
10.2.     
PERJANTAISARJA 9
Musiikkitalo klo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Xavier de Maistre, harppu

Igor Stravinsky: Orfeus, 3-kohtauksinen baletti 30 min
         
1. kohtaus 
Orfeus 
Air de danse 
Kuolemanenkelin tanssi 
Interlude 
         
2. kohtaus 
Raivottarien tanssi
Air de danse – Interlude – Air de danse 
Pas d'action 
Pas de deux 
Interlude 
Pas d'action  
         
3. kohtaus: Orfeuksen apoteoosi

Kaija Saariaho: Trans harpulle ja orkesterille,  20 min 
Suomen ensiesitys (Yleisradion, Suntory Foundation for 
Arts -säätiön, Ruotsin radion sinfoniaorkesterin, Zürichin 
Tonhalle-orkesterin, Ranskan Yleisradion ja Frankfurtin 
radion sinfoniaorkesterin yhteistilaus)  

I Fugitif
II Vanité
III Messager
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VÄLIAIKA 20 min

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 3 Es-duuri op.5 50 min
”Eroica” 
 
I Allegro con brio 
II Marcia funebre (Surumarssi) (Adagio assai) 
III Scherzo (Allegro vivace) 
IV Finaali (Allegro molto)

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jäl-
keen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuun-
telemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat 
paikat.

Myöhäisillan kamarimusiikki: 
Xavier de Maistre, Harppu
Yuki Koyama, huilu
Ilari Angervo, alttoviulu

Luciano Berio: Sequenza soolohuilulle 8 min

Claude Debussy: Sonaatti harpulle, huilulle, alttoviululle  18 min

I Pastoraali (Preludi) (Lento, dolce rubato) 
II Interludi (Tempo di Minuetto) 
III Finaali (Allegro moderato ma risoluto)

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.20.  
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 22.05.  
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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LINTUPERSPEKTIIVI

 ”EROICAN JOKAINEN OSA 
ON BONAPARTEN KUVA”

Igor Stravinski kirjoitti Orfeus-balettinsa 
myyttiseen antiikin aiheeseen. Miten 
Stravinski aihetta käsittelee?  

 Orfeuksessa on hyvin eleettömästi ku-
vattu tarinan pääpiirteet. Slti Orfeus 
lähestyy jo sitä Stravinskin maailmaa 
jossa musiikin ja tapahtumien välinen 
yhteys alkaa sortua. Musiikki ei ole ul-
kokohtaisesti kuvailevaa balettimusiik-
kia, kuten vaikkapa Tshaikovskilla tai 
Prokofievilla. Siinä ei jäljitellä emoo-

tioita liioitellun osoittelevasti ja mels-
kaavasti vaan baletin musiikki tuntuu 
kääntyvän ilmaisussaan sisään päin. 

 Orfeus ei ollut mitenkään erityisen 
sankarillinen hahmo, hänhän oli muu-
sikko jolle isä, Apollon, oli hankkinut 
ajanvietteeksi lyyran. Poika oli musii-
killinen luonnonlahjakkuus josta tuli 
ihmisiä ja eläimiä soitollaan luomoava 
trubaduuri. Hänen kerrotaan usein saa-
neen kuulijansa ja kollegansa kyyne-
liin. Meidän aikanamme hän osallistuisi 
menestyksellä Vain elämää-ohjelmaan. 

 Stravinskin tässä käyttämästä mu-
siikillisestä tyylistä tulee mieleeni ker-
tomus Konstantin Stanislavskista oh-
jaamassa näyttelijää, jonka oli määrä 
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esittää suurta tuskaa. Tämä väänteli 
ensin käsiään ja repi hiuksiaan mutta 
Stanislavskin mielestä oli paljon vai-
kuttavampaa, jos näyttelijä vain käve-
lisi ympäriinsä kädet taskussa ja vihel-
telisi hiljaa itsekseen. Säveltäjä kuvaa 
hienosti pieniä alitajunnan liikkeitä. 
Fyysisiäkin tapahtumia kuvataan mi-
nimalistisesti: esimerkiksi kohtaukses-
sa, jossa Orfeus ja Kuoleman enkeli 
laskeutuvat Haadekseen, musiikki on 
todella kummallista ja huteraa, aivan 
kuin joku asettelisi askelensa varovai-
sesti liukkailla portailla. Siinä missä 
Tshaikovski olisi vyöryttänyt esiin kro-
maattisia asteikoita, jousitremoloi-
ta ja vaskia, Stravinski kirjoittaa hyvin 
ohuesti. Tässä on kuitenkin oma musii-
killinen logiikkansa. 

