyt numero 45 
luettelossaan käyttämättä tai sen pai-
kalla oli ollut jokin teos jonka hän hyl-
käsi. Niinpä hän yhdisti kaksi erillistä 
– mutta sentään keskenään samanai-
kaista – kappaletta uudeksi opukseksi. 

Sibelius sävelsi Dryadin kesken uuras-
tuksen Neljännen sinfonian parissa. Hän 

JEAN SIBELIUS (1865–1957): DRYADI

kirjasi päiväkirjaansa peräti 18-kohtai-
sen keskeneräisiä töitä koskevan lu-
ettelon, jonka Erik Tawaststjerna tul-
kitsee merkitsevän pakoa entiseen: 
sinfonia eteni kitkaisesti, ja säveltäjä 
arasteli tehdä sen vaatimia ratkaisuja. 
Hän kaavaili pitävänsä sävellyskonser-
tin huhtikuussa 1910, tuotti pikakirjoi-
tusvauhdilla Dryadin sitä varten ja ai-
koi tehdä vielä jotain muuta konsertin 
täytteeksi. Pian hän kuitenkin tuli jär-
kiinsä, peruutti konsertin ja kävi to-
sitarkoituksella sinfonian kimppuun. 
Dryadi sai sitten kantaesityksensä sa-
man vuoden lokakuussa Kristianiassa 
(nyk. Oslo), johon Sibelius uhrautui me-
nemään siitä huolimatta että sinfonia 
oli yhä kesken. Se valmistui vasta päi-
vää (!) ennen kantaesitystä seuraavan 
vuoden huhtikuussa. 

Yhdistelmä Sibelius ja metsä tuo au-
tomaattisesti mieleen mestarin viimei-
sen sävelrunon Tapiola, mutta myös 
Dryadilla on tekemistä saman aihepii-
rin kanssa: kreikkalaisen mytologian 
dryadit olivat puita suojelevia nymfe-
jä. Soinnin, dramaturgian ja olemuk-
sen puolesta teokset eivät silti muis-
tuta toisiaan vähääkään. Kun Tapiola 
ilmentää panteistisella otteella anka-
raa, loppumatonta, pakkaseen jähmet-
tynyttä pohjoista havumetsää, Dryadin 
helleeninen tausta liittää sen lämpi-
mässä tuulessa haviseviin eteläeuroop-
palaisiin lehtipuihin. Nymfin kaltaisten 
kepeäliikkeisten taruhahmojen ihailu 
on luonteltaan impressionistista; mat-
ka laiskanpulskean faunin, Syrinxin, 
Dafnisin ja Kloen maisemaan ei ole 



8

pitkä. Onhan Sibeliuksellakin saman 
atmosfäärin luomuksia: Dryadin sisar-
teoksina voi pitää Aallottaria ja Myrsky-
musiikin Najadeja. Dryadi yhdistää 
toisiinsa vapautuneesti polveilevan joh-

dannon ja mukavasti soljuvan valssin. 
Sävelkieli on aavistuksenomaisesti sin-
fonian kromaattisuuden hipaisemaa, 
mutta perustaltaan se on ongelmaton-
ta. Väritys on vähäeleisen hienostunut. 

On tullut tavaksi sanoa, ettei säveltäji-
en omiin puheisiin töistään pidä luot-
taa. Lausunnot on usein tarkoitettu 
muuhun kuin työn adekvaattiin kuva-
ukseen. Joskus säveltäjät toki saattavat 
puhua tottakin, mutta näiden väläh-
dysten paikantaminen voi olla vaikeaa. 
Siksi lienee turvallisempaa olla usko-
matta heidän sanallisia kommentte-
jaan. Tiettyä orientoitumisen tukea ne 
saattavat silti tarjota, ja toisinaan niillä 
on myös vinhaa viihdearvoa. Kun van-
ha Richard Strauss piti nuorta musiik-
kitoimittajaa pilkkanaan paljastamalla 
orkestrointitaidon perustuvan 5-pro-
senttisesti tietoon ja lopun osalta ar-
vaukseen (”jotkut arvaavat paremmin 
kuin toiset”), hän toki kujeili aikansa ra-
toksi, mutta sai samalla soitinnusopin-
tojen harjoittajat hämilleen ja monet 
epäilemään koko opiskelun mielekkyyt-
tä. Kokkapuheiden laduilla mestari hiih-
teli jo kymmeniä vuosia aikaisemmin 
julistaessaan: ”Kuvien maalaaminen 
musiikin keinoin – teennäistä roskaa!” 
Jonkun muun sanomana tuo saattai-
si olla ideologinen kannanotto, mutta 
Richard Straussissa meillä on säveltäjä, 
joka eteni määrätietoisimmin ja pisim-

