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4.10.
TORSTAISARJA 2
Musiikkitalo klo 19.00 

Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari 
Anna Larsson, mezzosopraano 
Cantores Minores, valm. Hannu Norjanen
Musiikkitalon Kuoro, valm. Jani Sivén 

Gustav Mahler: Sinfonia nro 3 d-molli 99 min

I Kräftig. Entschieden 
II Tempo di Menuetto 
III Comodo (Scherzando)
Postitorvisoolo: Tomas Gricius
IV Sehr langsam – Misterioso 
V Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 
VI  Langsam – Ruhevoll – Empfunden 

Konsertissa ei ole väliaikaa. 
Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
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Wienissä asuessaan Gustav Mahler tote-
si kerran vaimolleen Almalle: ”Olen kol-
minkertaisesti koditon: böömiläisenä 
itävaltalaisten keskuudessa, itävaltalai-
sena Saksassa ja juutalaisena koko maa-
ilmassa. Kaikkialla häirikkönä, enkä mis-
sään toivottuna.” Mahler ajautui jyrkän, 
autoritaarisen ja vaativan luonteensa 
vuoksi usein ristiriitoihin muiden kans-
sa. Hänen lapsuutensa oli ollut onneton, 
hän tunsi itsensä juurettomaksi, ja lisäk-
si hän oli joutunut kohtaamaan itseensä 
kohdistunutta antisemitismiä.

Miten hän lopulta koki identiteettin-
sä? Kokiko hän olevansa ensisijaisesti 
juutalainen vai kuuluvansa pikemminkin 
saksalais-itävaltalaiseen kulttuuriympä-
ristöön? Pitikö hän itseään ennen kaik-
kea eurooppalaisena maailmankansalai-
sena?

Gustav Mahler syntyi heinäkuun 7. 
päivänä 1860 pienessä böömiläises-
sä Kalischtin (Kaliště) kylässä nykyisen 
Tšekin alueella. Kalischt sijaitsi tuolloisel-
la saksan- ja tšekinkielisen väestön kie-
lirajalla. Jo samana vuonna Mahlerin isä 
Bernhard Mahler muutti läheiseen, lä-
hes kokonaan saksankieliseen Iglauhun 
(Jihlava), jossa hän ylläpiti majataloa ja 
viinanpolttimoa. Iglaussa Gustav Mahler 
vietti keskeisen osan lapsuuttaan ja 
nuoruuttaan. 

Bernhard Mahlerilla ja hänen vaimol-
laan Mariella (o.s. Herrmann) oli peräti 
14 lasta, joista Gustav oli toiseksi vanhin. 
Kuusi lapsista kuoli hyvin nuorina, nel-
jä muuta vähän vanhempina, niin että 
vuonna 1900 vain neljä perheen lapsis-
ta oli enää elossa. Gustavia kaksi vuotta 
vanhempi Isidor-veli oli kuollut jo ennen 

GUSTAV MAHLER JA EUROOPPALAISUUS

Gustavin syntymää, joten Gustav oli per-
heessä esikoisen asemassa. 

Mahlerin vanhempien avioliitto oli 
rakkaudeton, isä oli väkivaltainen ja 
löi vaimoaan, mikä aiheutti yliherkälle 
Gustaville vaikean lapsuuden trauman. 
Hän eli Iglaussa 15-vuotiaaksi asti, jol-
loin hän siirtyi opiskelemaan Wienin 
konservatorioon. Mahler oli konservato-
rion oppilaana vuosina 1875-1878. Hän 
oli saanut mainetta paikallisena musii-
kin ihmelapsena, ja isä rahoitti hänen 
pianonsoiton ja sävellyksen opiskelunsa. 
Vuonna 1877 hän käväisi Iglaussa enää 
vain suorittaakseen oppikoulun päätös-
kokeet.  

Juutalaiset tavat ja uskonto eivät ol-
leet keskeisiä Bernhard Mahlerin per-
heen elämäntavoissa. Perhe kävi kui-
tenkin synagogan jumalanpalveluksissa 
päätellen siitä, että Mahler myöhemmin 
kertoi lapsena inhonneensa synagoga-
laulua ja protestoineensa sitä vastaan. 
13-vuotiaana Gustav otettiin juutalaisen 
seurakunnan jäseneksi, mikä oli tavallis-
ta myös maallistuneempien juutalaisten 
keskuudessa. Ilmeisesti hän lauloi poi-
kasopraanona myös Iglaun katolisessa 
kirkkokuorossa. 

Iglaun musiikkielämä oli varsin vire-
ää, ja kaupungin orkesterin ohjelmassa 
oli mm. Haydnin, Mozartin ja Händelin 
teoksia. Mahler kuuli kotikaupungissaan 
lisäksi böömiläistä kansan- ja tanssimu-
siikkia sekä itävaltalaista sotilasmusiik-
kia marsseineen ja trumpettifanfaarei-
neen. Nämä elementit löysivät tiensä 
myös hänen sinfonioihinsa.

Wienissä opiskellessaan hän joutui 
Richard Wagnerin musiikin sekä saksa-
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laisen filosofian ja nationalismin lumoi-
hin. Hän innostui myös Schubertin ja 
Brucknerin teoksista. Myöhemmin hä-
nestä tuli aikansa huomattavin Wagner-
kapellimestari, ja Wagnerin vaikutus-
ta näkyy selvästi esimerkiksi hänen 
ensimmäisessä suuressa teoksessaan, 
kantaatissa Das klagende Lied (1880). 
Sen tekstin Mahler kirjoitti itse Ludwig 
Bechsteinin ja Grimmin veljesten kokoa-
man kansansadun pohjalta.

Wagnerin musiikki vetosi suuresti mo-
niin muihinkin juutalaissyntyisiin muu-
sikoihin, joista vain harvat paheksuivat 
Wagnerin joidenkin kirjoitusten antise-
mitismiä. Tämä puoli haluttiin unohtaa 
Wagnerin kohdalla, etenkin kun hänen 
oopperoissaan ei näy suoranaisia anti-
semitistisiä tendenssejä. Mahlerin toi-
miessa 1897–1907 Wienin hovioopperan 
johtajana hän teki siitä maailman johta-
van Wagner-talon. Mahler johti Wienissä 
Wagnerin kaikki merkittävät oopperat 
lukuun ottamatta Parsifalia, jonka yk-
sinesitysoikeudet olivat tuolloin vielä 
Bayreuthissa.