Orfeus kuuluu Stravinskin keskikauteen. 
jota on tapana kutsua uusklassiseksi. 
Mutta kuvaako mielestäsi sana uusklas-
sismi Stravinskin 40-luvun tyyliä kovin-
kaan hyvin?

 Uusklassismi on siinä mielessä ongel-
mallinen käsite, että siihen niputetaan 
laiskasti hyvin monenlaisia asioita. Sillä 
voidaan tarkoittaa tietyn tunnistetta-
van materiaalin uusiokäyttöä (kuten 
Stravinski käyttää vaikkapa Pergolesin 
teoksia), tai sitä, että musiikki kuulos-
taa barokin tai klassismin tyylilliseltä 
vääristymältä. Se voi tarkoittaa ylei-
sesti myös soinnillista tai strukturaa-
lista selkeyttä. Edelleen uusklassiseksi 
tavataan kutsua jotakin, joka on ajas-
taan selvästi jäljessä, kuten vaikkapa 
sellaista 1960-luvun säveltäjää, joka 
kirjoittaa kolmisointuja. Laajimmillaan 
siihen niputetaan kaikki mikä ei ole 

peräisin Arnold Schönbergin luomasta 
perinteestä. 

Orfeuksessa on todellakin tiettyjä 
barokin eleitä ja barokkimaista ryt-
miikkaa vaikka minkään tietyn sävel-
täjän teoksia ei aineistona käytetä-
kään. Esimerkiksi se kahden oboen ja 
harpun kohtaus, joka kuvaa Orfeuksen 
soitantaa haadeksessa, voisi olla vaik-
kapa Bachin Matteus-passiosta; sa-
moin jakso jossa furiat eli raivottaret 
anovat Orfeusta jatkamaan soittoaan. 
Tätä teosta varten Stravinski keksi 
mielenkiintoisen käsitteen: tanssiaaria 
(air de danse), joka imitoi muodoltaan 
barokin niin sanottua da capo -aariaa. 

Tässä konsertissa kuullaan ensi kertaa 
Suomessa Kaija Saariahon konsertto 
harpulle ja orkesterille. Miten Saariaho 
käyttää harppua musiikissaan?

 On vaikea kuvitella Saariahon mu-
siikkia ilman harppua. Se esiintyy hä-
nen orkesterimusiikissaan jatkuvana 
virtana, joko värinä tai kuuluvana ele-
menttinä. Yksi Kaijan soivista tavara-
merkeistä on alhaalta ylös ja takaisin 
liikkuva kuviointi.  Monien orkeste-
risoitinten ääniala on suppeahko, mut-
ta harpun ambitus on käytännöllisen 
laaja, 6,5 oktaavia, joten sille kirjoitet-
tua materiaalia voi kuljettaa läpi ok-
taavialojen niin että sointi pysyy sa-
mana.

 Minusta tuntuu, että harppu, piano 
ja lyömäsoittimet ovat hänen musiik-
kissaan runko, jonka ympärille muu ta-
pahtuminen on rakennettu. Läsnä on 
sitten usein täyteaineena jousiston 
pitkistä äänistä syntyvä, jatkuvasti vä-
riä vaihtava sointipinta. Siihen kieli- ja 
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lyömäsoittimet tuovat kirkkautta ja 
pointillistisuutta.

Harpistit soittavat Saariahoa mielel-
lään, koska hän ymmärtää soitinta ja 
sen toimintaperiaatteita. Siksi Xavier 
de Maistre halusi konserton juuri hä-
neltä. Harpun pedaalijärjestelmä kun 
on melko monimutkainen, ja usein ko-
keneetkin säveltäjät kirjoittavat harpul-
le lähes mahdotonta tai tavattoman 
hankalaa soitettavaa. Pahimmillaan 
harpunsoitto on silloin kun mahdotto-
man stemman äärellä hätääntyvä soit-
taja polkee soittimensa virityspedaale-
ja kuin Ranskan ympäriajoissa. Kaijan 
musiikissa tätä ei tapahdu.