RICHARD  STRAUSS (1864–1949): 
TOD UND VERKLÄRUNG  

mälle ohjelmamusiikin syövereihin, piit-
taamatta lainkaan musiikin autonomi-
aa korostavista puhtausopeista.

Strauss oli orkesterin ja oopperan 
mies, aikansa kärkeä sekä säveltäjänä 
että kapellimestarina. Hän otti myö-
häisromanttisen orkesterin haltuunsa 
jo varhain. Ensin hän kokeili ensin sii-
piään absoluuttisen eli siis ohjelmatto-
man musiikin alueella (kaksi sinfoniaa, 
jousikvartetto, käyrätorvi- ja viulukon-
sertto). Ystävä ja kollega, Wagnerin 
veljentyttären puoliso Alexander von 
Ritter kannusti häntä  sävelrunojen te-
koon. Näin Strauss löysi oman lajinsa 
ja sävelsi peräkanaa useita keskenään 
sangen erilaisia ohjelmallisia teoksia. 
Hän liitti musiikkinsa helposti seuratta-
viin ja toisinaan myös yleisesti tunnet-
tuihin tarinoihin. Vähän myöhemmin 
hän saattoi perustaa sävelrunonsa ”fi-
losofisempiin” aiheisiin, kuitenkin niin, 
että musiikin ja aiheen välinen viitta-
ussuhde pysyi helposti havaittavana 
ja konkreettisuudessaan riemastutta-
vana. Absoluuttisen musiikin nimiin 
vannovat eivät ole linjavalintaa hyväk-
syneet. Straussia on sanottu naiiviksi 
ja jopa typeräksi. Esimerkiksi Sibelius 
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– joka ei itsekään karttanut ohjelma-
musiikkia – sanoi pitävänsä Straussia 
”pinnallisena”, ja varajeesuksiin usko-
miseen taipuvaisessa Suomessa tämä 
määritteli suhteen Straussiin vuosisa-
daksi eteenpäin. Kohde itse ei antanut 
esteettisen linjanvedon kaapuun kää-
rittyjen kateellisten puheiden häiritä, 
vaan kuvaili musiikissaan tapahtumia, 
henkilöitä, eläimiä, maisemia ja milloin 
mitäkin ronskin suoraviivaisesti. Näin 
hän teki erityisesti nuoruudessaan, 
mutta sama jatkui pienin vivahdemuu-
toksin joutsenlauluun asti: Neljässä vii-
meisessä laulussa (1948) Eichendorffin 
Iltaruskossa-runon korkeuksiin nouse-
vat kiurut kuvataan ’yksi yhteen’.

Primitiivisyydessään hellyttävimmil-
lään Strauss on silloin kun hän kä-
sittelee henkisiä aiheita: hän tarttuu 
tuolloinkin asioihin konkretian kautta. 
Tunnetuimmassa sävelrunossaan Näin 
puhui Zarathustra hän lähestyy persi-
alaisprofeettaa ja Nietzscheä katekis-
musmaisten otsakkeiden kautta, kuin 
lukisi sarjakuvalyhennelmää kirjalli-
suuden klassikosta. Hän niin sanoak-
seni piirtää käsitteet niitä edustavina 
esineinä, vieläpä poikkeuksetta sellai-
sina, jotka tulevat ensimmäiseksi mie-
leen. Kun Schönberg ohjelmamusiikki-
vaiheensa jälkeen ryhtyi vastustamaan 
musiikin kuvailevia piirteitä – linnun-
laulua ei pidä säveltää huilusooloksi, 
ja jos laulutekstissä puhutaan ylöspäin 
menemisestä, melodialinja voi mennä 
minne tahansa kunhan ei ylöspäin – 
hän oli arvattavasti saanut yliannoksen 
Straussia. Musiikilla kuvailun ääritapa-
us on piirrettyjen elokuvien slapstick-
musiikki, ja tämän vuoksi pitkälle vie-
tyä konkreettisuutta kutsutaan usein 

sanalla ’mickeymousing’. Straussin mu-
siikki on toki verrattomasti hienostu-
neempaa kuin piirrosfilmien, mutta 
yllä lainatusta kiivaasta lausahdukses-
ta huolimatta hän – päinvastoin kuin 
suuri osa taidemusiikin säveltäjistä – ei 
kavahtanut musiikillisen näköispatsaan 
mahdollisuutta.

