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1.11.
TORSTAISARJA 3
Musiikkitalo klo 19.00

Manfred Honeck, kapellimestari
Matthias Goerne, baritoni

Dmitri Šostakovitš: Laulusarja  40 min
Michelangelo Buonarrotin runoihin op. 145/a (1974)      
Istina / Totuus
Utro / Aamu
Ljubov / Rakkaus
Razluka / Ero
Gnev / Viha
Dante
Izgnanniku / Karkotetulle
Tvortšestvo / Luomistyö
Notš / Yö
Smert / Kuolema
Bessmertije / Kuolemattomuus

VÄLIAIKA 20 min
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Gustav Mahler: Sinfonia nro 1 D-duuri “Titaani” 50 min
1. Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut 
2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell 
3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 
4. Stürmisch bewegt 

Konsertissa soittaa viisi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijaa, 
jotka on valittu opiskelemaan Musiikkitalon orkesteriakatemiaan: 
Elizabeth Stewart, 1-viulu, Andrew Ng, 2-viulu, Anna-Maria Viksten, alttoviulu, 
Basile Ausländer, sello, Kaapo Kangas, kontrabasso.

Musiikkitalon Orkesteriakatemia on Helsingin kaupunginorkesterin, RSO:n ja 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vuonna 2015 käynnistynyt yhteistyömalli, jonka 
tavoitteena on yhä korkeatasoisempi, työelämälähtöisempi ja kansainvälisempi 
koulutus.

Väliaika noin 19.50. 

Konsertti päättyy noin klo 21.15.
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LINTUPERSPEKTIIVI

Kun Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfo-
nia valmistui, hän oli 28-vuotias, jo melko 
tunnettu kapellimestari. Millaisia vaikut-
teita hän otti esikoissinfoniaansa?

Mahler sanoi, että Beethovenilla oli 
helppoa, koska tämä pystyi aloittamaan 
sinfonisen uransa Haydnin ja Mozartin 
luomista lähtökohdista, ja samalla ta-
voin Wagnerilla oli esikuvanaan von 
Weberin ja Meyerbeerin luoma oop-
perakonsepti. Mahlerilla sen sijaan oli 
omasta mielestään onneton musiikilli-
nen kohtalo: hän nimittäin joutui lähte-
mään liikkeelle ainoastaan Mahlerista; 
omasta itsestään ja omasta sisäisestä 
musiikistaan. 

Hän varmaankin koki olevansa hyvin 
yksin, sekä ihmisenä että muusikkona. 
Tämä kuuluu mielestäni ensimmäisessä 
sinfoniassa siten, että hän epätoivoises-
sa näyttämisen halussaan tunki siihen 
kaiken, mitä oli tuohon mennessä eh-
tinyt säveltää. Hän käytti teoksen ma-
teriaalina muun muassa laulusarjaansa 
Vaeltavan kisällin lauluja. Tiettyjä piirtei-
tä hän oli tosin omaksunut Brucknerilta 
– Mahlerhan ei ollut varsinaisesti 
Brucknerin oppilas, mutta kävi tämän 
luennoilla ja ihaili Bruckneria suuresti. 

Tärkein innoittaja Mahlerin ensim-
mäiselle sinfonialle oli kuitenkin hänen 
lahjakkaan, 24-vuotiaana kuolleen ys-
tävänsä Hans Rottin sinfonia.  Mahler 

”MAHLERIN ENSIMMÄINEN SINFONIA ON KEHITYSTARINA”

tunsi teoksen hyvin ja näkyy ammenta-
neen melko paljon Rottin sinfonian ne-
rokkaista ja persoonallisista käänteistä. 
Mahlerilla siis oli kyllä inspiraation läh-
teitä, mutta ei niinkään varsinaisesti 
musiikin historian jatkumoon kiinnitty-
neitä esikuvia. 

Kaiken tämän lopputuloksena ensim-
mäinen sinfonia oli aluksi rakennelma, 
joka pelästytti säveltäjän itsensäkin. 
Teoksen muodon lopullinen löytymi-
nen oli yli kymmenen vuoden prosessi: 
sitä esitettiin sinfonisena runona, oh-
jelmallisena sinfoniana, absoluuttisena 
sinfoniana, viisiosaisena ja neliosaisena 
versiona. Lopullisessa muotorakentees-
saan se vaikuttaa lähtökohtiinsa näh-
den yllättävän selkeältä, neliosaiselta 
sinfonialta. Silti on minusta hyvä tietää 
teoksen taustalla olevista ohjelmallisis-
ta ideoista, sillä ne saattavat tuottaa 
sekä esittäjälle että yleisölle jonkin ver-
ran lisäarvoa.

Millaisia olivat ne ohjelmalliset ideat, jot-
ka Mahler sitten hylkäsi?

Mahlerin ajatus oli kuvata sankarin syn-
tymää ja elämää. Nimeä tuolle sankaril-
le ei anneta mutta kyseessä on toden-
näköisesti säveltäjä itse. Kertomuksen 
aiheena on titaani, joka on määrätty 
suuriin tekoihin, jota vastustetaan mut-
ta joka lopultakin voittaa.
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Neljässä ensimmäisessä sinfonias-
saan Mahler tuntuu lähestyvän sinfoni-
aa tarinan kautta. Uransa alkuvaihees-
sa hänellä oli tarve valaista kuulijoille 
tarinaa ja sen taustalla olevia filosofi-
sia tekijöitä. Mahleria kuitenkin häirit-
si se, että yleisö ja kriitikot ymmärsivät 
hänen ohjelmallisuutensa vähän miten 
sattuu, yleensä väärin. On lähes huvit-
tavaa miten hän konsertista toiseen oli 
tuskaisan päättämätön sen suhteen, 
onko teoksen ohjelma lopultakin ker-
rottava yleisölle vai ei. 

Sinfonian alkuperäinen versio ja-
kaantui kahteen osastoon (Abtheilung). 
Ensimmäinen osasto käsitti alun pe-
rin kolme osaa (Satz) ja oli nimeltään 
Nuoruuden päiviltä, jälkimmäinen 
osasto, nimeltään Commedia humana, 
koostui puolestaan kahdesta osasta. 
Ensimmäisen osaston ensimmäinen 
osa (Langsam. Schleppend) on suuren-
moinen, jatkuvassa liikkeessä oleva sä-
vellys, jolle Mahler antoi otsikon Kevät 
ilman loppua. Se kuvaa sankarin, titaa-
nin (jossain vaiheessa koko sinfonian 
nimenä oli Titaani) syntymää, alkupe-
räinen toinen osa Blumine tämän on-
nellista lapsuutta, ja scherzo (Kräftig 
bewegt, doch nicht zu schnell) puolestaan 
on vallattoman teini-iän kuvaus, jolla oli 
alaotsikko Täysin purjein. 

Jälkimmäisen osaston aloittavassa 
surumarssissa on kuvataiteellinen läh-
tökohta, Moritz von Schwindin piir-
ros Metsänvartijan hautajaiset. Kuvassa 
metsän eläimet hautaavat rakastaman-
sa metsänvartijan, ja siinä on paitsi iro-
niaa myös aitoa tunnetta. Finaalissa 
Dall' Inferno al Paradiso kohtalo käy kä-
siksi nuoreen titaaniin, ja erinäisten 
taistelujen jälkeen hän voittaa ja teos 
päättyy Mahlerille tyypilliseen triumfiin. 

Myöhemmin Mahler poisti Bluminen, 
jolloin sinfoniasta tuli neliosainen. 
Samalla hän poisti kaikki ohjelmaan 
viittaavat nimet ja alaotsikot. Taustalla 
oleva ohjelma kummitteli kuiten-
kin yleisön mielissä jatkuvasti. Kun 
se oli kerran ilmoitettu, sitä oli vaikea 
unohtaa. Elettiin aikaa, jolloin Richard 
Strauss loi mainetta sinfonisilla runoil-
laan, ja yleisö alkoi odottaa, että musii-
kin tehtävä on kertoa tarinaa.

Alkuperäinen konsepti elää edel-
leen (tässäkin sitä taas kerrotaan vaik-
ka säveltäjä on kieltänyt). Itse teosta 
esittäessäni huomaan ajattelevani sitä 
draamana. Varsinkin sinfonian alussa 
on vahva tunne siitä, että ollaan suuren 
tarinan äärellä.

Mahlerin omasta johtamisesta ei ole säi-
lynyt äänitteitä. Sen perusteella, mitä sii-
tä on kirjoitettu, millainen mielikuva si-
nulla on Mahlerista kapellimestarina?