 Tätä konserttoa voi soittaa ilman 
soolosoittimen sähköistä vahvistamis-
ta, sillä Saariaho saa harpun helposti 
kuulumaan orkesterin läpi. Usein hän 
on järjestänyt siten, että orkesteri toi-
mii ikään kuin soolosoittimen reso-
nanssipohjana: harppu soittaa jonkin 
aiheen, ja kun sen sointi häviää, orkes-
terista kuuluu noiden äänten keinote-
koinen kaiku. Orkesterin kudoksessa on 
paljon ikkunoita, joiden läpi  harpun voi 
kuulla.

 Beethovenin Eroica-sinfonia on yksi sin-
foniakirjallisuuden maamerkeistä. Missä 
suhteissa se oli vallankumouksellinen 
teos?

 Eroica on vallankumouksellinen, mut-
ta pysyy silti aikakauden formaatissa: 
Beethoven ei halunnut hajottaa vaan 
kehittää ja laajentaa. Kolmas sinfonia 
on yhtä aikaa klassinen ja romantti-
nen; se lopettaa yhden aikakauden ja 
aloittaa toisen.  On vaikea löytää toista 
teosta jossa kahden musiikinhistorialli-

sen ajanjakson nivel olisi niin selkeästi 
nähtävissä ja kuultavissa. 

 Eräs aikalaisia järkyttäneistä piir-
teistä oli Eroican pituus. Beethovenin 
oppilaan Carl Czernyn kerrotaan kuul-
leen erään kuulijan mutisevan: ”antaisin 
kreutzerin jos tämä vain loppuisi” (tarjous 
ei ollut kovin merkittävä: yksi kreutzer 
vastasi noin neljännestä pääsylipun hin-
nasta). Arvostelijatkin olivat tolaltaan 
sinfonian lähes tunnin mittaisen keston 
vuoksi. Oli totuttu lyhyisiin, jäsennel-
tyihin ja harmittomiin kokonaisuuksiin. 
Eroicasta alkoi mammuttiteosten aika-
kausi. Kaiken lisäksi Beethoven oli sä-
veltänyt niin vaikeasti hahmotettavan 
teoksen, että se oli kuultava useaan ker-
taan ennen kuin se avasi salansa kuuli-
jalle. Tämä oli vastoin koko siihenastisen 
sinfonian perusolemusta.

 Teos on rakennelmana häkellyttävän 
täydellinen. Jos se olisi vuonna 1804 ra-
kennettu lentokone, se oikeasti lentäisi.  
Eroicasta on säilynyt valtavasti luonnok-
sia, joista käy ilmi, miten perinpohjai-
sesta työtä Beethoven teki. Säveltäjän 
työskentelystä kiinnostuneelle Eroican 
luonnosvihot antavat korvaamatonta 
tietoa. Kun hän oli ensin suurella vaival-
la takonut teeman, hän jatkoi suoraan 
muovaamalla välijakson josta hän käyt-
ti nimeä mitte Gedanke (keskiset aja-
telmat). Erikoista on, että hän kirjoitti 
koko ajan yksiäänistä melodiaa: harmo-
niat olivat hänen päässään. Sitten oli 
Durchführungin, kehittelyn vuoro. Tästä 
eteenpäin kaikki olikin helpompaa– piti 
vain rakentaa näiden elementtien väli-
set sillat. Eroican Durchführung on sii-
henastisen ohjelmiston pisin, ja edel-
leenkin se on yksi sinfoniakirjallisuuden 
laajimpia.
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 Eroica aloittaa myös uuden luvun or-
kestraatiossa: Beethovenia alkoi kiin-
nostaa käyrätorvi. Hän hankki käsiin-
sä kaikki tuosta soittimesta kirjoitetut 
artikkelit ja haastatteli aikansa parhai-
ta käyrätorven soittajia. Käyrätorvia 
oli aiemmin käytetty sinfonioissa eri-
laisten idiomaattisten törähtelyiden 
tuottajana, mutta Beethoven halusi 
tietää, olisiko soittimesta muuhunkin. 
Eroicassa on kolme käyrätorvea kahden 
sijasta. Beethovenin kekseliäisyyden 
seurauksena käyrätorvesta tuleekin sit-
ten vähitellen varsinainen sinfoniaor-
kesterin fallossymboli, joka Brahmsin ja 
Schumannin kautta saavuttaa huipen-
nuksensa Mahlerin ja Richard Straussin 
teoksissa. Myös klarinetit saavat 
Eroicassa suuremman roolin kuin mis-
sään tuohon asti sävelletyssä sinfo-
niassa. Varsinainen sinfonian sielu on 
kuitenkin oboe: sille on Beethoven on 
varannut kaikkein tärkeimmät soolot.