Strauss sävelsi sävelrunonsa kah-
dessa aallossa. Hän aloitti 22-vuotiaa-
na matkakuvauksella Italiasta (1886), 
minkä jälkeen hän kävi suurten tari-
noiden kimppuun: Don Juan (1888) ja 
Macbeth (1888/90). Seuraava sävelruno 
Kuolema ja kirkastus sen sijaan perus-
tui kokonaan Straussin omaan ideaan. 
Toisessa aallossa Strauss palasi kirjal-
lisuudesta lainattuihin aiheisiin: Till 
Eulenspiegelin lystikkäät kujeet (1895), 
Näin puhui Zarathustra (1896) ja Don 
Quixote (1898) antavat kukin ohjelmal-
leen osuvan, orkestraalisesti loisteliaan 
asun. Sankarin elämää (1899) päätti toi-
sen aallon kursailemattoman narsis-
tiseen egotrippiin, jonka pidäkkeetön 
itsekeskeisyys ei ole estänyt yleisöä ra-
kastamasta upeasti soivaa, avokätises-
ti hedonismin kaipuuseen vastaavaa 
musiikkia. Myöhemmin syntyivät vie-
lä kotoisen arkielämän kuvaus Sinfonia 
domestica (1904) ja kaikissa suhteissa 
korkeuksia tavoitteleva Alppisinfonia 
(1915), jotka luetaan myös sävelrunoi-
hin, vaikka ne eivät ole tavoitteiltaan ai-
van tyylipuhtaita lajin edustajia.

Kuolema ja kirkastus (Tod und 
Verklärung) syntyi vuonna 1889. 
25-vuotias säveltäjä kävi käsiksi ai-
heeseen, joka ei hänen omalla kohdal-
laan ollut aktuelli vielä pitkään aikaan. 
Musiikissa onkin tuntu, että  Strauss 
katsoo (tai kuuntelee) aihetta vah-
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van suodattimen läpi. Filtterin nimi on 
Wagner. Strauss tunsi Wagnerin oop-
perat kuin taskunsa, ja niistä hän löy-
si monta käsittelyn mallia. Lohengrin, 
Valkyyria, Jumalten tuho ja erityisesti 
Tristan ja Isolde tarjoavat näkökulmia 
kuolemaan, ja kirkastus – lunastuk-
sen ja valaistumisen merkityksessä – 
liittyy elimellisesti kaikkiin Wagnerin 
oopperoihin Lentävästä hollantilaisesta 
Parsifaliin. Strauss luonnosteli sävel-
runolle ohjelman, jota hän sitten työn 
kestäessä seurasi tunnollisesti. Teoksen 
valmistuttua hän halusi, että ohjelma 
painettaisiin sen kansilehdelle, mutta 
hän ei katsonut osaavansa pukea sitä 
kirjalliseen muotoon. Kuvaan astui jäl-
leen Alexander von Ritter, joka kirjoit-
ti Straussin pyynnöstä runomuotoisen 
selityksen. Tulos ei ehkä kohoa maail-
mankirjallisuuden kärkisijoille, mut ta se-
hän onkin ”käännös” upeasta musiikista. 
Tässä juonitiivistelmä runon mukaan:

Sävelruno jakautuu neljään jak-
soon. Ensimmäinen kertoo tilanteen: 
”Kynttilänpätkän himmeästi valaise-
massa pienessä, karussa huoneessa 
makaa sängyssä sairas mies. Hän on 
uupunut väkivaltaisesta taistelusta 
kuoleman kanssa. Hiljaisuudessa kuu-
luu vain kellon tikitys, kuin lähestyvän 
kuoleman enne. Surumielinen hymy 
valaisee potilaan kalpeat kasvot: unek-
siiko hän kultaisesta nuoruudesta huo-
juessaan elämän rajalla?” Seuraa kiih-
koisa allegro-jakso: ”Mutta kuolema 
ei juuri suo hänelle aikaa unelmiin. 
Se ravistelee raa’asti uhriaan ja aloit-
taa taistelun uudestaan. Elämän jano, 
kuoleman valta! Mikä kauhea väliensel-
vittely! Kumpikaan ei vielä voita, ja hil-
jaisuus palaa.”

