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24.5.     
KESKIVIIKKOSARJA 16
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Jan Lisiecki, piano  

Aarre Merikanto: Pan 12 min

W. A. Mozart: Pianokonsertto nro 9 Es-duuri KV 271 32 min
“Jeunehomme”  
I  Allegro 
II  Andantino 
III Rondo – Menuetto

VÄLIAIKA 20 min
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Richard Strauss: Alppisinfonia op.64  47 min
1 Yö
2.  Auringonnousu
3. Nousu vuorelle 
4. Tulo metsään
5. Vaellus puron varrella
6. Vesiputouksella 
7. Näky
8. Kukkivilla kedoilla 
9.  Laidunmailla 
10. Harhateille läpi tiheikön ja ryteikön 
11. Jäätiköllä 
12. Vaarallisia hetkiä 
13. Huipulla 
14. Näky 
15. Sumu nousee
16. Aurinko pimenee vähitellen 
17. Elegia 
18. Hiljaisuus ennen myrskyä 
19. Rajuilma ja myrsky, laskeutuminen 
20. Auringonlasku 
21. Valon viimeinen kajo 
22. Yö

yhteistyössä Suomen Käyrätorviklubin kanssa

Väliaika noin klo 20. 
Konsertti päättyy noin klo 21.25. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso. 
Konsertin alkupuoli nähdään Yle Teeman RSO- Musiikkitalossa -ohjelmassa 4.6. ja 
jälkipuoli 11.6.
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LINTUPERSPEKTIIVI

Aarre Merikannon orkesterirunoelmaa 
Pan pidettiin aikanaan ultramodernina. 
Kuinka radikaali sävellys se oikeastaan on, 
jos sitä vertaa samanikäisiin eurooppalai-
siin teoksiin? 

Panin lopullinen versio valmistui vuonna 
1924. Se oli muhinut säveltäjän päässä 
jo kahden version verran, ja käynyt läpi 
ankaran kehitysprosessin. Aihe on näh-
tävästi ollut hänen mielessään jo kauan. 
Merikannolla on nimittäin myös Pan-
niminen laulu vuodelta 1916, joka on sä-
velletty V. A Koskenniemen runoon. Sen 
teksti on aika hurja: 

”Oi öistä kulkijaa korpimaan / ken 
metsän synkkiin pimentoihin vaipuu, /oi 
rinnassansa syttyy villi kaipuu kuin halu 
hekkumahan hurjimpaan! / Hän näkee 
metsän synkät silmät vaan / ja kuinka 
varjot yössä nousee, haipuu, / ja metsän 
viidakossa oksat taipuu / ja esiin astuu 
kätköstänsä Pan. / Hän huulillensa nos-
taa ruokopillin, / hän soittaa, soittaa lau-
lun hurjan villin, / ja metsä sadoin äänin 
soi ja soi. / Mut öisen kulkijan on järki 
poissa, / se harhaa metsän synkän sok-
keloissa / ja hurjaa onnenunta unelmoi, 
unelmoi. ”

Tämän voi ottaa tietenkin kevyenä ku-
vauksena Panin ja Syrixin leikeistä mut-

”ALPPISINFONIA 
EI OLE MIKÄÄN 
MATKAILUMAINOS”

ta runon viimeisissä säkeissä häivähtää 
jotain muutakin: mielen järkkyminen, 
hulluus. Merikannon orkesterirunossa 
voi olla kyse kummasta tahansa, mut-
ta itse olen taipuvainen uskomaan, että 
säveltäjän ultra-ekpressionismin takana 
luuraa jotakin henkilökohtaista. Tästä 
ajatuksesta ja teoksen sävelkielestä mi-
nulle tulee mieleen kaksi eurooppalaista 
verrokkia: Debussyn Jeux vuodelta 1912 
ja Schönbergin kerrassaan hysteerinen 
Begleitungsmusik zu einer Lichtspielszene 
(Musiikkia kinematografiseen koh-
taukseen) vuodelta 1929.  Ajallisesti 
Merikannon Pan asettuu näiden kahden 
keskelle joten mielestäni hän on aika 
tarkkaan eurooppalaisen ajan hermolla 
sävelkielessään. 