Vuonna 1880 Mahlerille tarjottiin 
kapellimestarin tointa Itävallan Bad 
Hallissa. Sieltä hän siirtyi kapellimesta-
riksi Laibachiin (Ljubljana; 1881–82), ja 
edelleen Olmütziin (Olomouc, 1883), 
Kasseliin (1883–85), Prahaan (1885–86) 
ja Leipzigiin (1886–1888). Hänen mai-
neensa kapellimestarina kasvoi, ja vuon-
na 1888 hänet kiinnitettiin Budapestin 
oopperan johtajaksi, jossa virassa hän 
toimi vuoteen 1891 asti. Mahler oli 
vuonna 1883 käynyt myös ensi kertaa 
Bayreuthissa ja tutustunut Cosima ja 
Siegfried Wagneriin. 

Budapestia seurasi merkittävä kiin-
nitys Hampurin oopperan ylikapel-
limestariksi (1891–1897), jota seura-

si aika Wienin hovioopperan johtajana 
(1897–1907). Hampurissa Mahler johti 
mm. Tšaikovskin Jevgeni Oneginin sak-
salaisen ensiesityksen vuonna 1892. 
Myöhemmin hän johti Tšaikovskin oop-
peroista myös Patarouvan ja Jolantan. 
Hampurin aikana Mahlerin maine levi-
si Euroopan kaikkiin merkittäviin mu-
siikkikeskuksiin. Hampurin oopperan 
solistikunnan kanssa hän vieraili kesäl-
lä 1892 menestyksekkäästi Lontoossa; 
ohjelmassa oli pelkästään kohtauksia 
Wagnerin oopperoista.  

Valtaosan monista kapellimestari-
vierailuistaan Mahler teki kuitenkin 
Saksaan ja Itävalta-Unkariin. Lisäksi hän 
kävi johtamassa Moskovassa, Pietarissa, 
Pariisissa, Roomassa, Amsterdamissa ja 
Haagissa, ennen kuin aloitti 1908 työn-
sä New Yorkin Metropolitan-oopperan 
kapellimestarina ja lopuksi New Yorkin 
filharmonikkojen ylikapellimestarina 
(1909–11). 

Vuoden 1907 Pietarin vierailun yh-
teydessä Mahler poikkesi johtamaan 
myös Helsingin kaupunginorkesteria. 
Konsertin ohjelmassa olivat Beethovenin 
Coriolanus-alkusoitto ja 5. sinfonia, 
Wagnerin Tristan ja Isolde -oopperan al-
kusoitto ja Isolden lemmenkuolo sekä 
Nürnbergin mestarilaulajien alkusoitto. 
Mahler kehui Alma-vaimolleen orkeste-
ria hämmästyttävän hyväksi. Hän tapa-
si myös mm. Kajanuksen, Sibeliuksen ja 
Akseli Gallen-Kallelan, joka maalasi hä-
nestä Hvitträskin takan loisteessa kuu-
luisan muotokuvan. 

Mahlerin suhde juutalaisuuteen us-
kontona oli jo Wienin opiskeluaikoina 
hiipunut. Häntä oli alkanut kiinnostaa 
pikemminkin kristinuskon lunastus- 
ja ylösnousemusoppi, mikä käy ilmi 
muun muassa hänen 2. sinfoniastaan. 
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Mahlerin uskonnollisuus oli luonteel-
taan ennen kaikkea panteistis-filosofis-
ta, kuten voi havaita 3. ja 8. sinfonias-
ta sekä laulusarjasta Das Lied von der 
Erde. Johdonmukaisena seurauksena 
oli, että Mahler helmikuussa 1897 kään-
tyi juutalaisuudesta katoliseen uskoon. 
Katolisuus mahdollisti hänelle myös 
Wienin hovioopperan johtajan toimen, 
sillä tähän virkaan ei hyväksytty uskon-
noltaan juutalaisia. Mahlerin katolisuus 
oli varsin muodollista. Hänen ei tiede-
tä koskaan käyneen kirkossa, eikä hän 
osallistunut ehtoollisen kaltaisiin uskon-
nollisiin seremonioihin. 

Mahlerin kielitaito ei ollut laaja. 
Koulussa Iglaussa hän oli opiskellut la-
tinaa, vanhaa kreikkaa ja ranskaa. Hän 
ei joutunut käyttämään ranskaa kovin 
paljon, mutta kykeni kuitenkin ilmaise-
maan itseään ranskaksi jotenkuten, to-
sin puutteellisesti ja virheitä tehden. 
Tullessaan vuonna 1888 Budapestin 
oopperan johtajaksi unkarilainen natio-
nalismi oli voimissaan, ja Mahler velvoi-
tettiin opiskelemaan myös unkaria. Hän 
ei kuitenkaan tosissaan ryhtynyt tä-
hän tehtävään. Vain joissakin juhlatilai-
suuksissa hän saattoi lausua pari ulkoa 
opettelemaansa unkarinkielistä fraa-
sia. Englannin kielen kanssa hän joutui 
tekemisiin ensimmäistä kertaa vasta 
32-vuotiaana vieraillessaan Lontoossa 
vuonna 1892. 

Kun Mahler vuoden 1908 aloitti alus-
sa New Yorkin Metropolitan -oopperan 
johtajana, hänen englanninkielen tai-
tonsa oli edelleen heikko. Yhdysvalloissa 
hän pystyi tulemaan toimeen kuitenkin 
myös äidinkielellään. Useimmat mer-
kittävät amerikkalaiset orkesterit olivat 
saksalaisten emigranttien perustamia 
ja niiden varsin monet muusikot olivat 

edelleen saksalaisia, joten saksan kieli ei 
harjoituksissa tuottanut ongelmia. New 
Yorkin filharmonikoissa saksa oli työkie-
lenä aina 1930-luvulle saakka.

Mahlerin vokaalisia osuuksia sisältävis-
sä teoksissa tärkein tekstilähde oli sak-
salaisten kansanrunojen kokoelma Des 
Knaben Wunderhorn (2., 3. ja 4. sinfonia, 
kaksi laulusarjaa). Hänen käyttämiään 
runoilijoita olivat Friedrich Rückert 
(Rückert-laulut ja Kindertotenlieder), 
Friedrich Gottlieb Klopstock (2. sinfo-
nia), Friedrich Nietzsche (3. sinfonia) 
sekä Johann Wolfgang von Goethe (8. 
sinfonia). Das Lied von der Erden tekstinä 
ovat taas Hans Bethgen saksantamat 
vanhat kiinalaiset runot. Lisäksi 8. sin-
foniassa esiintyy latinankielinen hymni 
Veni creator spiritus.  

Mahler luki paljon. Romaani-
kirjailijoista hänen suuri idolinsa oli 
Fjodor Dostojevski. Hän luonnoste-
li sinfoniansa kesäisin pienessä sävel-
lysmökissään. Siellä ainoina kirjoina 
olivat hänelle pyhimmät, eli Goethen 
ja Immanuel Kantin kootut teokset. 
Nuotteina pianon ääressä oli pelkästään 
Bachin sävellyksiä. 

