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23.11.
PERJANTAISARJA 6
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Augustin Hadelich, viulu
Pelageja Kurennaja, sopraano 

Henri Dutilleux: L'arbre des songes 25 min
1. Librement, Interlude
2. Vif, Interlude 2
3. Lent, Interlude 3
4. Large et animé.

VÄLIAIKA 20 min

Gustav Mahler: Sinfonia nro 4 G-duuri 58 min
I. Bedächtig, nicht eilen 
II. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast 
III. Ruhevoll, poco adagio 
IV. Sehr behaglich 

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

Musiikkitalon Orkesteriakatemia on Helsingin kaupunginorkesterin, RSO:n 
ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyömalli, jonka tavoitteena on yhä 
korkeatasoisempi, työelämälähtöisempi ja kansainvälisempi koulutus. Tulevaisuuden 
orkesterisoittajat, kapellimestarit ja säveltäjät osallistuvat orkestereiden toimintaan 
ammattimuusikoiden ohjauksessa. Orkesteriakatemian toiminta käynnistyi syksyllä 2015.
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Väliaika noin 19.40. 
Konsertti päättyy noin klo 21.15.
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena.
Dutilleux’n teos nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 10.2. ja 
uusintana Yle TV1:ssä 16.2.

 ENNEN KONSERTTIA klo 18 Alalämpiö:
 Kauden teemana Gustav Mahler
 Ylikapellimestari Hannu Lintu toimittaja Outi Paanasen haastateltavana.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”MAHLERIN SINFONIAN OSAT TOIMIVAT PORTAINA 
KOHTI TAIVASTA”

Millainen paikka Henri Dutilleux’lla on 
1900-luvun säveltäjien joukossa?

Dutilleux sitoutuu hyvin vahvasti rans-
kalaisuuteen, Ravelin, Debussyn ja 
Messiaenin traditioon. Hyvin täydes-
ti soivassa harmoniakielessä on samaa 
huolellista käsityötä, ja jokaisen äänen 
paikka on tarkkaan mietitty. 

Dutilleux’n musiikissa erityisesti or-
kestraatio luo hänelle ominaista kuoh-
keuden ja tilan tuntua. Yksi persoonal-
lisen soinnin salaisuuksista on korkealla 
kilisevä osasto; kellopeli, harppu, piano, 
celesta ja varsinkin cimbalom, johon hä-
nellä tuntuu olevan aivan erityinen suh-
de.  Niistä syntyy tilaa korostava, pedaa-
limainen vaikutelma. Toinen tyypillinen 
piirre on se, että kun avaa minkä tahan-
sa partituuriaukeaman, huomaa, että 
materiaali on lähes aina kohoamassa 
ylöspäin. Näin ei voi tietenkään tapah-
tua loputtomiin, vaan jossakin vaiheessa 
tekstuuri romahtaa valtavan hypyn alas 
ja aloittaa kasvun uudelleen. Tämä lie-
nee kuuntelijallekin jännittävää seurat-
tavaa. 

Kun Dutilleux pääsi sävellystyönsä 
kypsyysvaiheeseen, hänen ei tarvinnut 
uransa loppua kohti kehittää enää mi-
tään uutta, ei muuttua modernimmaksi 
tai leudontua romantikoksi. Uransa kes-
kivaiheilla kehittämänsä metodin avulla 

hän pystyi jatkamaan loppuun asti sa-
maan tapaan, vain hieman säätelemällä 
ja kehittämällä tekstuurejaan. Säveltäjät 
kokevat usein painetta uudistua, ettei 
uusi teos kuulostaisi samalta kuin edelli-
nen, mutta Dutilleux’n kohdalla tällaista 
ei 1980-luvun alun jälkeen ole havaitta-
vissa.

Löytyisikö Dutilleux’n ja Mahlerin teosten 
väliltä jokin yhteys?

Tekstuuriltaan ja soinniltaan teokset 
ovat hyvin erilaisia. Olen usein sanonut, 
että ohjelmistosuunnittelussani on jo-
kin vaistonvarainen metataso, josta en 
ole aina itsekään välttämättä tietoinen. 
Jos olisin ajatellut, että nämä teokset ei-
vät sovi yhteen, en olisi niitä yhdistänyt. 
Vaikka yhdistelmä näyttää kummallisel-
ta, teokset eivät ole päätyneet sattumal-
ta samaan konserttiin. Toisaalta ilmisel-
vää yhdistävää ajatusta ei aina ole pakko 
ollakaan. 