Toisaalta hänen musiikissaan on 
muutamia kummallisia piirteitä. 
Orkestraatiossa on nimittäin tiettyjä 
yleisiä hyveitä, jotka eivät ole kadonneet 
edes 1900-luvun musiikista. Tyylistä riip-
pumatta orkesterille säveltäessä on ollut 
tapana kaksintaa sävelkulkuja, esimer-
kiksi käyrätorvi kaksinnetaan tarvittaes-
sa sellolla, tai alttoviulu klarinetilla ja 
englannintorvella; yksinkertaisimmillaan 
ykkös- ja kakkosviulut soittavat samaa 
asiaa oktaavin päässä toisistaan. Juuri 
tällaisissa kombinaatioissa ja värivaih-
teluissa esimerkiksi Richard Strauss on 
yksi suurimpia mestareita. Merikannolla 
puolestaan ei ole näitä ns. tuplauksia 
juuri ollenkaan. Jokainen Merikannon 
horisontaalinen ele – olipa se melodia, 
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vastamelodia tai täyteääni – on omil-
laan ja sitä ei löydä kaksinnettuna mil-
tään muulta soittimelta tai soitinryh-
mältä. Tämä on hyvin poikkeuksellista. 
Merikanto oli kuitenkin Regerin oppilas, 
joka oli hänkin erittäin taitava orkest-
roija.  Olisiko hänen toinen opettajan-
sa Vasilenko Moskovassa saanut hänen 
päänsä sekaisin, vai lukiko Merikanto 
Skrjabinin partituureja ylimalkaisesti? 
Vai oliko tämä harkittua? Tästä piirtees-
tä johtuu Panin tietynlainen hahmotto-
muus ja soinnillinen hämäryys. Minusta 
tämä on oudoimpia ja kiehtovimpia 
kappaleita Suomen musiikin historiassa. 

Merikannolle samoin kuin muille 
20-luvun modernisteille (ehkä Klamia 
lukuun ottamatta) on tyypillistä myös 
se, että musiikillisissa jaksoissa viete-
tään hyvin vähän aikaa. Kokonaisuudet 
saattavat olla vaikka vain neljän tah-
din mittaisia. Juuri kun on alkamas-
sa jotain mielenkiintoista, siirrytään-
kin jo johonkin muuhun. Skrjabin, jota 
nämä säveltäjät ihailivat, on usein nä-
ennäisesti fragmentaarista, mutta mu-
siikki on kuitenkin syvemmällä tasolla 
paljon pitkäjänteisempää. Saattaa olla, 
että nuoret suomalaiset säveltäjät ei-
vät päässeet kuulemaan uutta musiik-
kia missään, eivät ainakaan Helsingissä. 
Heiltä puuttui laajempi käsitys siitä, 
miltä tällainen musiikki todellisuudes-
sa kuulostaa.  Merikannon Pan esi-
tettiin Pohjoismaisilla musiikkipäivillä 
Tukholmassa, jossa se teilattiin täysin. 
Se oli Merikannolle hirveä nöyryytys. 
Mutta voi vain arvailla, miten se on sil-
loin esitetty, kun sen toteuttaminen on 
nykyäänkin todella vaikeaa!

Puutteistaan huolimatta Pan oli siis 
todella ajan hermolla. Se on eurooppa-

laisessa mittakaavassakin kappale, joka 
sai Sibeliuksen näyttämään vanhanaikai-
selta. Sama vuosi 1924 on seitsemännen 
sinfonian kantaesitysvuosi, ja Tapiola on 
vasta tulossa. Voi vain kuvitella, miten 
Sibelius on istunut Ainolassa kuuntele-
massa radiosta Merikannon Pania ja ih-
metellyt, mitä täällä oikein tapahtuu. 

Millaiseksi Merikannon ja hänen aikalais-
tensa tulevaisuus olisi voinut muodostua, 
jos heidän modernistisia kokeilujaan ei olisi 
tyrmätty?

Oikeastaan tässä ei ole paljon jossitte-
lemisen aihetta, koska mihin tahansa 
20-luvun modernismi olisikaan johta-
nut, se olisi joka tapauksessa todennä-
köisesti katkennut sotaan. Sota ja sitä 
seurannut pysähtyneisyyden tila olivat 
nähdäkseni Suomen musiikinhistorian 
suurin onnettomuus. On tietenkin täy-
sin ymmärrettävää, ettei taide ollut etu-
sijalla yhteiskunnan jälleenrakentami-
sessa sodan jälkeen. 

Itse asiassa Suomen musiikin omi-
naispiirteet syntyivät ”kolmen isänmaal-
lisen kohtauksen” seurauksena. Ensin oli 
tämä Sibeliuksen kohtalo elää kansalli-
sen heräämisen humussa ja itsenäisyy-
den alussa, jolloin hänen asemansa vää-
ristyi: hänestä tuli kansallinen symboli, 
mikä aiheutti hänelle itselleen hirvei-
tä traumoja. Toinen tragedia oli kansa-
laissota, joka muutti ilmapiirin äärim-
mäisen konservatiiviseksi ja tympeäksi. 
Vannottiin kodin, uskonnon ja isänmaan 
nimeen ja pidettiin marssilauluja suu-
rena taiteena. Kolmas tragedia olivat 
sitten talvisota ja jatkosota, joiden jäl-
keen taidemusiikin merkitys oli olema-
ton. Nuorelle, vain noin viidenkymme-
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nen vuoden ikäiselle musiikkikulttuurille 
nämä ovat isoja rajakohtia, jotka ohjasi-
vat väistämättä kehitystä. 

