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10.3.
TORSTAISARJA 7      
Musiikkitalo klo 19.00 

Sir András Schiff, kapellimestari ja pianosolisti 

Joseph Haydn: Pianokonsertto D-duuri  20 min
I Vivace 
II Un poco adagio 
III Rondo all’Ungarese (Allegro assai)

W. A. Mozart: Sinfonia nro 38 ”Prahalainen” K 504  25 min
I Adagio – Allegro 
II Andante 
III Finaali (Presto)

VÄLIAIKA 20 min

Joseph Haydn: Sinfonia nro 80 d-molli 20 min
I Allegro spiritoso 
II Adagio 
III Menuetti – Trio 
IV Finaali (Presto)

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

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.25. 
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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1700-luvun jälkipuolisko oli länsimai-
sen kulttuurin hurjimpien kehitysloik-
kien aikaa. Maailmankartta laajeni ja 
tarkentui, ja monet tekniset keksinnöt 
ja tieteen edistysaskeleet sekä eten-
kin valistusfilosofian uudet aatteet 
muuttivat länsimaista maailmankuvaa. 
Tämä avartuminen ulottui luonnollises-
ti myös taiteisiin, ja eri taiteenlajit ko-
kivat voimakasta kehitystä barokkisen, 
lievän stagnaation jälkeen. Musiikissa 
selvin muutos oli eri sävellysmuotojen 
itsenäistyminen ja kehittyminen koh-
ti alati mielikuvituksellisempia ulottu-
vuuksia.

Kirjoitettu historia on sikäli armo-
ton, että se kertoo yksistä ja vaikenee 
toisista. Vaikka huiput erottuvat joka 
alalla, ilman kunnollista ja riittävän ti-
heää ruokamultaa kauneinkaan kukka 
ei yllä kovin kummoisiin korkeuksiin. 
Jokaista Haydnia kohden on useita von 
Dittersdorfeja, ja jokaista Mozartia nos-
taa monta Vanhalia. Emme vain enää 
tunne näiden jälkimmäisten työtä ja 
merkitystä, koska katse kohdistuu nii-
hin puihin, jotka kasvavat muuta met-
sää korkeammiksi.

Yhtä kaikki, säveltäjien vuorovaiku-
tus on musiikin kehitykselle äärimmäi-
sen tärkeää. ”Hyvät säveltäjät lainaavat 
ja parhaat varastavat”, totesi aikanaan 
Igor Stravinsky, ja näinhän se on, joskin 
harvat säveltäjät hirveästi hermostuvat 
moisista musiikillisista omaisuusrikko-
muksista – pikemminkin on imartele-
vaa, jos saa tyylillisiä seuraajia.

KUN PALVELIJA JA POLVIHOUSUNERO 
KOHTASIVAT

Joseph Haydnin ja Wolfgang 
Amadeus Mozartin vuorovaikutussuh-
de on musiikinhistorian kiinnostavim-
pia. Silti siitä tiedetään kovin vähän to-
dellisia faktoja, sillä ajan tavan mukaan 
siitä ei ole kovinkaan paljon evidenssiä. 
Säveltäjien keskinäinen kunnioitus oli 
liki ylitsevuotavaa, tämä toki käy ilmi 
monista kirjoitetuista kommenteista, 
mutta kuinka usein he todella tapasi-
vat; sitä emme tiedä.

Säveltäjien ikäero oli vajaa 24 
vuotta, Haydn syntyi maaliskuus-
sa  1732 ja Mozart tammikuussa 1756. 
Vaatimattomasta taustastaan kä-
sin Haydn oli jo raivannut tiensä hy-
vään asemaan musiikkielämässä sii-
nä vaiheessa kun pikku-Wolfi kierteli 
Eurooppaa isänsä ja sisarensa kans-
sa musiikillisena sirkusmarakattina. 
Ehkäpä Haydn oli kuullut tästä super-
lahjakkuudesta Esterházyn palatsin syr-
jäisyydessään, mutta tuskin hän uhrasi 
kovin monta ajatusta asialle.