On sääli että Mahlerin johtamisesta ei 
ole kuin aikalaiskuvauksia; ainoat ää-
nitteet ovat pianorullia, joilla hän soit-
taa osia sinfonioistaan. Arthur Nikisch, 
jota pidetään modernin kapellimesta-
ritaiteen perustajana, oli viisi vuotta 
Mahleria vanhempi, ja Arturo Toscanini 
puolestaan seitsemän vuotta nuorem-
pi. Eri moderneja kapellimestaritra-
ditioita edustavat Nikisch, Mahler ja 
Toscanini syntyivät siis 12 vuoden si-
sällä. Kun Mahler kuoli vuonna 1911, 
Toscanini jatkoi uraansa vielä vuosi-
kymmeniä, ja hänestä tuli ensimmäi-
nen laajasti radioitu ja televisioitu ka-
pellimestari. Jopa vanhasta Nikischistä 
on olemassa äänitteitä ja vähän ku-
vaakin, Mahlerista ei yhtään mitään. 
Hänen ei olisi tarvinnut elää kuin ehkä 
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kymmenen vuotta kauemmin, kun 
meillä jo olisi ainakin äänidokumentte-
ja hänen johtamisestaan. 

Hän oli ilmeisesti tarvittaessa mel-
koinen despootti, ja saattoi menettää 
hermonsa nopeasti. Toisaalta sanotaan, 
että hän pystyi hyvin pienillä verbaalisil-
la ohjeilla selittämään mitä hän orkes-
terilta halusi, ja osasi myös teknisesti 
näyttää sen. Hän oli paitsi erinomai-
nen kapellimestari, myös taitava orga-
nisaattori. Wienin valtionoopperassa 
monet käytännöt muuttuivat historial-
lisella tavalla. Hän vihasi asetelmaa it-
sensä ja muusikoiden välillä, sitä kitkaa, 
joka helposti syntyy silloin kun asioita 
pitää uudistaa. Kapellimestarin työ ku-
lutti häntä ja vaikutti tuhoisasti hänen 
terveydentilaansa.

Mahlerin, kuten monen muunkin sä-
veltävän kapellimestarin, musiikissa 
kuuluu se, mitä hän on johtaessaan op-
pinut.  Hän tunsi soittimet hyvin ja ym-
märsi, miten orkesteri toimii ja soi par-
haiten. Vaikka Mahler olikin arvostettu 
kapellimestari, hänellä oli hyvin ristirii-
tainen suhde orkesterin johtamiseen: 
hän halusi päästä siitä eroon saadak-
seen aikaa säveltää. Johtaminen oli pait-
si taiteellinen, myös taloudellinen vält-
tämättömyys. Käytännössä hän sävelsi 
kesäisin, koska talvisin hänellä ei kerta 
kaikkiaan ollut aikaa. Mahler nautti var-
sinkin Wagnerin ja Mozartin oopperoi-
den johtamisesta, ja niiden näyttämöl-
listen ja musiikillisten esitystraditioiden 
uudistamisesta. 

Minusta tuntuu, että ihailen Mahleria 
kapellimestarina, vaikka tämä tunne 
perustuu ainoastaan mielikuvaan, joka 
syntyy hänen musiikistaan ja siitä mitä 
olen lukenut hänen johtamisestaan. 
Olen saanut sellaisen käsityksen, että se 

oli soinnillisesti hehkuvaa ja rytmisesti 
hallittua mutta samalla orgaanista. Hän 
halusi tuoda esiin paljon yksityiskohtia, 
ja hänen tavassaan muotoilla musiikkia 
oli ”draivia”, eteenpäin menemisen pak-
koa. Koska Mahler teki koko elämänsä 
laulajien kanssa töitä, voi kuvitella että 
hänen fraseerauksensa perustui hengi-
tykselle.  Soinnin kiihko ja voimakkuus 
ovat ominaisuuksia, jotka aikalaiskuva-
uksissa mainitaan usein. 

haastattelu Lotta Emanuelsson
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Dmitri Šostakovitšin myöhäiset teok-
set ovat synkkien totuuksien ja karu-
jen sointien musiikkia. Vuonna 1974 
valmistuneita Michelangelo-lauluja op. 
145 edelsivät arvoituksellinen viides-
toista sinfonia (1971) sekä kalmansä-
vyiset 14. (1973) ja 15. (1974) jousikvar-
tetto. Michelangelo-lauluja seurasivat 
vuonna 1975 vain op. 146 Neljä kaptee-
ni Lebjadkinin runoa bassolle ja pianolle 
(Dostojevski) sekä viimeisenä seremo-
niallisen synkeä alttoviulusonaatti op. 
147.

Michelangelo Buonarroti (1475–1564) 
kuuluu renessanssitaiteen suurim-
piin yleisneroihin, joka aikalaisbiografi 
Giorgio Vasarin mukaan oli ”ylittämä-
tön kaikissa kolmessa taidemuodos-
sa”, eli maalauksessa, kuvanveistossa ja 
arkkitehtuurissa. Michelangelon runot 
syntyivät yksityiseen käyttöön, mutta 
niissäkin hän oli suurien aiheiden mies. 
Ikääntyvän taiteilijan sinne tänne kirjoit-
tamat tekstit käsittelivät rakkautta, kuo-
lemaa, anteeksiantoa ja ikuista elämää.

Šostakovitš lienee tutustunut 
Michelangelon runoihin kuultuaan 
Benjamin Brittenin Sonetit op. 22 
vuonna 1966. Vuonna 1975 lähestyi 
Michelangelon syntymän 500-vuoti-
sjuhla ja Šostakovitš päätti säveltää 
sarjan Abram Efrosin venäjäntämiä 
näytteitä, vaikka ei ollut käännöksiin 
tyytyväinen. Laulusarja op. 145 valmis-
tui bassolaulaja Jevgeni Nesterenkolle ja 
kuolinvuonnaan säveltäjä laati teokses-
ta orkesterisovituksen op. 145a.

”Näiden runojen viehätys on niiden 

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
MICHELANGELO-LAULUT OP. 145

syvästi filosofisissa ajatuksissa, suuressa 
humanismissa, luovan työn ja rakkau-
den tarkastelussa. Sarjani bassolle ja pia-
nolle perustuu Michelangelon kahdek-
saan sonettiin ja kolmeen runoon; niissä 
on lyyrisyyttä, draamaa ja traagisuutta, 
ja kaksi ylistystä Dantelle. Nimesin itse 
kaikki laulut ja romanssit, sillä runoilija 
ei antanut niille otsikoita”, säveltäjä ker-
toi Leningradskaja Pravdalle.

Vielä vuonna 1970 Šostakovitš osallis-
tui NKP:n puoluekokoukseen ja sävelsi 
neuvostolinjaa myötääviä teoksia, kuten 
Uskollisuus-sarjan op. 136 mieskuorol-
le Jevgeni Dolmatovskin runoihin sekä 
marssin op.  139 neuvostomiliisille. Sen 
jälkeen parantumattomasti sydänsairas 
säveltäjä jätti viralliset totuudet ja kar-
si taidesävellyksistään kaiken ylimääräi-
sen, vaikka jätti usein pienen toivon ki-
pinän lepattamaan.

Michelangelon runoista erottuu ajat-
tomana teemana luovan henkilön tais-
telu auktoriteetteja vastaan. Laulusarjan 
orkesteriversiosta Šostakovitš rakensi 
monumentin, jota hän oli valmis luon-
nehtimaan ”kuudenneksitoista sin-
foniakseen”. Vaikka samankaltaisuus 
kuolemaa käsitelleeseen neljänteentois-
ta sinfoniaan on ilmeinen, 11-osainen 
Michelangelo-sarja ei jäsenny ongelmit-
ta sinfoniaksi. Sinfoniseksi sitä voi luon-
nehtia.

Ensimmäinen laulu, Totuus (Istina), 
määrittelee taiteilijan tehtävän totuu-
den lausujana. Julistavat trumpetit ja 
synkkänä matavat jouset asettavat vas-
takkain taiteellisen ja maallisen vallan. 
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Šostakovitšin orkestrointi rakentuu ku-
vanveiston tapaan suurista blokeista, 
paljaana soivat soitinryhmät kaukana 
toisistaan.

Profeetallisen avauksen jälkeen laulu-
sarja vetäytyy yksityiseen sfääriin, vaik-
ka sanoja painottava resitoiva tyyli säi-
lyy. Aamussa (Utro) sointia keventävät 
harppu ja lyömäsoittimet, mutta kont-
rabasso tuntuu kertovan käsityön ras-
kaudesta. Puhaltimet elävöittävät lau-
lua Rakkaudesta (Ljubov), josta kasvaa 
taiteilijaa velvoittavaa sielullisen kau-
neuden etsintä. Rakkauden henkilökoh-
tainen luonne käy ilmi Erosta (Razluka), 
jonka kuolema täydentää.

Viha (Gnev) purkautuu äkäisissä vas-
kissa ja läimivissä lyömäsoittimissa is-
kien kaikkeen oman edun tavoitteluun 
ja ulkokultaisuuteen. Dantesta kertova 
laulu nostaa laulusarjan keskellä jalustal-
le väärinymmärretyn ja kaltoin kohdel-
lun neron.