Niin erilaisia kuin teokset filosofialtaan 
ovatkin, rakenteen ja motiivien suhtees-
sa on jokin samankaltainen perusajatus. 
Dutilleux halusi liittää osat toisiinsa sau-
mattomasti, ne yhdistyvät interludien 
muodostamien siltojen kautta. Kasvu 
jatkuu orgaanisesti ja keskeytymättä 
koko teoksen ajan siten, että kaikkien 
osien musiikillisessa materiaalissa on 
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yhteisiä piirteitä, välillä samat motiivit 
esiintyvät useammassa osassa.

Myös Mahler toimii siten, että osis-
sa on temaattista sukulaisuutta kes-
kenään, ja vielä lisäksi temaattista su-
kulaisuutta muihin Mahlerin teoksiin. 
Viimeisessä osassa on ensimmäisen 
osan materiaalia ja hitaassa osassa vii-
meisen osan teemoja. Tämän sinfonian 
ensimmäisen osan huipentumassa on 
trumpettifanfaari, joka toistuu myös vii-
dennen sinfonian alkutahdeissa, vielä-
pä samasta sävelestä (des/cis). Viidettä 
sinfoniaa ei kuitenkaan tässä vaiheessa 
ollut olemassakaan.  Hitaan osan suu-
ren E-duurihuipennuksen jälkeen puo-
lestaan kakkosviulut ja altot soittavat 
Rückert-laulua Ich bin der Welt abhanden 
gekommen. Temaattisella sijoittelullaan 
Mahler sitoo sinfonian osat yhteen ja 
samalla koko sinfonian muuhun tuotan-
toonsa. 

Mahler johti neljännen sinfoniansa kan-
taesityksen Münchenissä 1901. Hän oli 
teokseen itse tyytyväinen, mutta vastaan-
otto oli varsin negatiivinen. Miksi aikalais-
yleisö ei ymmärtänyt neljättä sinfoniaa?

Mahleriin kohdistui samanlaisia odo-
tuksia kuin esimerkiksi Sibeliukseen: 
edellisen sinfonian perusteella odotet-
tiin jotakin, ja kun uusi sinfonia olikin 
aivan toisenlainen, se herätti voimak-
kaita reaktioita.  Näin kävi Sibeliuksen 
neljännen sinfonian kohdalla, ja samoin 
Mahlerin neljännen sinfonian. Kolmatta 
sinfoniaa ei vielä silloin ollut kantaesi-
tetty, mutta ensimmäinen sinfonia oli 
ollut täydellinen katastrofi, toinen taas 
menestys. Niiden perusteella Mahler oli 
jo alettu mieltää suurten massojen ja 
kokonaisuuksien rakentajaksi, jolla on 

painavaa, filosofista argumentoitavaa. Ja 
sitten tulikin teos, joka on pitsinohut, ke-
veä ja orkestraatioltaan edeltäjiään pie-
nempi. Mahtipontista jättiläiskoneistoa 
odottaneet kuulijat pettyivät. Toisaalta 
ne, jotka olivat uupuneet Mahlerin mah-
tipontisuuteen, ottivat uutuuden iloisi-
na vastaan. Mahler itse oli sitä mieltä, 
että tällä sinfonialla hän tulee voitta-
maan uusia kuulijoita; näyttäytyyhän 
hän siinä inhimillisempänä ja maanlä-
heisempänä kuin aiemmin. Mutta niin 
kuin usein käy, metelin kannattajat oli-
vat äänekkäämpiä.

Neljännen sinfonian finaalin tekstinä on 
Wunderhorn-runo Das himmlische Leben, 
jossa taivaan valtakunnassa oleva lapsi 
kertoo taivaan iloista. Mitä lapsuuden kä-
site Mahlerille merkitsi?

