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11.11.     
PERJANTAISARJA 5
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Michelle DeYoung, mezzosopraano
Musiikkitalon Kuoron naislaulajat, valm. Tapani Länsiö 
Cantores Minores, valm. Hannu Norjanen

Gustav Mahler: Sinfonia nro 3 d-molli altolle,  99 min 
naiskuorolle, poikakuorolle ja orkesterille

I Kräftig, entschieden
II Tempo di Minuetto (Sehr mässig)
III  Comodo (Scherzando, Ohne Hast)  
 Touko Lundell, postitorvi
IV  Sehr langsam – Misterioso (altto, orkesteri)
V  Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 
VI  Langsam – Ruhevoll – Empfunden.

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Myöhäisillan kamarimusiikki 10 vuotta

Christoffer Sundqvist, klarinetti
Emma Vähälä, viulu
Reeta Maalismaa, viulu
Olli Kilpiö, alttoviulu
Mikko Ivars, sello
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Johannes Brahms: Klarinettikvintetto h-molli op.115 36 min

I Allegro 
II Adagio 
III Andantino 
IV Con moto

Konsertissa soittaa viisi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijaa,  
jotka on valittu opiskelemaan Musiikkitalon orkesteriakatemiaan:  
Kaia Voitka, I viulu, Olivia Holladay, II viulu, Valerie Albrecht, alttoviulu,  
Anna Westerlund, sello, Pauli Pappinen, kontrabasso. Musiikkitalon 
Orkesteriakatemia on Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin 
ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyömalli, jonka tavoitteena on 
yhä korkeatasoisempi, työ-elämälähtöisempi ja kansainvälisempi koulutus. 
Tulevaisuuden orkesterisoittajat, kapellimestarit ja säveltäjät osallistuvat 
orkestereiden toimintaan ammatti-muusikoiden ohjauksessa. Orkesteriakatemian 
toiminta käynnistyi syksyllä 2015. 

Twiittaa konserttitunnelmistasi #ylersokonsertti, #ylersolintu ja #ylersomahler.

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 20.50.  
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy n. 21.45.  
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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LINTUPERSPEKTIIVI

Kolmas sinfonia on yksi niistä Mahlerin 
sinfonioista, jotka ovat saaneet inspi-
raationsa kansanrunokokoelmasta Des 
Knaben Wunderhorn. Kokoelman runoi-
hin kirjoittamiaan lauluja Mahler myös 
siteerasi sinfoniassa. Miksi Wunderhorn-
runojen maailma oli Mahlerille niin tär-
keä, ja mitä hän siitä sai? 

Mahler oli vastakohtien ihminen: sy-
vällisyys ja lapsellisuus käyvät hänen 
musiikissaan jatkuvaa vuoropuhelua. 
Osin se varmasti johtui hänen perhe-
taustastaan. Hänen isänsä oli karski 
böömiläinen panimoyrittäjä ja äiti köy-
hä maalaistyttö, joka oli naitettu täl-
le möllille vastoin tahtoaan. Mahlerilla 
oli 13 siskoa ja veljeä, joista puolet 
kuoli Mahlerin ollessa lapsi. Tästä joh-
tui Mahlerin loputon ja sairaalloinen 
kiinnostus kuolemaa ja hautajaisia 
kohtaan. Osa aikuiseksi eläneistä si-
saruksista joutui myöhemmin mie-
lisairaalaan. Kummallisin veli taisi olla 
Louis, joka muutti leipuriksi Chicagoon 
ja katosi sitten jäljettömiin.

Isä pahoinpiteli äitiä säännöllises-
ti. Mahler muisteli Sigmund Freudille 
1900-luvun alussa, kuinka hän kerran 
pakeni kotoa saadessaan tarpeekseen 
eräästä vanhempiensa väkivaltaisesta 

”MAHLERIN KOLMAS 
SINFONIA ON VALTAVA 
MATKA”

välienselvittelystä ja kuinka siellä ka-
dulla sitten posetiivari soitti O du lieber 
Augustin -laulua. Mahlerin viehtymys 
yksinkertaiseen musiikkiin, marsseihin, 
kansanlauluihin ja -tansseihin juontaa 
juurensa sekä hänen persoonallisuu-
destaan että lapsuuden neurooseista.  
Wunderhorn-kokoelma tarjosi hänelle 
tavan tuottaa sadunomaista musiikkia, 
jossa käki kukkuu ja postitorvi soi. Hän 
aisti kansanrunoissa maailman, josta 
koki itsekin olevansa kotoisin, ja joka 
vastasi hänen lapsellista ja taikauskois-
ta mieltään. 

Toki kansanrunous oli myös ajan 
muoti-ilmiö. Se nähtiin 1800-luvul-
la kaikissa Euroopan maissa Suomea 
myöten. Lisäksi 1800-luvun lopulla 
konservatorioissa oli tapana kannus-
taa opintojen alussa olevia oppilaita 
säveltämään ensin nimenomaan laulu-
ja : niiden kautta opettajat johdattivat 
oppilaitaan musiikillisten pienoismuo-
tojen ja tekstin hallintaan. Esimerkiksi 
Schönberg, Berg ja Zemlinsky sävelsi-
vät kymmenittäin lauluja ennen siirty-
mistään laajempien muotojen pariin.