Jälkimmäinen teema täsmentyy lau-
lussa Karkotetulle (Izgnanniku). Siitä on 
helppo löytää rinnastuksia esimerkik-
si Aleksandr Solženitsynin ja Mstislav 
Rostropovitšin kohtaloihin, mutta tuo-
miolla on ennen kaikkea totuuden lau-
suvan taiteilijan alistaminen. Laulussa 
Luovuudesta (Tvortšestvo) Šostakovitš 
tavoittelee orkesterin sivalluksilla kuvan-
veistäjän taltan iskuja, joita ohjaa kor-
keampi voima.

Kolme viimeistä laulua kääntävät 
katseen työstä hämärään tulevaisuu-
teen. Enkeli veistää Yössä (Notš) kivestä 
unen, jota ympäröivä rappio ei kosketa. 
Unesta ei ole pitkä matka Kuolemaan 
(Smert), joka palauttaa avausosan julis-
tavat trumpetit. Kuolema vapauttaa vä-
symyksestä sekä maailman ja omasta 
häpeästämme. Šostakovitš viittaa mu-

siikissa varhaisempiin teoksiinsa, mutta 
ei tarjoa pelastusta.

Kuolemattomuus (Bessmertije) päät-
tää teoksen orkesterin viattomaan ral-
latukseen – Šostakovitš oli säveltänyt 
aiheen pikkupoikana. Taiteilija jää elä-
mään kaikkien niiden ihmisten sydä-
missä, joiden kärsimykset hän on tun-
nistanut. Harpun ja lyömäsoitinten 
helisevä epilogi ei ehkä ole taivasnäky, 
vaan muistutus taiteen voimasta.
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ИСТИНА
Есть истины в реченьях старины,
И вот одна: кто может, тот не хочет;
Ты внял, Синьор, тому, что ложь 
стрекочет,
И болтуны тобой награждены;

Я ж – твой слуга: мои труды даны
Тебе, как солнцу луч, – хоть и порочит
Твой гнев всё то, что пыл мой сделать 
прочит,
И все мои страдания не нужны.

Я думал, что возьмёт твоё величье
Меня к себе не эхом для палат,
А лезвием суда и гирей гнева;

Но есть к земным заслугам 
безразличье
На небесах, и ждать от них наград –
Что ожидать плодов с сухого древа.

Totuus
Entisaikain sananparsissa piilee usein 
totuus: 
kykyä tekemiseen olisi, mutta ei halua.
Herra, olet kallistanut korvasi valheelle 
ja palkinnut palturin puhujat.

Minähän se olen kelpo palvelijasi:
sinulle kuuluu uurastukseni kuin säde 
auringolle,
vaikka vimmoissasi parjaatkin 
intomieltäni,
ja hukkaan valuvat kaikki ponnisteluni.

Luulin saaneeni kutsun ylevään 
palvelukseesi, 
mutta en onttona kaikuna palatseissa, 
vaan oikeuden miekkana ja vihan luotina.

Mutta taivaassa vähät välitetään maisista 
palvelijoista,
ja palkinnon odottaminen sieltä on kuin 
odottaisi
hedelmiä kuihtuneesta puusta.

Laulusarja Michelangelo Buonarrotin runoihin op. 145a
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УТРО
Нет радостней весёлого занятья:
По злату кос цветам наперебой
Соприкасаться с милой головой
И льнуть лобзаньем всюду без 
изъятья!

И сколько наслаждения для платья
Сжимать ей стан и ниспадать волной,
И как отрадно сетке золотой
Её ланиты заключать в объятья!

Ещё нежней нарядной ленты вязь,
Блестя узорной вышивкой своею,
Смыкается вкруг персей молодых.

А чистый пояс, ласково виясь,
Как будто шепчет: «не расстанусь с 
нею...»
О, сколько дела здесь для рук моих!

ЛЮБОВЬ
Скажи, Любовь, воистину ли взору
Желанная предстала красота,
Иль то моя творящая мечта
Случайный лик взяла себе в опору?

Тебе ль не знать? – Ведь с ним по 
уговору
Ты сна меня лишила. Пусть! Уста
Лелеют каждый вздох, и залита
Душа огнём, не знающим отпору.

Ты истинную видишь красоту,
Но блеск её горит, всё разрастаясь,
Когда сквозь взор к душе восходит 
он;

Там обретает божью чистоту,
Бессмертному творцу уподобляясь, –
Вот почему твой взгляд заворожён.

Aamu
Ei mieluisampaa askarta voi olla: 
kukkaset - palmikoiden kultaan 
punoutuen
- kilvan hellivät hänen suloista päätään
hukuttaen sen suudelmiin!

Ja kuinka nautinnolla mekko kietookaan 
poimunsa hänen vartensa verhoksi;
ja kuinka iloiten sulkee kultaverkko
hänen poskipäänsä syleilyynsä!

Ja vielä hellemmin painautuu  
viehkeä punoskääty nuorelle povelle
koristeissaan kimmeltäen.

Ja koruton vyö, lempeästi hänen 
uumalleen
kiertyen, tuntuu kuiskivan: ”En sinusta 
eroa...”
Oi, miten paljon onkaan käsilleni askarta!

Rakkaus
”Sano minulle, Rakkaus, ilmestyikö 
kaipaamani kauneus minulle todella
vai saiko haavekuvani hahmon 
vain ohikiitäväksi hetkeksi?

Etkö muka tiedä? Sen myötähän olet
riistänyt minulta unen. Olkoon sitten niin!
Huuleni hellivät jokaista huokausta,
ja sielussani riehuu sammumaton tuli.”

”Näet kyllä todellisen kauneuden;
se hohtaa ja säteilee yhä kasvaen,
heijastaen sieluasi katseessa silmien.

Sieltä kajastaa kirkkaus jumalainen,
kuolemattoman luojasi kaltainen -
siksi katseesi on lumovoimainen.”
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РАЗЛУКА
Дерзну ль, сокровище моё,
Существовать без вас, себе на муку,
Раз глухи вы к мольбам смягчить 
разлуку?
Унылым сердцем больше не таю
Ни возгласов, ни вздохов, ни 
рыданий,
Чтоб вам явить, мадонна, гнёт 
страданий
И смерть уж недалёкую мою;
Но дабы рок потом моё служенье
Изгнать из вашей памяти не мог, –
Я оставляю сердце вам в залог.

Ero
Rohkenenko, aarteeni, jatkaa elämääni
ilman sinua itseäni piinaten,
koska olet kuuro rukouksilleni
lievittää eromme tuskaa?
Enää en salaa murtunein sydämin
valitustani, huokauksiani, itkuani,
vaan tuon sinulle julki, madonna,
kärsimysteni taakan ja lähestyvän 
kuolemani.
Mutta jottei kohtalo voisi pyyhkäistä 
mielestäsi rakkauttani sinuun,
jätän sinetiksi sydämeni haltuusi.
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ГНЕВ
Здесь делают из чаш мечи и шлемы
И кровь Христову продают на вес;
На щит здесь терн, на копью крест 
исчез, –
Уста ж Христовы терпеливо немы.

Пусть Он не сходит в наши Вифлеемы
Иль снова брызнет кровью до небес,
Затем, что душегубам Рим – что лес,
И милосердье держим на замке мы.

Мне не грозят роскошества обузы,
Ведь для меня давно уж нет здесь 
дел;
Я Мантии страшусь, как Мавр – 
Медузы;

Но если Бедность славой Бог одел,
Какие ж нам тогда готовит узы
Под знаменем иным иной удел?

Viha
Täällä ehtoollismaljat miekoiksi, kypäriksi 
taotaan, 
ja Kristuksen verta mitta-astialla kaupataan;
on orjantappura kilpenä ja keihäisiin hukkui 
risti,
vaan Kristuksen huulet pysyvät kärsien vaiti.

Olkoon palaamatta hän takaisin näille maille
tai on verensä taas tahraava taivaankannen,
sillä Rooma kuhisee murhamiehiä,
ja laupeus kätkeytyy lukkojen taa.

Ei minua rasita mammonan taakka,
eihän minulla ole täällä enää sijaa; 
pelkään jokaista kaavussa kulkijaa
kuin mauri huntuun verhottua Medusaa.

Mutta jos kerran Jumala nosti köyhyyden 
kunniaan, 
niin millainenhan kohtalo meitä odottaa, 
meitä jotka palvomme maallista 
mammonaa?

Finis.  
Teidän Michelangelo
Turkki
(Rooman kirkon korruption vuoksi
Michelangelo koki elävänsä pakana-
maassa, Turkissa. Suomentajan huomautus)
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ДАНТЕ
Спустившись с неба, в тленной плоти, 
он
Увидел ад, обитель искупленья,
И жив предстал для божья 
лицезренья,
И нам поведал все, чем умудрен.

Лучистая звезда, чьим озарен
Сияньем край, мне данный для 
рожденья, -
Ей не от мира ждать вознагражденья,
Но от тебя, кем мир был сотворен.

Я говорю о Данте: не нужны
Озлобленной толпе его созданья, -
Ведь для нее и высший гений мал.