Merikanto oli tästä modernistien jou-
kosta se, jolla oli julkisuuden silmissä 
suurimmat mahdollisuudet ja sen myö-
tä tietysti häneen kohdistuivat suurim-
mat odotukset. Hän oli stadilainen, kuu-
luisan isän poika, joka jo nuorena herätti 
suurta huomiota Helena-oopperallaan. 
Muilla nuorilla säveltäjillä ei ollut samo-
ja paineita. He tulivat maalta eikä heitä 
kukaan tuntenut. Merikannon tragedia 
olivat kovat odotukset ja tarve kuitenkin 
erota traditiosta. Mutta ei hänen kohte-
lustaan voi ketään varsinaisesti syyttää, 
ei ainakaan yleisöä tai muusikoita, joilla 
ei ollut mitään mahdollisuutta arvioida 
uutta taidetta. Kriitikoilla sen sijaan oli 
jonkinlainen vastuu.  

Kun johdat Mozartia tai muita wieni-
läisklassikoita, kuinka paljon joudut työs-
kentelemään tyylikysymysten parissa?

Olen näissä asioissa synkretisti ja siinä 
suhteessa varmaankin tyypillinen su-
kupolveni edustaja. Me kaikki olemme 
saaneet vaikutteita vanhan musiikin 
fundamentaalisen koulukunnan esitys-
käytännöistä; sieltä on otettu ne asiat, 
jotka itse kullekin sopivat. Minulla ei 
myöskään ole mitään vaikeuksia hy-
väksyä modernia konserttiflyygeliä 
Mozartiin. 

Tyyli on siten eräänlainen hybridi. 
RSO:ssa on paljon muusikoita, jota soit-
tavat vanhaa musiikkia vanhoin soit-
timin, ja orkesteri tekee säännöllises-
ti yhteistyötä alaan spesialisoituneiden 
kapellimestarien kanssa. Luullakseni 
niin sanotusti vanhan musiikin kapelli-

mestaritkin alkavat kuitenkin nykyään 
olla enemmän tai vähemmän synkretis-
tejä. Sir Roger Norrington soitattaa kai-
ken ilman vibratoa, mutta musiikillisesti 
hänkin on aikamoinen romantikko. 

Orkesterissa jokainen soittaja tar-
joaa omaa käsitystään siitä, miten 
musiikkia kulloinkin kuuluu soittaa. 
Mozartissa vaihteluväli eri näkemysten 
välillä on suurempi kuin Brahmsissa tai 
Straussissa. Siinä mielessä kapellimesta-
rilla on vähän normaalia enemmän työ-
tä muodostaa kokonaisuus kaikesta sii-
tä, mitä orkesterista tarjoillaan. 

Mozartin ongelma esittäjälle on mi-
nusta se, että fraasit ovat jo tavallaan al-
kuromanttisia, ja niissä pitäisi olla ilmai-
sua ja väriä. Usein ilmaisu katoaa, kun 
ruvetaan miettimään tyylinmukaisuut-
ta. Kun itse kuuntelen Mozartia, valitsen 
Karl Böhmin tai Josef Kripsin vanhoja le-
vytyksiä. Heidän tulkinnoissaan Mozart 
saa olla vahvaa ja laulavaa.  Ja hidasta, 
se myönnettäköön. Tällainen asenne on 
viimeisten vuosikymmenien vuoden ai-
kana puuttunut, ja minusta se terveh-
dyttäisi Mozart-soittoa. 

Edellisessä Lintu-perspektiivissä puhuim-
me Carl Nielsenin luontosuhteesta hä-
nen neljännen sinfoniansa yhteydes-
sä. Millaisena tämä tematiikka ilmenee 
Straussin Alppisinfoniassa?

Tällä kaudella ohjelmassa on näköjään 
ollut luontoteemaisia teoksia enem-
mänkin: Beethovenin Pasto raalisinfonia, 
Haydnin Vuoden ajat, Nielsenin ”Sam-
mumaton” ja nyt Straussin Alppisinfonia. 
Se on tietenkin puhdas sattuma. 
Sattumaa on sekin, että Nielsenin nel-
jännen sinfonian ensimmäisen osan si-
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vuteema on lähes sama kuin auringon-
nousuteema Alppisinfoniassa. 

