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8.3.
TORSTAISARJA 8
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Jari Valo, viulu

Witold Lutoslawski: Venetsialaisia leikkejä 13 min 
I
II
III
IV 

Witold Lutoslawski: Partita viululle ja orkesterille 15 min
I Allegro giusto 
II Ad libitum 
III Largo 
IV Ad libitum 
V Presto

VÄLIAIKA 20 min

Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5 e-molli op. 64 45 min
I Andante – Allegro con anima 
II Andante cantabile, con alcuna licenza – Moderato con anima
III Valse (Valssi) (Allegro moderato) 
IV Finaali (Andante maestoso – Allegro vivace)

Väliaika noin 19.40. Konsertti päättyy noin klo 21.00. Konsertti nähdään kahdessa 
osassa Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 11.3. ja 18.3. ja uusintana Yle 
TV1:ssä 17.3. ja 24.3. 

 



2

LINTUPERSPEKTIIVI

”LUTOSLAWSKI HALUSI 
LUODA ORGANISOIDUN 
KAAOKSEN”

 
Lutoslawski-projektinne kuluessa soitatte 
RSO:n kanssa kaikki Lutoslawskin sinfo-
niat. Millä tavoin tässä konsertissa kuul-
tavat pienemmät teokset suhtautuvat sin-
fonioihin?

 
Olemme aikaisemmin esimerkik-
si Sibeliuksen kohdalla puhuneet hä-
nen sinfonisten runojensa ja sinfonioi-
densa välisestä suhteesta: pienemmät 
teokset ovat oivallisia kokeilualustoja 
ja niissä voi kehitellä ideoita jotka saat-
tavat olla hyödyksi myös sinfonioissa. 
Lutoslawskin kohdalla lienee kyse jos-
takin samanlaisesta, ainakin mitä tulee 
Venetsialaisiin leikkeihin: se on eräänlai-
nen aleatorisuuden, sattumanvaraisen 
organisaation kokeilutarha. Partitassa 
hän puolestaan tutkii solistin ja orkeste-
rin välistä suhdetta. 

Venetsialaisissa leikeissä kaikki mah-
dolliset tavat rikkoa perinteinen metriik-
ka käydään läpi. Tuloksena on riemas-
tuttava ja vapauttava kokemus mutta 
epämääräisestä roiskimisesta tai kaaok-
sesta ei ole kysymys: materiaali ja käy-
tetty aika ovat ennalta määrättyjä mut-
ta tuon  materiaalin toteutus on kiinni 
muusikoiden oman luovuuden manifes-
taatiosta. Venetsialaiset leikit on pelkkää 
sattumanvaraisuudella leikittelyä mutta 
myöhemmässä Partitassa balanssi pe-

rinteisen metrisen ja uuden aleatorisen 
välillä on löytynyt. 

  
Aleatorisuutta pidetään John Cagen inno-
vaationa. Mutta jos Cage ei olisi sitä kek-
sinyt, olisiko se tullut musiikkiin jotakin 
toista kautta? Oliko aleatorisuus välttä-
mätöntä 1900-luvun musiikin kehityksel-
le?

 
Eli mihin sitä siis tarvittiin? Esimerkiksi 
Iannis Xenakis (1922–2001) notatoi 
uuvuttavan pilkuntarkasti joka ikisen 
kompleksisen yksityiskohtansa toteu-
tettavaksi jossakin pulssissa, parhaim-
millaan useissa pulsseissa yhtä aikaa. 
Soiva lopputulos lähentelee kuitenkin 
samaa, minkä saisi aikaan aleatorisuu-
della, mutta teos on kuitenkin tarkasti 
notatoituna paljon vaikeampi soittaa. 
Esittäjät saavat hermoromahduksen. 
Ehkä aleatorisuus olisi tullut näyttämöl-
le ilman Cageakin, koska jossain vai-
heessa olisi todettu, että aikakauden 
musiikillisen hengen voi tavoittaa myös 
helpommin keinoin.