Будь я, как он! О, будь мне суждены
Его дела и скорбь его изгнанья, -
Я б лучшей доли в мире не желал!

Dante
Astuttuaan alas taivaista kuolevaisen 
hahmossa
hän näki helvetin ja kiirastulen,
astui elävänä Jumalan kasvojen eteen
ja ilmaisi meille kaiken oppimansa 
viisauden.

Tuo säteilevä tähti, joka
valaisee synnyinmaani,
maailmalta hänen on turha odottaa 
palkintoa,
vain sinulta, maailman luojalta.

Puhun Dantesta, Dantesta jonka taidetta
kiittämätön rahvas ei osannut arvostaa
- sehän väheksyy suurintakin neroutta.

Olisinpa hänen kaltaisensa!
Olisipa hänen kohtalonsa minun,
voisinpa kokea karkotuksensa tuskan
- parempaa osaa maailmassa en itselleni 
voisi toivoa!
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ИЗГНАННИКУ
Как будто чтим, а все же честь мала.
Его величье взор наш ослепило.
Что чернь корить за низкое мерило,
Когда пуста и наша похвала!

Он ради нас сошел в обитель зла;
Господне царство лик ему явило;
Но дверь, что даже небо не закрыло,
Пред алчущим отчизна заперла.

Неблагодарная! Себе на горе
Ты длила муки сына своего;
Так совершенству низость мстит от 
века,

Один пример из тех, которых - море!
Как нет подлей изгнания его,
Так мир не знал и выше человека.

Karkotetulle
Me ikään kuin kunnioitamme häntä,
mutta kuitenkin tuo kunnioitus on vähäistä.
Hänen loistonsa on sokaissut silmämme.
Miksi soimata roskaväkeä halpamaisen
käytöksen vuoksi, kun oma kiitoksemme
kumisee tyhjyyttään!

Juuri meidän tähtemme hän laskeutui
alas pahuuden syövereihin;
ihmisten maailma paljasti hänelle kasvonsa,
mutta portin jota edes taivas ei ollut 
sulkenut,
isänmaa tylysti lukitsi Danten edessä.

Kiittämätön maa!  Ja itsellenne turmioksi 
pitkititte poikanne kärsimyksiä; niin 
alhainen halpamaisuus kostaa 
täydellisyydelle.

Vain yksi tapaus on tämä – kuin pisara 
meressä! 
Kuten ei mitään katalampaa kuin 
karkotuksensa,
ei maailma myöskään tunne suurempaa 
ihmistä!
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Luomistyö
Karkean vasarani muokatessa
kiven ihmisen kuvaksi,
- ei siitä mitään syntyisi,
ellei Mestari iskua ohjaisi.

Sillä Jumalan vasara mahdissaan
lahjoittaa kauneuden maailmaan;
se yksin luovan voiman antaa,
siitä taidot alkunsa saa.

Mitä korkeammalle singahtaa käsi 
yllä alasimen, 
sitä raskaampi isku: niin kurkottaa käsi
taivaisiin temmaten;

ääreen koskemattoman näännyn kiven, 
ellei seppä taivaallinen, 
- vain Hän! – auta, tue minua
voimallaan iskien.

Yö
(runoilija Giovanni Strozzi Yö-veistoksesta)

”Yön hahmon, jonka näet tyynesti uinuvan,
on Enkeli (Angelo) veistänyt:
kivestä luotuna on siinä henki nyt,
kun herätät, niin kuulet sen puhuvan.”

( Michelangelon vastaus)

”Suloista on nukkua ja olla kivestä,
kun ympärillä riehuu rikos, häpeä:
tuntematta, näkemättä unen sylissä.
Vaikene ystävä, ethän minua herätä?”

ТВОРЧЕСТВОк
Когда скалу мой жесткий молоток
В обличия людей преображает, -
Без мастера, который направляет
Его удар, он делу б не помог,

Но божий молот из себя извлек
Размах, что миру прелесть сообщает;
Все молоты тот молот предвещает,
И в нем одном - им всем живой урок.

Чем выше взмах руки над 
наковальней,
Тем тяжелей удар: так занесен
И надо мной он к высям 
поднебесным;

Мне глыбою коснеть 
первоначальной,
Пока кузнец господень - только он! -
Не пособит ударом полновесным.

НОЧЬ

Джованни Строцци на ,,Ночь`` 
Буонаррото:
Вот эта Ночь, что так спокойно спит
Перед тобою, - Ангела созданье.
Она из камня, но в ней есть дыханье:
Лишь разбуди, - она заговорит.

Ответ Буонаррото:
Мне сладко спать, а пуще - камнем 
быть,
Когда кругом позор и преступленье:
Не чувствовать, не видеть - 
облегченье,
Умолкни ж, друг, к чему меня 
будить?ь
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СМЕРТЬ 
Уж чуя смерть, хоть и не зная срока,
Я вижу: жизнь все убыстряет шаг,
Но телу ещё жалко плотских благ,
Душе же смерть желаннее порока.

Мир - в слепоте: постыдного урока
Из власти зла не извлекает зрак,
Надежды, нет, и все объемлет мрак,
И ложь царит, и правда прячет око.

Когда ж. Господь, наступит то, чего
Ждут верные тебе? Ослабевает
В отсрочках вера, душу давит гнет;

На что нам свет спасенья твоего,
Раз смерть быстрей и навсегда являет
Нас в срамоте, в которой застает?

БЕССМЕРТИЕ
Здесь рок послал безвременный мне 
сон, 
Но я не мертв, хоть и опущен в землю: 
Я жив в тебе, чьим сетованьям внемлю, 
За то, что в друге друг отображен. 
 
Я словно б мертв, но миру в утешенье 
Я тысячами душ живу в сердцах 
Всех любящих, и, значит, я не прах, 
И смертное меня не тронет тленье.

Kuolema
Kuolemani aavistaen, vaan sen hetkeä en
minä huomaan: elämä askeleitaan 
nopeuttaa,
vaan ruumis lihallisia ilojaan yhä halajaa,
paheita mieluisampi on sielulle kuolema 
taasen.

Maailma sokea on: kunniallisuus menetetty,
pahuus juhlii, väärät opit vievät voiton,
toivo mennyt: pimeys nielee kaiken,
valhe hallitsee, ja silmät totuuden on 
peitetty.

Milloin, Herra, koittaa se hetki,
jota sinulle uskolliset vartovat?
Usko horjuu vuottaessa, ahdistus kalvaa 
sielua.

Mitä auttaa pelastuksen valo,
kuolema vie kohta ainiaaksi
tavoittaen meidät häpeämme keskeltä.

Kuolemattomuus
Kohtalo lähetti minulle unen ennenaikaisen,
mutta en ole kuollut, vain laskettuna 
hautaan:
elän yhä sinussa, jonka valituksen kuulen,
sillä rakas rakkaassa heijastuu kuvanaan...

Olen kuin kuollut, mutta lohtuna maailmalle 
tuhansin sieluin elän rakkaissa sydämissä,
siispä tomuksi muuttunut en ole, olen 
tuonen, tuhon yltämättömissä...

A.M. Efroksen venäjänkielisestä 
käännöksestä suomentanut
Marianna Kankare-Loikkanen
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Kun Alma Mahler (1879–1964) julkai-
si ensimmäiset muistelmansa vuonna 
1940, hän maalasi puolisostaan kuvan 
ennenaikaisesti vanhentuneena, huono-
kuntoisena ja seksuaalisilta kokemuksil-
taan jokseenkin neitseellisenä miehenä. 
Heidän tavatessaan Mahler oli kuiten-
kin 41-vuotias Wienin valtionoopperan 
dynaaminen johtaja ja fyysisesti erin-
omaisessa kunnossa. Kukaan ei voi kiis-
tää Alman henkilökohtaista näkemystä 
miehensä kyvyistä sänkykamarin puo-
lella, mutta tunnettu tosiasia on, että 
Mahlerilla oli ollut ennen Almaa lukuisia 
suhteita laulajattarien kanssa.

Hämmästyttävän monissa aikalais-
muistikuvissa Mahler kuvataan pienenä, 
heikkona ja suorastaan rumana, mutta 
Alfred Roller tarkasteli ystäväänsä ku-
vataiteilijan tottunein silmin. Rollerin 
kuvaukset Mahlerin ulkoisesta olemuk-
sesta ovat yksityiskohtaisia ja tarkkanä-
köisiä. Ne julkaistiin vuonna 1921.

Taiteen uudistusliikkeeseen, seses-
sionisteihin kuulunut Alfred Roller 
(1864–1935) oli paitsi Mahlerin lähei-
nen työtoveri Wienin valtionoopperas-
sa myös tämän hyvä ystävä. Mahler 
jakoi Wagnerin käsityksen oopperasta 
kokonaistaideteoksena ja Roller oivalsi 
tämän ideaalin toteuttamisessa oman 
panoksensa merkityksen. Hänen työs-
sään ei ollut kyse vain näyttämökuvasta 
lavastuksineen ja puvustuksineen, vaan 
myös tilankäytön, valaistuksen ja näyt-
tämötoiminnan orgaanisesta yhteydes-
tä. Useat Rollerin kehittämät näyttämö-

tekniset ratkaisut olivat uraauurtavia. 
Vuonna 1903 Mahler nimitti Rollerin 
Wienin hovioopperan päälavastajaksi.

