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11.5.     
TORSTAISARJA 10
Musiikkitalo klo 19.00 

Kent Nagano, kapellimestari  

Anton Bruckner: Sinfonia nro 8 c-molli  

I Allegro moderato 
II Scherzo (Allegro moderato) – Trio (Langsam) – Scherzo da capo 
III Adagio (Feierlich langsam, doch nicht schleppend) 
IV Finaali (Feierlich, nicht schnell)

Konsertissa ei ole väliaikaa. 
Konsertti päättyy noin klo 20.30. 
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On todellinen latteus sanoa, että jon-
kun suuren säveltäjän sävelkieli on to-
della omintakeista ja tunnistettavaa, sil-
lä säveltäjä ei ylipäätään voi olla “suuri”, 
ellei hän luo täysin omaperäistä ja sen 
myötä tunnistettavaa musiikkia. Mutta 
omaperäisyys voi ilmetä monin tavoin: 
se ei välttämättä tarkoita aina originel-
lia melodiikkaa tai harmoniaa, vaan voi 
ilmetä myös laajemmissa rakenteis-
sa. Eihän esimerkiksi Jean Sibelius luo-
nut täysin uudenlaista tai ainutlaatuista 
sointia, mutta oli teemojensa “takomi-
sessa” ja sinfonisten kokonaismuotojen 
rakentamisessa täysin omalla alueel-
laan. Ei Beethovenkaan uudistanut or-
kesterisointia, vaan toteutti opettajansa 
J.G. Albrechtsbergerin soitinnustapaa. 
Kuuron säveltäjän nerokkuus tulee esiin 
aivan muissa asioissa.

On silti säveltäjiä, joista voi sanoa, 
että heidän musiikkinsa tunnistaa jo 
parista tahdista – ajatellaanpa vaikka 
Dmitri Šostakovitšia! Hänen ei tarvitse 
tehdä kuin yksi mutka melodiaansa, ja 
kuulija tietää heti, kenen musiikista on 
kyse. Toinen tällainen yltiötunnistettava 
säveltäjä on Anton Bruckner.

Mikä sitten tekee Brucknerista niin 
yksilöllisen, tai “suuren”? Tämä itäval-
talainen säveltäjä oli henkilönä kiin-
nostava: hyvin harras, ehkä jopa naii-
vi uskovainen. Suurenmoinen urkuri, 
“ikuinen opiskelija”, joka jatkoi musiik-
kiopintojaan pitkälle keski-ikäiseksi. 
Käytökseltään kömpelö, ylhäisten edes-
sä nöyristelevä, fiinien wieniläisten sil-
missä maalaistollukka, josta kuitenkin 
tuli lopulta itsensä keisarin suosikki. 

SUURI, SUUREMPI – JÄTTILÄISKÄÄRME

Poikamies, jolla oli vanhetessaan voi-
mistuva Lolita-kompleksi. Kuolemasta 
ja vainajista epätavallisen kiinnostunut 
neurootikko. Suuri oluen ystävä, joka 
saattoi silkkaa hajamielisyyttään ottaa 
vastaan sävellysoppilaansa ilkosen alas-
tomana. Kerrassaan erikoinen veikko 
siis! Mutta mitäpä me hänestä oikeasti 
tiedämme, ja voi olla, että jos Bruckner 
nyt lukisi näitä kuvailuja, häneltä pääsisi 
epäuskoinen nauru: minäkö muka tuol-
lainen?!

Säveltäjänä Brucknerista tekee erikoi-
sen se, että ns. suurista säveltäjistä hä-
neltä esitetään ehkä kaikkein pienintä 
määrää eri teoksia. Perusrepertuaarissa 
on Brucknerilta puolenkymmentä sinfo-
niaa sekä yksi messu. Tämä johtunee sii-
tä, ettei hän kypsässä vaiheessaan juuri 
muuta säveltänytkään kuin sinfonioita, 
ja ne taas ovat olemukseltaan niin ää-
rimmäisiä, ettei enempää juuri pystyi-
sikään ottamaan vastaan. Bruckner oli 
säveltäjänä myöhäiskypsä, hänen oma 
tyylinsä kehittyi huippuunsa vasta kes-
ki-iässä. Sinfonikkona hän lienee lähin 
vastine sille, mitä Richard Wagner oli 
oopperasäveltäjänä. Niinpä hän ihai-
likin Wagneria yli kaiken ja meni mo-
nen aikalaisen mielestä liiankin lähelle 
tämän tyyliä. Brucknerin musiikin pit-
kälinjaisuudessa on toki sukulaisuutta 
Wagneriin, mutta heidän sävelkieliään 
on kuitenkin jokseenkin mahdotonta 
sekoittaa toisiinsa.