Mahlerin ammatillinen maailma oli 
ristiriitainen. Toisaalta hän janosi olla 
osa suurta sinfonista traditiota mutta 
samanaikaisesti koki välttämättömäk-
si loukata tuota samaa traditiota.  Yksi 
suurimpia loukkauksia liittyy muotoon: 
säveltää nyt kuusiosainen sinfonia, jon-
ka kesto on puolitoista tuntia, ja jon-
ka pelkkä ensimmäinen osakin kestää 
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30 minuuttia! Mahlerin itsensäkin tie-
detään kauhistuneen, kun hän tajusi, 
millainen mammutti kolmannesta sin-
foniasta oli tulossa. 

Mahlerin tuotannossa kansanlaulut 
eivät ole mitenkään pääasiallinen ele-
mentti. Japanilainen kirjailija Haruki 
Murakami julkaisee myöhemmin täs-
sä kuussa kapellimestari Seiji Ozawan 
kanssa keskustelukirjan, jossa hän to-
teaa: ”Mahlerin musiikki on täynnä 
erilaisia elementtejä jotka kaikki ovat 
yhtä tärkeitä ja joita käytetään paitsi 
ilman mitään loogista yhteyttä, myös 
toisiaan vastaan: perinteistä saksalais-
ta musiikkia, juutalaista musiikkia, fin-
de-sièclen mädännäisyyttä, böömiläisiä 
kansanlauluja, musiikillisia karikatyyre-
jä, koomisia alakulttuurin elementtejä, 
vakavaa filosofista pohdintaa, kristillis-
tä ajattelua, aasialaista maailmankat-
somusta – kaikki heitettynä yhteen 
umpimähkäisesti siten, että minkään 
elementin ei voi sanoa olevan keskipis-
teessä”.

Johdit aiemmin tänä syksynä peräk-
käisillä viikoilla Haydnin Vuodenajat ja 
Beethovenin Pastoraalisinfonian, ja nii-
den yhteydessä puhuimme luonnon ja 
musiikin suhteen muuttumisesta. Onko 
Mahlerin kolmas sinfonia jatkoa samalle 
tematiikalle?

Mahlerin luontosuhde muistuttaa toki 
Beethovenia siinä mielessä, että hä-
nenkään musiikissaan ei kuvailla luon-
toa, vaan sen ihmisessä aiheuttamia 
tunteita. Mahlerin kuvailemasta luon-
nosta jokainen löytää helposti oman 
pimeän minänsä heijastuksia. Sama 
tendenssi näkyi myös esimerkiksi 

1800-luvun jälkipuoliskon runoudessa. 
Kolmannen sinfonian ensimmäisessä 
osassa on läsnä kauhu, jota ihminen 
voi kokea luonnossa: hän näkee siinä 
peilikuvana itsensä ja omat pelkonsa.

Alitajunnasta lienee kysymys. Haruki 
Murakami kirjoittaa myös: ”Kun kuun-
telen Mahlerin musiikkia, ajattelen, 
että psyyken syvällä olevat kerrostu-
mat näyttelevät siinä tärkeää roolia. 
Ehkä siinä on jotakin freudilaista. Siinä 
missä Bach, Beethoven ja Brahms liik-
kuvat saksalaisen käsitteellisen filo-
sofian järkevässä maailmassa, Mahler 
tuntuu tarkoituksellisesti syöksyvän 
mielen maanalaisille alueille. Aivan 
kuin unessa, jossa monet toisilleen 
vastakohtaiset elementit kieltäytyvät 
muodostamasta kokonaisuutta mutta 
ovat silti erottamattomia”.

Mahlerin kolmas sinfonia on samal-
la kuitenkin myös uskonnollinen sä-
vellys: se on looginen matka animis-
tis-panteistisesta maailmasta ihmisen 
ja uskonnon välisen suhteen ytimeen. 
Beethoven on rajapyykki lähes kaikes-
sa, myös musiikin suhteessa uskon-
toon: Beethovenia ennen uskonnolli-
nen musiikki oli messuihin ja erilaisiin 
tilanteisiin sävellettyä funktionaalista 
musiikkia, ja vasta hänen käsissään 
musiikki alkoi heijastella säveltäjän 
omia uskonnollisia ajatuksia ja koke-
muksia. Mahlerin maailma on tässä 
suhteessa jopa vielä subjektiivisempi 
kuin Beethovenin.  

Kolmas sinfonia on todellakin puolitois-
tatuntinen järkäle. Millaisia maamerk-
kejä kuuntelijan kannattaisi matkan var-
rella tarkkailla?
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Sinfonian ensimmäistä osaa on helppo 
seurata. Se muodostuu kahdesta vuo-
rottelevasta elementistä, joista Mahler 
ensin suunnitteli ensin kahta erillistä 
osaa. Myöhemmin hänestä alkoi tun-
tua, että nämä toisilleen vastakkaiset 
materiaalit kuuluvat sittenkin yhteen. 
Staattiset ”Pan herää”-osiot ympäröivät 
kahta pääjaksoksi luokiteltavaa mars-
sia. Kolmas marssi-esiintymä muodos-
taa osan lopukkeen. Nämä jaksot on 
surutta liimattu jonomaisesti peräk-
käin, mutta tästä patsastelun ja tont-
tuparaatin dikotomiasta muodostuu 
kuitenkin vaikutelma koherentista sin-
fonisesta muodosta.