Tiettyä vallankumouksen valoa sin-
foniaan lankeaa myös sen alkuperäisen 
omistuksen kohteelta: Napoleonilta. Ei 
ole epäilystäkään siitä, etteikö Eroican 
jokainen osa olisi Bonaparten kuva. 
Aihe ei ole mitenkään yllättävä, sillä 
Beethoven oli ennen sinfonian sävel-
tämistä elänyt pitkään Ranskan suu-
ren vallankumouksen oppien inspiroi-
mana. On totta, että käsikirjoituksen 
nimilehdeltä on raivon vallassa raavit-
tu pois sinfonian nimi, ”INTITULATA 
BONAPARTE” (Beethoven ei siis repi-
nyt sivua kahtia, kuten legenda ker-
too). Kun tuota sivua tutkii tarkkaan, 
sen alalaidassa on kuitenkin nähtä-
vissä lyjykynäteksti: ”GESCHRIEBEN 
AUF BONAPARTE”. Joko hän on lisän-
nyt sen myöhemmin tai ei ollut raa-

pinut sitä pois alun perinkään. Tämä 
yksi päättämättömyyttä kuvastava sivu 
Beethovenin käsikirjoitusta symboloi 
mainiosti sitä 1800-luvun alun euroop-
palaista ambivalenttia ilmapiiriä josta 
Napoleon itse sanoi: ”Kaikki ovat rakas-
taneet ja vihanneet minua. Kaikki ovat 
ensin ylentäneet minut, sitten alenta-
net ja sitten taas ylentäneet”.

Otsikko siis muuttui teoksen kus-
tannusvaiheessa Eroicaksi, mutta inspi-
raationsa lähdettä säveltäjä ei kos-
kaan kieltänyt. Sinfonia ilmentää lähes 
pakkomielteisesti hänen Napoleon-
ihailuaan. Hän näki Napoleonissa oman 
kuvansa, neron, joka nousi suuruuteen 
suhteellisen vaatimattomista lähtökoh-
dista. Ei ole sattumaa, että Beethoven 
käytti Eroican finaalissa muutama vuo-
si aiemmin säveltämänsä Prometheus-
baletin teemaa: teos kertoo titaanista, 
joka varasti jumalilta tulen. Napoleonin 
inspiroimana Eroica kertoo ihmisestä ja 
ihmisyydestä. Jumalan Beethoven on 
tarkoituksella jättänyt syrjään; tähän 
hän palaa sitten yhdeksännessä sinfo-
niassa. 

 haastattelu Lotta Emanuelsson
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IGOR STRAVINSKY (1882–1971): ORFEUS

kappaleiksi ja heittivät hänen päänsä 
jokeen.

Stravinskyn baletti jakaantuu kol-
meen kohtaukseen, joista ensimmäi-
sessä Orfeus suree Eurydikeä ja läh-
tee Kuoleman enkelin johdattelemana 
Haadeen luokse. Toinen kohtaus muo-
dostaa tarinan ytimen, kun Orfeus loh-
duttaa soitollaan Manalaan tuomittu-
ja, saa Haadeksen heltymään, lähtee 
Eurydiken kanssa kohti vapautta mutta 
repäisee siteen silmiltään ja joutuu lo-
puksi bakkanttien repimäksi. Lyhyessä 
kolmannessa kohtauksessa tapahtuu 
Orfeuksen apoteoosi eli jumalaksi ko-
hottaminen.

Uusklassismi etsi tyylinsä juuria 
yleensä barokin ja klassismin musiikis-
ta. Orfeuksessa Stravinsky palasi vielä 
hiukan kauemmaksi ajassa taaksepäin, 
1600-luvun alkuun ja Monteverdiin, 
jonka musiikkia hän tutki aktiivisesti 
samoihin aikoihin. Tosin sukulaisuutta 
on enemmän ilmaisullisella kuin tyylilli-
sellä tasolla. Yhteys on kuitenkin sikäli-
kin paikallaan, että Monteverdi käsitte-
li samaa aihetta Orfeus-oopperassaan 
(1607), yhdessä varhaisimmista säilyn-
eistä oopperoista.