Wagnerin ihailu asemoi Brucknerin 
automaattisesti Wienin vaikutusvaltai-
simman kriitikon Eduard Hanslickin vi-
hollisleiriin. Hanslickille Wagner oli ilje-
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tys, ja Johannes Brahms edusti puhdasta 
musiikkia. Hanslick tekikin parhaansa 
estääkseen Brucknerin menestyksen. 
Tämä onnistui siihen saakka, kunnes 
Brucknerin 7. sinfonia sai kantaesityk-
sensä joulukuussa 1884. Kon serttiin 
saapunut Itävallan keisari  Franz Josef I 
osoitti suosiota seisaaltaan, ja sellaisen 
vaikutusvallan edessä jopa Hanslick oli 
aseeton.

Bruckner itse ei voinut ymmärtää 
moista vastakkainasettelua; hän ha-
lusi vain säveltää omaa musiikkiaan. 
Miten se voisi vahingoittaa ketään? 
Mutta wieniläinen musiikkielämä otti 
kantaa Brahmsin ja Brucknerin puoles-
ta ja vastaan niin että nyrkit heiluivat. 
Kaupungissa opiskellut 25-vuotias Jean 
Sibelius oli viimeisen päälle Brucknerin 
miehiä, ja arveli eräässä kirjeessään 
Suomeen tämän olevan suurin elossa 
oleva säveltäjä. Kertoman mukaan joku 
Brahmsin kannattaja löikin häneltä ka-
pakkatappelussa “älynystyrän sisään”, 
ja Jannesta valui verta kuin Vietnamin 
sodassa. Eipä ihme, että Brucknerin ja 
Brahmsin patsaat on sijoitettu Wienissä 
eri puistoihin!

Entäpä sitten ne sinfoniat, mikä niis-
sä on niin omintakeista? Ensinnäkin ne 
todella ovat suuria. “Virallisia” sinfonioita 
valmistui kahdeksan, yhdeksäs jäi kes-
keneräiseksi (lisäksi on kaksi numeroi-
matonta varhaista sinfoniaa). Näistä ly-
hin, numero 1, on alle 50-minuuttinen. 
Sinfonioista viisi kestää yli tunnin – jopa 
se keskeneräiseksi jäänyt yhdeksikkö. 
Mittavin, tavallisesti noin 80-minuutti-
nen, on tänään kuultava 8. sinfonia. Se 
oli viimeinen, jonka Bruckner sai itse 
kuulla, ja hän ehtikin tehdä siitä useam-
pia versioita. Säveltäjän 5. sinfonia tosin 

kantaesitettiin sitä myöhemmin (vuon-
na 1894), mutta Bruckner ei voinut sai-
rauden takia tulla kuulemaan sitä.

Toinen omaleimainen piirre Bruck-
nerin sinfonioissa on niiden rakenne. 
Ne ovat hahmoltaan “neliskanttisia”; sä-
veltäjä toistaa ja kasvattaa motiivejaan 
hyvin säännönmukaisella tavalla. Lähes 
pakonomaisesti hän käyttää rytmiku-
viota, jossa nelijakoisen tahdin kahdelle 
jälkimmäiselle iskulle tulee trioli (kolme 
iskua jaettuna kahden iskun kestolle) – 
jopa siinä määrin, että tuota kuviota ni-
mitetään Bruckner-rytmiksi. Perinteisen 
sonaattimuodon (johdanto-päätee-
ma-sivuteema-kehittely-kertaus-coda) 
hän rikkoo ripottelemalla sinfonioidensa 
osiin useampia teemoja, joita kasvattaa 
kliimakseihin, ennen siirtymistä seuraa-
vaan teemaan.