Ensimmäisen osan pääteema muis-
tuttaa hämmästyttävästi Brahmsin 
ensimmäisen sinfonian finaalin tee-
maa, joka puolestaan on viittaus 
Beethovenin yhdeksännen sinfonian 
loppuhymniin. Myös kolmannen sinfo-
nian toisessa osassa kuuluu Mahlerin 
Brahms-ihailu: sen luonne ja rakenne 
ovat kuin lainatut Brahmsin toisen sin-
fonian 3. osasta, Allegretto graziosos-
ta. Kyseessä on eräänlainen menuetti, 
ländler kaksine väliosineen, jotka toimi-
vat samassa pulssissa mutta eri tahtila-
jissa, niin että välillä syntyy vaikutelma 
nopeammasta temposta. 

Ilmeisesti Mahler jollakin monimut-
kaisella tavalla ihaili Brahmsia, vaik-
ka hän ei kapellimestarina tämän sin-
fonioita kovin paljon johtanutkaan. 
Brahmsin vielä eläessä Mahler viet-
ti kesiään samoilla seuduilla, ja hä-
nellä oli silloin tällöin tapana pyöräillä 
tapaamaan Brahmsia. Näitä tapaami-
sia Mahler luonnehti sanomalla: ”Von 
Zeit zu Zeit seh´ich den Alten gern”. 
Sattumoisin tämä lause on Goethen 

Faustista, kohdasta jossa Faust kertoo 
tapaavansa Mefistofelesta silloin tällöin 
ihan mielellään…

Kolmannessa osassa Mahler sitee-
raa Wunderhorn-lauluaan ”Ablösung 
im Sommer. Laulussa käki tekee kuo-
lemaa, mutta hetken yleisen huolestu-
misen jälkeen todetaan, että satakieli 
voi kyllä sitten ottaa lauluhommat hoi-
taakseen.  Osassa on lyhyitä lainauksia 
myös toisesta laulusta, Lob des hohen 
Verstandes, jossa käki ja satakieli järjes-
tävät laulukilpailun ja pyytävät kriitikok-
si aasin koska tällä on niin suuret kor-
vat. Aasille satakielen laulu on aivan liian 
monimutkaista, ja siksi se julistaakin 
käen voittajaksi. Tälle osalle Mahler siis 
ensin suunnitteli otsikkoa ”Mitä metsän 
eläimet minulle kertovat”. Siinä hän luo 
satumaisen metsämaiseman, jossa joku 
eläin näköjään osaa soittaa postitorvea-
kin. Lavan ulkopuolella soiva postitorvi 
synnyttää vaikutelman tilasta, suuresta 
metsästä jota vuoret ympäröivät.

Aivan kolmannen osan lopussa on kohta, 
jossa katse kääntyy luonnosta ihmiseen. 
Lumottu metsä hukkuu dramaattiseen 
ilmoitukseen, joka muistuttaa kovasti  
Mahlerin Ylösnousemussinfonian sitä 
kohtaa jossa tuomiopäivän pasuunat 
herättävät kuolleet. 

Viimeiset kolme osaa pitää säveltäjän 
toiveen mukaan esittää ilman taukoa. 
Neljännen osan tekstinä on Friedrich 
Nietzschen runo O Mensch joka on pe-
räisin ”Also sprach Zarathustran” toi-
sesta tanssilaulusta. Siinä Zarathustra 
ja Elämä istuskelevat keskustelemssa 
niityn laidalla ja Elämä syyttää filoso-
fia siitä, että tämä aikoo keskiyön kel-
lojen soidessa jättää hänet. Zarathustra 
rauhoittaa Elämän kuiskaamalla tämän 
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korvaan jotakin salaperäistä, johon 
Elämä ihastuneena toteaa: ”Tiedätkö 
sinä sen, oi Zarathustra? Sitä ei tiedä 
kukaan…”. Kuten Nietzschellä niin vali-
tettavan usein, tilanne jää hieman epä-
selväksi mutta ilmeisesti tämä runo on 
se, jonka Zarathustra kuiskasi Elämän 
korvaan. Osa on yön tuskan ja elämä-
nilon hiljainen taistelu, jonka ilo voittaa. 
Yötä Mahler kuvaa samoilla soinnuilla, 
joilla koko sinfonia alkaa. 

Loogisena jatkona on sinfonian vii-
des osa, Wunderhorn-laulu ”Es sungen 
drei Engeln ein süssen Gesang” enke-
leineen ja sen sisältämä pelastuksen 
sanoma. Rukoilemalla ja rakastamal-
la Jumalaa jopa Pietari pääsee taivaa-
seen. Poikakuoro esiintyy ensin kelloi-
na mutta Pyhän Pietarin pelastuksen 
varmistuessa yhtyy iloissaan mukaan 
naiskuoron tekstiin.