Venetsialaisissa leikeissä Lutoslawski 
yrittää tavattoman huolellisesti selittää 
ja selventää, miten pitää toimia jotta va-
paus ja organisaatio toimivat yhtaikaa. 
Partituurin marginaalit ovat täynnä lo-
puttomia selostuksia. Metodi oli aivan 
uusi. Lutoslawski kuitenkin tunsi vas-
tuunsa: hän ei halunnut luoda kaaosta. 
Hän laski todella tarkkaan, miten mu-
siikki toteutetaan niin, että jonkinlainen 
organisaatio ja muoto säilyy.
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Venetsialaisissa leikeissä ei ole tahti-
viivoja ollenkaan, ainoastaan laatikoita, 
joiden sisällä operoidaan. Kapellimestari 
joutuu kuitenkin tekemään organisaa-
tiotyötä ja muuttamaan nuo epämää-
räiset alueet edes jotenkin hallittaviksi. 
Aleatorisuus ei Lutoslawskin alkuvai-
heen teoksissa aina toimi niin kuin sä-
veltäjä olisi halunnut (ehkä hänelle ei 
ollut edes täysin selvinnyt mitä hän ha-
lusi), mutta juuri siksi hän tarvitsikin 
Venetsialaisten leikkien kaltaisia kokei-
lualustoja. Kun hän sitten alkoi käyttää 
metodia sinfonioissaan, hän oli itsekin 
esittävänä taiteilijana jo huomannut 
mikä toimii ja mikä ei. Kolmannessa ja 
neljännessä sinfoniassa uudet ja perin-
teiset keinovarat ovat jo täydellisessä 
tasapainossa. Lutoslawskille, niin kuin 
joillein muillekin säveltäjille, aleatorisuus 
merkitsi orkestraalisten värien laajenta-
mista. Vapaus ja epätäsmällisyys tuovat 
aivan uusia sointeja. 

Tšaikovskia ei usein mielletä länsimai-
sen sinfonisen tradition jatkajaksi sa-
massa mielessä kuin vaikkapa Brahmsia.  
Millainen hänen sinfoniakäsityksensä oli?

 
Ehkä meillä on taipumus nähdä 
Tšaikovskin sinfoniat länsimaisen sinfo-
nisen kaanonin ulkopuolisina, koska ne 
ovat niin slaavilaisia, siis mukamas vas-
takohtia saksalaisuudelle.  Tosiasiassa 
Tšaikovski kuuluu yhtä lailla klassiseen 
perinteeseen kuin hänen aikalaisensa 
Brahms tai Bruckner. Brucknerin sinfo-
nioissa voi kokea samanlaisen ”ongel-
man”: niiden klassinen muoto on piilos-
sa poikkeuksellisen suurten soinnillisten 
rakenteiden sisällä. Tšaikovskin sinfo-
nioissa on havaittavissa saman kaltai-
nen ilmiö: ne ovat niin slaavilaisia ja tou-

hukkaita, että niiden hyvinkin simppeli 
klassinen kehikko jää huomaamatta.

1880-ja 90-lukujen vaihteessa voi ha-
vaita eräänlaisen vedenjakajan. Tuolloin 
kaikki Brahmsin sinfoniat olivat valmiit, 
Tšaikovskilta oli vielä kuudes kirjoitta-
matta, Bruckner oli kirjoittanut kah-
deksan, Mahler teki ensimmäistään. 
Jakolinjan ”uudella” puolella ovat Sibelius 
ja Mahler, myöhemmin Šostakovitš, 
Prokofjev ja Nielsen. Vedenjakajan jäl-
keen kirjoitetuissa sinfonioissa saattaa 
olla klassisia piirteitä. mutta ne suhtau-
tuvat klassiseen perinteeseen eri tavalla. 
Toinen muutos on subjektiivisuuden li-
sääntyminen, joka näkyy jo Tšaikovskilla, 
mutta jonka sitten Mahler vie äärimmäi-
syyteensä.