Kolmas ominaisuus, josta Brucknerin 
tunnistaa helposti on hänen taipumuk-
sensa rakentaa hiljaisuudesta nousevia 
sävelaiheita, jotka kasvavat suuriksi kim-
puiksi ja räjähtävät valtaviksi vaskifan-
faareiksi. Tästä syystä hänen sinfonian-
sa vaativat poikkeuksetta laajennettua 
käyrätorvisektiota, jota vielä vahviste-
taan wagnertuubien läpitunkevalla soin-
nilla. Useimmat Brucknerin sinfoniat 
ovatkin etenkin käyrätorven ja trumpe-
tin soittajille suorastaan rankkaan urhei-
lusuoritukseen verrattavia ponnistuksia. 
Ja kovilla ovat myös jousisoittajat!

Sinfonia nro 8 c-mollissa on 4. sinfo-
nian (“Romanttinen”) ohella Brucknerin 
laajin. Sen ensimmäinen versio valmis-
tui vuonna 1887. Säveltäjä lähetti parti-
tuurin kapellimestari Hermann Leville, 
joka kuitenkin palautti sen, koska katsoi 
ettei sitä sellaisenaan voinut (tai kan-
nattanut) esittää. Brucknerin tiedetään 
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olleen tästä ärtynyt, mutta hän uudisti 
teosta heti 1888, ja jälleen vuonna 1890, 
jolloin sinfonian oli lopulta määrä saada 
kantaesityksensä Münchenissä nuoren 
Felix von Weingartnerin johdolla. Se ei 
kuitenkaan toteutunut, ja lopulta kan-
taesitys kuultiin Wienissä joulun 1892 
alla. Wienin filharmonikkoja johti tuossa 
konsertissa Hans Richter.

Versiointi ei päättynyt Brucknerin kuo-
lemaan vuonna 1897. Musiikkitieteilijä 
Robert Haas muokkasi vuonna 1939 
version, jossa yhdisteli alkuperäistä ja 
vuoden 1890 versiota niin vapaalla kä-
dellä, että myöhemmät tutkijat ovat ar-
vostelleet hänen säveltäneen mukaan 
liikaa omiaan. Natseihin kuulunut Haas 
menettikin 2. maailmansodan jälkeen 
asemansa Bruckner-editioiden tekijä-
nä, ja Leopold Nowak valmisti 1955 vie-
lä yhden version, joka oli jonkin aikaa 
suosituin. Robert Haasin editio on kui-
tenkin saanut uutta kannatusta, ja se 
kuullaan myös tässä konsertissa. Mitä 
tulee siihen, että Haas olisi säveltänyt 
mukaan omiaan, muistakaamme, että 
jo kauan aikaa joka ainoa romaani on 
kulkenut kustannustoimittajan kautta. 
Kirjallisuudessa tällainen kuuluu asiaan, 
mutta musiikissa ajatusta vieroksutaan 
– mielestäni suotta.

Sinfonian avausosa Allegro moderato 
on teoksen kokonaiskestoon nähden yl-
lättävän lyhyt. Siinä on kolme itsenäis-
tä teemaa ja aito-bruckneriaanista voi-
maa, joka hiipuu lopuksi. Vaikka kyse 
on periaatteessa absoluuttisesta musii-
kista, Bruckner itse kuvaili ensimmäistä 
osaa kuolemaa vastaan käytäväksi tais-
teluksi, joka lopulta (tietysti) hävitään. 
Toinen osa on scherzo (Allegro modera-
to), ja sen aloittava Deutscher Michel 

-teema lienee sinfonian mieleenpainu-
vin yksittäinen motiivi. Tuo “saksalainen 
Mikael” on eräänlainen kansan vertaus-
kuva, samaan tapaan kuin vaikkapa val-
lankumoustaistelua rinta paljaana johta-
va Marianne-neito on ranskalaisuuden 
symboli.

Kolmas osa on lähes puolituntinen, 
hidas jakso. Sen esitysohje on Feierlich 
langsam, doch nicht schleppend, eli juh-
lallisen hitaasti muttei sentään ras-
kaasti. Niinpä sen sävellaji nousee Des-
duuriin ja yksi sen teemoista mukailee 
Franz Schubertin Wanderer-fantasiaa. 
Juhlallisuus korostuu osan lopussa. 
Sinfonian finaali alkaa iskuilla, joiden 
sävy on kuin haaste kaksintaisteluun. 
Temaattisesti se on yhteenveto kolmen 
edellisen osan teemoista, ja niiden kä-
sittely vaihtelee koraalista marssiin. 
Säveltäjälle tyypilliseen tapaan sinfo-
nia päättyy fanfaariin, joka kohottau-
tuu kohti taivaita ja Brucknerin rakasta 
Jumalaa.