Kolmas jakso, väljän sonaattimuo-
don kehittely, heittelehtii tunnelmasta 
toiseen: ”Taistelusta väsyneenä, unet-
tomana kuin hulluuden tilassa, sairas 
mies näkee nyt elämänsä kulun vaihe 
vaiheelta, kohtaus kohtaukselta. Ensin 
lapsuuden ruusuinen aamunkoitto, sä-
teilevä, viaton; sitten poikaiän raisut 
leikit, kokeilut, voiman rakentaminen 
– siis valmistautuminen miehuuden 
taisteluihin, kypsyminen pyrkimään pa-
lavalla intohimolla elämän tärkeimpiin 
päämääriin: kirkastamaan kaiken mikä 
hänestä elämässä tuntuu jaloimmal-
ta, kohottamaan sen jalustalle. Tämä 
ja vain tämä on ollut hänen olemas-
saolonsa korkea tavoite. Kylmästi hal-
veksien maailma asetti esteitä hänen 
tielleen. Kun hän uskoi olevansa lähel-
lä maaliaan, jylisevä ääni huusi: ’Seis!’ 
Mutta sisäinen ääni vaati häntä jatka-
maan: ’Tee jokaisesta esteestä uusi as-
tin ylöspäin!’ Pelottomasti hän jatkoi 
ponnistuksiaan. Yhä vieläkin, kuole-
mantuskissaan, hän etsii loputtoman 
pyrkimyksensä tavoittamatonta pää-
määrää – mutta voi! edelleen turhaan. 
Vaikka se tulee lähemmäksi, selvem-
mäksi ja suuremmaksi, sitä ei voi saada 
kokonaan haltuunsa, täydellistää sie-
lussaan. Kuuluu kuoleman teräsmou-
karin viimeinen isku, joka särkee hänen 
maallisen tomumajansa ja peittää hä-
nen silmänsä ikuisella pimeydellä.”

Neljäs jakso maalaa eteemme kirkas-
tuksen: ”Taivaan valtakunnan loputto-
masta korkeudesta kantautuu kaiku, 
joka tuo hänelle sen mitä hän janosi ja 
turhaan etsi täällä alhaalla: vapahduk-
sen, kirkastuksen.” Mainitussa viimei-
sessä laulussaan Strauss lainasi tätä 
musiikkia kohdassa, jossa sanotaan 
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”voisiko olla ehkä kuolema tällainen”. 
Kerrotaan, että maatessaan kuolinvuo-
teellaan hän totesi miniälleen: ”Hassu 
juttu, Alice, kuoleminen on juuri sellais-

SAKARI ORAMO

Sakari Oramo on Tukholman filhar-
monikkojen ja BBC:n sinfoniaorkes-
terin ylikapellimestari. Lisäksi hän 
on West Coast Kokkola Operan ka-
pellimestari ja Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin taiteellinen johta-
ja. Oramo oli Radion sinfoniaorkeste-
rin ylikapellimestari 2003–2012, min-
kä jälkeen hänet nimitettiin orkesterin 
kunniakapellimestariksi. Hän on myös 
toiminut Birminghamin sinfoniaorkes-
terin (CBSO) musiikillisena johtajana 
1998–2008. 

Oramo on johtanut mm. Berliinin, 
Wienin ja New Yorkin filharmonikkoja, 
Bostonin, Chicagon ja San Franciscon 
sinfoniaorkestereita, Concertgebouw’n 
orkesteria sekä Dresdenin valtionorkes-
teria. Kuluvalla kaudella hän tekee mm. 
Espanjan kiertueen BBC:n sinfoniaor-
kesterin kanssa ja johtaa New Yorkin 
filharmonikkoja sekä Berliinin sinfo-
niaorkesteria. Viime vuoden elokuussa 
Oramo johti kuuluisan Last Night -kon-
sertin arvostetulla Proms-festivaalilla 
Lontoossa.