Saksalaisten säveltäjien tuotan-
to vallitsi Mahlerin johtamia sinfo-
niakonsertteja. Kärjessä oli Wagner: 
Mestarilaulajat-alkusoittoa hän johti 
kaikkiaan 39 kertaa, Tristan ja Isolden al-
kusoittoa ja Lemmenkuoloa 25 kertaa. 
Jaetulla kolmannella sijalla oli Siegfried-
idylli (20 kertaa). Beethovenin sinfo-
nioista hänen suosikkinsa olivat 5. (18) ja 
6. sinfonia (16). Omista teoksistaan hän 
johti eniten 1. (16) ja 3. sinfoniaa (15). 
Muunmaalaisista säveltäjistä Mahlerin 
suosikki oli Berliozin Fantastinen sinfonia 
(12). Myös Straussin Till Eulenspiegeliä 
Mahler johti melko usein (11 kertaa). 
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Tšaikovskin 6. ja Brahmsin 3. sinfoniaa 
hän johti kuudesti, Brucknerilta sai eni-
ten esityksiä 4. sinfonia (4) ja Debussyltä 
Iberia (3). 

Mahler oli niin kauttaaltaan saksa-
laisen kulttuurin kyllästämä, että hä-
nen henkinen identiteettinsä oli ilman 
muuta juuri saksalais-itävaltalainen. 
Theodor Adorno piti Mahlerin musiik-
kia esimerkkinä universaalista musiikis-
ta, mutta sellaiseksi sitä ei koettu vielä 
teosten syntyaikoina. Kun Mahler joh-
ti Pariisissa keväällä 1910 2. sinfonian-
sa, yleisössä istuneet ranskalaiskollegat 
Debussy, Dukas ja Pierné poistuivat toi-
sen osan aikana mielenosoituksellisesti 
salista. Heidän mielestään osa oli liian 
schubertmainen, liian wieniläinen, liian 
slaavilainen. Eli siis Pariisissa Mahlerin 
musiikki koettiin osin provinsiaaliseksi. 

Vastaavasti Mahlerin arvio Helsingissä 
vuonna 1907 kuulemastaan Sibeliuksen 
musiikista oli tyly, vaikka hän pitikin 
Sibeliusta ihmisenä erittäin sympaat-
tisena: ”Yhdessä kappaleessa oli aivan 
tavallista ’kitschiä´ maustettuna tietyil-
lä ’pohjoismaisilla’ soitinnusmaneereilla 
kansalliseksi kastikkeeksi. ’Hyi helvet-
tiä!’ Samanlaisia ovat muuten kaikkialla 
nämä herrat kansallisnerot. Venäjällä ja 
Ruotsissa on samanlaista – ja Italiassa 
oikein vilisee näitä porttoja ja heidän 
sutenöörejään. Niinpä Axel [Gallén] te-
keekin aivan toisen vaikutuksen 12 ryyp-
pyineen ennen keittoa ja jollineen, ja 
tuntee, että hänen terveydessään ja ro-
dussaan on jotain aitoa.”

Galitsian, Ukrainan, Puolan ja Liettuan 
jiddischiä puhuvien ortodoksijuutalais-
ten maailma vanhollisine tapoineen oli 
Mahlerille täysin vieras. Häneltä ei tun-
neta myöskään yhtään ainoaa lausu-
maa, jossa hän puhuisi juutalaisuudesta 

uskontona. Mahler ei koskaan kieltä-
nyt syntyperäänsä, mutta koki sen it-
selleen rasitteeksi. Hän olisi halunnut 
elää tavallisena itävaltalais-saksalaise-
na Saksassa tai Itävallassa ilman että 
muistutetaan jostain ’rodusta’ tai uskon-
nosta. Juutalaissyntyisellä, luterilaiseksi 
kääntyneellä Arnold Schönbergillä oli 
samanlainen asenne. Kun Schönberg oli 
keksinyt 12-säveljärjestelmän perusteet, 
hän totesi, että ”olen varmistanut saksa-
laiselle musiikille herruuden seuraavaksi 
sadaksi vuodeksi”. Vasta natsit pakotti-
vat Schönbergin miettimään, mitä juu-
talaisuus hänelle voisi merkitä.

Mahlerin kohtalo muistuttaa niiden 
nykypäivän maahanmuuttajien kohta-
loita, jotka haluaisivat elää tasavertaisi-
na enemmistön joukossa, mutta tämä 
on tehty heille vaikeaksi heidän synty-
peränsä takia. Mahlerin keinona tunnus-
tuksen ja yleisen hyväksynnän saavutta-
miseksi oli työskennellä kaksin verroin 
enemmän – hän vertasi tilannettaan ih-
miseen jolla oli vain yksi käsi, jolloin on 
pakotettu ”tällä yhdellä kädellä suoriutu-
maan yhtä paljosta kuin terve ihminen 
kahdella kädellä”. 

Laulusarja Das Lied von der Erde il-
mentää hänen viimeisten vuosiensa kai-
puuta, halua päästä vihdoin henkiseen 
rauhaan, panteistisen rakkauden syliin: 
”Tässä maailmassa onni ei ollut minulle 
suopea. […] Etsin rauhaa yksinäiselle sy-
dämelleni. […] Keväällä kaikkialla maa-
ilma kukoistaa ja viheriöi uudestaan! 
Kaikkialla ja ikuisesti sinertävät valoisina 
kaukaisuudet. Ikuisesti.” 

Mahler kuoli Wienissä 18. toukokuuta 
1911. 

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

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

LINTUPERSPEKTIIVI

lisairaalaan. Kummallisin veli taisi olla 
Louis, joka muutti leipuriksi Chicagoon 
ja katosi sitten jäljettömiin.

Isä pahoinpiteli äitiä säännöllises-
ti. Mahler muisteli Sigmund Freudille 
1900-luvun alussa, kuinka hän kerran 
pakeni kotoa saadessaan tarpeekseen 
eräästä vanhempiensa väkivaltaisesta 
välienselvittelystä ja kuinka siellä ka-
dulla sitten posetiivari soitti O du lieber 
Augustin -laulua. Mahlerin viehtymys 
yksinkertaiseen musiikkiin, marsseihin, 
kansanlauluihin ja -tansseihin juontaa 
juurensa sekä hänen persoonallisuu-
destaan että lapsuuden neurooseista. 
Wunderhorn-kokoelma tarjosi hänelle 
tavan tuottaa sadunomaista musiikkia, 
jossa käki kukkuu ja postitorvi soi. Hän 
aisti kansanrunoissa maailman, josta 
koki itsekin olevansa kotoisin, ja joka 
vastasi hänen lapsellista ja taikauskois-
ta mieltään. 