***
Johannes Brahms ei sentään ottanut 
osaa tappeluihin Brucknerin kannatta-
jia vastaan. Hän kuitenkin totesi, että 
Brucknerin teokset ovat “sinfonisia jät-
tiläiskäärmeitä”, joita säveltäjän kuol-
tua tuskin enää esitetään. Toisin kävi. 
1900-luvun suuret kapellimestarit ha-
lusivat ottaa mittaa noista käärmeistä, 
ja niin Bruckner sai paikkansa musiikin 
Parnassos-vuorella. Tämä musiikki on 
ilman muuta “suurta” – jopa niin suur-
ta, ettei sitä vastaan hyödytä taistella. 
Kannattaa siis vain nousta kyytiin ja an-
taa musiikin virran viedä. Palkinto odot-
taa lopussa varmasti.

Osmo Tapio Räihälä
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KENT NAGANO

Yhdysvaltalaisen kapellimestari Kent 
Naganon monipuolinen ohjelmisto ulot-
tuu klassismista romantiikkaan ja ny-
kymusiikkiin niin konserttilavoilla kuin 
oopperassakin. Tällä hetkellä Nagano 
on Hampurin valtion oopperan ja filhar-
monisen orkesterin taiteellinen johtaja, 
Montréalin sinfoniaorkesterin taiteelli-
nen johtaja sekä Göteborgin sinfonia-
orkesterin taiteellinen neuvonantaja ja 
päävierailija. 

Kaliforniassa syntyneen Naganon ura 
alkoi kotipuolessa. Hän johti Berkeleyn 
yliopiston sinfoniaorkesteria vuodes-
ta 1978. Myöhemmin hän työskente-
li Seiji Ozawan apulaiskapellimestarina 
Bostonin sinfoniaorkesterissa. Menestys 
Yhdysvalloissa toi hänelle kiinnityk-
siä myös Eurooppaan, jossa hän toimi 
musiikillisena johtajana Lyonin kansal-
lisoopperassa Ranskassa ja Hallé -or-
kesterissa Englannissa. Taiteellisen joh-
tajan tehtäviä Nagano on hoitanut myös 
Baijerin valtionoopperassa, Berliinin 
saksalaisessa sinfoniaorkesterissa sekä 
Los Angelesin oopperassa. Lisäksi hän 
on vieraillut johtamassa mm. Wienin, 
Berliinin ja New Yorkin filharmonikoi-
ta, Leipzigin Gewandhaus-orkesteria ja 
Chicagon sinfonioaorkesteria. 

Baijerin valtionoopperassa työsken-
nellessään Nagano tilasi uusia oop-
peroita Jörg Widmannilta, Wolfgang 
Rihmiltä ja Unsuk Chinilta. Lisäksi hän 
johti mm. Boris Godunovin, Wozzeckin 
ja Nibelungen sormuksen tetralogian. 
Muissa oopperataloissa Naganon pro-
duktioita ovat olleet mm. Saariahon 
Kaukaisen rakkauden kantaesitys Salz-

burgin musiikkijuhlilla, Šostakovitšin 
Ne nä Berliinin valtionoopperassa ja Hin-
demithin Cardillac Pariisin kansallisoop-
perassa.

Montréalin sinfoniaorkesterin kans-
sa Nagano tehnyt Beethovenin ja 
Mahlerin sinfonioiden kokonaisesi-
tykset, Schönbergin Gurrelieder sekä 
konserttiversiot Wagnerin oopperois-
ta Tannhäuser, Tristan ja Isolde sekä 
Reininkulta. Hän on levyttänyt orkeste-
rin kanssa mm. Mahlerin Das Lied von 
der Erden ja Beethovenin pianokonser-
tot 4 ja 5. Berliinin saksalaisen sinfonia-
orkesterin kanssa Nagano on taltioinut 
mm. Saariahon Kaukaisen rakkauden, 
Brucknerin sinfoniat 3 ja 6, Schönbergin 
Jaakobin tikapuut ja Brahmsin ja 
Mahlerin sinfonioita.
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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 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, Ka-
jaanissa, 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.

RADION SINFONIAORKESTERI