Kuudennen osan, finaali-adagion 
aihe on agape, Jumalan ihmistä koh-
taan osoittama rakkaus. Mahlerin alun 
perin suunnittelema seitsemäs osa Das 
himmlische Leben olisi ollut looginen 
päätös viimeisten osien muodostamal-
le kehityskululle, mutta tuo osa jäi on-
neksi lopulta pois ja päätyi myöhemmin 
4. Sinfonian finaaliksi. Niinpä hän sitten 
joutui säveltämään tuohon Adagioon 
uuden lopun ja tuli samalla luoneeksi 
sinfonisessa katsannossa hyvin poikke-
uksellisen päätösosan. Hetken, jolloin 
Adagion olisi alunperin pitänyt loppua, 
havaitsee edelleen selvästi. Tuosta hau-
raasta hetkestä Mahler sitten kasvattaa 
yhden tuotantonsa vaikuttavimmista 
loppuhuipennuksista. 

 
haastattelu Lotta Emanuelsson

Idea myöhäisillan kamarimusiikista syn-
tyi junamatkalla jossakin Japanissa 
vuonna 2005, kun silloisen ylikapelli-
mestarin Sakari Oramon kanssa poh-
dimme konserttien dynamiikkaa.  
Syksyllä 2006 ryhdyttiin tuumasta toi-
meen: sinfoniakonserttien päätteeksi 
alettiin perjantaisin tarjoilla kamarimu-
siikkia niille, joilla vielä riittää nälkää 
kuunnella.   

Kaikkein ensimmäinen myöhäisillan 
teos syksyllä 2006 oli tänään kuulta-
va Brahmsin klarinettikvintetto, monien 
mielestä yksi Himalajan huippu missä 
genressä tahansa. Kokoonpanokin oli 

KYMMENEN VUOTTA MYÖHÄISILTOJA

yhtä lukuun ottamatta sama kuin tä-
nään – alttoviulua soitti tuolloin Tommi 
Aalto.  Kuluneiden vuosien aikana myö-
häisillat ovat tarjonneet kymmeniä ka-
marimusiikin mestariteoksia barokista 
nykypäivään, soittajamme ovat näyt-
täneet taitonsa, ja yleisön runsaslukui-
suus on ollut meille suuri ilo.  Toisinaan 
myös konserttien solistit ovat esiinty-
neet sooloteoksin tai liittyneet omien 
muusikoittemme yhtyeisiin.

Tänään siis myöhäisiltojen kymmen-
vuotisjuhla. Pidättehän Brahmsista? 

 
Tuula Sarotie, intendentti
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Gustav Mahler (1860–1911) toimi 
1890-luvulla Hampurin oopperan yli-
kapellimestarina, työssä joka vei kon-
serttikausina hänen kaiken aikansa ja 
jätti vain kesät vapaiksi sävellystyölle. 
Silloin hän vetäytyi useampana vuonna 
Itävallan Salzkammergutin lumoavien 
alppimaisemien keskelle Atterseen itä-
rannalle Steinbach am Atterseen pik-
kukaupunkiin, jonka rantaniitylle hän 
keväällä 1894 rakennutti pienen sävel-
lysmajan. Siellä muutaman neliön ma-
jassa, jonka kalustuksena olivat vain 
pöytä, tuoli, kamina ja piano, syntyi 
kesinä 1895 ja 1896 suurta musiikkia, 
Mahlerin kolmas sinfonia, reilun puo-
lentoista tunnin kestossaan ei vain sä-
veltäjänsä vaan koko keskeisen sinfo-
niaohjelmiston laajin teos.

Kahden kesän työksi jättimäinen kol-
mas sinfonia on valmistunut kuin siivil-
lä, väkevän luomispurkauksen tulokse-
na. Kun Mahler hiukan ennen teoksen 
valmistumista kuvaili teosta tuolloisel-
le rakastetulleen laulajatar Anna von 
Mildenburgille, hän leijui vielä korkeal-
la luovan hurmion nosteessa:

"Kuvittele niin valtavaa teosta, että 
se todellisuudessa heijastaa koko maa-
ilmaa – ihmisestä tulee niin sanoakse-
ni pelkkä instrumentti, jota maailman-
kaikkeus soittaa... Sinfoniastani tulee 
sellainen, ettei maailma ole koskaan 
kuullut mitään vastaavaa! Siinä koko 
luonto saa äänen ja kertoo niin syvälli-
siä salaisuuksia, ettei niitä näe kuin vä-
lähdyksinä unissa. Jotkin teoksen jaksot 
tuntuvat niin ällistyttäviltä, että tuskin 
tunnistan niitä omaksi työkseni."

KOLMAS SINFONIA – GUSTAV MAHLERIN SUURI 
LUONNONVOIMIEN APOTEOOSI

Mahleria on usein pidetty korostetun 
psykologisena säveltäjänä, jonka teok-
set ovat sisäisine ristiriitoineen kuin 
Freudin tapauskertomusten musiikil-
lisia vastineita, mutta yhtä lailla hän 
ammensi innoitusta myös luonnosta. 
Hän ei kuitenkaan ajatellut luontoa 
pelkkänä kauniina maisemana tai ko-
risteellisena ympäristönä vaan jonain 
suurempana ilmiönä, perustavanlaa-
tuisena voimana, jossa on myös kau-
histuttavat ulottuvuutensa. Hän totesi 
eräälle ystävälle: "Minusta tuntuu aina 
kummalliselta, että kun ihmiset puhu-
vat luonnosta, he ajattelevat vain kuk-
kia, pieniä lintuja ja metsän tuoksua. 
Kukaan ei tunne Dionysos-jumalaa tai 
suurta Pania."