Hienointa Alppisinfoniassa on sen or-
kestraatio. Strauss totesi itse kantaesi-
tyksen harjoituksessa vaatimattomasti 
oppineensa vihdoin orkestroimaan. Ja 
todellakin: kuunneltakoon vaikkapa ta-
paa, millä Strauss on kuvannut lähesty-
vän vesiputouksen jylinän ja sitten itse 
vesiputouksen – harppu, celesta, kello-
peli ja jousten glissandot – kuulostaa 
juuri siltä, miten vesimassat iskeytyvät 
kallioon. Tai se ihmeellinen tilan tun-
ne, jonka Strauss saa aikaan alppiniityl-
lä: lehmät ja lampaat tuntuvat todella-
kin olevan hajallaan ympäri niittyä. Tai 
myrskykohtauksessa tuo tyhjä hetki sa-
laman jälkeen ennen kuin ukkonen jy-
rähtää – siitä voi melkein laskea kuinka 
kaukana ukkonen on.

Nielsenin luontokäsitys on ehkä 
abstraktimpi kuin Straussin. ”Sam-
mumattoman” taustalla on ajatus luon-
non uusiutumisesta, joka voi toimia 
symbolina monelle muullekin asialle.  
Mutta ei Straussin Alppisinfoniakaan ole 
mikään matkailumainos, vaikka sen jot-
kut sellaisena ottavat. Monen mielestä 
se on taitava mutta tyhjäpäinen teos. 
Alppisinfoniahan on toki kuvailevaa mu-
siikkia, siellä on lehmä, jäätiköitä ja uk-
koskuuro. Taustalla on kuitenkin vai-
kuttava henkinen sisältö: Nietzschen 
Antikristus, ajatus ihmisen kehityksestä 
ja elinkaaresta ja maailman pelastami-
sesta taiteen ja tieteen kautta. 

Teos muuttuu edetessään koko ajan 
vakavammaksi. Alussa noustaan vuo-
teesta ja rymistellään tomerasti liikkeel-
le. Huippukohta saavutetaan tarkalleen 
teoksen matemaattisessa keskikohdas-
sa – Strauss on lyömätön huipennusten 

rakentamisessa. Sen jälkeen kappaleen 
luonne muuttuu: seuraa Vision-jakso, 
jonka kuluessa Alppisinfoniasta tulee 
ihmisen henkisen kehityksen allego-
ria. Syvällisille teoksille on ominaista se, 
että ne ovat näennäisesti keveitä, kuten 
Mozartilla ja Straussilla. Alppisinfonian 
viimeiset kymmenen minuuttia julista-
vat Straussin vankkumatonta uskoa sii-
tä, että jokaisessa ihmisessä on mahdol-
lisuus hyvään ja että taiteella on suuri 
merkitys tuon hyvän tunnistamisessa.

haastattelu Lotta Emanuelsson
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Kun nuori taiteilija hakee omaa ään-
tään, jää varhaistuotanto usein epäta-
saiseksi, ja persoonallinen, vahva ilmai-
su löytyy vasta kypsemmällä iällä. On 
olemassa monia esimerkkejä suurista 
säveltäjistä, jotka ovat tehneet varsinai-
sen läpimurtonsa vasta keski-ikäisinä.

Aarre Merikanto näyttää ainakin en-
sisilmäyksellä olleen juuri päinvastai-
nen ilmiö: hänen kiistatta vahvimmat 
teoksensa ovat syntyneet 1920-luvun 
taitteen molemmin puolin, jolloin sä-
veltäjä oli vielä alle kolmenkymmenen 
ikäinen. Kun Merikannon taiteellinen 
korkeasuhdanne tapahtui varhain ja 
kesti vain muutamia vuosia, ovat jotkut 
päätyneet näkemään säveltäjän myö-
hemmän tuotannon ehkä turhankin 
kelmeässä valossa.

Merikannon edustamalle modernis-
mille ei ollut 20-luvun Suomessa lain-
kaan tilaa, ja hän koki saman kohtalon 
kuin kollegansa Väinö Raitio: heidän 
musiikkiaan ei esitetty juuri lainkaan. 
Niin jäivät kuulematta syntyaikanaan 
sellaiset hienot teokset kuin ooppe-
ra Juha (1922), Konzertstück sellolle ja 
kamariorkesterille (1925) ja Nonetto 
(1926), puhumattakaan Sinfonisesta 
harjoitelmasta (1928), jonka partituu-
rin Merikanto turhautuneisuuttaan 
osittain tuhosi. Kilpailuvoittaja Schott-
konsertto (1925) sentään kuultiin ker-
ran Saksassa – muttei sitäkään siis 
Suomessa.