Mielestäni Tšaikovskin viides sinfo-
nia on nimenomaan tyypillisen klassi-
nen sinfonia. Tästähän Tšaikovski juuri 
sai pyyhkeitä Venäjällä: hänen musiik-
kiaan moitittiin liian eurooppalaiseksi. 
Toki voi ajatella, että hänen tematiik-
kansa ei ole sinfonisessa mielessä ko-
vin jämäkkää, eikä sitä kehitellä samalla 
tavalla kuin saksalainen sinfonikko ke-
hittelisi. Lisäksi Tšaikovskilla oli mania 
(jonka Šostakovitš sittemmin peri) tois-
taa toistamistaan, aina banaalisuuteen 
asti. Tämä saattaa joidenkin silmissä 
vähentää hänen musiikkinsa muodon 
selkeyttä. Minulle Tšaikovski on silti eh-
dottomasti viimeinen suuri klassisten 
sinfonioiden säveltäjä.

Monissa aikalaiskritiikeissä viidet-
tä sinfoniaa haukuttiin rumaksi ja ult-
ramoderniksi. Esimerkiksi Amerikassa 
Tšaikovski otettiin melko huonosti vas-
taan. Hänen musiikkinsa toisteisuus, 
melskeisyys ja hallitsematon emootio 
koettiin uhkaaviksi. Tällainen oli aivan 
uutta sinfonisessa maailmassa (täytyy 
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muistaa, ettei Mahlerin sinfonioita ei 
vielä tunnettu). Mahlerin ensimmäinen 
sinfonia on täsmälleen saman ikäinen 
kuin Tšaikovskin viides. Tšaikovski kir-
joittaa suhteellisen pienelle orkesterille, 
mutta hänellä on tukenaan venäläisen 
koulun loistava instrumentaatiotekniik-
ka: soitinkombinaatioiden avulla saavu-
tetaan paitsi värejä, myös järisyttävää 
volyymia. Samanlaisen metelin aikaan-
saamiseen Mahler tarvitsee ainakin 20 
soittajaa enemmän.

Myös Tšaikovskin tapa suhtautua 
sinfonioihin tarinoina tekee niistä joi-
denkin mielestä epäklassisia. Sekin oli 
uutta; Beethovenia ja Berliozia lukuun 
ottamatta niin ei ollut tuohon men-
nessä kovin moni muu tehnyt. Tarinat 
ovat kuitenkin ennen muuta tarinoita 
hänestä itsestään. Kirjeenvaihdossaan 
hän velloi kummallisiin kirjainkoodeihin 
kätketyissä ongelmissaan: XXX sitä ja 
Z tätä. Ja kukaan ei tajua mitä hän tar-

koittaa. Tšaikovski oli varsinainen drama 
queen. Oli kyseessä sitten Romeo ja Julia 
tai Francesca da Rimini tai jokin sinfonia, 
kaikki ne ovat tavalla tai toisella mani-
festaatioita hänestä itsestään, fiksaati-
oita hänen seksuaalisuudestaan, pelin-
himostaan tai misogyynisyydestään.

Esitysmerkinnät ovat hänellä kuiten-
kin todella tarkkoja. Hänelle eivät riit-
täneet normaalit allegrot ja andantet, 
vaan hän tarkensi niitä mielellään lisä-
määreillä.  Samoin metronomimerkin-
nät ovat erittäin eksakteja.  Erittäin kiin-
nostava on viidennen sinfonian toisen 
osan lisämääre ”con alcuna licenza”, siis 
”tietyin vapauksin”. Tämä ehkä viittaa 
siihen, että hän yleensä halusi musiik-
kiaan esitettävän jämäkästi pulssissa; 
miksi hän muuten antaisi erityisen lu-
van tempollisiin vapauksiin.

Haastattelu Lotta Emanuelsson

Alea iacta est, ”Arpa on heitetty”, lau-
sui Julius Caesar saavuttuaan Rubikonin 
joelle 49 eaa. tavoitellessaan Rooman 
valtausta. Lauseella hän muistutti, että 
elämässä kuten musiikissakin voi olla 
aleatorisia hetkiä, joiden lopputulosta ei 
voi täysin määrätä etukäteen. Pelkkää 
sattumaa lopputulos ei ole, sillä arpa-
kuutio rajaa mahdollisuudet yhdestä 
kuuteen. Caesar varmaan arvioi riskinsä 
sitäkin pienemmäksi kaivellen esiin tois-
ta tunnettua onelineriaan: Veni, vidi ,vici 
(”Tulin, näin, voitin”)