Niin kuin monen taiteilijan tapauksessa, 
lapsuuden kokemukset ja traumat vai-
kuttivat hänen tuotantoonsa. Mahlerin 
kolmestatoista sisaruksesta kahdeksan 
kuoli. Hänen lapsena läheltä näkemänsä 
kuolemat tekivät syviä jälkiä. Gustavin 
sisarella Justinella oli tapana jopa leikkiä 
kuollutta: hän asetteli palavia kynttilöitä 
ympärilleen ja asettui sitten ”ruumiiksi” 
niiden keskelle. On helppo ymmärtää, 
miksi tämä runo vetosi häneen myö-
hemmin. Runossa lapsi kertoo, miten 
taivaassa on aina aurinkoista ja miten 
siellä syödään parsaa, mitä kukin pyhi-
mys puuhailee, ja kuinka musiikkikin on 
sellaista, jota ei maan päällä voi koskaan 
kuulla. Nämä mielikuvat olivat ehkä tuo-
neet hänelle lohtua lapsuuden menetys-
ten äärellä. 

Toisaalta luulen, että Mahlerissa it-
sessään säilyi aina myöhemminkin 
tietty lapsenomainen asennoituminen 
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kristittyjen taivaaseen. Hänellä näyt-
tää olleen hiukan naiivi, mahdollises-
ti kuvataiteesta etsitty käsitys taivaas-
ta. Taivaskuvitelmat konkretisoituivat 
teoksen rakenteessa, jossa osat toimivat 
ikään kuin portaina kohti taivasta.

Mahlerin oli alun perin tarkoitus sisällyt-
tää Das himmlische Leben kolmanteen 
sinfoniaan, mutta siitä tulikin neljännen 
sinfonian finaali. Millä tavoin hän raken-
taa sinfonian kohti tätä jo aiemmin sävel-
tämäänsä osaa?

Jo ensimmäisestä osasta käy ilmi, että 
sinfonia tulee johtamaan lempeään, 
taivaalliseen loppuratkaisuun. Teoksen 
ainoat varjot ovat tuon osan huipen-
tumassa. Mahler osoittaa, että hänellä 
on käytössään aivan erilainen kieliop-
pi kuin tähän mennessä: hän säveltää 
hyvin kevyttä, läpikuultavaa musiikkia, 
joka on leikkisämpää ja tekstuurin ta-
solla herkempää kuin missään muussa 
hänen sinfoniassaan. Toisena osana on 
scherzo, jossa kuolema esitetään lap-
senomaisen kammottavassa muodossa: 

piru soittaa viulua, joka on viritetty ko-
kosävelaskelta normaalia korkeammalle, 
jotta saadaan erittäin kireä ääni. Tähän 
musiikkiin Mahler oli saanut inspiraati-
on Arnold Böcklinin omakuvasta, jossa 
paholainen soittaa viulua taiteilijan kor-
vaan. 

Hidas osa on seesteinen variaatio-osa, 
yksi hienoimpia Mahlerin hitaita osia. 
Se tuntuu olevan vailla sitä tuskaa joka 
niin usein on läsnä hänen adagioissaan. 
Se alkaa sitten vähitellen siirtyä kohti 
E-duuria, finaalin sävellajia. Kolmannen 
osan lopussa on sinfonian suuri huipen-
nus. Sekään ei ole raskas tai julistava, 
vaan siinä ikään kuin portit aukeavat 
ja niin olemme lopulta finaalin taivaal-
lisen elämän äärellä. Teos on tekstuurin 
ja dramaturgian tasolla rakennettu hy-
vin herkästi kohti viimeistä osaa. Mahler 
sävelsi neljännen sinfonian tavallaan ta-
kaperin, lähtien finaalista joka oli jäänyt 
yli kolmannesta sinfoniasta. 

haastattelu Lotta Emanuelsson

"Epäilen aina työtäni. […] Minulle on 
siitä aina harmia. Siksi uusin teoksiani 
niin paljon, ja samaan aikaan harmitte-
len sitä, että en ole tuotteliaampi. Mutta 
syy siihen, että en ole tuotteliaampi, on 
se, että epäilen työtäni ja käytän paljon 
aikaa korjatakseni sitä. Se on paradok-
saalista, eikö olekin?"

HENRI DUTILLEUX (1916–2013): 
VIULUKONSERTTO L'ARBRE DES SONGES

Näin kuvasi ranskalainen Henri 
Dutilleux omaa perfektionistin oravan-
pyöräänsä. Hänen tuotantonsa jäikin 
suppeaksi, varhaisteokset mukaan lu-
kien suunnilleen 40 teokseen, mutta 
vastaavasti se on laadultaan aina poik-
keuksellisen viimeisteltyä; siinä "jokai-
nen nuotti on kultavaa'alla punnittu" 
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niin kuin Esa-Pekka Salonen on toden-
nut.