”Mahler pukeutui huolettomasti. 
Miehuutensa kukoistuksessa hän omis-
ti joitain erittäin laadukkaita vaattei-
ta, mutta piti niistä kehnosti huol-
ta. Päällystakissa oli vain ylänappi 
kiinni, hänen kätensä oli tungettu ran-
teita myöten takintaskuihin, hänen kra-
vattisolmunsa oli vinossa ja tehty kol-
messa sekunnissa. Vastahankittu hattu, 
joka oli kiskaistu molemmin käsin syväl-
le päähän, näytti pian yhtä muodotto-
malta kuin vanha reuhka.”

”Mahlerin garderobissa frakki oli 
uusin ja huolellisimmin pidetty vaa-
te. Mahler pukeutui frakkiin ainoas-
taan johtaessaan, joten hän kutsui sitä 
työasukseen. Myös kaikki muu työhön 
liittyvä oli Mahlerin erityisen huolenpi-
don alaista. Kun yleisö näki hänet po-
diumilla, eleganttina, suoraselkäisenä 
ja täynnä räjähtävää energiaa, se huo-
masi kyllä eron Mahlerin arkiseen ole-
mukseen. Ihmiset koettivat selvittää 
hämmennystään kuvailemalla Mahleria 
mieheksi, jonka mielialat vaihtelivat äk-
kinäisesti. Itsesuggestion avulla he ke-
hittelivät eräänlaisen puolittain villin 
tai kolmeneljäsosamielipuolen, ”heidän 
Mahlerinsa”, lisäten hänen  persoonaan-
sa kaikenkarvaisia epätotuudenmukai-
sia piirteitä.”

Arkena huomio kiinnittyi usein hänen 
suurenmoisiin kenkiinsä. Hän rakas-
ti reippaita kävelylenkkejä ja pukeutui 

MUUTAMA AIKALAISMUISTO 
GUSTAV MAHLERISTA
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kesäisin harmaaseen kävelypukuun ja 
lippahattuun. Rollerin mukaan Mahler 
inhosi pitkiä yönuttuja ja käytti lyhyttä 
yöpaitaa, sillä hän nukkui mielellään vii-
leässä.

”En valitettavasti koskaan ottanut 
Mahlerista mittoja. Arvioisin ettei hä-
nen pituutensa yltänyt yli 160 sentti-
metrin. Hänen paksu tukkansa, joka 
Alma-rouvan toivomuksesta oli pitkäh-
kö, sai pään näyttämään liian suurel-
ta suhteessa muuhun vartaloon. Kun 
Mahler nautti auringosta, minulla oli 
mahdollisuus tarkastella läheltä hänen 
vartaloaan. Se oli sopusuhtainen ja erit-
täin maskuliininen.”

Mahlerin anatomiasssa Rollerin huo-
mio kiintyi erityisen kauniisti kehitty-
neeseen selän lihaksistoon: ”En voinut 
koskaan olla ajattelematta täydessä is-
kussa olevaa ravihevosta, kun katsoin 
hänen täydellistä, auringon rusketta-
maa selkäänsä.”

”Hänellä oli todelliset työmiehen kä-
det, lyhyet ja leveät. Kynnet – minun on 
pakko sanoa – oli suurimmaksi osak-
si purtu lyhyiksi, usein aivan nysiksi 
saakka. Vain vähitellen onnistui Alma-
rouva vieroittamaan miehensä tästä 
pahasta tavasta. Mahlerin käsivarret 
olivat ohuet, ainakin suhteessa niiden 
voimaan. Toisin kuin yleisesti luultiin, 
Mahlerilla oli lihasvoimaa. Monet näki-
vät hänen aina silloin tällöin ponnahta-
van oopperamontusta vaivatta lavalle. ”

”Kesäaikaan maalla Mahler nukkui 
mainiosti, nautiskeli sikaristaan ja sie-
maisi iltaisin lasin olutta. Hän ei juonut 
lainkaan väkeviä, viiniäkin vain poik-
keustapauksissa. Hänen suosikkejaan 
olivat Moselin, Chiantin tai Astin alueen 
viinit. Parin lasin jälkeen Mahler oli lem-

peällä tuulella ja keksi sanaleikkejä, jot-
ka Alma-rouvan mukaan huvittivat 
suunnattomasti keksijäänsä.”

Vuonna 1904 Mahler joutui vaka-
vaan suolistoleikkaukseen. Operaation 
jälkeen Mahler oli erityisen tarkka ruo-
kavaliostaan. Tämä ei kuitenkaan estä-
nyt häntä nauttimasta hyvästä ruoas-
ta. Mahler söi paljon hedelmiä, eritoten 
omenoita ja appelsiineja. Hän käyt-
ti runsaasti voita, suosi vihanneksia ja 
pastaa. Ruokavalioon kuului hyvin har-
voin lihaa ja se oli aina peräisin tuotan-
toeläimistä, sillä ei hän välittänyt riistas-
ta. Sävellyskausinaan hän oli liioitellun 
tarkka syömisistään, varsinkin jos teok-
sen valmistumiseen oli vain muutama 
päivä. Rollerin mukaan Mahleria vaivasi 
joskus kova pääkipu. Yleisesti ottaen hä-
nellä oli hyvä kivunsietokyky.

”Kaikkien aistinautintojen suhteen, 
mukaan lukien myös pöydän antimet, 
Mahler oli kohtuuden ystävä, eikä kos-
kaan sortunut ylettömyyksiin. Hän 
kammosi humalassa olemista siinä mis-
sä rivoutta ja hävyttömyyttäkin. Mahler 
pitäytyi tiukasti puhtaasti asiassa sekä 
puheissaan että epäilemättä myös aja-
tuksissaan, olematta koskaan tekosiveä 
tai tekopyhä.”

Sukupolvensa huomattavimpiin ka-
pellimestareihin lukeutunut saksalai-
nen Otto Klemperer (1885–1973) piti 
Mahleria kapellimestariesikuvanaan. 
Klemperer tapasi Mahlerin Berliinissä 
vuonna 1905, kun Oskar Fried joh-
ti Mahlerin toisen sinfonian esityksen. 
Klempererin vastuulla oli näyttämön 
takana (off-stage) soittava vaskiyhtye. 
Klemperer säilytti läpi elämänsä pientä 
korttia, jolle Mahler oli kirjoittanut suo-
situksensa.
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Seuraava ote on haastattelusta, joka 
on julkaistu Peter Heyworthin toimitta-
massa kirjassa Conversations with Otto 
Klemperer (ensipainos 1973).

Mikä Mahlerissa oli kapellimestarina niin 
erityistä?

 
Sitä on hyvin hankala sanoa. Hänen 
temponsa – oli se tunne, että ne eivät 
olisi voineet olla toisin. Kun hän oli nuo-
rempi, hänen kerrotaan johtaneen valta-
van intohimoisesti. Kuulin Mahleria vielä 
vain muutama vuosi ennen hänen kuo-
lemaansa, ja silloin hänen gestiikkan-
sa oli hyvin ekonominen, ei tosin niin 
ekonominen kuin Richard Straussilla. 
Lääkärit olivat kertoneet Mahlerille, että 
hänen sydämensä oli huonossa kunnos-
sa ja niinpä hän oli hyvin varovainen.

 
Jos kuulisitte Mahlerin johtavan nyt, tun-
tuisivatko hänen esityksensä hyvin ro-
manttisilta?

 
Ei, ei, ei. Toscanini oli sukupolven-
sa merkittävin kapellimestari, mutta 
Mahler oli sata kertaa merkittäväm-
pi. Toscaninin esitykset, eritoten hä-
nen Beethoveninsa, olivat joskus hy-
vin kiistanalaisia, mutta Mahlerin eivät 
koskaan.  Kuulin Mahleria useita kerto-
ja. Ensimmäinen kerta oli Wienin val-
tionoopperassa: Wagnerin Valkyyrian 
toinen ja kolmas näytös.

Sitten Prahassa, jossa hän johti koko 
joukon teoksia, mm. Mestarilaulajien 
(Wagner) ja Myydyn morsiamen 
(Smetana) alkusoiton sekä Beethovenin 
seitsemännen sinfonian. Se oli fenome-
naalista. Minulla oli vain yksi ajatus – jos 
en voisi johtaa tuolla tavoin, oli parasta 
luopua koko ammatista.

 
Olivatko hänen temponsa klassikkojen 
kohdalla kovin tarkat?