WITOLD LUTOSLAWSKI (1913–1994): 
VENETSIALAISIA LEIKKEJÄ

Witold Lutoslawski esitti oman määri-
telmänsä aleatoriikasta 1960-luvun alus-
sa modernismin Mekassa Darmstadtissa 
viitaten alussa Werner Meyer-Epplerin 
informaatioteoriaan:

”Aleatoriikalla tarkoitetaan prosesseja, 
joiden kokonaisvaltainen lopputulos tie-
detään, mutta joiden yksityiskohdat ovat 
sattumanvaraisia. Tällaisten periaattei-
den mukaan sävelletyt teokset eivät it-
seasiassa poikkea eurooppalaisen musiikin 
käytännöistä ja perinteistä, joissa musiikki 
mielletään tyypillisesti enemmän tapahtu-
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miseksi kuin tilaksi… Teos säilyy ’objektina 
ajassa’ niin kauan, kun säveltäjä kontrolloi 
sattuman vaikutusta, eikä anna sen tulla 
sävellystä hallitsevaksi elementiksi.”

Lutoslawskin mielenkiinnon aleatoriik-
kaan herätti hänen radiosta 1960 kuule-
mansa John Cagen Konsertto pianolle ja 
orkesterille, jossa sattuma oli musiikkia 
hallitseva elementti. Lutoslawski lahjoit-
ti Cagelle myöhemmin Venetsialaisten 
leikkien partituurin kiitokseksi tämän 
tarjoamasta herätteestä, mutta totesi 
ettei teoksista löytynyt muita yhtäläi-
syyksiä. 

Kontrolloidulla sattumalla Lutoslawski 
vaikutti radikaalisti sävellystensä ilmai-
suun, mutta etukäteen suunnitellun 
arkkitehtuurin rajoissa. Hänen alea-
toriikkansa voi nähdä vastareaktio-
na Darmstadtin modernistien jokaista 
nuottia kontrolloivaan ja ennalta mää-
rävään ajatteluun. Itäeurooppalaisille 
modernisteille, kuten Lutoslawskille ja 
Ligetille, vapaudella musiikissa oli aina 
myös periaatteellinen ja symbolinen 
ulottuvuus.

Jeux vénitiens kamariorkesteril-
le valmistui vuonna 1961. Otsikko ker-
too, että teos syntyi kantaesitettäväk-
si Venetsiassa ja että säveltäjän tapa 
hyödyntää aleatoriikkaa rinnastuu pe-
leihin tai leikkeihin. Teoksen neljä ni-
meämätöntä osaa vastaavat ketjumais-
ta karakterikaaviota, jonka Lutoslawski 
oli omaksunut opettajaltaan Witold 
Maliszewskiltä: ensimmäinen osa on 
johdantomainen, toinen siirtymätaittei-
nen, kolmas kertova, ja neljäs loppuun 
vievä, yhteenvetomainen.

Aleatoriikka on käytössä teoksen en-
simmäisessä ja viimeisessä osassa. 
Ensimmäisen osan malli on ritornel-

lomainen, kahdeksan jaksoa (A-H), joista 
jokaisen aloittaa lyömäsoitinten signaa-
li. Kertautuvat ”ritornellot” ovat vapaita 
– ”jokainen soittaja soittaa stemmansa 
yhtä vapaasti kuin olisi ainoa soittaja” 
– ja perustuu kahteen päällekkäiseen 
12-sävelsointuun, joista koko teoksen 
materiaali on peräisin. Kertautuvat jak-
sot ovat rytmisesti aktiivisia ja interval-
lisuhteiltaan särmikkäitä, itsenäiset epi-
sodit ovat puolestaan hitaita, rauhallisia 
ja pidättyvämpiä.

Toinen osa on lyhyt ja scherzomainen. 
Jouset kehräävät lyhyitä, motorisia frag-
mentteja, jotka levittäytyvät enimmäk-
seen pianissimossa koko orkesteriin. 
Kolmas osa on teoksen ”kertova” ydin, 
jossa piano hahmottaa 12-sävelistä taus-
taa, jota vasten huilu sommittelee lepat-
tavan soolonsa. Tuo soolo laajenee alun 
kolmisävelisistä muodostelmista mui-
den soittimien kommentoimaksi ilmai-
suvoimaiseksi melodiaksi, joka harvenee 
ja supistuu uudelleen lopussa.