Perfektionismin suhteen ja osin tyy-
lillisestikin Dutilleux'n tärkein edeltäjä 
oli Ravel, mutta 1900-luvun alkupuolen 
ranskalainen musiikki yleisemminkin 
sekä Stravinskyn ja Bartókin kaltaiset 
säveltäjät muodostivat sen perustan, 
jolta hänen ilmaisunsa kasvoi esiin. Hän 
ammensi virikkeitä myös monilta uu-
demmilta säveltäjiltä ja loi omaleimai-
sen, selkeärajaisten koulukuntien ul-
kopuolella pysyttäytyneen sävelkielen. 
Perfektionismi ja teosten pikkutarkka 
hiominen ei hänellä johtanut minkään-
laiseen askeettisuuteen tai ankaruuteen 
vaan säteilevän värikylläiseen ja usein 
rytmisesti energiseen ilmaisuun.

Dutilleux'n mielestä perinteinen tapa 
jakaa laajamuotoinen teos useampaan 
erilliseen osaan saattoi häiritä kuunte-
lukokemuksen lumousta. Jo orkesteri-
teoksessa Métaboles (1963–64) hän liit-
ti viisi osaa yhdeksi katkeamattomaksi 
jatkumoksi, ja samantapaista käytäntöä 
hän toteutti myös sellokonsertossa Tout 
un monde lointain… (1967–70) ja seitse-
mästä osasta rakentuvassa jousikvarte-
tossa Ainsi la nuit (1973–76).

Isaac Sternille vuosina 1983–85 sävel-
letyssä viulukonsertossa L'arbre des son-
ges (”Unelmien/unien puu”) Dutilleux 
jatkoi samoilla linjoilla ja liitti teoksen 
osat yhteen interludeilla. Näin syntyi 
orgaanisesti versoutuva kokonaisuus, 
jossa yhtenäisyyttä on luotu muodon 
lisäksi tematiikan tasolla. Dutilleux'n 
mukaan teos "kasvaa hiukan kuin puu, 
sillä lehtien jatkuva monistuminen ja 
uusiutuminen ovat puun runollista ydin-
tä. Tämä symbolinen kuva sekä ajatus 
vuotuisesta kierrosta innoittivat minua 
valitsemaan teokselle otsikon 'L'arbre 
des songes’."

Dutilleux koki vaikeaksi lähestyä viu-
lukonserttoa perinteiseen tekniseen 
bravuuriin nojautuvan solistisuuden nä-
kökulmasta. Sen sijaan hän loi teoksen, 
jonka viuluosuus on tiiviisti kytköksissä 
orkesteriin ja on hänen mukaansa jopa 
riippuvainen orkesterin luomasta ympä-
ristöstä. Orkesteri maalaa Dutilleux'lle 
tunnusomaista säteilevän sävykkäästi 
soivaa ja moni-ilmeistä sointimailmaa, 
jolle antavat omaa erityisväriään useam-
man kerran esiin nouseva kellomaisesti 
helähtelevien soittimien ryhmä (piano, 
harppu, kellopeli, vibrafoni ja crotales eli 
pienet antiikkilautaset) sekä cimbalom 
lyhyine välirepliikkeineen.

Konsertto rakentuu neljän varsinaisen 
osan ja kolmen niitä yhdistävän interlu-
din jatkumoksi. Interludeilla on teokses-
sa välittävä, edellisestä osasta irtaantu-
va ja uuteen osaan valmistava tehtävä, 
mutta sisältönsä rikkaudessa ne ovat 
samalla paljon enemmän kuin pelkkiä 
välikkeitä.

Kasvun ajatus – musiikillisten lehväs-
töjen monistuminen ja uusiutuminen 
– sävyttää jo avausosaa viulun alkaes-
sa punoa melodialinjojaan ja laajentaes-
sa niitä jatkuvasti moni-ilmeisempiin 
ja rikkaampiiin muotoihin. Klarinetin 
soolorepliikillä alkava interludi vie no-
pealiikkeiseen ja määrätietoiseen toi-
seen osaan (Vif). Sitä seuraava, aluksi 
Vif-osan ilmaisua jatkava toinen interlu-
di purkaa lopulta liike-energian musiikin 
haurastuessa ja ikään kuin hajotessa il-
maan.