 
Erittäin tarkat. Voin vain toistaa: kaikki 
oli itsestään selvää. Sen täytyi olla niin. 
Ei voinut todeta kuin että kyllä, ilman 
muuta, juuri noin on oikein. Muistan yhä 
vielä Beethovenin seitsemännen sinfo-
nian toisen osan avauksen: se kuulosti 
erilaiselta, mutta saatoin vain sanoa kyl-
lä. Kun hän johti, tunsi että se ei voisi 
olla paremmin, eikä se voisi olla toisin.

 
Tekikö hän suuren vaikutuksen oopperas-
sa?

 
Erittäin suuren. Valkyyrian lisäksi mi-
nulla oli onni kuulla Gluckin Ifigeneia 
Auliissa, ja siinä Mahler toimi myös 
omana tuottajanaan. Produktiolla oli 
myös tuottaja, jonka tehtävänä oli pan-
na täytäntöön Mahlerin ohjeet, mutta 
Mahler oli koko homman spiritus rector, 
johtava  sielu. 

Lavastaja Alfred Roller oli tietenkin 
hänen läheinen työtoverinsa.  Kaikki 
Mahlerin myöhemmät produktiot – 
Figaro, Don Giovanni, Reininkulta, 
Valkyyria (hän lähti Wienistä ennen kuin 
koko Ring saatiin valmiiksi) ja Ifigeneia 
Auliissa – toteutettiin yhteistyössä 
Rollerin kanssa.

Ja Mahler seurasi laulajia suurenmoi-
sesti: vallitsi täydellinen ykseys.

Valkyyria oli erityisen hieno. En 
ole koskaan kuullut Siegmundin ja 
Hundingin välistä taistoa niin selkeä-
nä ja läpivalaistuna, ja nuo freesit wie-
niläisäänet, ah, ne olivat erinomaisia. 
(Itävaltalainen Anna von) Mildenburg 
lauloi Brünnhildenä ja (tanskalainen 
Erik) Schmedes Siegmundina. Upeaa, 
upeaa.
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Eikö Mahler toiminut myös Wienin filhar-
monikkojen kapellimestarina?

 
Kyllä, mutta vain kolmen kauden ajan 
(1898–1901). Hän vaati useita harjoituk-
sia ja Filharmonikot eivät pidä harjoituk-
sista. Mahlerin sijaan he valitsivat (Josef 
”Pepi”) Hellmesbergerin, joka oli hyvin 
vaatimaton muusikko. (Hellmesberger 
toimi Filharmonikkojen ylikapellimes-
tarina 1901–1903). Mahler johti suh-
teellisen vähän konsertteja Euroopassa. 
Myöhemmin hänen kertoessaan ajas-
taan New Yorkissa, tiedustelin mistä 
hän piti eniten Amerikassa. Hän vasta-
si: ”Voin kertoa teille, että suurenmoi-
sin kokemukseni oli johtaa Beethovenin 
Pastoraalisinfonia.” Kuvitelkaa, Mahler, 
viisikymmenvuotias maineikas ka-
pellimestari, eikä yksikään orkeste-
ri Euroopassa tarjonnut hänelle mah-
dollisuutta johtaa Pastoraalisinfoniaa! 
(Tosiasiassa Mahler oli johtanut teok-
sen Hampurissa 1894 ja Wienissä 1899). 
New York oli ensimmäinen paikka, jossa 
hänellä oli oma orkesteri ja missä hän 
saattoi tehdä mitä halusi.

 
Oliko hän onnellinen New Yorkissa?

 
Luoja paratkoon, ei! Tarkoitan, että ku-
kaan ei ymmärtänyt häntä. Kenelläkään 
ei ollut aavistustakaan siitä, kuka hän 
oli. Aluksi hän toimi oopperassa. Alfred 
Hertz (saksalainen kapellimestari) oli 
Mahlerin ensimmäisessä Tristanin 
harjoituksessa. (Mahlerin debyytti 
Metropolitanissa 1.1.1908 oli Wagnerin 
Tristan ja Isolde). Hertz kertoi minul-
le, että ensiksi Mahler ei sanonut sa-
naakaan. Vasta harjoituksen päätteek-
si hän tokaisi yht’äkkiä: ”Päämotiivin 

sisääntulo, trumpetit lujempaa: on 
kuultava crescendo.” Ja tuosta yhdes-
tä ainoasta huomautuksesta koko al-
kusoitto muuttui. Mutta toisena New 
Yorkin vuonnaan hän ei johtanutkaan 
Metropolitanissa, koska (Giulio) Gatti-
Gasazza (Metin johtaja 1908–1935) oli 
kiinnittänyt Toscaninin Milanosta.

… Mahler meni Toscaninin johtamaan 
Tristanin esitykseen. Alma Mahler ker-
toi minulle myöhemmin miehensä to-
denneen: ”Se ei ole Tristan, mutta tämä 
kapellimestari tietää mitä tahtoo.”

 
Ettekö ollutkin läsnä Mahlerin harjoitta-
essa seitsemännen ja kahdeksannen sinfo-
niansa kantaesityksiä?

 
Kyllä. Kuulin seitsemännen sinfonian 
kantaesityksen Prahassa 1908. Joka päi-
vä harjoitusten päätyttyä hän otti kaikki 
stemmat mukaansa hotellihuoneeseen 
ja teki niihin parannuksia. Paikalla oli 
paljon meitä nuoria, jotka olisimme ha-
lunneet auttaa häntä, mutta hän ei an-
tanut. Hän ei luottanut kehenkään. 

Eikö ole outoa, että hänen kaltaisensa sä-
veltäjä oli aina muuttamassa partituure-
jaan, jopa harjoituksissa?

Totta kai se on kummallista, mutta se 
oli osa hänen luonnettaan. Hän etsi 
alati. Hän ei ollut koskaan tyytyväinen. 
1910 matkustin Müncheniin seuraa-
maan kahdeksannen sinfonian harjoi-
tusta. En voinut olla läsnä kantaesityk-
sessä, koska johdin tuolloin Lohengrinia. 
Solistit ja orkesteri olivat paikalla, mut-
ta kuoro puuttui. Siitä huolimatta se oli 
ihmeellistä. Minun täytyy sanoa, että 
tunsin ensimmäisen kerran suuren sä-
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veltäjän läsnäolon. Mutta hän ei silti 
ollut vielä tyytyväinen orkestraatioon. 
Harjoitusten edetessä hän teki pieniä 
muutoksia: ”Ei, soittakaa tämä kahdella 
klarinetilla, tai tämä kohta yksin, tai voi-
makkaammin tai pehmeämmin.” 

Muutama vuosi ennen kuolemaansa 
hän lausahti: ”Ongelma on siinä, etten 
osaa orkestroida.” Hän ei ollut koskaan 
tyytyväinen. Hän halusi aina enemmän 
selkeyttä, enemmän sointia, enemmän 
dynaamisia kontrasteja. Kerran, kesken 
kahdeksannen sinfonian harjoituksen 
hän kääntyi muutamia meitä salissa 
olleita kohti ja sanoi: ”Jos minun kuole-
mani jälkeen jokin kohta ei kuulosta oi-
kealta, niin muuttakaa se. Teillä ei ole 
pelkästään oikeus, vaan myös velvolli-
suus tehdä niin.”

 Nämä ovat hyviä neuvoja niille, jotka 
uskovat, että kapellimestari ei saa kos-
kaan muuttaa nuottiakaan. Tämä puhe 
on silkkaa roskaa. Werktreu, teosuskol-
lisuus, on aivan eri asia kuin pelkästään 
nuottitarkan tekstuurin toteuttamista. 
Wagnerin muutokset Beethovenin yh-
deksännessä sinfoniassa menevät jos-
kus liian pitkälle, erityisesti Scherzossa, 
jossa sivuteema on alun perin kirjoitet-
tu vain puupuhaltimille, mutta Wagner 
lisäsi joukkoon käyrätorvet. Ja Mahler 
meni vielä pidemmälle. Hän teki lukui-
sia muutoksia Beethovenin sinfonioihin 
ja jotkut niistä ovat kovin uskaliaita.  

 Mutta ei pidä unohtaa, että Mahler 
totesi hyvin ykskantaan: ”Nämä muu-
tokset olen tehnyt itseäni varten, en ke-
nellekään muulle. Kun johdan, voin ot-
taa niistä vastuun.” Ja voin kertoa teille, 
että hänen persoonallisuutensa oli sel-
lainen, että näitä korjauksia ei voinut 
huomata. Jotkut niistä, kuten esimer-

kiksi Beethovenin seitsemännen koh-
dalla, ovat mielestäni vääriä. Wienissä 
nousi valtava skandaali Mahlerin joh-
taessa teoksen. Kaupungissa kiersi 
huhu, että Mahler oli mennyt paran-
telemaan Beethovenia. Mahler toimit-
ti yleisölle lehtisen, jossa hän selitti, et-
tei suinkaan pyrkinyt parantelemaan 
Beethovenia. Hän koetti tehdä samaa 
kuin mitä Wagner oli jo tahollaan teh-
nyt; hän oli vain mennyt hieman pidem-
mälle. Selitykset eivät auttaneet. Yleisö 
oli raivoissaan. Mennä nyt koskemaan 
heidän Beethoveniinsa – Beethoven ei 
itse asiassa syntynyt Wienissä – kysees-
sä oli pyhäinhäväistys.