Viimeisessä osassa aleatorinen ajatte-
lu on viety pisimmälle. Ehkä jotain sym-
bolista on myös siinä, että Lutoslawski 
sijoittaa usein teoksiensa huipentumak-
si aleatorisen jakson. Finaali jakaan-
tuu soittimellisiin blokkeihin, joilla kul-
lakin on omat toimintaperiaatteensa. 
Päällekkäisyytensä ja limittäisyytensä 
vuoksi niistä muodostuu lähinnä toisiin-
sa törmäileviä sointikenttiä, joiden kit-
kasta syntyy dramaattista kasvuenergi-
aa.

Ei ole väärin verrata hurjaksi pyör-
teeksi yltyvää tekstuuria kontrolloimat-
tomaksi luonnonvoimaksi, mutta hiljai-
seksi siintyvässä päätöksessä musiikkiin 
ilmaantuu myös mystiikkaa, joka tuskin 
on sekään aivan sattumaa.
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Witold Lutoslawski sävelsi Partitan viu-
lulle ja pianolle St. Paulin kamariorkes-
terin tilauksesta vuonna 1984 viulisti 
Pinchas Zukermanille ja pianisti Mark 
Neikrugille. Orkesteriversio syntyi nel-
jä vuotta myöhemmin viulisti Anne-
Sophie Mutterille, jolle Lutoslawski oli 
kuollessaan kirjoittamassa viulukonsert-
toa.

Lutoslawski sovelsi Partitassa 1960-lu-
vun alussa kehittämäänsä aleatorista 
tekniikkaa, jota voi luonnehtia kontrolloi-
duksi sattumamenetelmäksi. Säveltäjä 
itse puhui usein – ja Partitassaan erik-
seen merkittynä – ad libitum -jaksoista 
(”kuten haluatte”). Sattuman osuus on 
aina säädelty, mutta sillä on olennainen 
rooli ajan organisoimisessa Lutoslawskin 
musiikissa. 

Aleatoriikkaakin keskeisempi tekijä 
Lutoslawskin myöhäisteoksissa olivat 
ketjuuntuvat muodot. Mutterin kan-
taesittämä Chain 2 viululle ja orkesteril-
le (1985) esitteli prototyypin muodosta, 
“joka koostuu itsenäisistä säikeistä, jon-
ka jaksot alkavat ja loppuvat eri aikoihin” 
(Lutoslawski). Myös Partitassa pyritään 
prosesseihin, jotka ovat entistä itsenäi-
sempiä, vapaasti materiaalin sisäisistä 
ominaisuuksista jännittyviä.

Lutoslawski muistutti Partitansa su-
kulaisuudesta historiallisiin muotoihin: 
”Sana ’Partita’, jota Bach käytti nime-
nä joillekin sarjamuotoisille teoksilleen, 
kertoo sävellykseni muutamista viitteis-
tä barokkimusiikkiin, mm. ensimmäi-
sen osan alussa, Largon pääteemassa ja 
Finaalin gigueta muistuttavassa aihees-
sa.”

WITOLD LUTOSLAWSKI (1913–1994): PARTITA 
VIULULLE JA ORKESTERILLE

Barokkisten esikuvien mukaisesti 
Partita on viiden eriluonteisen kappa-
leen sarja. Ensimmäinen, kolmas ja vii-
des osa ovat rytmisesti elinvoimaisia, 
mutta harmonialtaan ja melodiikaltaan 
elegantisti moderneja kappaleita. Kaksi 
interludia (2. ja 4.) on merkitty ad libi-
tum ja niiden aletorinen kontrapunkti 
sitoo säveltäjän alkuperäiseen viulu-pia-
no-kokoonpanoon. Ensimmäinen ja kol-
mas osa jakaantuvat neljään jaksoon, ja 
viimeinen viiteen, joista toiseksi viimei-
nen palauttaa hetkeksi aleatorisen ele-
mentin.