Julkaisemme jokaisen Mahler x 10 -konsertin 
käsiohjelmassa eri aiheisia artikkeleita Gustav Mahlerista. 

Seuraavaksi 31.10.–1.11. konserteissa Outi Paanasen artikkeli 

KOHTAAMISIA MAHLERIN KANSSA – AIKALAISET MUISTELEVAT

”MAHLERIN 3. SINFONIA ON  MATKA IHMISEN JA 
USKONNON VÄLISEN SUHTEEN YTIMEEN”
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Toki kansanrunous oli myös ajan 
muoti-ilmiö. Se nähtiin 1800-luvul-
la kaikissa Euroopan maissa Suomea 
myöten. Lisäksi 1800-luvun lopulla 
konservatorioissa oli tapana kannus-
taa opintojen alussa olevia oppilaita 
säveltämään ensin nimenomaan laulu-
ja: niiden kautta opettajat johdattivat 
oppilaitaan musiikillisten pienoismuo-
tojen ja tekstin hallintaan. Esimerkiksi 
Schönberg, Berg ja Zemlinsky sävelsi-
vät kymmenittäin lauluja ennen siirty-
mistään laajempien muotojen pariin.

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

Mahlerin tuotannossa kansanlaulut 
eivät ole mitenkään pääasiallinen ele-
mentti. Japanilainen kirjailija Haruki 
Murakami kirjoittaa kapellimestari Seiji 
Ozawan kanssa julkaisemassaan kes-
kustelukirjassa: ”Mahlerin musiikki on 
täynnä erilaisia elementtejä jotka kaik-
ki ovat yhtä tärkeitä ja joita käytetään 
paitsi ilman mitään loogista yhteyt-
tä, myös toisiaan vastaan: perinteistä 
saksalaista musiikkia, juutalaista mu-
siikkia, fin-de-sièclen mädännäisyyttä, 
böömiläisiä kansanlauluja, musiikillisia 
karikatyyrejä, koomisia alakulttuurin 
elementtejä, vakavaa filosofista poh-
dintaa, kristillistä ajattelua, aasialaista 
maailmankatsomusta – kaikki heitetty-

nä yhteen umpimähkäisesti siten, että 
minkään elementin ei voi sanoa olevan 
keskipisteessä”.

Mahlerin luontosuhde muistuttaa 
Beethovenia siinä mielessä, että hänen-
kään musiikissaan ei kuvailla luontoa, 
vaan sen ihmisessä aiheuttamia tun-
teita. Mahlerin kuvailemasta luonnosta 
jokainen löytää helposti oman pimeän 
minänsä heijastuksia. Sama tendens-
si näkyi myös esimerkiksi 1800-luvun 
jälkipuoliskon runoudessa. Kolmannen 
sinfonian ensimmäisessä osassa on läs-
nä kauhu, jota ihminen voi kokea luon-
nossa: hän näkee siinä peilikuvana it-
sensä ja omat pelkonsa.

Alitajunnasta lienee kysymys. Haruki 
Murakami kirjoittaa myös: ”Kun kuun-
telen Mahlerin musiikkia, ajattelen, 
että psyyken syvällä olevat kerrostu-
mat näyttelevät siinä tärkeää roolia. 
Ehkä siinä on jotakin freudilaista. Siinä 
missä Bach, Beethoven ja Brahms liik-
kuvat saksalaisen käsitteellisen filosofi-
an järkevässä maailmassa, Mahler tun-
tuu tarkoituksellisesti syöksyvän mielen 
maanalaisille alueille. Aivan kuin unes-
sa, jossa monet toisilleen vastakohtai-
set elementit kieltäytyvät muodosta-
masta kokonaisuutta mutta ovat silti 
erottamattomia”.

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

Kolmas sinfonia on todellakin puolitoista-
tuntinen järkäle. Millaisia maamerkkejä 
kuuntelijan kannattaisi matkan varrella 
tarkkailla?

Sinfonian ensimmäistä osaa on helppo 
seurata. Se muodostuu kahdesta vuo-
rottelevasta elementistä, joista Mahler 
suunnitteli ensin kahta erillistä osaa. 
Myöhemmin hänestä alkoi tuntua, että 
nämä toisilleen vastakkaiset materiaa-
lit kuuluvat sittenkin yhteen. Staattiset 
”Pan herää”-osiot ympäröivät kah-
ta pääjaksoksi luokiteltavaa marssia. 
Kolmas marssi-esiintymä muodostaa 
osan lopukkeen. Nämä jaksot on su-
rutta liimattu jonomaisesti peräkkäin, 
mutta tästä patsastelun ja tonttupa-
raatin dikotomiasta muodostuu kui-
tenkin vaikutelma koherentista sinfoni-
sesta muodosta.

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

Ilmeisesti Mahler jollakin monimut-
kaisella tavalla ihaili Brahmsia, vaik-

ka hän ei kapellimestarina tämän sin-
fonioita kovin paljon johtanutkaan. 
Brahmsin vielä eläessä Mahler viet-
ti kesiään samoilla seuduilla, ja hä-
nellä oli silloin tällöin tapana pyöräillä 
tapaamaan Brahmsia. Näitä tapaami-
sia Mahler luonnehti sanomalla: ”Von 
Zeit zu Zeit seh´ich den Alten gern”. 
Sattumoisin tämä lause on Goethen 
Faustista, kohdasta jossa Faust kertoo 
tapaavansa Mefistofelesta silloin tällöin 
ihan mielellään…

Kolmannessa osassa Mahler sitee-
raa Wunderhorn-lauluaan Ablösung im 
Sommer. Laulussa käki tekee kuolemaa, 
mutta hetken yleisen huolestumisen 
jälkeen todetaan, että satakieli voi kyllä 
sitten ottaa lauluhommat hoitaakseen.  
Osassa on lyhyitä lainauksia myös toi-
sesta laulusta, Lob des hohen Verstandes, 
jossa käki ja satakieli järjestävät laulu-
kilpailun ja pyytävät kriitikoksi aasin 
koska tällä on niin suuret korvat. Aasille 
satakielen laulu on aivan liian moni-
mutkaista, ja siksi se julistaakin käen 
voittajaksi. Tälle osalle Mahler siis ensin 
suunnitteli otsikkoa Mitä metsän eläi-
met minulle kertovat. Siinä hän luo sa-
tumaisen metsämaiseman, jossa joku 
eläin näköjään osaa soittaa postitorvea-
kin. Lavan ulkopuolella soiva postitorvi 
synnyttää vaikutelman tilasta, suuresta 
metsästä jota vuoret ympäröivät.