 
Outi Paananen

 
Lähteet:
Norman Lebrecht: Mahler 
Remembered
Julkaisija Itävallan teatterimuse-
ot: Die Ära Gustav Mahler - Wiener 
Hofoperndirektion 1897–1907
Hermann Danuser: Gustav Mahler und 
seine Zeit
Peter Heyworth: Conversations with 
Klemperer
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“Hänen isänsä, ilmeisen brutaali henki-
lö, kohteli vaimoaan hyvin huonosti, ja 
Mahlerin ollessa pikkupoika syntyi van-
hempien välille varsin painajaismainen 
kohtaus. Poika ei kestänyt katsella, vaan 
juoksi talosta ulos. Samanaikaisesti ka-
dulla soitti posetiivari tunnettua wieniläi-
siskelmää ‘Oi, sä rakas Aukusti’. Mahlerin 
mukaan siitä lähtien syvä tragedia ja ar-
kinen viihde liittyivät hänen mielessään 
erottamattomasti toisiinsa.”

Sigmund Freudin kertomus kuului-
sasta potilaastaan, Gustav Mahlerista, 
muistuttaa miten nopeasti Mahlerin 
musiikki liikkuu lapsuuden muistoista 
arvaamattomaan nykyhetkeen tai ro-
manttisesta idealismista arkiseen to-
dellisuuteen. Ihmisen kokemuksissa 
leikkaavat menneisyys ja nykyisyys ja 
Mahlerin musiikissa alitajunta ja piilo-
merkitykset astuvat pysyväksi osaksi 
wieniläisperinnettä.

Mahler itse suhtautui epäilevästi 
Freudin yritykseen tulkita ihmisen psyy-
keä ”yhdestä näkökulmasta”. Hänen 
sinfonioissaan todellisuuden eri tasot 
ovat jatkuvassa konfliktissa ja säveltä-
jä tuntuu ristiinnaulitsevan itsensä mui-
den puolesta neurooseihinsa. Filosofi 
Theodor Adorno tosin muistutti, että 
Mahlerin musiikissa ei niinkään ollut 
kyse neurooseista kuin aiheellisista pe-
loista, kulttuuriamme kokonaisuutena 
sekä yksilötasolla uhkaavista katastro-
feista.

Mahlerin ensimmäisen sinfonian 
taustatekijöitä on Achim von Arnimin 
ja Clemens Brentanon 1800-luvun 
alussa julkaisema kansanrunotyylinen 

GUSTAV MAHLER (1860–1911): SINFONIA NRO 1, 
“TITAANI”

kokoelma Des Knaben Wunderhorn 
(“Pojan ihmetorvi”), jonka teksteihin pe-
rustuvissa lauluissaan Mahler tavoitteli 
unimaisemia ja lapsuuden mielikuvia. 
Toinen tärkeä aihe oli vuosina 1883–
84 Kasselissa omiin teksteihin sävel-
letty laulusarja Lieder eines fahrenden 
Gesellen (”Vaeltavan kisällin lauluja”), 
jonka yksinäisen nuorukaisen vaellusta 
kuvaavasta lauluista siirtyi materiaalia 
ensimmäiseen sinfoniaan.

Laulumaiset teemat liittävät Mahlerin 
ensimmäisen sinfonian Schubertista 
polveutuvaan perintöön, vaellustema-
tiikkaan sekä pitkien sävelaiheiden 
muunteluun ja kertailuun. Niistä kas-
voivat myös Brucknerin sinfonioiden 
eeppiset dimensiot ja pysähtyneeltä 
tuntuva aika. Mutta teoksella on myös 
henkilökohtaisemmat herätteensä.

Vuonna 1885 Mahler siirtyi kapelli-
mestariksi Leipzigiin, jossa hän ryhtyi 
Carl Maria von Weberin pojanpojan toi-
meksiannosta täydentämään isoisän 
oopperaa Die Drei Pintos. Mahler rakas-
tui rouva Marion von Weberiin ja paljas-
ti jälkeenpäin, että tällä toivottomalla 
ja senkin vuoksi intohimoisella suhteel-
la oli oma merkityksensä sinfonian val-
mistumiselle: “Haluan korostaa, että 
sinfonia on aina suurempi kuin rakkaus-
suhde, jolle se perustuu, tai oikeastaan se 
myös edeltää sitä, ainakin mitä säveltäjän 
tunnemaailmaan tulee. Todellisesta suh-
teesta tuli syy, mutta ei missään nimessä 
varsinainen sisältö teokselle.”

Mahlerin ensimmäisestä sinfonias-
ta on säilynyt ainakin neljä eri versiota, 
joista kaksi ensimmäistä on viisiosaisia. 
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Alkuperäisen toisen osan, ns. Blumine-
Andanten, Mahler poisti vuonna 1896. 
Mahler hylkäsi myös teoksen alaotsikon 
Der Titan, joka oli poimittu Jean Paulin 
(oik. Johann Paul Richter) suositusta ro-
maanista. Viite romaanihahmoon ker-
too sinfonian luonteesta sankarillisena 
selviytymistarinana.

Ensimmäisen sinfonian kaikkien ver-
sioiden kantaesitykset saivat viileän tai 
suorastaan vihamielisen vastaanoton. 
Teoksen idylliset piirteet tuntuivat yhtä 
aikaa sekä liian tutuilta että liian vierail-
ta. Aikalaisia häiritsi tavattomasti jo sin-
fonian alku: tarunhohtoisesti pysähty-
neen A-urkupisteen yllä kukkuvat käet 
ja livertävät linnut. 

Sinfonian varhaisemmissa versiois-
sa Mahler oli otsikoinut alkujakson Aus 
der Tagen der Jugend (“Nuoruuden päi-
viltä”) ja ensimmäisen osan yleisemmin 
Frühling und keine Ende (“Kevät ilman 
loppua”). Ensimmäisen osan (Langsam. 
Schleppend. Wie ein Naturlaut) luon-
nontunnelmaan sekoittuu realistisen 
maalailun lisäksi unenomaisia maise-
mia ja alitajuisia muistoja.

Mahler kertoi myöhemmin tapa-
uksesta, jossa isä jätti hänet metsän-
reunaan kieltäen liikahtamasta ennen 
kuin hän palaisi. Isä viipyi asioillaan ja 
unohti lapsensa, joka löydettiin tunteja 
myöhemmin haaveilemasta paikallaan. 
Sinfonian alun ajattoman tunnelman 
havahduttaa käyrätorvi, joka päästää 
liikkeelle päivänvaloisen vaelluksen.

Laulava jousisävelmä on peräisin 
Vaeltavan kisällin sarjan laulusta Ging 
heut´ Morgen übers Feld (”Kuljin tänä 
aamuna yli kedon”). Alun salaperäinen 
tunnelma puhallinkutsuineen palaa vie-
lä takaisin ennen kuin Mahler osan lo-
pussa avaa pellit ja laskee vaskien uljaat 

fanfaarit valloilleen – kevät tulee kohis-
ten.

Toista osaa (Kräftig bewegt, doch 
nicht zu schnell) Mahler kuvasi varhai-
semmissa versioissa nimellä Mit vol-
len Segeln (“Täysin purjein”) ja sen rai-
su scherzo-laukka yhdistyy maalaiseen 
ländlertunnelmaan, joka jodlauksineen 
ja lattiaan tömähtelevine lapikkaineen 
pitää yllä epätodellista virettä. Triotaite 
(Recht gemächlich) on vastaavasti fe-
miniinisesti valssaava.

Hitaan osan (Feierlich und gemessen, 
ohne zu schleppen) groteski kuvaelma 
johti aikalaiskuulijat kokonaan harha-
poluille, sillä Mahlerin arveltiin irviste-
levän vakavalle sinfonian tekemiselle. 
Aikaisemmissa versioissa Mahler otsikoi 
osan “Surumarssiksi Callotin mukaan” 
(Todtenmarsch in Callots Manier), mie-
lessään saksalaiskoteihin levinnyt et-
saus kuollutta metsästäjää kantavasta 
eläinten hautajaiskulkueesta.

Jaakko kulta -teema mollissa ja kont-
rabasson ylärekisterissään ynisemänä 
virittää epäkunnioittavan muistojuh-
lan, johon liittyvät räikeät marssiaiheet 
ja klezmer-henkiset juutalaisteemat. 
Osan juhlallinen kavalkadi on ensim-
mäinen Mahlerin sinfonioiden monista 
kuvista, joissa juutalais-katolis-böömi-
läis-itävaltalainen kulttuuriperintö on 
pirstoutunut ja muuttunut groteskiksi, 
eri kulmiltaan yhteen sovittamattomak-
si kuvaksi.