Haydnilla oli nimittäin sangen kel-
volliset oltavat marsalkka Miklós József 
(Nikolaus) Esterházyn hovimuusikko-
na. Tuo lisänimellä ”Suuri” muistettu 
aatelismies loi ympärilleen poliittista 
ja taloudellista menestystä (jonka hä-
nen pojanpoikansa Nikolaus II törsä-
si niin suuriruhtinaallisesti, että per-
he maineen ja palatseineen asetettiin 
1800-luvun alkupuolella käytännös-
sä konkurssiin), ja mikä tärkeintä, an-
toi Haydnille vapaat kädet luoda tai-
dettaan. Harvassa ovat tämän päivän 
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Esterházyt! Pohatat sijoittavat mie-
luummin palatseihin Rivieralla ja jalka-
palloseuroihin, vaikka taide on ainoa, 
mitä ihmisistä lopulta jää jäljelle. Kaikki 
muu kehittyy tai kaatuu, mutta taide-
teokset ovat ja pysyvät.

Barokin aikana vakiintui useita erilai-
sia sävellysmuotoja, joista meidän päi-
viimme on säilynyt elinvoimaisimpana 
konsertto. Teostyyppeihin kuuluivat 
myös ns. ranskalainen ja italialainen or-
kesterialkusoitto, jotka muistuttivat 
konserttoa kokonaisrakenteeltaan (kol-
me osaa), mutta niissä ei ollut solistia. 
Italialaisesta alkusoitosta (jonka osat 
olivat yleensä nopea-hidas-nopea) ke-
hittyi 1700-luvun alkupuolella sinfonian 
esiaste. Kehittäjiä oli muitakin, mutta 
kun nuori Joseph Haydn pääsi kiinni sin-
fonioihin, tälle sävellysmuodolle tapah-
tui järisyttävä uudistus. 36 vuoden ai-
kana Haydn uudisti sinfonian muodon 
ja sisällön niin perinpohjaisesti (orkes-
terin kokoonpano kehittyi siinä sivus-
sa), että siitä tuli ilman muuta wieni-
läis-klassismin ja romantiikan musiikin 
arvostetuin sävellysmuoto, jonka ase-
ma kantoi Sibeliuksen, Shostakovitshin 
ja muiden sinfonikkojen myötä pitkäl-
le 1900-luvulle. Saman tempun Haydn 
teki jousikvartetolle.

Taiteellisen vapauden vastapainona 
Haydn oli myös koko lailla eristyksis-
sä Unkarissa, sillä hänellä ei ollut syy-
tä eikä oikein lupaakaan matkustella 
minne tahtoi. Marsalkka Esterházylla 
oli palatsi myös Itävallan puolella 
Eisenstadtissa, ja sinne hän siirsi yleen-
sä talveksi koko hovinsa muusikkoineen 
ja muine palvelijoineen – muusikot oli-
vat ilman muuta myös palvelijoita, joil-
la oli tarkat TES:it. Esimerkiksi Haydnin 

sopimuksessa edellytettiin puhtaiden 
valkoisten säärisukkien käyttöä (ter-
veisiä Lenita Airistolle!) eikä aterioi-
da saanut sormilla, vaan oli käytettävä 
haarukkaa ja veistä. Eisenstadtista on 
Wieniin vain nelisenkymmentä kilo-
metriä, ja tällöin Haydn saattoi nous-
ta välillä myös parivaljakon kyytiin 
käydäkseen Wienissä kuulemassa kon-
sertteja sekä tapaamassa kustantajia ja 
vieraillakseen soitinverstaissa.

1780-luvun alkupuolella oli käynyt il-
meiseksi, ettei W.A. Mozart ollut jäänyt 
polvihousuneroksi, vaan hänestä oli kas-
vanut merkittävä säveltäjä – vaikka pi-
tuuskasvu olikin pysähtynyt 162 sentin 
kohdalla. Wienissä käydessään Haydn 
oli tutustunut Mozartin musiikkiin, ja 
mahdollisesti myös jo kolmeakymppiä 
lähestyvään säveltäjään itseensäkin. 
Tässä vaiheessa Mozart oli jo säveltänyt 
reilusti neljättäkymmentä sinfoniaa, 
mutta niitä ei tosiasiassa esitetä enää 
kovin usein, Haydnin vaikutus on niis-
sä vähäisempi. Yhteensattumaa vai ei: 
ensimmäisten dokumentoitujen tapaa-
misten jälkeen Mozartin sinfonioiden 
rakenne lujittui ja hän alkoi suhtautua 
tähän sävellysmuotoon vakavammin. 
Sisältökin muuttui itsenäisemmäksi, ja 
säveltäjän myöhäisvuosien merkkite-
oksia ovatkin oopperoiden ja klarinetti-
konserton lisäksi sinfoniat numero 38-
41, siis Mozartin viimeiset.