Ensimmäinen osa (Allegro giusto) 
puhkuu rytmistä energiaa barokin cou-
rante-tanssin tavoin, josta viulusoolo 
erottuu vuoroin viettelevällä lyyrisyy-
dellä ja väliin päättäväisellä vastarinnal-
la. Kolmannen jakson unenomaisista 
pianissimo- ja dolcissimo-karaktereista 
(mahdollisimman hiljaisesti ja suloises-
ti) Lutoslawski rakentaa dramaattisen 
nousun, joka lopussa hajoaa hiljeneviksi 
fragmenteiksi

Ensimmäinen interludi on rapsodisel-
ta kuulostava duo, joka johtaa laajaan 
hitaaseen osaan (Largoon). Sooloviulu 
liikehtii itsenäisesti elegisesti viritty-
neen orkestericantilenan yllä. Musiikin 
elegisessä paatoksessa soi yhtä aikaa 
modernistinen arvaamattomuus ja slaa-
vilainen pessimismi. 

Lyhyellä toisella interludilla on vie-
lä selvemmin kadensoiva luonne, joka 
johtaa Partitan konsertoivaan finaaliin 
(Presto). Tempoilevat rytmit ovat su-
kua barokin giguelle ja niiden kautta 
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musiikin energia ja harmonia tiivistyvät 
viulun ja pianon vyöryvään ad libitum 

-huipentumaan, joka silataan orkesterin 
kanssa riuhtaisevalla Presto-koodalla.

Ryhtyessään säveltämään viidettä sin-
foniaansa keväällä 1888 Pjotr Tšaikovski 
ilmoitti suojelijalleen Nadezhda von 
Meckille: “Olen tavattoman innostu-
nut todistamaan itselleni ja muille, et-
ten ole vielä säveltänyt itseäni tyhjäksi.” 
Seuraavat kirjeet paljastivat kuitenkin 
Tšaikovskin epäilevän mahdollisuuk-
siaan: “Onko tullut aika pysähtyä, enkö 
ole aina puristanut mielikuvitustani lii-
kaa, eikö lähde ole viimein ehtynyt?”

Tšaikovskin epävarmuus vaikuttaa jäl-
keenpäin katsoen oudolta, sillä viides 
sinfonia huokuu mestarillista suvere-
niteettia joka askeleella. Romanttinen 
luomisen tuska ja tarve ylittää itsensä 
kuuluivat väistämättömänä osana hä-
nen sävelmaailmaansa, jossa ihmisen 
sisimmät sielunsyöverit paljastuvat lois-
tokkaan ulkokuoren alta. Epäilykset kal-
voivat säveltäjää vielä teoksen valmistu-
misen jälkeen.

E-molli-sinfonian muhkea orkestraa-
tio ja intohimoinen, vaikka aina kylmä-
verisesti hallittu, sävelkieli tuovat sanka-
rillisen itsevarmuuden etualalle. Mutta 
ehkä se on vain Jevgeni Oneginin kaltai-
sen maailmanmiehen stoalainen pans-
sari ja musiikin ydin löytyy lyyrisistä ja 
introspektiivisista jaksoista.

E-molli-sinfoniasta paljastuu Tšaikovs-
kin neljännestä sinfoniasta tuttu kohta-
loajatus: “Sinfonian ensimmäisen osan 

PJOTR TŠAIKOVSKI (1840–1893): SINFONIA NRO 5 
E-MOLLI OP. 64

ohjelma: Johdanto. Täydellinen antau-
tuminen kohtalolle tai, mikä on sama 
asia, kaitselmuksen tutkimattomat tiet. 
Allegro (I). Huokauksia, epäilyksiä, vali-
tuksia, yrityksiä nousta XXX:a vastaan. 
Heittäydynkö kohtaloni armoille???... 
suurenmoinen suunnitelma, jos vain 
pystyn saattamaan sen päätökseen.”