Pan-jumala ja tietoisuus paanisista 
voimista kummitteli Mahlerin ajatuksis-
sa myös kolmannen sinfonian sävellys-
työssä. Hän hahmotteli teokselle väljän 
ohjelman ja antoi sen osille otsikot. Hän 
ajatteli koko teokselle otsikkoa vaih-
toehtoisesti "Kesäpäivän unelma" tai 
"Pan" ja lopulta "Iloinen tiede" Friedrich 
Nietzschen teoksen Die fröhliche 
Wissenschaft (1882) mukaan. Osien ot-
sikkoina olisivat puolestaan olleet I "Pan 
herää – Kesä saapuu marssien", II "Mitä 
kedon kukat kertovat minulle", III "Mitä 
metsän eläimet kertovat minulle", IV 
"Mitä yö kertoo minulle", V "Mitä aa-
mun kellot kertovat minulle" ja VI "Mitä 
rakkaus kertoo minulle". Teoksen julkai-
semiseen (1898) mennessä Mahler oli 
kuitenkin pudottanut otsikot pois.

Miksi Mahler luopui otsikoista ja oh-
jelmasta? Ilmeisesti hän koki ne rajoit-
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taviksi ja liian konkreettisiksi suuren 
sinfonisen konstruktionsa yhteydessä. 
Ohjelma vaikutti silti teoksen sävel-
lystyöhön, ja sen sisäinen dramatur-
gia hahmottuu kohoamiseksi ensiosan 
luonnonvoimien heräämisestä kohti 
jatkuvasti syvempiä tietoisuuden taso-
ja. Mahler itse korosti, että päätösosan 
yhteydessä käsite "rakkaus" olisi tavan-
omaista inhimillistä rakkautta laajempi 
ja syvempi ilmiö, jumalan rakkaus ihmi-
seen, ja Anna von Mildenburgille hän 
totesi, että otsikkona olisi voinut olla 
myös "Mitä Jumala kertoo minulle".

Mahler tuli kuitenkin säveltäneek-
si sinfoniaansa enemmän merkityksiä 
kuin oli itse tietoisesti ajatellutkaan, ja 
teosta voi kuunnella myös muilla tavoil-
la. Esimerkiksi Arnold Schönberg kuu-
li sinfonian Wienin-ensiesityksen 1904 
ja Mahlerin ohjelmaa tuntematta koki 
teoksen nimenomaan yksilön henkisen 
kamppailun ilmentymänä. "Koin tais-
telun illuusioiden puolesta; koin petty-
neen ihmisen tuskan; näin pahojen ja 
hyvien voimien kamppailevan keske-
nään; näin emotionaalisesti piinatun 
ihmisen taistelevan saavuttaakseen si-
säisen harmonian. Aistin ihmisen, draa-
man, totuuden, mitä armottomimman 
totuuden", hän kirjoitti Mahlerille.

Harvoin esitetty mestariteos

Mahlerin toista, kolmatta ja neljättä sin-
foniaa kutsutaan hänen "Wunderhorn-
sinfonioikseen". Ne kytkeytyvät lau-
luihin, joita hän sävelsi 1880-luvun 
lopulta lähtien kansanrunokokoelman 
Des Knaben Wunderhorn (Pojan ihme-
torvi) teksteihin. Mahler käytti laulujen 
teemoja sinfonioissaan ja lisäksi sijoit-

ti niitä sinfonioiden vokaaliosuuksiin. 
Wunderhorn-sinfonioiden välillä onkin 
selviä yhteyksiä, joskus aivan suoria-
kin. Kolmannessa sinfoniassa oli alun 
perin seitsemän osaa, joista viimeisen, 
laulun Das himmlische Leben, Mahler 
lopulta sijoitti neljännen sinfonian pää-
tösosaksi.

Mahler tunnettiin eläessään parem-
min kapellimestarina kuin säveltäjänä, 
ja hänen sinfoniansa saivat ensiesityk-
sensä usein vasta vuosia valmistumi-
sensa jälkeen. Kolmas sinfonia kuultiin 
ensimmäisen kerran kesällä 1902 länti-
sessä Saksassa Krefeldissä. Yleisö otti 
teoksen innostuneena vastaan, mutta 
myöhemmissä esityksissä se herätti ris-
tiriitaisia tunteita.

Nykyisin kolmas kuuluu harvemmin 
esitettyihin Mahlerin sinfonioihin, mut-
ta syyt ovat pikemminkin käytännölli-
siä kuin taiteellisia. Jo kesto asettaa sen 
esityksille omat rajoituksensa. Lisäksi 
teoksessa käytetään suurta soittajis-
toa (mm. nelinkertaiset puupuhaltimet 
ja kahdeksan käyrätorvea), alttosolistia 
sekä poika- ja naiskuoroa, mutta vokaa-
liosuudet rajautuvat lyhyehköihin nel-
jänteen ja viidenteen osaan. Ratkaisu 
voi tuntua epäekonomiselta, mutta se 
kuvastaa Mahlerin idealistista, esteetti-
sen perfektionismin pohjalta ponnista-
vaa taiteilijaneetosta.