Stravinskyn Orfeusta leimaa viileän 
kuulas, hiottu ja tasapainoinen sanon-
ta, jossa on säveltäjän mukaan pal-
jon "jäljiteltyä laulua". Harppu esiin-
tyy Orfeuksen lyyrana ja saa hetkittäin 
myös solistisia repliikkejä. Stravinsky 
piti toisen kohtauksen Pas de deux'n 
jousimusiikkia teoksen ihastuttavimpa-
na jaksona, ja siinä onkin baletin tun-
teikkainta musiikkia Orfeuksen repiessä 

Antiikin myytit olivat Stravinskylle tut-
tua metsästysmaata hänen uusklas-
sisella kaudellaan. Silloin valmistuivat 
oopperaoratorio Oedipus Rex (1927), 
baletti Apollon Musagète (1928), me-
lodraama Perséphone (1934) ja baletti 
Orfeus (1947). Niissä uusklassismi sai 
tavallaan tehostuneen muodon klassi-
sesta kulttuurista ammennetun aiheen 
kautta; koettiin että uusklassismin ku-
rinalainen ilmaisu ja ankara muoto-
kulttuuri vastasivat sitä ikään kuin val-
koiseen marmoriin hakattua kuvaa, 
jollaisena antiikin maailma nähtiin. 
Kuva ei tietenkään vastannut todelli-
suutta, joka oli verinen ja värikäs, mut-
ta sellaiseksi se oli uudella ajalla muo-
toutunut.

Orfeus oli musiikilliseen käsittelyyn 
erityisen otollinen hahmo, muusikko 
itsekin, muusa Kalliopen poika joka sai 
Apollonilta lahjaksi lyyran. Muusikkona 
Orfeus oli ylivertainen, sillä kuullakseen 
paremmin hänen soittoaan joet lopet-
tivat virtauksensa ja vuoret siirtyivät lä-
hemmäksi. Kun hän oli Manalassa pe-
lastaessaan rakastettuaan Eurydikeä, 
Sisyfoksen ei tarvinnut vierittää ki-
veään, Tantaloksen jano hellitti ja rai-
vottaret lopettivat uhriensa kiduttami-
sen. Ja mikä tärkeintä, Orfeuksen soitto 
hellytti Haadeen ja Persefonen päästä-
mään Eurydiken pois Manalasta, tosin 
sillä ehdolla, ettei Orfeus katsoisi pa-
luumatkalla tätä ennen kuin he olisivat 
päässeet maan pinnalle. Siihen Orfeus 
ei kuitenkaan kyennyt. Eurydike kuoli, 
ja Orfeus vetäytyi surun murtamana 
vuorille, missä bakkantit repivät hänet 
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siteen silmiltään ja Eurydiken kuolles-
sa paljonpuhuvan taukotahdin aikana. 
Ainoat, lyhyeksi jäävät terävämmät ää-
nenpainot kuullaan toisen kohtauksen 
lopun Pas d'actionissa bakkanttien re-
piessä Orfeuksen kappaleiksi. Kolmas 
kohtaus muodostaa seesteisen ja juh-
lavan, ikään kuin tilaisuuden vakavoit-
taman päätöksen Orfeuksen tullessa 
kohotetuksi jumalaksi. Stravinskyn mu-
kaan "Epilogi soi kuin eräänlainen pak-
komielle, niin kuin se ei voisi pysähtyä 
... Orfeus on kuollut, laulu on poissa, 
mutta säestys vain jatkuu."

  

KAIJA SAARIAHO 
(S.1952): TRANS 

rautua syvälle soittimen (ja musiikin) 
sieluun."

Kun Kaija Saariaho näin luonnehtii 
lähtökohtiaan konserttojen säveltäjä-
nä, hän tulee korostaneeksi musiikin 
sisäisiä ulottuvuuksia. Olisikin vaikea 
kuvitella häntä pelkän ulkoisen virtu-
oosisuuden tavoittelijaksi, mutta oli-
si myös väärin ajatella, etteikö esityk-
sellisesti haastava soittimellisuus olisi 
hänelle tärkeää. Perinteisen ulkoisesti 
taituruuden sijasta se tulee kuitenkin 
esiin soittimien soinnillisesti ja soit-
toteknisesti moni-ilmeisessä käytös-
sä ja kytkeytyy samalla siihen soinnin 
rikkautta ja väriä palvovaan asentee-
seen, joka on yleisemminkin ominaista 
hänen musiikilleen. Myöskään solistin 
ja orkesterin suhde ei aina vastaa ro-
mantiikan ajan taistelevan sankarikon-
serton ihannetta vaan voi asettua mitä 
moninaisimpiin asetelmiin.