Merikanto oli 1930-luvulla ja etenkin 
sota-aikana vaikeassa morfiinikiertees-
sä, mikä saattaa olla yksi niistä syistä, 

LUNASTAMATON LUPAUS

joiden vuoksi hänen tuonaikainen mu-
siikkinsa vaikuttaa jotenkin taiteellisesti 
väsyneeltä. Jos hänen myöhempää tuo-
tantoaan verrataan muihin ajan suo-
malaissäveltäjiin, on Merikannon ääni 
silti voimakas ja persoonallinen. Hänen 
ongelmansa vain oli se, että 1920-luvun 
huippuvuosien musiikki oli kansainvä-
lisestikin tarkasteltuna korkeatasoista 
ja hyvinkin “ajan hermolla”, mutta täy-
sin vailla vastakaikua. Merikanto siis 
asetti ikäänkuin vahingossa itselleen 
lupauksia, joita ei koskaan pystynyt lu-
nastamaan. On myös huomattava, että 
koska julkisuus kohteli säveltäjän var-
haistuotantoa ymmärtämättömästi, 
Merikanto ikäänkuin hyväksyttiin vas-
ta siinä vaiheessa kun hän oli lakannut 
olemasta erikoinen. Kaiken kaikkiaan 
Aarre Merikannon 1920-luvun tuotanto 
on ainutlaatuisimpia saavutuksia koko 
suomalaisessa taidemusiikissa.

Pan on toinen keskeinen orkeste-
rirunoelma Merikannon varhaisessa 
tuotannossa (toinen on Lemminkäinen 
vuodelta 1916). Säveltäjä kirjoitti sen 
ensimmäisen version jo 20-luvun tait-
teessa, mutta paranteli pian teosta 
sen saatua huonon arvostelumenes-
tyksen, eli teos sentään kuultiin kon-
sertissa. Julkisuuteen jäänyt versio on 
vuodelta 1924 ja järjestyksessä kolmas. 
Tavoilleen uskollisena Merikanto poltti 
kaksi aikaisempaa käsikirjoitusta. Tämä 
tapa tuli aiheuttamaan suurta mielihar-
mia suomalaiselle musiikkitieteelle.

Pan on eteerinen ja impressionistis-
sävyinen teos, joka nousee usvan lailla 
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esiin hiljaisuudesta. Tämä noin 12-mi-
nuuttinen orkesteriruno ei rakennu 
mihinkään nimenomaiseen tekstiin, 
mutta toki siinä voi havaita hieman 
karkean ja kiimansa ajaman paimenju-
mala Panin tavoittelemassa herkkää ja 
pakoilevaa Syrinx-nymfiä. Ja kun Syrinx 
paniikissa (sic!) piiloutuu muuttumal-
la ruo’oksi, Pan sitoo ruo’oista huilun-
sa (jolla on sävellyksessä merkittävä 
tehtävä). Etsintä käy kiihkeäksi, mutta 

niin vain Pan joutuu toteamaan toimen 
hyödyttömäksi, mitä alleviivaa sellon 
alakuloinen soolo. Epilogissa piccolo 
livertelee vahingoniloisesti, ikään kuin 
Syrinx ilkkuisi Panille ruokojen seasta.

Yle Klassinen musiikki valmistaa par-
haillaan kaksiosaista TV-dokumenttia 
1920-luvun modernisteista. Ohjelmat 
näh dään Yle Teemalla vuonna 2018.

Tie musiikin ihmelapsesta ihmeaikui-
seksi on niin ohdakkeinen, ettei sellais-
ta ole läpäissyt kuin muutama harva. 
Syy on se, että nämä kaksi edellyttävät 
eri asioita. Ihmelapsi yllättää ennen-
aikaisella kyvyllään imitoida aikuisia, 
kun ihmeaikuinen taas osaa olla imitoi-
matta ketään muuta kuin korkeintaan 
itseään. Jos ihmelapsi kirjoittaa val-
lankumouksellista musiikkia, hänen sä-
veltämäänsä ei tunnisteta neroudeksi, 
vaan sitä pidetään lapsen töhertelynä.

Wolfgang Amadeus Mozart oli äl-
listyttänyt maailmaa nuorena huip-
pumuusikkona, joka osasi säveltää 
kuten parhaat aikuiset: jo 12-vuotiaa-
na hänen sulkakynästään lähti täys-
pätöinen 3-näytöksinen opera buffa 
La finta semplice (“Valetyhmyri”). Silti 
hänen sävellystensä todellinen uu-
distushenki ja omaperäisyys puhkesi 
esiin vasta aikuisella iällä. Kypsyyden 
lopullinen lähtölaukaus oli hänen 
9. pianokonserttonsa, lisänimeltään 

NUOREN MIEHEN KONSERTTO

Jeunehomme (“Nuorimies”), joka valmis-
tui Salzburgissa tammikuussa 1777, juuri 
ennen säveltäjän 21-vuotispäivää.

Siinä missä Haydn ja Beethoven ke-
hittivät sinfonian lajityypin varhaiseen 
huippuunsa, Gluck rakensi oopperasta 
helppoa rahvaan huvia korkeamman 
taidemuodon ja Schubert nosti piano-
säesteisen yksinlaulun aivan uusiin 
ulottuvuuksiin, olivat Mozartin konser-
tot – ja etenkin pianokonsertot - hänen 
keskeinen antinsa musiikin teosmuoto-
jen kehityksessä.