Kuusine osineen ja vokaaliosuuksi-
neen kolmas sinfonia muodostaa nor-
maalista sinfoniakäytännöstä radikaa-
listi poikkeavan kokonaisuuden. Teos 
jakaantuu kahteen osastoon, joista 
laaja, lähes 900-tahtinen ja yli puoli-
tuntinen avausosa muodostaa yksin 
ensimmäisen, muut viisi osaa toisen. 
Pääpaino on muita laajemmilla äärio-
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silla. Lisäksi kokonaisuutta jäsentää se, 
että kolme viimeistä osaa on määrä 
soittaa ilman taukoja niiden välissä.

Luonnon heräämisestä 
kaiken olevaisen 
ylistyslauluksi
Ensiosan epätavallinen laajuus on luul-
tavasti vaikuttanut siihen, että sen 
muotorakennetta on selitetty monin 
toisistaan poikkeavin tavoin. Ehkä ylei-
simmin se hahmotetaan jättimäiseksi 
sonaattimuodoksi johdantoineen, esit-
telyineen, kehittelyineen ja kertauksi-
neen, mutta ainesten jatkuva muuntu-
minen hämärtää muodon yksiselitteistä 
jäsentymistä. Osa alkaa kahdeksan 
käyrätorven mahdikkaalla julistuksel-
la, joka kuitenkin tasaantuu nopeasti 
synkkäsävyiseksi marssiksi, ja jatkos-
sakin erilaisilla marssiaiheilla on osassa 
keskeinen asema. Vastakohtaista aines-
ta edustaa kevyempi ja keväisempi mu-
siikki viulusooloineen. Osan kehityksen 
suuntana on talven kuolleiden tuntojen 
taittuminen luonnonvoimien heräämi-
seksi, mutta ilman kamppailua ja sär-
mikkäitä käänteitä se ei tapahdu.

Kaksi seuraavaa osaa ovat kevyem-
pää formaattia. Toinen osa on menue-
tin tempossa keinahteleva osa, jonka 
kontrastina on läpikuultavasti rientä-
vä sadunomainen taite. Kolmas osa 
on scherzon asemassa ja tuntuu aluksi 
jatkavan edellisen osan kepeillä linjoil-
la. Osa on kuitenkin edeltäjäänsä häi-
lyvämpi ja kasvaa tunneilmaisultaan 
laaja-alaisemmaksi, paikoin robustik-
si ja maanläheiseksi. Yhtenä aiheena 
Mahler käyttää muutamia vuosia aiem-
paa Wunderhorn-lauluaan Ablösung in 

Sommer. Trio-jaksona on pysähdyttävä 
käänne, jonka pastoraali-idyllissä kuul-
laan kaukaisuudesta kantautuvaa, pos-
titorven tapaan soivaa flyygelitorvea.

Neljännessä osassa ihminen astuu 
alttosolistin hahmossa osaksi teok-
sen maailmaa. Tekstinä on katkel-
ma Nietzschen teoksesta Also sprach 
Zarathustra, jonka musiikillinen tulkinta 
tekee vaikutuksen sisäistyneellä pelkis-
tyneisyydellään. Musiikki liukuu viiden-
nen osan lapsenomaisen naiiviin, poi-
kakuoron kelloimitaatioiden avaamaan 
maailmaan, jossa naiskuoron ja alton 
(ja hetken myös poikakuoron) tekstinä 
on Wunderhorn-kokoelman Es sungen 
drei Engel einen süssen Gesang.

Päätösosa on jälleen puhtaas-
ti orkestraalinen. Se on ensimmäinen 
Mahlerin suurista sinfonisista adagiois-
ta ja muodostaa hitaana osana sinfo-
nisesta käytännöstä poikkeavan mutta 
vakuuttavan ja kohottavan päätöksen 
teokselle. Sen pitkiksi venyvissä linjois-
sa on sekä hartautta, syvähenkistä mie-
tiskelyä että suurta intohimoa, ikään 
kuin ihminen inhimillisine tunteineen 
olisi noussut keskiöön. Loppunousussa 
on kuitenkin sellaista graniittista voi-
maa, että musiikki kasvaa ihmisen 
mittoja suuremmaksi, luonnon, ihmi-
syyden ja kaiken olevaisen yhteiseksi 
apoteoosiksi.

Kimmo Korhonen
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Zarathustras Mitternachtslied 

O Mensch! Gib acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
Ich schlief!
Aus tiefem Traum bin ich erwacht!
Die Welt ist tief!
Und tiefer als der Tag gedacht!

Tie fist ihr Weh!
Lust tiefer noch als Herzeleid!
Doch alle Lust will Ewigkeit – 
Will tiefe, tiefe Ewigkeit!

Friedrich Nietzsche teoksessa  
Also sprach Zarathustra

Es sungen drei Engel 

Es sungen drei Engel einen süssen 
Gesang,
Mit Freuden es selig in den Himmel
klang:
Sie jauchzten fröhlich auch dabei,
Dass Petrus sei von Sünden frei.

Und als der Herr Jesus zu Tische sass
Mit seinen zwölf Jüngern das
Abendmahl ass,
Da sprach der Herr Jesus:
“Was stehst du denn hier?
Wenn ich dich anseh´,
so weinest du mir.”
“Ach, sollt´ ich nicht weinen, 
du gütiger Gott:
Ich hab´ übertreten die zehn Gebot.