Aivan kolmannen osan lopussa on 
kohta, jossa katse kääntyy luonnos-
ta ihmiseen. Lumottu metsä huk-
kuu dramaattiseen ilmoitukseen, 
joka muistuttaa kovasti Mahlerin 
Ylösnousemussinfonian sitä kohtaa jos-
sa tuomiopäivän pasuunat herättävät 
kuolleet. 

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

Loogisena jatkona seuraa sinfonian 
viides osa, Wunderhorn-laulu Es sun-
gen drei Engeln ein süssen Gesang en-
keleineen ja sen sisältämä pelastuksen 
sanoma. Rukoilemalla ja rakastamal-
la Jumalaa Pietari pääsee taivaaseen. 

Poikakuoro esiintyy ensin kelloina mut-
ta Pyhän Pietarin pelastuksen varmis-
tuessa yhtyy iloissaan mukaan naiskuo-
ron tekstiin.

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

haastattelu Lotta Emanuelsson

GUSTAV MAHLER (1860–1911): 
SINFONIA NRO 3 D-MOLLI
1880-luvun alussa Gustav Mahler 
oli vakituinen asiakas Wienin Café 
Griensteidlissa – Café Grössenwahnissa 
("Kahvila Suuruudenhulluudessa"), ku-
ten monet wieniläiset sitä kutsuivat – 
jossa kokoontui vegetaristi-sosialistien 
edistysmielinen joukko.

Siellä Mahler tutustui Friedrich 
Nietzschen filosofiaan, dionyysisen ja 
apollonisen kulttuurin vastakkainasette-
luun, jonka myötä puhtaan kauneuden 

maailma alkoi vaikuttaa epäuskottaval-
ta. Nietzsche näytti nuorille kulttuurin-
tekijöille uuden suunnan: ”Jokainen tai-
de, jokainen filosofia voidaan ymmärtää 
kasvavaa, taistelevaa elämää palvelevaksi 
parannus- ja apukeinoksi: ne edellyttävät 
aina kärsimystä ja kärsiviä.” (Iloinen tie-
de 1882)

Kärsimys ja lunastus olivat Mahlerin 
vuonna 1894 valmistuneen toisen sin-
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fonian johtoajatuksena, ja niistä tuli 
myös vuosina 1895-96 syntyneen kol-
mannen sinfonian draamallinen pe-
rusidea. Edeltävän teoksen kristillisen 
pelastusopin tilalle tuli nyt luonto eloon-
jäämisoppeineen, ja inhimillisen ylös-
nousemuksen sijaan koko luonnonhis-
toria sinfonisena poikkileikkauksena. 
Apollonisen harmonian ja järjestyksen 
ohi kiilasi dionyysinen kaoottisuus, elä-
mä kaikissa yksityiskohdissaan, koh-
tuuttomuudessaan ja irrationaalisuu-
dessaan.

1900-luvun alussa Mahler pettyi 
Nietzschen nihilismiin ja käski vastavi-
hityn Alma-vaimonsa polttamaan kaik-
ki Nietzschen kirjat. Ne jättivät silti py-
syvän jäljen hänen musiikkiinsa, jossa 
leikkasivat vanhan ja uuden vuosisadan 
keskeiset aatteelliset janat. Mahlerin 
sinfonioista löytyvät eurooppalaisen 
modernismin juuret ja 1900-luvun ih-
misen hedelmöittäneet epäilykset ja 
etsintä. Nietzscheläinen olemassaolon 
problematiikka ei teoksista koskaan kai-
konnut: ”Ensimmäisenä muusikkona pitäi-
sin minä sitä, joka tuntisi vain syvimmän 
onnen surullisuuden, eikä muuten mitään 
surullisuutta: sellaista ei ole vielä ollut.” 
(Iloinen tiede).

Kolmas sinfonia syntyi kesäluonnon ja 
alppimaisemien inspiroimana Atterseen 
Steinbachissa. Mahler tavoitteli teosta, 
joka pystyisi sulkemaan piiriinsä elämän 
peruskäsityksen primitiivisessä loistos-
saan ja detaljirikkaudessaan. Sen piti 
osoittaa kuulijalle tie panteistiseen ko-
kemukseen, hurmioituneeseen tietoi-
suuteen pienestä osastamme suures-
sa kaikkeudessa. ”Kuvittele niin valtavaa 
teosta, että se tosiasiassa heijastaa koko 
maailmaa – meistä tulee niin sanotusti 
pelkkiä instrumentteja, joita koko univer-

sumi soittaa”, kirjoitti säveltäjä Anna von 
Mildenburgille.

Jättiläissinfonian säveltäminen ete-
ni nopeasti, vaikka luomistyötä hallit-
seva luonnontunne ei estänyt sävel-
täjää häiriintymästä arkisista äänistä: 
Natalie- ystävätär ja Justine-sisar juok-
sivat Steinbachin kujilla jakamassa ma-
keisia lapsille, jotta nämä katoaisivat 
telmimästä Mahlerin sävellysmajan lä-
heisyydestä. Vielä runsaammat palkki-
ot oli luvassa talon ympärillä raakkuvien 
varisten pesien hävittäjille, ja kova koh-
talo odotti myös vapaana kuljeskelevia 
kanoja ja hanhia, joista äänekkäimmät 
käytiin päivittäin ostamassa ja vaienta-
massa ruokapöytään.

Mahler laati kolmannen sinfonian sä-
vellystyön aikana useita ohjelmarunkoja, 
jotka hän teoksen valmistuttua hylkäsi. 
Osien järjestys vaihteli työn edistyessä ja 
seitsemänneksi osaksi tarkoitettu ”Mitä 
lapsi kertoo minulle l. Taivaallinen elä-
mä” siirtyi lopulta neljännen sinfonian fi-
naaliksi. Kolmannen sinfonian viimeinen 
ohjelmarunko sivuaa nietzscheläistä pe-
rusideaa, mutta siinä voi erottaa myös 
kristillisen pelastusopin tai sosiaalide-
mokraattisten ihanteiden työllä ja kärsi-
vällisyydellä lunastettua optimismia:

 
Iloinen tiede:
Kesäaamun unelma
 
1. puoli: Johdanto: Pan herää
I Kesä tulee marssien (Dionysoksen 
kulkue)
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2. puoli:
II Mitä niittyjen kukat kertovat minulle
III Mitä metsän eläimet kertovat minulle
IV Mitä yö (ihmiskunta) kertoo minulle
V Mitä aamun kellot (enkelit) kertovat 
minulle
VI Mitä rakkaus kertoo minulle

 
Sinfonian valmistumisen jälkeen Mahler 
tarkensi vielä teoksen kantavaa ajatusta 
kirjeessään: ”Luonto kätkee itsensä kaik-
keen kauheaan, suureen ja ihastuttavaan 
(tästä nimenomaan kertoo koko teokseni 
eräänlaisena evoluutiomaisena prosessi-
na) – mitä kukaan ei koskaan ymmärrä. 
Minusta on aina tuntunut kummalta, että 
ihmiset puhuessaan luonnosta, tarkoitta-
vat ainoastaan kukkia, pikkulintuja ja met-
sien tuoksua. Kukaan ei tiedä Dionysos-
jumalasta, suuresta Panista. Siinä näet! 
Sinulla on jonkinlainen ohjelma, näyte siitä 
kuinka teen musiikkia. Luonnon ääni aina 
ja kaikkialla!... Nyt se on koko maailma, 
luonnon koko totaliteetti, joka on herä-
tetty syvästä hiljaisuudestaan soimaan ja 
kaikumaan.”