Tämän merkillisen kollaasin keskel-
le Mahler sijoittaa erään hempeimmis-
tä laulusävelmistään, Die zwei blauen 
Augen (”Kaksi sinistä silmää”) Lieder ei-
nes fahrenden Gesellen -kokoelmasta. 
Theodor Adornon mukaan melodiasta 
erottuu Mahlerin äidin puhuma peh-
meä itävaltalainen murre.
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Ilman taukoa alkava finaali (Stürmisch 
bewegt) sai alkuperäiseksi otsikokseen 
Dall´ Inferno al Paradiso (”Helvetistä 
paratiisiin”). Heti alkajaisiksi pääteema 
syöksyy uhmakkaasti koko maailmaa 
ravistelevaan myrskyyn, jonka kouris-
ta se voipuneena rantautuu jousien ro-
manttiseen sivuteemaan. Teema kehit-
tyy yhä intohimoisempaan suuntaan 
törmätäkseen uudestaan alkujakson 
raivoavaan myllerrykseen.

Kamppailu keskeytyy loppukuvael-
maa ennakoivien vaskikoraalien, ensin 
varovaiseen ja pienen konfliktin jälkeen 
rohkeampaan esittelyyn. Romanttinen 
sivuteema nousee uudelleen siivilleen 
ensimmäisen osan luontomuistojen 
kertauksen keskeltä ja tempautuu traa-
giseen huipentumaan. Sen jälkeen pa-
laavat infernoaiheet, jotka purkautuvat 
juhlalliseen apoteoosiin. Trumpettien 
fanfaarit ja käyrätorvien (seisten) ko-
raalit säihkyvät sankarillisina ja orkeste-
rin pauhu lunastaa lopullisen voiton.

 
Antti Häyrynen

MANFRED HONECK
Itävaltalainen Manfred Honeck tunne-
taan Yhdysvaltain huippuorkestereihin 
kuuluvan Pittsburghin sinfoniaorkeste-
rin musiikillisena johtajana. Hän on toi-
minut tässä virassa kaudesta 2008/09 
lähtien, ja tällä hetkellä sopimus on voi-
massa vuoteen 2020. Lisäksi Honeck 
esiintyy jatkuvasti vierailijana monissa 
maailman arvostetuimmissa orkeste-
reissa ja oopperataloissa Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Hän on ollut pidetty vie-
ras myös Radion sinfoniaorkesterissa.

Honeck sai musiikillisen koulutuk-
sensa Wienin musiikkiakatemias-
sa ja toimi usean vuoden ajan altto-
viulistina Wienin filharmonikoissa ja 
Wienin valtionoopperan orkesterissa. 
Kapellimestarinuransa alussa hän toi-
mi Gustav Mahler -nuoriso-orkesterissa 
Claudio Abbadon apulaiskapellimesta-
rina ja perusti 1987 Wienin nuoriso-or-
kesterin.

1990-luvulla Honeck johti säännölli-
sesti Zürichin oopperassa ja sai 1993 ar-
vostetun Eurooppalaisen kapellimesta-
ripalkinnon. Hän toimi 1997–98 Oslossa 
Norjan kansallisoopperan musiikillisena 
johtajana ja nimettiin 1998 Oslon fil-
harmonikkojen päävierailijaksi. Vuosina 
1996–99 hän oli Leipzigissä yksi MDR-
sinfoniaorkesterin kolmesta pääkapelli-
mestarista. Vuosina 2000–06 Honeck 
oli Ruotsin radion sinfoniaorkesterin ja 
2007–11 Stuttgartin valtionoopperan 
musiikillinen johtaja. Tšekin filharmo-
nisen orkesterin päävierailijana Honeck 
toimi 2008–11 ja uudelleen 2013–16.

Pittsburghin sinfoniaorkesterin kans-
sa Honeck on tehnyt monia vierailu-
ja sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa 
(mm. BBC Proms, Musikfest Berlin, 
Luzernin musiikkijuhlat ja Wienin 
Musikverein). Honeck on levyttänyt or-
kesterinsa kanssa lukuisia teoksia kes-
keisestä ohjelmistosta, mm. Brucknerin 
sinfonian nro 3, Richard Straussin sä-
velrunoja, Beethovenin sinfoniat nro 
5 ja 7, Tšaikovskin 5. ja 6. sinfonian 
sekä Mahlerin sinfoniat nro 1, 3, 4 ja 5. 
Honeck sai kahden aiemman Grammy-
ehdokkuuden lisäksi tammikuussa 2018 
Grammyn Šostakovitšin viidennestä 
sinfoniasta parhaan orkesterilevytyk-
sen sarjassa. Tänä vuonna hänet nimet-
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tiin myös International Classical Music 
Awardin "Vuoden taiteilijaksi".

Honeck on kertonut arvostavansa 
traditiota mutta pitää sitä myös riskinä 
eikä halua takertua liiaksi jo vakiintu-
neisiin kaavoihin. Hän lainaa mielellään 
Mahlerin kommenttia, jonka mukaan 
"traditio on tulen ylläpitämistä, ei tuh-
kan palvomista".

MATTHIAS GOERNE

Saksalainen Matthias Goerne kuuluu ai-
kamme kiitetyimpiin baritoneihin. Hän 
esiintyy konserttilaulajana ja festivaa-
leilla eri puolilla maailmaa sekä vieraa-
na monissa maailman tunnetuimmissa 
oopperataloissa. Ennen Radion sinfonia-
orkesterin konserttia hän on esiintynyt 
kuluneen syksyn aikana mm. Pariisissa 
Bastillen oopperassa, Tokio Suntory 
Hallissa ja Tukholmassa; Helsingin jäl-
keen vuorossa ovat loppusyksystä mm. 
Leipzig, Pariisi, Washington DC, New 
York ja Madrid. Goerne on nimetty kau-
deksi 2018–19 New Yorkin filharmonik-
kojen residenssitaiteilijaksi.

 Leipzigissä ja sittemmin Dietrich 
Fischer-Dieskaun ja Elisabeth 
Schwarzkopfin johdolla opiskel-
lut Goerne teki oopperadebyyttinsä 
Salzburgin festivaalilla 1997. Sen jäl-
keen hän on vieraillut mm. Lontoon 
Covent Gardenissa, Madridin Teatro 
Realissa, Pariisin oopperassa (Bastille), 
Wienin valtionoopperassa ja New Yorkin 
Metropolitanissa.

Goerne esittää oopperalaulaja-
na huolella valittua roolivalikoimaa. 

Hänen tärkeimpiä roolejaan ovat mm. 
Tannhäuserin Wolfram, Parsifalin 
Amfortas, Tristanin ja Isolden Kurwenal, 
Elektran Orestes, Herttua Siniparran 
linnan Herttua sekä Wozzeckin, Mathis 
der Malerin ja Aribert Reimannin Lear-
oopperan nimiroolit.

Goerne on levyttänyt laajasti kes-
keistä ohjelmistoaan. Hänen suu-
rin levyhankkeensa on vuonna 2014 
päätökseen saatu 12 CD:n valikoima 
Schubertin liedejä. Hänen levytyk-
sensä ovat olleet neljästi Grammy-
ehdokkaana, ja hän on saanut ICMA-
palkinnon parhaasta vokaaliresitaalista 
ja 2014 arvostetun Diapason d'Or -pal-
kinnon Hanns Eislerin laulujen levytyk-
sestä. Hän on levyttänyt myös mm. 
Schumannin, Brahmsin ja Mahlerin lau-
luja ja ollut mukana monien oratorioi-
den ja oopperoiden kokonaislevytyksis-
sä (mm. Wozzeck, Reininkulta, Valkyyria 
ja Siegfried).

Vuosina 2001–05 Goerne toimi 
Düsseldorfin Robert Schumann -mu-
siikkiakatemiassa lauluesitysten kun-
niaprofessorina. Vuonna 2001 hänet ni-
mettiin myös Lontoon Royal Academy 
of Musicin kunniajäseneksi.
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RADION SINFONIAORKESTERI

mikuussa 2018. Orkesterin levytyk-
siä on palkittu myös mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Kaudella 2018–2019 julkaistavat levyt 
sisältävät Lutoslawskia, Fagerlundia ja 
Beethovenia.

RSO konsertoi säännöllisesti ym-
päri maailmaa. Kaudella 2018–2019 
orkesteri tekee kotimaan kiertueen 
Hannu Linnun johdolla Pietarsaareen, 
Kauhajoelle, Forssassaan ja Lahteen.

RSO:n konsertit lähetetään suorina 
lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 
1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja 
Yle TV1:ssä.

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.

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2018–2019 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta.  

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen Aslak Hetta -oopperan 
ensilevytyksen. Bartókin viulukon-
serttojen levytys Christian Tetzlaffin 
kanssa Hannu Linnun johdolla palkit-
tiin Gramophonella 2018. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy 
sai International Classical Music -pal-
kinnon (ICMA) 2018.  Lisäksi se oli 
Gramophone-julkaisun Editor’s Choice 
marraskuussa 2017 ja BBC Music 
Maga zinen kuukauden valinta tam-