Ich gehe und weine ja bitterlich,
Du sollst ja nicht weinen!
Ach komm und erbarme dich über mich!”

Zarathustran laulu keskiyöllä 

Kuule tarkasti, oi ihminen! 
Mitä kertoo syvin keskiyö?
Nukuin, 
heräsin syvästä unesta:
Maailma on syvä,
syvempi kuin päivä tietää.

Syvä on sen tuska,
vaan ilo sydämen tuskaa syvempi.
Tuska haluaa sen katoavan
mutta ilo mielii ikuisuutta –
syvää, syvää ikuisuutta!

Kolme enkeliä lauloi 

Kolme enkeliä lauloi suloisen laulun.

Se kaikui autuaana taivaaseen asti.

Enkelit julistivat riemuiten
että Pietari oli syntiä vailla. 

Herra Jeesus oli ehtoollisella 
kahdentoista opetuslapsensa kanssa.

Jeesus kysyi:
– Mitä seisot siinä?
Kun katselen sinua,
näen sinun itkevän.
– Eikö minun pitäisi itkeä,
armollinen Jumala,
kun olen rikkonut kymmentä käskyä.

Siksi itken katkerasti.
– Älä itke!
– Voi, armahda minua!
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“Hast du denn übertreten die zehen 
Gebot,
So fall auf die Knie und bete zu
Gott,
Liebe nur Gott in alle Zeit,
So wirst du Erlangen die himmlischen
Freud!”
Die himmlische Freude war Petro
bereit´t.
Durch Jesum und allen zur Seligkeit.

kansanrunokokoelmasta Des Knaben 
Wunderhorn

– Jos olet rikkonut kymmentä käskyä,

lankea polvillesi rukoilemaan Jumalaa.

Kun rakastat Jumalaa,
saat ikuisen ilon taivaassa.

Pietari pääsi taivaan iloon,

Jeesuksen kautta, kaikkien autuudeksi.

Suomennos Sirpa Hietanen
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Michelle DeYoung on yksi maailman 
arvostetuimpia mezzosopraanoja. Hän 
esiintyy säännöllisesti niin New Yorkin, 
Wienin ja Los Angelesin filharmonik-
kojen, Bostonin ja Chicagon sinfo-
niaorkestereiden kuin Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesterinkin solistina.

DeYoung on tunnettu monista rooleis-
taan Wagnerin oopperoissa. Tristan ja 
Isolden Brangänen roolia hän lauloi 2012 
RSO:n solistina Helsingin juhlaviikoil-
la. Ring-tetralogiassa hän on esittänyt 
Frickan, Sieglinden ja Waltrauten osat, 
Parsifalissa Kundrya ja Tannhäuserissa 
Venusta. Lisäksi DeYoung on esiin-
tynyt mm. Verdin Don Carloksen 
Prinsessa Ebolina ja Straussin Salomen 
Herodiana. DeYoung esiintyy vaki-
tuisesti New Yorkin Metropolitanissa, 
Milanon La Scalassa, Bayreuthin musiik-
kijuhlilla ja Berliinin valtionoopperassa. 
Soolokonsertteja Michelle DeYoung on 
pitänyt niin Lontoon Wigmore Hall’ssa, 
Edinburghin festivaalilla ja New Yorkin 
Alice Tully Hall’ssa.

Tänä iltana kuultavan Mahlerin kolman-
nen sinfonian Michelle DeYoung on le-
vyttänyt jo kahdesti, ensin Michael Tilson 
Thomasin ja San Franciscon sinfoniaor-
kesterin kanssa 2003 ja myöhemmin 
Bernard Haitinkin ja Chicagon sinfonia-
orkesterin kanssa. San Franciscossa tal-
tioitu Mahler-levy palkittiin Grammylla. 
DeYoung on saanut Grammyn myös 
parhaasta klassisen musiikin albumista 
(2001) ja parhaasta Berlioz’n Les Troyens 
-oopperan levytyksestä. Lisäksi hän on 
levyttänyt mm. Mahlerin Das Klagende 
Lied -kantaatin ja sinfonisen lauluteok-
sen Das Lied von der Erde. 

MICHELLE DEYOUNG MUSIIKKITALON 
KUORO 
Syksyllä 2011 perustettu Musiikkitalon 
Kuoro sai alkunsa kapellimestareiden 
Hannu Linnun, Jukka- Pekka Sarasteen 
ja John Storgårdsin aloitteesta. 
Musiikki-talon Kuoro on noin 80 laula-
jan sinfoniakuoro.

Musiikkitalon Kuoro tekee yhteis-
työtä Musiikkitalon kaikkien päätoi-
mijoiden, Helsingin kaupunginorkes-
terin, Radion sinfoniaorkesterin ja 
Sibelius-Akatemian kanssa. Kuoron 
taiteellisena johtajana vuosina 2011-
2016 on toiminut Tapani Länsiö

Kuoro debytoi vuonna 2012 esittä-
mällä Jukka-Pekka Sarasteen johdol-
la Brahmsin teoksen Ein deutsches 
Requiem Radion sinfoniaorkesterin 
konsertissa. Ensimmäinen toimin-
tavuosi huipentui Leif Segerstamin 
johdolla Oodiin ilolle, Beethovenin 
yhdeksänteen sinfoniaan Helsingin 
kaupunginorkesterin kanssa.