Kolmannessa sinfoniassaan Mahler lu-
kee luonnon suurta kirjaa, katsoo todel-
lisuuden koko kuvaa muistaen niin pie-
net kuin suuret luomakunnan osaset. 
Musiikissa vilistävät enemmän ide-
at kuin oliot, mutta sinfoniset teemat 
versovat wieniläisittäin tyyliteltyinäkin 
rikkaasta luonnonkuvastosta, samaan 
tapaan kuin jugend-tyylin kaikkialle lon-
keroituva ornamentiikka.

Teoksen järeä avausosa (Kräftig. 
Entschieden, ”Voimakkaasti, määrätie-
toisesti”) valmistui viimeisenä kesällä 
1896 ja sen massiivinen sonaattimuo-
toinen rakennelma käynnistyy käyrä-
torvien jylhällä unisono-teemalla. Sitä 
seuraa synkeä surumarssi ja pian perään 

kesän riemunkirjava ja iloisesti ilkkuva 
voittokulkue. Julistavat pasuunasoolot, 
laajat kertaukset ja samaan suuntaan 
marssivat teemaeskadroonat korostavat 
osan monoliittista vaikutelmaa.

Avausosa on temmeltävien luonnon-
voimien kavalkadi, maallinen vastine 
”Ylösnousemus”-sinfonian avaavalle su-
rumarssille. Säveltäjän mukaan ensim-
mäinen osa ”on tuskin enää musiikkia, 
vaan pelkkä luonnon ääni: tämä värisyt-
tävä, liikkumaton, sieluton aine, josta elä-
mä vähä vähältä vapautuu ja lopulta val-
loittaa, kehittyy ja eriytyy... Johdannossa 
on kesäisen keskipäivän painostava, miltei 
tukahtunut tunnelma, kun kaikki elämä 
on lamaantunut, eikä tuulenhenkäyskään 
liikuta auringonpaahteesta juopunutta il-
maa. Elämä, liikkumattoman ja elottoman 
luonnon nuori vanki, huutaa kaukaisuu-
desta ja vaatii vapauttaan, jonka se saa-
vuttaakin ensimmäisessä osassa, murtau-
tuen voitokkaasti kahleistaan.”

Toinen osa (Sehr mässig), 
”Blumenstück”, on viehkeä menuetti, 
jota Mahlerin elinaikana esitettiin erillise-
nä numerona sinfonian kantaesityksen 
viipyessä aina vuoteen 1902 Krefeldin 
musiikkijuhlille. Kukkaisintermezzon ke-
vyesti askeltava musiikki puhkeaa trio-
taitteessa äänekkääseen rupatteluun, 
jonka jälkeen päätaitteen kuvioitu ker-
taus kietoo kuulijan sulokkaasti parfy-
moituihin unelmiin.

Kolmannen osan (Comodo. 
Scherzando. Ohne Hast, ”Kiireet-
tömästi”) scherzokaraktereissa kuu-
lijaa kutsuvat metsän linnut ja eläi-
met. Mahlerin Wunderhorn-laulujen 
(Ablösung im Sommer, ”Kesän vapau-
tus”) koomiseen tunnelmaan virittynyt 
taistelu olemassaolosta taukoaa triotait-
teessa, jossa postitorven romanttinen 
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soolo kohoaa helteisinä väreilevien jou-
sien ylle. Kertauksessa eläimellinen tem-
mellys huipentuu ensimmäisen osan 
mystisen sävelaiheen tunkeutuessa ke-
muihin: Pan-jumala näyttäytyy barbaa-
risessa loistossaan.

Neljäs osa (Sehr langsam. Misterioso) 
on yökohtaus Nietzschen Zarathustran 
tekstiin (Mitternachtlied): rauhallisina 
huokaavien sointujen säestyksellä altto-
soolo esittää ihmiskuntaa kalvavan kysy-
myksen ja saa salaperäiseltä pimeydeltä 
vastauksen: ”Kaikki ilo etsii ikuisuutta!” 
(”Doch alle Lust will Ewigkeit!/ Will tiefe, 
tiefe Ewigkeit.”).

Viidennessä osassa (Lustig im Tempo 
und keck im Ausdruck, ”Iloisessa tem-
possa ja hilpeästi”) aamun kellot, lap-
sien ja naisten äänet, virittävät arkaai-
seen sävyyn sommitellun Des Knaben 

Wunderhorn -laulun: syntien taakka kir-
poaa kevyesti niskasta ja taivaallinen ilo 
odottaa kulman takana.

Laajan finaaliadagion (Langsam. 
Ruhevoll. Empfunden) esikuvana on 
Beethovenin yhdeksännen sinfonian 
hidas osa, kahden teeman muunnellun 
kertauksen malli. Moniaineksisuuden 
tilalle tulee nyt keskittyneisyys: harras 
koraalimainen pääteema kohoaa sitke-
ästi kohti korkeuksia. Sivuteema raken-
taa uskon puutteellaan ja epätoivollaan 
yhä uusia esteitä sen tielle. Lopussa pit-
käkaarinen crescendo puhkeaa liikuttu-
neeksi jousicantilenaksi ja uljaiksi vas-
kikuoroiksi: hitaasti ja majesteetillisesti 
aukeavat taivaan portit.

 
Antti Häyrynen

Zarathustras 
Mitternachtslied

O Mensch! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
"Ich schlief, ich schlief –
aus tiefem Traum bin ich erwacht:
Die Welt ist tief,
und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh –,
Lust – tiefer noch als Herzeleid.
Weh spricht: Vergeh!
Doch all' Lust will Ewigkeit –,
– will tiefe, tiefe Ewigkeit!"

 
Friedrich Nietzsche teoksessa 
Also sprach Zarathustra

 

Zarathustran laulu 
keskiyöllä

 
Kuule tarkasti, oi ihminen! 
Mitä kertoo syvä keskiyö?
”Nukuin, nukuin..
heräsin syvästä unesta:
Maailma on syvä,
syvempi kuin päivä tietää.
Syvä on sen tuska,
vaan ilo syvempi sydämen tuskaa. 
Tuska haluaa sen katoavan
mutta ilo mielii ikuisuutta –
syvää, syvää ikuisuutta!”
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Es sungen drei Engel

Es sungen drei Engel einen süßen 
Gesang, 
mit Freuden es selig in dem Himmel 
klang. 
Sie jauchzten fröhlich auch dabei: 
daß Petrus sei von Sünden frei!