Kaikilla Saariahon konsertoilla on mu-
siikkia täydentävä tai pohjustava lisäni-
mi, mikä tuo oman runollisen lisäta-
sonsa "puhtaan" musiikillisen ilmaisun 
rinnalle. Hänen varsinaisten konsertto-
jensa sarjan avasi viulukonsertto Graal 
Théâtre vuonna 1994. Sen jälkeen ovat 
valmistuneet konsertot huilulle (L'Aile 
de songe 2001), sellolle (Notes on 
Light 2007), klarinetille (D'om le vrai 
sens 2010), uruille (Maan varjot 2013) 
ja nyt viimeksi harpulle (Trans 2015). 
Harppukonsertto on syntynyt Suntory 
Foundation for Artsin, Radion sinfonia-
orkesterin, Ruotsin radion sinfoniaor-
kesterin, Zürichin Tonhalle-orkesterin, 
Radio Francen ja Hessischer Rundfunk-
sinfoniaorkesterin yhteistilauksesta. 
Kantaesityksen soitti Xavier de Maistre 
Tokiossa elokuussa 2016 Tokiossa.

"Konsertto merkitsee minulle vähem-
män perinteistä teknistä virtuositeet-
tia kuin mahdollisuutta yrittää po-
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kadensseissa, joissa orkesterin soitti-
met säestävät hillitysti solistia.

Avausosassa Fugitif Saariaho esitte-
lee harpun musiikillisia karaktäärejä ja 
tekstuureja. Keskiosan otsikko Vanité 
viittaa ihmiselämän katoavaisuutta il-
mentävään asetelmamaalauksen lajiin, 
ns. vanitas-asetelmaan, joissa kuvattu 
esineistö muistuttaa ajan kulumises-
ta ja kaiken aineellisen hajoamisesta. 
Saariaho sai siitä metaforan osan mu-
siikille, jonka eri elementtejä käsitel-
lään kuin esineitä erilaisissa valaistuk-
sissa. Päätösosa Messager on teoksen 
rytmisesti selkeäpiirteisintä ja energi-
sintä musiikkia ja muodostaa teokselle 
nopealiikkeisen finaalin.

(Perustuu Kaija Saariahon omaan eng-
lanninkieliseen teosesittelyyn.)

Saariaho on käyttänyt harppua mo-
nipuolisesti sekä orkesteri- että kamari-
musiikissaan. Konserton säveltäminen 
asetti hänet kuitenkin uudenlaisten 
haasteiden eteen, keskeisenä se, ettei 
soitin saa jäädä orkesterin peittämäksi. 
Saariaho oli tästä syvän tietoinen, mut-
ta halusi silti pitää mukana orkesterin 
koko värikirjon. Hän onkin suosinut 
teoksessa läpikuultavaa kirjoitustapaa, 
jossa koko orkesteri on vain harvoin 
yhtä aikaa äänessä. Sen sijaan harppu 
käy usein dialogia orkesterin soittimien 
tai eri soitinryhmien kanssa. Harpussa 
soittimena Saariahoa ovat kiehtoneet 
paitsi sen ilmaisun perussanastoon 
kuuluvat glissandot myös soittimen 
resonoivuus, laaja ääniala sekä mah-
dollisuus kuulla kielten näppäilyn ääni. 
Näiden ominaisuuksien variointi on in-
noittanut Saariahoa erityisesti osien 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 3 ES-DUURI OP. 55, EROICA

Kukaan toinen säveltäjä ei mullistanut 
sinfonian olemusta yhtä radikaalisti 
kuin Beethoven, eikä mikään yksittäi-
nen teos ole samalla lailla tämän mul-
listuksen ytimessä kuin Eroica. Se nos-
ti sinfonian lajina aivan uudenlaiseen 
merkitykseen. Soitinmusiikin arvoste-
tuin muoto se oli jo tuolloin, mutta tä-
män jälkeen jokaisen sinfonian tuli olla 
jotain enemmän kuin "pelkkä" sävel-
lys: tekijänsä korkeimpien ihanteiden 
ja pyrkimysten ilmentymä, "uskontun-
nustus elämän eri vaiheissa", niin kuin 

Sibelius Beethovenin myöhempänä 
opetuslapsena muotoili.