Ja ilman muuta vaikutus toimi myös 
toisinpäin. 1780-luvun alkupuolella 
Mozart lähestyi juuri luovaa huippuaan 
pianokonserttojen säveltämisessä, sillä 
hän oli kirjoittanut niitä jo lähes pari-
kymmentä. Samoin Haydn epäilemät-
tä tunsi Mozartin 1775 pikavauhtia sä-
veltämät viisi viulukonserttoa. Haydnia 
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itseään konserttomuoto ei ollut kieh-
tonut samalla tavalla. Hänellä ei ol-
lut Esterházassa ympärillään saman-
laisia virtuooseja kuin oli Mozartilla 
Salzburgissa ja satunnaisilla Wienin-
vierailuilla, ja kukaties hän ei itse ollut 
samanlainen pianovirtuoosi kuin nuori 
Wolfgang. Mozart oli nimittäin keskit-
tynyt konsertoissaan juuri viuluun ja 
pianoon, eli instrumentteihin, joita hän 
itse soitti suvereenisti. Haydn taas oli 
ennen muuta viulisti.

Haydnin konsertot eri soittimille vai-
kuttavat syntyneen sattumanvarai-
semmin ja niissä on harvoin samaa 
syvällisyyttä kuin Mozartilla. Niiden te-
rävimpään kärkeen kuuluvat D-duuri-
sellokonsertto ja pianokonsertto nro 
11 (joka on siis tämän konsertin ohjel-
massa) valmistuivat 1780-luvun alus-
sa, jolloin Haydn oli jo varmasti hyvin 
perillä Mozartin työstä konserttomuo-
don parissa. Lienevätkö sävelniekat 
tuolloin vielä todella tavanneet, sitä en 
osaa sanoa. Ainakin Mozart tunsi hyvin 
Haydnin nuoremman veljen Michaelin 
– myös merkittävä säveltäjä ja suuren-
moisen sielunmessun tekijä – joka toi-
mi Salzburgissa.

Varmistettuja tapaamisia oli nimit-
täin yllättävän vähän. Todennäköisesti 
Mozart ja Haydn tapasivat ainakin 
Wienin Säveltaiteilijaseuran soittajaisis-
sa joulun 1783 alla. Varma on sitä vas-
toin vuoden 1784 soittotuokio: yli 40 
vuotta myöhemmin julkaistuissa muis-
telmissaan irlantilainen tenori Michael 
Kelly kertoo musisoinnista, jossa jou-
sikvartetissa Haydn soitti ensiviulua ja 
Mozart alttoa. Kakkosviulussa oli juu-
ri aiemmin mainittu Karl Ditters von 
Dittersdorf ja sellossa tuottelias böö-

miläinen sinfonikko Jan Vanhal.
Todennäköisesti useimmat muut-

kin tapaamiset liittyivät kvartettisoit-
toon, sillä Mozart omisti jousikvartet-
tonsa nro 14–19 (eli ”Haydn-kvartetot”) 
Haydnille, ja nämä teokset syntyivät 
juuri vuosina 1782-85. Kun Haydnin 
pesti Esterházassa päättyi vuonna 
1790, hän alkoi tehdä menestyksekkäi-
tä matkojaan Lontoohon, ja kun ne oli-
vat ohi, Mozart makasi jo haudassa.

Haydnin D-duuri-pianokonsertossa 
(Hob. XVIII:11) kuuluu vielä myöhäinen 
rokokoo. Ensinnäkin orkesteri on san-
gen pieni (Esterházassa ei myöskään 
ollut saatavilla kaikkien instrumenttien 
taitajia) eikä soolosoitinta ole varsinai-
sesti nimetty pianoksi. Alkuperäistä 
partituuria teoksesta ei ole säilynyt, 
mutta vuoden 1800 tienoilla koottuun 
nuottiin soolosoittimeksi ehdotetaan 
cembaloa tai fortepianoa. Nykyisen 
kaltainen konserttiflyygeli oli vielä ke-
hittämättä. Galantin ulkomuodon vas-
tapainoksi D-duurikonsertto on sisäl-
löltään täysveristä Haydnia. Avausosan 
(Vivace) etenee pirteässä hengessä eikä 
Un poco Adagiostakaan saa kovin hidas-
ta vaikutelmaa. Vikkelässä finaalissa 
Rondo all’ Ungarese solistilla on oiva ti-
laisuus osoittaa sorminäppäryyttään.