Und als der Herr Jesus zu Tische saß, 
mit seinen zwölf Jüngern das 
Abendmahl aß, 
da sprach der Herr Jesus: „Was stehst 
du denn hier? 
Wenn ich dich anseh’, so weinest du 
mir!“

„Und sollt’ ich nicht weinen, du gütiger 
Gott?
Ich hab’ übertreten die zehn Gebot!
Ich gehe und weine ja bitterlich! 
Ach komm‘ und erbarme dich über 
mich!“

„Hast du denn übertreten die zehen 
Gebot, 
so fall‘ auf die Knie und bete zu Gott! 
Bete zu Gott nur alle Zeit, 
so wirst du erlangen die himmlische 
Freud’!“

Die himmlische Freud’ ist eine selige 
Stadt, 
die himmlische Freud’, die kein End‘ 
mehr hat, 
die himmlische Freude war Petro 
bereit’t 
durch Jesum und Allen zur Seligkeit! 
 
kansanrunokokoelmasta 
Des Knaben Wunderhorn

Kolme enkeliä lauloi

Kolme enkeliä lauloi suloisen laulun,
joka kaikui autuaana taivaaseen asti.
Enkelit julistivat riemuiten
että Pietari oli syntiä vailla. 

Herra Jeesus oli ehtoollisella 
kahdentoista opetuslapsensa kanssa.
Jeesus kysyi: ”Mitä seisot siinä?
Katsellessani sinua näen sinun itkevän.”

”Eikö minun pitäisi itkeä, armollinen 
Jumala,
kun olen rikkonut kymmentä käskyä?
Siksi itken katkerasti.
Voi, armahda minua!”

”Jos olet rikkonut kymmentä käskyä,
lankea polvillesi rukoilemaan Jumalaa.
Rukoile Jumalaa alati, 
niin pääset taivaan iloon!”

Taivaan ilo on autuuden tyyssija, 
siellä ilo on loputonta.
Pietari pääsi taivaan iloon,
Jeesuksen kautta, kaikkien autuudeksi.

 
Suomennos Sirpa Hietanen
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JUKKA-PEKKA 
SARASTE
Jukka-Pekka Saraste on vakiinnuttanut 
asemansa yhtenä sukupolvensa huo-
mattavimmista kapellimestareista maa-
ilmassa. Hän on toiminut vuodesta 2010 
Kölnissä WDR-sinfoniaorkesterin ylika-
pellimestarina, ja kauden on määrä jat-
kua kevätkauden 2019 loppuun. Radion 
sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina 
hän toimi 1987–2001 ja on nykyisin or-
kesterin kunniakapellimestari.

Viulistina uransa aloittanut Saraste 
valmistui kapellimestariksi samal-
ta Jorma Panulan luokalta, jossa olivat 
opiskelleet myös Esa-Pekka Salonen ja 
Osmo Vänskä. Vuonna 1983 hän oli yh-
dessä Salosen kanssa perustamassa ka-
mariorkesteri Avantia. Rinnan RSO:n 
kanssa hän oli 1987–1991 Skotlantilaisen 
kamariorkesterin ja 1994-2001 Toronton 
sinfoniaorkesterin ylikapellimestari.

Vuosina 2002-05 Saraste oli Lontoon 
BBC-sinfoniaorkesterin päävierailija. 
Vuosina 2006–13 hän toimi Oslon filhar-
monikkojen ylikapellimestarina ja hänet 
nimitettiin sen jälkeen orkesterin histo-
rian ensimmäiseksi kunniakapellimesta-
riksi. Hän oli 2008–11 Sinfonia Lahden 
taiteellinen neuvonantaja; hän on myös 
perustanut Suomalaisen kamariorkeste-
rin ja on sen ja Tammisaaren kesäkon-
serttien taiteellinen neuvonantaja.

Saraste on esiintynyt vierailijana mo-
nien huippuorkesterien edessä (mm. 
Lontoon, Münchenin, Los Angelesin ja 
New Yorkin filharmonikot, Philharmonia-
orkesteri, Leipzigin Gewandhaus-
orkesteri, Dresden Staatskapelle, Baijerin 
radion sinfoniaorkesteri, Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesteri, Pariisin or-

kesteri sekä Clevelandin, Bostonin, 
Chicagon, San Franciscon ja Montrealin 
orkesterit).

Sarasteen ohjelmisto on laaja ja ulot-
tuu klassismin kaudelta romantiikan 
kauden suuriin teoksiin ja oman ai-
kamme musiikkiin kuten Dutilleux'n, 
Lindbergin, Salosen ja Saariahon sävel-
lyksiin. Hän on johtanut lukuisia kan-
taesityksiä, suomalaisten säveltäjien li-
säksi mm. Wolfgang Rihmin, Friedrich 
Cerhan sekä Pascal Dusapinin teoksia.

Sarasteen laajaan diskografiaan kuu-
luu monia levytyksiä hänen eri orkes-
teriensa kanssa. Kölnin DR-orkesterin 
kanssa hän on levyttänyt Beethovenin 
ja Brahmsin kaikki sinfoniat sekä mm. 
Brucknerin, Mahlerin, Stravinskyn, 
Schönbergin ja Cerhan musiikkia. 
Muista levytyshankkeista tärkeimpiin 
kuuluvat Sibeliuksen ja Nielsenin sinfo-
nioiden kokonaislevytykset RSO:n kans-
sa

ANNA LARSSON

Ruotsalainen Anna Larsson on nous-
sut rikkaan ja kaunissointisen äänensä 
ja syvästi elettyjen tulkintojensa ansios-
ta yhdeksi aikamme arvostetuimmis-
ta Mahlerin ja Wagnerin mezzosopraa-
no- ja alttotehtävien esittäjäksi. Hänelle 
myönnettiin 2011 Kuninkaallisen hovi-
laulajattaren arvo.

Larsson teki kansainvälisen debyyttin-
sä 1997, jolloin hän lauloi Claudio Abbadon 
johtamassa Berliinin filharmonikkojen 
Mahlerin Ylösnousemussinfonian esi-
tyksessä sekä Wagnerin Reininkullan 
Erdana Barenboimin johdolla Berliinin 
Staatsoper Unter den Lindenissä. 
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Reininkullan ja Siegfriedin Erdan lisäk-
si Larssonin keskeisiä Wagner-rooleja 
ovat olleet Reininkullan ja Valkyyrian 
Fricka, Jumalten tuhon Waltraute sekä 
Parsifalin Kundry.