Eroica, Beethovenin kolmas sinfonia, 
valmistui luonnosversiona lokakuus-
sa 1803 ja lopullisena orkesteripar-
tituurina seuraavan vuoden kevääl-
lä. Beethoven omisti teoksen aluksi 
Napoleonille, jossa hän näki uuden val-
lankumouksellisen ajan ihaillun joh-
tajan. Kun hän hiukan myöhemmin 
kuuli tämän julistaneen itsensä keisa-
riksi, hän pyyhki raivoissaan omistuk-
sen pois ja omisti teoksen yleisemmin 
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"sankarin muiston kunnioittamiseksi".
Kuka oli Beethovenin ajattelema 

sankari? Luultavasti ei kukaan tiet-
ty henkilö vaan abstraktimmin san-
karin idea. Sellaista edusti muiden 
muassa myyttinen Prometheus, josta 
Beethoven oli säveltänyt baletin 1801. 
Kun hän päätti perustaa Eroican finaa-
lin Prometheuksesta lainatulle tee-
malle, hän antoi sinfonialle eräänlai-
sen abstraktilla tai idealistisella tavalla 
ohjelmallisen sisällön. Beethovenin 
luonnoskirjoista on voitu päätellä, että 
ajatus Prometheus-teeman käyttämi-
sestä oli mukana sinfonian luomistyös-
sä alkuvaiheista lähtien. On helppo us-
koa, että Prometheuksen kaltainen 
sankari, joka varasti jumalilta tulen ja 
lahjoitti sen oman kohtalonsa uhal-
la ihmiskunnalle, vetosi Beethoveniin. 
Ehkä hän jopa näki itsessään jonkin-
laisen musiikin Prometheus-hahmon.

Eroican vallankumouksellisuus on 
sekä sen ulkoisessa muodossa että 
musiikin sisäisessä olemuksessa. Jo 
sen suunnilleen 50 minuutin kesto oli 
jotain ennenkokematonsa sinfonian 
historiassa. Uutta oli kuitenkin myös 
sen emotionaalisesti poikkeuksellisen 
rikas ja laaja-alainen sisältö, ja yhtä hy-
vin kuin Mahler olisi Beethoven voinut 
Eroican yhteydessä julistaa, että "sin-
fonian tulee olla kuin koko maailma, 
sen tulee pitää sisällään kaikki".

Vaikka teos noudattaa sinfonioi-
den tuolloin jo vakiintunutta neli-
osaista kokonaismuotoa, sen jokaises-
sa osassa on omaperäisiä ratkaisuja. 
Esimerkiksi ensiosassa on Haydnin ja 
Mozartin sinfonioihin verrattuna ai-
van uudenlaista painokkuutta ja eep-
pisyyttä. Kehittelyjakso on kasvanut 

valtaviin mittoihin, ja sen keskellä 
Beethoven esittelee viiltäviin riitasoin-
tuihin kärjistyvän huipennuksen jäl-
keen aivan uuden, tärkeäksi osoittau-
tuvan teeman. Huomiota kiinnittävät 
myös osan paikoin epäiskuiset rytmit, 
jotka saivat sekä kuulijat että muuta-
mien varhaisten esitysten muusikot 
sekaisin.

Hitaana osana on epätavallisesti 
surumarssi, joka saa "sankarin muis-
ton kunnioittamiseksi" kirjoitetussa 
teoksessa aivan erityistä merkitystä. 
Vastakohtaisina elementteinä ovat 
valoisa duurikäänne, intensiivinen 
kaksoisfuuga sekä hiukan myöhem-
pi tuskallinen purkaus. Lopussa suru-
marssiaihe hajoaa fragmenteiksi, kuin 
kuolee pois.

Kolmas osa on rytmistä energiaa uh-
kuva scherzo, jollaisella Beethoven oli 
jo edellisessä sinfoniassa korvannut 
aiemmin sinfonioihin sisältyneen me-
nuetin. Tässä se saa kuitenkin paljon 
edeltäjäänsä painokkaamman ja dy-
naamisemman luonteen. Äärijaksojen 
kontrastiksi asettuu trio-taitteen uljas 
käyrätorvitertsetti, jonka kaltaista käy-
rätorville ei ollut aiemmin kirjoitettu.