Jeunehomme (KV 271) on toki yhä ul-
koisesti kolmiosainen, perinteinen kon-
sertto, mutta sen sisäiset käänteet rik-
kovat syntyaikansa kirjoittamattomat 
säännöt. Jo pianosoolon esiintulo heti 
ensimmäisistä tahdeista lähtien, il-
man sen kummempia esittelyjä, oli ai-
kanaan lähes julkea temppu. Samoin 
Mozart uittaa solistin sisään musiik-
kiin monissa muissakin kohdissa “en-
nenaikaisesti”, eivätkä solistiset hetket 
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Wienissä ranskalaisen pianistin, Louise 
Victoire Jenamyn (lisänimi lienee siis 
sanaleikki; Jenamy ääntyy hieman kuin 
“jeunehomme”), jonka soitto ilmeises-
ti ihastutti häntä. Konserton säveltä-
misen aikaan Jenamyn matka pysähtyi 
Salzburgissa, jolloin he taas tapasivat. 
Kun Mozart seuraavana vuonna muut-
ti joksikin aikaa Pariisiin, oli hän jälleen 
tekemisissä Jenamyn kanssa – emme 
tiedä, ihastuttiko rouva Jenamy häntä 
muutenkin kuin pianistina… Konserton 
lisänimi tarttui vasta tämän jälkeen, 
eli mistäpä tiedämme, mitä Mozartin 
päässä liikkui – olihan hän itse nuori 
mies!

kadensseineen nekään asetu totut-
tuihin lokeroihin. Tällaiset seikat eivät 
kuitenkaan ole nykykuulijalle tärkeitä, 
sillä korvamme on tottunut ottamaan 
vastaan kaiken, emmekä enää tunne 
1700-luvun ajattelutapaa ja koodistoa. 
Toki konsertto alkaa yhä nopealla osal-
la, jatkaa kauniisti unelmoivalla hitaalla 
osalla, ja päättyy vilkkaaseen finaaliin. 
Mozartin aikaan konserttojen solisteil-
la oli myös esityksissään paljon enem-
män vapauksia ja improvisaatiota kuin 
nykyisillä, ja käytössä ollut soolosoitin-
kin oli nyky-flyygeliä hiljaisempi forte-
piano.

Entä kuka oli tuo “nuorimies”, vai oli-
ko kukaan? Mozart tapasi vuonna 1773 

Moraalifilosofi Friedrich Nietzsche 
(1844–1900) oli välttämätön lenkki va-
listuksen ajan, Ranskan vallankumo-
uksen ja jälkiteollisen aatepluralismin 
välissä. Hänen filosofiansa on usein si-
säisesti niin ristiriitaista, että siitä ovat 
voineet poimia teesinsä poliittiset ää-
rilaidat, sekä vasemmisto että oikeisto. 
Ja jollei siitä ole löytynyt juuri sopivia 
lyömäaseita, on Nietzschen nimiin tar-
vittaessa pantu myös aivan puuta-hei-
nää. Näin toimivat esimerkiksi Saksan 
kansallissosialistit, toki Nietzschen 
henkistä perintöä valvoneen Elisabeth-
sisaren innokkaalla myötävaikutuksella.

Nietzschen keskeisiin oppeihin kuu-
luva käsite yli-ihmisestä on ymmärretty 
väärin sekä vahingossa että tahallaan, 

HUIPULLE JA TAKAISIN

mikä nyt kenenkin tarve on ollut. Natsit 
uskottelivat, että yli-ihminen on fyysi-
nen (arjalainen) yksilö, herrakansa, joka 
saa alistaa orjakansan. Nietzsche kui-
tenkin tarkoitti henkistä ja moraalista 
ylevöitymistä, jonka avulla ihmisyys voi 
kohota nihilismin yläpuolelle. Samalla 
käsite yli-ihmisestä sisältää luonnolli-
sesti vapautumisen uskonnoista ja ih-
misen kohottautumisen omaksi juma-
lakseen.

Filosofian, runojen ja aforismien li-
säksi Nietzsche kirjoitti myös omia 
sävellyksiä, lähinnä yksinlauluja. Tyy-
lillisesti hän on myöhäisromantikko 
hieman Hugo Wolfin tapaan, mutta 
säveltäjänä hän ei ole sinänsä merkit-
tävä. Tärkeämpää on hänen taidefilo-
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sofiansa; taide oli Nietzschen lempiai-
he, ja hänen vaikutuksensa 1900-luvun 
taiteen murrokseen oli täysin ratkai-
seva. Ilman Nietzscheäkin meillä var-
maan olisi atonaalisuus, futurismi, da-
daismi, surrealismi – koko moderni 
taide – mutta niiden syntymiseen oli-
si varmasti mennyt verrattoman paljon 
kauemmin. Nietzsche riisui romantii-
kan käsitevaatteet yhden toisensa jäl-
keen niin vastaansanomattomasti, että 
länsimaisen taiteen oli 1900-luvulle tul-
taessa kerta kaikkiaan pakko uudistua.