Larssonin muista oopperarooleis-
ta mainittakoon Straussin Elektran 
Klytaimestra ja Daphnen Gaia, Saint-
Saënsin Simsonin ja Delilan naispääroo-
li Delila, Gluckin Orfeuksen ja Eurydiken 
Orfeus sekä Puccinin Suor Angelican Zia 
Principessa. Larsson on esiintynyt mo-
nilla arvostetuilla oopperanäyttämöil-
lä, mm. Berliinin, Wienin, Münchenin, 
Salzburgin, Aix-en-Provencen, Brysselin, 
Lontoon ja Firenzen oopperatalois-
sa. Hän on myös vieraillut Suomen 
Kansallisoopperassa.

Konserttilaulajana Larsson tunne-
taan Mahlerin upeana tulkitsijana, mut-
ta hänen laaja ohjelmistonsa ulottuu 
Händelin Messiaasta Elgarin Merikuvien 
ja Verdi Requiemin kautta uuteen mu-
siikkiin. Hän on esiintynyt säännöllises-
ti mm. Berliinin, Wienin, New Yorkin, 
Los Angelesin ja Lontoon filharmonik-
kojen sekä Luzernin festivaaliorkeste-
rin, Chicago Symphonyn ja Lontoon 
sinfoniaorkesterin kanssa, johtajina 
mm. Abbado, Mehta, Salonen, Rattle, 
Dudamel, Pappano, Masur, Maazel, 
Gilbert ja Harnoncourt.

Larsson on levyttänyt laajasti keskeis-
tä ooppera- ja konserttiohjelmistoaan, 
mm. Wagnerin Nibelungin sormuksen 
kokonaan (Thielemann, Wienin val-
tionooppera) sekä Mahlerin, Brahmsin, 
Schönbergin, Straussin ja Puccinin mu-
siikkia.

Vuonna 2011 Larsson rakennutti avio-
miehensä tenori Göran Eliassonin kans-
sa Taalainmaalle Vattnäsin konserttila-
don, jonka jokakesäisillä laulujuhlilla on 

MUSIIKKITALON 
KUORO
Musiikkitalon Kuoro on noin 90 laula-
jan sinfoniakuoro, joka muuntuu tar-
vittaessa myös mies- ja naiskuoroksi. 
Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyö-
tä kaikkien Musiikkitalon päätoimijoi-
den, Helsingin kaupunginorkesterin, 
Radion sinfoniaorkesterin sekä Sibelius-
Akatemian, kanssa. Syksyllä 2011 perus-
tettu kuoro sai alkunsa kapellimestarei-
den Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste 
ja John Storgårds aloitteesta. Kuoron 
taiteellisena johtajana toimi tammikuu-
hun 2017 asti säveltäjä Tapani Länsiö. 
Kuoron nykyinen taiteellinen johtaja on 
Nils Schweckendiek ja kuoromestari Jani 
Sivén.

Musiikkitalon Kuoron ohjelmisto 
koostuu sinfonisista kuoro- ja orkesteri-
teoksista, joita täydentää suurelle kuo-
rolle sävelletty a cappella -ohjelmisto. 
Ohjelmisto kattaa kaikki musiikin aika-
kaudet oman aikamme musiikkia unoh-
tamatta. Ohjelmistoa suunnitellaan 
pitkäjänteisesti yhdessä Musiikkitalon 
päätoimijoiden kanssa. Kuoro kon-
sertoi kahdeksasta kymmeneen ker-
taa vuodessa pääasiassa Musiikkitalon 
konserttisalissa, mutta myös muualla. 
Kuorolaiset ovat kokeneita ja intohimoi-
sia laulunharrastajia.

nähty konserttien lisäksi kamariooppe-
roita. Larsson on ollut vahvasti mukana 
myös Taalainmaalla toimivan Dalhalla 
Operan esityksissä ja teki siellä 2016 de-
byyttinsä Carmenin nimiroolissa.
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CANTORES MINORES

Cantores Minores, Helsingin tuomio-
kirkon poikakuoro (perustettu vuonna 
1952), on Suomen suurin ja ammatti-
maisin poikakuoro ja kuorokoulu, joka 
toimii poikien ja nuorten miesten musii-
killisena ja henkisenä kasvattajana pää-
kaupunkiseudulla. Cantores Minores on 
kuuluisa erityisesti Bachin, Händelin ja 
Mendelssohnin suurten kirkkomusiik-
kiteosten produktioistaan ja ammen-
taa inspiraationsa vahvasti saksalaises-
ta luterilaisesta poikakuorotraditiosta. 
Cantores Minores on saanut merkittä-
vää tunnustusta niin musiikillisella kuin 
kasvatuksellisella saralla: Suomen val-
tion musiikkitoimikunta myönsi kuorolle 
musiikin valtionpalkinnon vuonna 2014. 
Maaseudun Kukkasrahasto säätiö pal-
kitsi kuoron helmikuussa 2015 Vuoden 
kasvattaja 2014 -palkinnolla. Lokakuussa 
2017 kuoro oli yksi viidestä ehdokkaasta 
Vuosisadan kulttuuriteko -kategoriassa 
Vuosisadan kulttuurigaalassa. Vuoden 
2018 ohjelmassa kuorolla on mm. J.S. 

Bachin Matteus-passio, Magnificat in 
D ja Jouluoratorio, Mahlerin 3. ja 8. sin-
fonia sekä Brahmsin Ein deutsches 
Requiem. Toukokuussa kuoro konser-
toi Con Spirito -kirkkomusiikkifestivaa-
lilla Unkarissa ja kesäkuussa kuoro teki 
63. kansainvälisen konserttikiertueen 
Itävaltaan ja Saksaan konsertoiden mm. 
Wienissä ja Salzburgissa.

Hannu Norjanen lauloi poikana 
Cantores Minores -poikakuorossa. Hän 
on suorittanut Sibelius-Akatemiassa 
A-tutkinnot urkujensoitossa sekä kuo-
ron- ja orkesterinjohdossa. Vuonna 
2015 hän valmistui musiikin tohtorik-
si Sibelius-Akatemiassa. Norjanen on 
työskennellyt monipuolisesti urkuri-
na, kuoronjohtajana ja kapellimestari-
na jo opiskeluajoista lähtien. Cantores 
Minores -kuoron taiteellisena johtajana 
ja -musiikkiopiston rehtorina hän on toi-
minut vuodesta 2005.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
ja rouva Jenni Haukio ovat kuoron koko 
toiminnan ja matkojen pysyviä suojeli-
joita.

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-

RADION SINFONIAORKESTERI

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-
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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-
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.