Oopperan Figaron häät esitys Pra-
hassa vuonna 1786 oli jymymenestys, 
ja niin Mozartilta tilattiin sinne uusi 
ooppera, joka oli oleva Don Giovanni. 
Wienissä vastatuuleen joutunut sävel-
täjä lypsi kaiken irti prahalaisten suo-
siosta, ja kirjoitti yllättäen ja pyytä-
mättä joulukuussa -86 myös sinfonian 
D-duuri (K504), joka tunnetaan ny-
kyään Prahalaisena, koska se kantaesi-
tettiin siellä alkuvuodesta 1787. Edellä 
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mainittujen oopperoiden vaikutus sin-
foniaan on melko ilmeinen.

Prahalaisessa huomio kiinnittyy epä-
tavalliseen kolmiosaiseen muotoon. 
Sinfonia alkaa johdantomaisella ada-
giolla, mutta ensimmäinen osa on va-
loisa, jopa räiskähtelevä. Andante puo-
lestaan on tavanomaista hidasta osaa 
laajempi ja painokkaampi. Normaalin 
kepeän menuetin asemesta sinfonia 
syöksähtää Prestoon, josta puuttuu tyy-
pillinen finaalien pontevuus.

Haydnin sinfonia nro 80 d-molli val-
mistui vuosien 1783 ja -84 tietämis-
sä. Varmuutta ei ole, ja alkuperäinen 
käsikirjoituskin lienee iäksi kadonnut. 
Se tiedetään, että Haydn tarjosi sitä 
ja kahta muuta sinfoniaansa pariisilai-
selle Haderman-kustantamolle, joka ei 
osannut ennakoida Haydnin tulevaa 
supersuosiota ja torjui ne. Lontoolaisen 
kustantajan William Forsterin hoksnok-
ka oli terävämpi, ja nuotit painettiin 
Lontoossa vuonna 1784.

Allegro spiritoso alkaa painavana 
marssina, jossa on siellä-täällä valonpil-
kahduksia muutoin tummasävyisessä 
harmoniassa. Seuraa autereinen ja hy-
väntuulinen Adagio sekä molliin palaa-
va Menuetto e trio. Reippaana kiitävä fi-
naali (Presto) soi jälleen duurissa.

Konsertin päättävässä pianokonser-
tossa nro 20 d-molli Mozart astuu lo-
pullisesti ulos barokin kaavamaisem-
masta virtuositeetista. Tärkeintä on 
nyt teoksen sisäinen yhtenäisyys ja sä-
velaiheiden sinfoninen kehittely. Eipä 
ihme, että se on yksi Mozartin suosi-
tuimmista teoksista, mihin ei voi olla 
vaikuttamatta toisen osan romantiikan 
kautta ennakoiva, kaunis melodisuus 
– 50 vuotta ennen varsinaista musii-

kin romantiikkaa. Tuskin on sattumaa 
sekään, että teos on Mozartin konser-
toista ensimmäinen, jonka pääsävellaji 
on molli. Keskiosan runollisuutta kehys-
tää ääriosien loistokkuus ja liekehtivä 
taiturillisuus. Voimme vain kuvitella, 
kuinka Mozart itse tulevaa nautintoa 
mielessään hersytteli, kun hän istah-
ti kantaesityksessä helmikuussa 1785 
Wienissä fortepianon ääreen.

Osmo Tapio Räihälä

SIR ANDRÁS SCHIFF

Sir András Schiff syntyi Budapestissä 
ja aloitti pianotunnit viisivuotiaana 
Elisabeth Vadászin johdolla. Hän jatkoi 
musiikkiopintojaan Ferenc Liszt -akate-
miassa opettajinaan Pál Kadosa, György 
Kurtág ja Ferenc Rados sekä Lontoossa 
George Malcolmin kanssa. 