Yksi vahvimmin Nietzschestä vai-
kuttuneista taiteilijoista oli säveltä-
jä Richard Strauss. Romantiikan myö-
häisvaiheessa ihmisen sankarillisuus 
ja ”maailmasta irrottautuminen” näyt-
täytyivät mahdollisina ja tämä ihan-
ne innosti Straussin säveltämään kaksi 
Nietzschen syvästi inspiroimaa sinfo-
nista runoa, Also sprach Zarathustran ja 
Alppisinfonian (“Eine Alpensinfonie”, op. 
64). Strauss oli müncheniläinen käyrä-
torvensoittajan poika, josta jo nuorella 
iällä tuli Saksan keisarikunnan uuden 
musiikin toivo, sillä hänellä näytti ole-
van kykyä ja intoa syventää myöhäis-
romantiikan ilmaisua juuri ajan hen-
gen ja aatteiden mukaisesti. Strauss 
oli myös yksi aikansa parhaista kapelli-
mestareista, joten hän pystyi antamaan 
omille teoksilleen erinomaisia esityksiä 
suurimmilla estradeilla. Hänen liekkin-
sä valaisi välillä muitakin: Strauss mm. 
johti Sibeliuksen viulukonserton nykyi-
sen version kantaesityksen Berliinissä 
1905.

Ensimmäiset päiväkirjamerkinnät 
Alppisinfoniasta ovat vuodelta 1911, ja 
varhaisimmat luonnokset niinkin kau-
kaa kuin vuodelta 1899, mutta varsi-

nainen sävellystyö on otaksuttavas-
ti tapahtunut vasta vuosina 1914–15. 
Kantaesityksen Strauss johti Dresdenin 
Kuninkaallisen orkesterin (Hofkapelle) 
konsertissa lokakuussa 1915. Noin 
50-minuuttinen Alppisinfonia on vii-
meinen Straussin suurista sinfonisis-
ta sävellyksistä. Teos on kirjoitettu jät-
timäiselle orkesterille (kaikkiaan 125 
soittajaa!), jossa on mm. 20 käyrätor-
vea (joista neljä on wagnertuubia ja 
osa esiintymislavan ulkopuolella), mut-
ta pienemmätkin kokoonpanot voivat 
teosta esittää. Teoksen valtava dynaa-
minen skaala johti siihen, että kun le-
vy-yhtiö Polydor valmisti kaikkien aiko-
jen ensimmäisen CD-testilevyn vuonna 
1979, sille taltioitiin juuri Alppisinfonia.

Alppisinfonia on yksiosainen, ohjel-
mallinen teos. Sinfonia sanan tavan-
omaisessa merkityksessä se ei ole al-
kuunkaan, vaan yhtenäinen sinfoninen 
runo, jolla on taustanaan eräänlainen 
tarina. Alkuperäisessä partituurissa 
teoksella oli alaotsikkona “Antikristus”, 
minkä taustalla oli Nietzschen vuon-
na 1888 julkaisema samanniminen 
essee. ”Kutsun Alppisinfoniaa ”Anti-
kristukseksi” tässä tarkoituksessa: mo-
raalinen puhdistuminen tapahtuu 
ih misen omien toimien kautta, vapau-
tuminen työnteon kautta ja luonnon 
ikuisen kunnian palvomisella”, säveltäjä 
kirjoitti. Luultavasti Strauss havaitsi jo 
varhain, että Nietzscheä tulkitaan mie-
livaltaisesti, ja kenties väärinymmärryk-
sen pelossa hän poisti tuon haasteen 
heittävän alaotsikon.