Säveltäjän luonnostelema ohjelma 
kohtaloaan vastaan pyristelevine pieni-
ne ihmisineen oli hyvin väljä, mutta vii-
dennessä sinfoniassa se erottuu lähin-
nä eri osissa kertautuvan mottoteeman 
käsittelyssä. Ensimmäisen osan johdan-
nossa (Andante) klarinetit esittelevät 
teoksen alistuneen ja murheellisen koh-
taloaiheen, joka muunneltuna toistuu 
sinfonian ratkaisuhetkillä. 

Herkästi syttyvän Allegro-taitteen 
pää teema purkautuu kriisin kautta kai-
hoisan melankoliseen jousiteemaan, sit-
ten keveään jousiaiheeseen ja viimein 
hurmaavaan sivuteemaan D-duurissa. 
Aistillisen kaunis teema kohoaa siivil-
leen valssiaskeleita tapaillen, mutta ryt-
minen lataus syöksee musiikin kehitte-
lyjaksoon ja osan lopussa alistuneeseen 
päätökseen.

Hitaan osan (Andante cantabile) ele-
gisen pääteeman esittelee käyrätorvi-
soolo. Melodia valaa lohdutusta myös 
taidokkaissa kertauksissaan, oboen ja 
käyrätorven vuoropuheluna, sekä lopul-
ta, tarpeellisten intohimon purkausten 
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jälkeen, jousilla con noblezza (“jalostu-
neesti”). Tunnekäyrä nousee ja laskee 
taajaan, kunnes ensimmäisen osan koh-
taloaihe iskee keskitaitteen onnennä-
kyihin kuin salama kirkkaalta taivaalta. 
Pääteeman fortissimo-kertauksen jäl-
keen kohtaloteema hyökkää uudelleen 
ja tuomiota seuraa lopullinen luhistumi-
nen. 

Kolmas osa (Allegro moderato) on 
keveä valssisikermä, jonka eleganssia 
Tšaikovski tehostaa herkullisella soitin-
nuksella. Triotaite terävöittää keinuvaa 
tematiikkaa ja antaa jousille tilaisuuden 
virtuoosiseen irtiottoon. Sinfonian mot-
to vierailee koodassa vain ohimennen, 
eikä osa menetä charmiaan jykevässä 
loppukaneetissa.

Finaali alkaa suoraan suurieleises-
ti ja voitonvarmasti eeppisiin mittoihin 
kasvaneella kohtaloaiheella (Andante 
maestoso). Kiihkeästi rynnistävä pääjak-
so ei hellitä hetkeksikään, ei sotaisesti 
kajahtavien kohtalofanfaarien tai edes 
ohikiitävien lyyristen tuokioiden ajaksi.

Tšaikovski sinetöi sinfoniansa koo-
dalla, jossa täydellistä voittoa juhlitaan 
loistavalla retoriikalla ja duurissa mo-
derato assai e molto maestoso (selvästi 
hidastaen ja erittäin majesteetillisesti). 
Vaskien säihke kohottaa musiikin ko-
meisiin päätöskuvioihin ja kohtaloaihe 
lunastetaan ‘sotaisasti, energisesti ja 
kaikin voimin’ – marziale, energico con 
tutta forza.

Tšaikovskia askarrutti finaalin voiton-
varmuus ja hän pohti, voidaanko sitä pi-
tää rehellisenä ja uskottavana. Rehellistä 
on hänen oma epäröintinsä ja uskotta-
vaksi musiikin tekevät sen sisään la-
datut epäilykset ja epätoivon hetket. 
Monista kantaesityksen vastaanottajista 

päätös tuntui sekasortoiselta riehumi-
selta koodan silatessa teoksen militaris-
tisella ryskeellä. Myöhemmin teoksesta 
on tullut yksi sinfoniakirjallisuuden var-
mimpia hittejä.

Viidennen sinfonian nollasta sataan 
Ferrarin lailla kiihtyvä tunneasteikko voi 
vaikuttaa yliherkältä, mutta se on tar-
peen, kun kokonaisen elämän huiput ja 
syöverit tiivistetään alle tunnin mittaan. 
Teoksen psykologinen draama huipen-
tuu positiiviseksi mielikuvaharjoituk-
seksi, jossa jokainen voi kokea itsensä 
oman elämänsä voittajaksi. E-duurin lu-
nastuksessa pauhaa onnellinen loppu, 
josta ei voi ottaa mitään pois.