Finaali on perinteisen rondon 
tai sonaattimuodon sijaan epäso-
vinnaisesti muunnelmasarja, jon-
ka teemana on aihe Beethovenin 
Prometheus-baletista. Yhtä klassisen 
yksinkertainen kuin on finaalin pää-
teema, yhtä moniulotteinen on osan 
sisältö: mukana on balettimaista ke-
peää eleganssia, ilmaisua tihentäviä 
kontrapunktisia käänteitä, sotilas-
marssin sankarillista huumaa ja mu-
siikin energisen virran pysäyttävänä 
huipentumana valoisan jalopiirteinen 
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mutta jännitteiseksi kiristyvä Poco 
Andante -taite, josta vapauttava lop-
pu-presto räjähtää esiin.

Kimmo Korhonen

XAVIER DE MAISTRE

De Maistre aloitti harpun soiton 
9-vuotiaana Toulonissa ja jatkoi opin-
tojaan myöhemmin Pariisissa. 1998 
hän voitti kansainvälisen harppukilpai-
lun Bloomingtonissa, Indianassa ja sa-
mana vuonna hänet valittiin Wienin fil-
harmonikkojen riveihin ensimmäisenä 
ranskalaisena muusikkona. Sittemmin 
de Maistre on esiintynyt merkittävim-
pien orkesterien solistina mm. Riccardo 
Mutin, André Previnin ja Daniele Gattin 
johdolla.

Kamarimusiikkia Xavier de Maistre 
esittää mm. Diana Damraun, Baiba 
Skriden ja Arabella Steinbacherin kans-
sa. Hän on esiintynyt mm. Salzburgin 
ja Schleswig-Holsteinin musiikkijuhlilla 
sekä Mostly Mozart -festivaalilla New 
Yorkissa.

De Maistre levyttää yksinoikeudel-
la Sony Musicille. Hän on taltioinut 
mm. Haydnin, Rodrigon, Ginasteran ja 
Debussyn harpputeoksia. Viimeisimpiä 
julkaisuja ovat Mozartin pianokonsert-
tojen sovitukset harpulle sekä mm. 
Smetanan musiikkia sisältävä levy 
Moldau – The Romantic Album.

Xavier de Maistre on opettanut 
Hampurin musiikkiakatemiassa vuo-
desta 2012. Lisäksi hän pitää säännölli-
sesti mestarikursseja New Yorkin Julliard 
-musiikkikorkeakoulussa, Tokion Toho 
yliopistossa ja Lontoon Trinity College 
of Music -korkeakoulussa.

Ranskalainen harpisti Xavier de Maistre 
kantaesitti tänä iltana kuultavan Kaija 
Saariahon harppukonserton viime vuo-
den elokuussa Tokiossa. Muita kulu-
van kauden kohokohtia ovat Euroopan 
kiertue Les Arts Florissants -orkesterin 
kanssa sekä esiintymiset mm. Lontoon 
filharmonikkojen, Zürichin Tonhalle -or-
kesterin ja Ranskan radion sinfoniaor-
kesterin solistina.
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RADION 
SINFONIAORKESTERI 

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 mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 
sisältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain usei-
ta Yleisradion tilaamia teoksia. RSO:n 
tehtäviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen kan-
tanauhoille Yleisradion arkistoon. 

Kaudella 2016–2017 orkesteri kan-
taesittää viisi Yleisradion tilaamaa 
teosta ja esittelee myös suomalai-
sen modernismin pioneereja, ku-
ten Väinö Raitiota ja Uuno Klamia. 
Lisäksi ohjelmassa on muun muassa 
Stravinskyn orkesteriteoksia, Mahlerin 
ja Brucknerin sinfonioita, Haydnin 
Vuodenajat -oratorio ja nykysäveltä-
jien konserttoja. Vieraaksi saapuvat 
mm. sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Michelle DeYoung, kapel-
limestarit 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 joulukuussa 2015. 
Lisäksi levytys toi RSO:lle ja Hannu 
Linnulle kotimaisen Emma-palkinnon 
Vuoden klassinen albumi 2015 -kate-
goriassa. 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 lähetyksi-
nä Yle Teemalla.