Alppisinfonia koostuu 22 keskeytyk-
settä soitettavasta taitteesta, joilla 
maalaillaan kiipeäminen vuoren huipul-
le ja laskeutuminen sieltä alas. Retki al-
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kaa ennen auringonnousua ja päättyy 
vasta seuraavana yönä. Aamuyö vael-
letaan matalien soitinten luomassa pi-
meydessä, kunnes herääminen alkaa 
ja johtaa majesteettiseen, kirkkaaseen 
auringonnousuun. Saapuminen met-
sään tuo musiikkiin varjoja, joista pääs-
tään kiivettäessä ylöspäin. Lyhyt vael-
lus puron viertä tuo vesiputoukselle, 
joka sekin on lähinnä pienehkö koski. 
Täällä nähdään “ilmestys” (Erscheinung), 
jonka jälkeen matka vie kukkaketojen 
kautta vuoristoniitylle, jossa lehmän-
kellot kalisevat. Sieltä eksytään vääräl-
le polulle, joka vie tiheikköön ja sankan 
aluskasvillisuuden sekaan. Huippua lä-
hestyttäessä päästään kuitenkin jo jää-
tikölle, mistä seuraa vaarallisia tilan-
teita. Raikuvat pasuunat ilmoittavat 
vihdoin vuoren huipulle saapumisesta 
ja oboen hellä melodia saa kiipeilijän 
istahtamaan vetääkseen henkeä. Tätä 
suorastaan häikäisevää näköalaa kel-
paa pysähtyä ihailemaan pidemmäk-
sikin aikaa. Kohta vuoristossa nousee 
sumu ja auringon valo himmenee vä-
hitellen, ja niin vaeltaja vaipuu elegi-
seen tunnelmaan. Alpeilla on kuiten-
kin alkamassa myrsky, jota edeltää 
tietysti tyyni mutta pahaenteinen vai-
he. Viheltävät tuulet nostavat myrskyn, 
joka pieksää pelotonta kiipeilijää uh-
kaavasti. Rankimman riehuntansa jäl-
keen rajuilma kuitenkin laantuu juuri 
ennen auringonlaskua. Vaeltajan sydän 
lienee puhdistunut, sillä urkujen siivit-
tämä epilogi kielii syvästä mielenrau-
hasta. Lopuksi yö taas saapuu.

Nousu vuoren huipulle on luonnolli-
sesti symbolinen: ihminen kohottau-
tuu epäolennaisen yläpuolelle. Kuulijan 
sietää tiedostaa, että orkesterille 

Alppisinfonian esittäminen edellyttää 
kirjaimellisesti nousua arjen yläpuo-
lelle, sen verran vaativa teos se on, ja 
etenkin soolokäyrätorvensoittaja toimii 
vuorikiipeilijänä, jonka polulla on kosol-
ti vaaroja.

Osmo Tapio Räihälä

JAN LISIECKI
Juuriltaan puolalainen mutta Kanadassa 
kasvanut Jan Lisiecki aloitti soitto-opin-
not 5-vuotiaana ja siirtyi vain neljä 
vuotta myöhemmin harjoittelemaan 
vaativia pianokonserttoja. Varhaisista 
taidoistaan huolimatta hän ei pidä lap-
sitähti-nimityksestä: ”Olen lahjakas, 
mutta menestyminen vaatii myös soit-
tamiselle omistautumista ja valtavaa 
määrää työtä.”

Lisieckin kansainvälinen ura sai al-
kunsa 2010 Chopinin pianokonserttojen 
live-esitysten levytyksistä. Seuraavana 
vuonna vain 15-vuotias Lisiecki sai le-
vytyssopimuksen Deutsche Gram-
mophonilta ja 2012–2013 DG julkaisi 
hänen ensimmäiset levynsä, jotka si-
sälsivät Mozartin pianokonserttoja ja 
Chopinin etydejä. Lisieckin neljäs DG-
levy Krzysztof Urbańskin ja Hampurin 
radion sinfoniaorkesterin kanssa sisäl-
tää Chopinin harvoin esitettyjä piano-
teoksia.

Jan Lisiecki on esiintynyt mm. 
Philadelphian ja Clevelandin sinfonia-
orkesterien, New Yorkin filharmonikko-
jen, Japanin radion sinfoniaorkesterin 
ja BBC:n sinfoniaorkesterin solistina. 
Hän tekee läheistä yhteistyötä mo-
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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. 

RADION SINFONIAORKESTERI

nien merkittävien kapellimestarien, 
kuten Sir Antonio Pappanon, Yannick 
Nézet-Séguinin, Daniel Hardingin, and 
Pinchas Zukermanin kanssa.  Omia 
soolokonsertteja hän on pitänyt mm. 
New Yorkin Carnegie Hall’ssa, Lontoon 
Wigmore Hall’ssa ja BBC Proms -festi-
vaalilla. Kuluvalla kaudella Lisiecki soit-
taa solistina Lontoon filharmonikkojen 
Euroopan kiertueella sekä esiintyy mm. 

Zürichin Tonhalle-orkesterin ja Pariisin 
orkesterin kanssa. Soolokonsertteja 
hän pitää mm. Wienin Konzerthausissa, 
Zürichissä ja Firenzessä. 

2013 Jan Lisieckille myönnettiin 
Leonard Bernstein -palkinto Schleswig-
Holsteinin musiikkifestivaalilla ja 
Gramophone-lehti valitsi hänet sama-
na vuonna Vuoden nuoreksi taiteilijak-
si. 

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. 
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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.