Antti Häyrynen 

JARI VALO

Jari Valo (s.1961) aloitti viulunsoiton 
5-vuotiaana pikkupelimannina kotiky-
länsä Kaustisen perinteikkäässä ym-
päristössä. Keski-Pohjanmaan musiik-
kiopistossa aloitetut opinnot Juha 
Kankaan ja Mauno Järvelän johdolla jat-
kuivat 1978 Sibelius-Akatemiassa Ari 
Angervon opissa aina diplomitutkin-
toon asti 1982. Menestyksekkään ensi-
konsertin Valo soitti Helsingissä 1983. 
Kuopion viulukilpailun hän voitti kak-
si vuotta myöhemmin. Jari Valo toimi 
Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin 
kon  serttimestarina sen perustamisesta 
lähtien vuoteen 1994, jolloin hän aloit-
ti Radion sinfoniaorkesterin vuorottele-
vana 1. konserttimestarina.

Valo työskentelee päätyönsä ohella 
solistina, pedagogina ja kamarimuusik-
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kona sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Hän on tehnyt lukuisia radionauhoituk-
sia ja levyttänyt mm. Jean Sibeliuksen, 
Pehr Henrik Nordgrenin ja Anders 

RADION SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestarina on vuodesta 2013 toimi-
nut Hannu Lintu. Häntä ennen RSO:n 
ylikapellimestareita ovat olleet Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Kaudella 2017–2018 RSO juhlii 
90- vuotissyntymäpäiväänsä – 10-jäse-
ninen Ra dio-orkesteri esiintyi ensim-
mäisen kerran 1.9.1927 Aleksanterinkatu 
46:n studiossa, Helsingissä. Muutama 
vuosi myöhemmin aloitettiin myös 
julkinen konserttitoiminta ja sinfonia-
orkesterin mitat RSO saavutti Paavo 
Berglundin ylikapellimestarikaudel-
la 1960-luvulla. Nyt orkesteri nauttii 
suosi osta niin konserttikävijöiden mää-
rän kuin menestyneiden levytysten 
ja kiertueidenkin suhteen. Täyttöaste 
Musiikkitalon konserteissa oli vuonna 
2016 95 % ja verkossa sekä television 
äärellä konsertteja seurasi yli 1,4 miljoo-
naa katsojaa. Radiolähetyksien kuulijoi-
ta oli n. 100 000 lähetystä kohti.

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 
2017–2018 orkesteri kantaesittää kuu-
si Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi 
ohjelmassa on kolmen oopperan kon-
serttiesitykset, ensimmäinen oma RSO-
festivaali ja keskeisiä viulukonserttoja 
1900-luvulta.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Orkesterin levytyksiä on 
palkittu mm. BBC Music Magazine -, 
Académie Charles Cros’n ja MIDEM 
Classical Award -palkinnoilla. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy-
tys oli Gramophone -julkaisun Editor’s 
Choice marraskuussa 2017. Kaudella 
2017–2018 julkaistavat levyt sisältä-
vät teoksia Sibeliukselta, Prokofjevilta, 
Lindbergiltä ja Bartókilta. RSO esiintyy 
myös Ylen tuottamassa dokumentissa, 
joka esittelee säveltaiteemme varhaisia 
modernisteja. 

RSO konsertoi säännöllisesti kon-
serttikiertueita ympäri maailmaa. 
Kau della 2017–2018 orkesteri tekee 
Hannu Linnun johdolla Euroopan kier-
tueen. RSO:n kotikanava on Yle Radio 
1, joka lähettää orkesterin kaikki kon-

Eliassonin viulu- ja kamarimusiikkia. 
Kaustisen Kamarimusiikkiviikon taiteel-
lisena johtajana Jari Valo toimi 2003–06.
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sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. Verkossa 
(yle.fi/areena) RSO:n konsertteja voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Yle Teemalla nähdään 
sunnuntaisin RSO:n konserttitaltiointe-
ja, jotka uusitaan myös Yle TV 1:ssä. 