Kuoron ohjelmisto muodostuu pää-
osin sinfonisista kuoro- ja orkesterite-
oksista. Ohjelmistoa suunnitellaan pit-
käjänteisesti yhdessä Musiikkitalon 
päätoimijoiden kanssa. Kuoron a cap-
pella -ohjelmisto muodostuu suu-
relle kuorolle sävelletystä musiikis-
ta aikamme musiikkia unohtamatta. 
Musiikkitalon Kuoron oma a cappella 
-konsertti Hymnien yö pidetään vuosit-
tain Pyhäinpäivän iltana Musiikkitalon 
konserttisalissa.

Kuoro konsertoi kahdeksasta kym-
meneen kertaan vuodessa, pääosin 
Musiikkitalossa, mutta myös festivaa-
leilla. Kuorolaiset ovat intohimoisia 
laulunharrastajia.
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CANTORES MINORES
Helsingin tuomiokirkon poikakuo-
ro Cantores Minores on Suomen van-
hin ja menestyksekkäin poikakuoro. 
Kuoro perustettiin vuonna 1952 jatka-
maan historiallisen kirkollisen poika-
kuoron (SATB) perinnettä Suomessa. 
CM-musiikkiopistossa laulaa ja opiske-
lee vuosittain lähes 500 iältään 4–25 
-vuotiasta poikaa ja nuorta miestä ja 
sen riveissä on vuosikymmenien ai-
kana laulanut yli 3 000 kuorolaista. 
Kuoro esittää vuosittain ainakin kak-
si J.S. Bachin suurteosta, joiden lisäk-
si kuoron ohjelmistossa on laaja kirjo 
kuoromusiikkia. Seuraava suurteos on 
J.S. Bachin Jouluoratorio, jonka 4 kan-
taattia esitetään kahdessa konsertissa 
joulukuussa. 

Kuoro on tehnyt 60 konserttikiertuet-
ta eri puolille maailmaa ja on niiden yh-
teydessä esiintynyt useissa merkittävis-
sä konserttikirkoissa ja -saleissa. Ensi 
vuonna kuoro on kutsuttu konsertoi-
maan arvostetulle Leipzigin Bach -fes-
tivaalille. 

Cantores Minores voitti ensimmäise-
nä suomalaisena kuorona BBC:n järjes-
tämän 'Let the People Sing' -kilpailun 
vuonna 1965 ja oli Yleisradion nimeämä 
Vuoden Nuorisokuoro kaudella 2009–
10. Vuonna 2014 Valtion musiikkitoimi-
kunta myönsi kuorolle Musiikin valtion-
palkinnon ja helmikuussa 2015 kuoro 
sai Vuoden Kasvattaja 2014 -palkinnon. 
Cantores Minores -kuoron taiteellisena 
johtajana ja -musiikkiopiston rehtori-
na on toiminut vuodesta 2005 musiikin 
tohtori, kapellimestari Hannu Norjanen, 
joka on valmentanut kuoron poikaää-
net tätä konserttia varten.Tasavallan 

presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni 
Haukio ovat kuoron koko toiminnan ja 
matkojen pysyviä suojelijoita. Lisätietoa 
kuoron toiminnasta www.cantoresmino-
res.fi.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013. RSO:n kunniaka-
pellimestarit 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 tilaamia teoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalaisen 
orkesterimusiikin taltioiminen kanta-
nauhoille Yleisradion arkistoon. 

Kaudella 2016–2017 orkesteri kan-
taesittää viisi Yleisradion tilaamaa teos-
ta ja esittelee myös suomalaisen moder-
nismin pioneereja, kuten Väinö Raitiota 
ja Uuno Klamia. Lisäksi ohjelmassa on 
muun muassa Stravinskyn orkesteri-
teoksia, Mahlerin ja Brucknerin sinfo-
nioita, Haydnin Vuodenajat -oratorio ja 

RADION 
SINFONIAORKESTERI
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nykysäveltäjien konserttoja. Vieraaksi 
saapuvat mm. sopraano Karita Mattila 
ja mezzosopraano Michelle DeYoung, 
kapellimestarit Esa-Pekka Salonen, 
Teodor Currentzis ja Gustavo Gimeno 
sekä pianisti Daniil Trifonov.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hako-
lan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kai paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -ooppe-
ran ensilevytyksen. Orkesterin levy-
tyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n ja 
MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Sibeliuksen Lemminkäisen ja Pohjolan 
tyttären levytys oli Gramophone-
lehden Critic’s Choice joulukuus-
sa 2015. Lisäksi levytys toi RSO:lle ja 
Hannu Linnulle kotimaisen Emma-
palkinnon Vuoden klassinen albumi 
2015 -kategoriassa. Kaudella 2016–
2017 orkesteri levyttää mm. Sibeliusta, 
Prokofjevia ja Fagerlundia.

RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2016–2017 orkesteri esiintyy Hannu 
Linnun johdolla Suomussalmella, 
Kajaanissa, Mikkelissä ja Kuopiossa. 

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.