Soolokonsertit ja erikoissarjat, kuten 
Bachin, Haydnin, Mozartin, Beethovenin, 
Schubertin, Chopinin, Schumannin ja 
Bartókin tärkeimmät pianoteokset ovat 
merkittävä osa Schiffin ohjelmistoa. 
Vuodesta 2004 alkaen hän on esittänyt 
Beethovenin 32 pianosonaattia 20 kau-
pungissa. 

András Schiff on työskennellyt mer-
kittävien orkesterien ja kapellimestarien 
kanssa ympäri maailmaa. Nykyään hän 
esiintyy usein myös itse kapellimestari-
na. Vuonna 1999 Schiff perusti oman ka-
mariorkesterin, Cappella Andrea Barcan, 
jonka jäsenet ovat kansainvälisesti tun-
nettuja solisteja ja kamarimuusikkoja. 
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Schiff tekee lisäksi säännöllistä yhteis-
työtä Lontoon Philharmonia-orkesterin 
ja Euroopan kamariorkesterin kanssa. 

Schiff on aina nauttinut kamarimu-
siikin soittamisesta ja vuosina 1989–
1998 hän toimi lähellä Salzburgia 
järjestettävän, kansainvälisesti arvos-
tetun Musiktage Mondsee -kama-
rimusiikkifestivaalin taiteellisena jo-
hta jana. Vuonna 1995 hän perusti 
yhdessä Heinz Holligerin kanssa Ittinger 
Pfingstkonzerte  -konserttisarjan  Sveit  -
 sissä. Vuonna 1998 Schiff aloitti 
”Hommage to Palladio” -sarjan Teatro 
Olimpicossa Vicenzassa. 

Schiffin viimeisin levytys on 
Schubertin musiikkia sisältävä levy, 
josta hän sai jo toistamiseen kan-
sainvälisen Classical Music -palkin-
non. Samainen palkinto myönnettiin 
myös hänen Schumann-levytykselleen 
”Geistervariationen” 2012.

Schiff on voittanut lukuisia kansainvä-
lisiä palkintoja, kuten kultaisen Mozart-
mitalin ja Schumann-palkinnon. 2012 
hänet nimitettiin Wienin Konzerthausin 
kunniajäseneksi. Schiff on saanut kun-
niajäsenyyden myös Bonnin Beethoven-
taloon tunnustuksena Beethovenin 
pianosonaattien tulkinnoistaan. Vuonna 
2013 hän sai Royal Philharmonic -yh-
distyksen kultaisen mitalin ja seuraa-
vana vuonna hänet nimitettiin Leedsin 
yliopiston kunniatohtoriksi. Kesäkuussa 
2014 Englannin kuningatar myönsi 
András Schiffille ritarinarvon hänen mu-
siikillisista ansioistaan.

Keväällä 2011 András Schiff vastusti 
julkisesti Unkarin poliittista kehitystä ja 
ilmoitti, ettei aio enää esiintyä synnyin-
maassaan.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloit-
ti kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit 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 mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon. 
Kaudella 2015–2016 orkesteri kan-
taesittää kuusi Yleisradion tilaamaa 
teosta. Lisäksi ohjelmassa on mm. 
Beethovenin ja Prokofjevin pianokon-
serttoja, Šchumannin ja Brahmsin sin-
fonioita sekä Mendelssohnin oratorio 
Elias. Vieraaksi saapuvat mm. pianistit 
Murray Perahia, Nelson Freire ja András 
Schiff, kapellimestarit David Zinman, 
Tugan Sohijev ja Mandfred Honeck 
sekä sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Anne Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-

RADION 
SINFONIAORKESTERI 
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bergin, Saariahon, Sallisen, Kai pai sen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyk-
sen. Orkesterin levytyksiä on palkittu 
mm. BBC Music Magazine -, Académie 
Charles Cros’n ja MIDEM Classical 
Award -palkinnoilla. Ligetin viulukon-
serton ja orkesteriteoksia sisältävä levy 
oli Gramophone-lehden Editor´s Choice 
helmikuussa 2014. 

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa. Kau-
della 2015–2016 orkesteri esiintyy 
Hannu Linnun johdolla Japanissa sekä 
Itävallassa. 

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 lähetyksi-
nä Yle Teemalla.