Sakari Oramo esiintyy edelleen myös 
viulistina ja soitti hiljattain Prokofjevin 
sonaatin viulisti Janine Jansenin kanssa 
Proms-festivaalin kamarimusiikkisar-
jassa. 

ta kuin sävelsin Kuolemassa ja kirkastuk-
sessa.”

Jouni Kaipainen

Oramon viimeisimpiä levytyksiä ovat 
Nørgårdin sinfonioiden nro 1 ja 8 tal-
tiointi Wienin filharmonikkojen kanssa 
sekä Nielsenin, Brucknerin ja Elgarin 
sinfonioiden levytys Tukholman fil-
harmonikkojen kanssa. RSO:n kans-
sa Sakari Oramo on levyttänyt mm. 
Bartókin, Hakolan, Saariahon, Kaipaisen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyksen. 
Oramon, RSO:n ja Lisa Batiashvilin tal-
tiointi Lindbergin ja Sibeliuksen viulu-
konsertoista (Sony BMG) sai MIDEM 
Classical Awards -palkinnon 2008. 

Oramo sai Birminghamin yliopiston 
kunniatohtorin arvon 2004. Hänet pal-
kittiin 2008 arvostetulla Elgar-mitalilla 
ja vuonna 2009 Brittiläisen imperiumin 
ritarikunta myönsi Oramolle OBE-arvon 
hänen ansioistaan Britannian musiikki-
elämän kehittäjänä. Joulukuussa 2010 
tasavallan presidentti myönsi Sakari 
Oramolle Pro Finlandia -mitalin. 
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PATRICIA 
KOPATCHINSKAJA 

Patricia Kopatchinskaja on kotonaan 
niin barokkimusiikin kuin aivan uusim-
man musiikin parissa. Kuluvalla kau-
della hän kantaesittää Peter Eötvösin 
DoReMi -teoksen Berliinin filharmonik-
kojen kanssa. Lisäksi Kopatchinskaja 
esiintyy mm. Zürchin Tonhalle -orkes-
terin, Rotterdamin filharmonikkojen, 
Stuttgartin radion sinfoniaorkesterin ja 
Lontoon Philharmonia -orkesterin so-
listina ja kiertää Sveitsiä Tukholman fil-
harmonikkojen ja Sakari Oramon kans-
sa. 

Kopatchinskaja nimitettiin juuri St. 
Paulin kamariorkesterin taiteelliseksi 
partneriksi, minkä myötä hän on suun-
nitellut kansanmusiikin ja klassisen 
musiikin teoksia yhdistävän konsertti-
kokonaisuuden.

Kopatchinskaja on ahkera kamari-
muusikko ja esiintyy säännöllisesti mm. 
Sol Gabettan, Markus Hinterhäuserin 
ja Polina Leschenkon sekä omien per-
heenjäsentensä kanssa. Kopatchinskaja 
on kokeellisen quartet-lab -jousikvar-
tetin perustajajäsen yhdessä Pekka 
Kuusiston, Lilli Maijalan ja Pieter 
Wispelweyn kanssa. Kvartetti kier-
si tänä syksynä arvostettuja konsert-
titaloja Lontoon Wigmore Hall’sta 
Wienin Konzerthausiin ja Amsterdamin 
Concertgebouw’hun.

Patricia Kopatchinskaja levyttää yk-
sinoikeudella Naïve Classique -levymer-
kille. Hänen viimeisimpiä taltiointejaan 
ovat Prokofjevin ja Stravinskyn kon-
sertot Lontoon filharmonikkojen kans-
sa sekä Ligetin, Bartokin ja Eötvösin 

konserttojen levytykset Hessenin ra-
dion sinfoniaorkesterin ja Ensemble 
Modernin kanssa. 

Useasti palkittu Patricia Kopatc-
hinskaja valittiin Britanniassa Royal 
Philharmonic Societyn vuoden instru-
mentalistiksi 2013. Terre des Hommes 
-järjestön hyväntahdon lähettiläänä hän 
tukee moldovalaisia lapsia auttavia pro-
jekteja.

Patricia Kopatchinskaja soitin on 
Giovanni Francesco Pressenda vuodel-
ta 1834. 
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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.