Mietteliään salaperäistä hidasta osaa 
värittää viulun ja oboe d'amoren inten-
siivinen vuoropuhelu. Sävellystyön aika-
na eteneminen hitaasta osasta eteen-
päin osoittautui Dutilleux'lle erityisen 
vaikeaksi, "törmäämiseksi tiilimuurin" 



7

niin kuin hän totesi, ja tavallaan tämä 
heijastuu myös teoksen dramaturgias-
sa, sillä kolmas interludi on luonteeltaan 
haeskeleva ja tilannetta uudelleenarvioi-

va, jopa eräänlainen uusi alku orkesterin 
viritystilannetta jäljittelevine eleineen. 
Sellaisena se luo hyvän pohjustuksen 
energiselle, tiiviiksi puristetulle finaalille.

Nyt, vihdoinkin, on muotoutunut varsi-
nainen Mahler-traditio, ja sen on luo-
nut Jorma Panula. Hän on näinä vuosina 
muovannut Mahler-perinnettä – ja se on 
muovannut myös häntä… Kolmannen sin-
fonian tulkinta osoitti selvääkin selvem-
min, että Panula tunkeutuessaan yhä sy-
vemmälle Mahlerin kosmisiin avaruuksiin 
itsekin on joutunut uuteen merkittävään 
kehitysvaiheeseen. (Erik Tawaststjerna, 
Helsingin Sanomat 20.1.1974)

Ettei mee isän rahat ja lainarahat haas-
kuun

Jorma Panula aloitti opinnot Sibe lius-
Akatemian kirkkomusiikkiosastolla 
vuon  na 1948. ”Vähän urkuja trampat-
tiin. Diplomi jäi vähää vaille, mutta kun 
ne harjootusurutkin oli aina rikki. Mull 
oli sellaanen tunne, että menee haas-
kuun isän rahat ja lainarahat, jotta ky-
syin, että saako suorittaa vähän vikke-
lämmin jotakin.” Kirkkomusiikkiosaston 
päästötodistus on hänen ainoa todis-
tuksensa ammatillisista musiikkiopin-
noista. ”Pahveja ei ole löytynyt mistään 
muusta”, Panula toteaa Vesa Sirénin toi-
mittamassa Suomalaiset kapellimestarit 
-kirjassa. 

Nuori musiikinopiskelija istui kaikki 
vapaa-ajat orkestereiden harjoituksis-
sa Yliopistolla. Taskupartituurit hän oli 

JORMA PANULA TEKI MAHLER-HISTORIAA 
SUOMESSA

hankkinut Sibelius-Akatemian kirjas-
tosta. Kaupunginorkesterin ja Radio-
orkesterin harjoitusten välissä oli tunti 
ja ”sillon syörä hotkaasin ja tein teoria-
tehtävät penkissä, ja vaihroin vaan paf-
fia. Se oli parasta oppia. Istuin viulujen 
tai bassojen takana. Silloon sen näköö, 
mihin tarttua ja mihin ei. Näköö harjoo-
tustekniikan.” 

Oppimestareina Leo Funtek ja 
Simon Parmet 

Aivan ilman kapellimestarikoulutusta 
Jorma Panula ei ammattitaitoaan hank-
kinut. ”Kävi pirun hyvä tuuri. Leo Funtek 
(1885–1965) oli kova ammattilainen ja 
kansainvälinen sloveeni. Meitä oli hä-
nen luokallaan kaikkiaan 13 oppilasta. 
Onni Kelon, Aarre Hemmingin ja Usko 
Meriläisen kanssa oltiin samass klimpiss 
ja meillä oli aina semmooset ammatti-
suhinat kaffilassa.” Mahlerista ei tuolloin 
kuitenkaan vielä Akatemian kuppilassa 
suhistu. 

Jorma Panula haki oppia myös yksi-
tyisesti kapellimestari Simon Parmetilta 
(1897–1969). Parmet oli esittänyt mm. 
Mahlerin ensimmäisen sinfonian ja vii-
si orkesterilaulua Helsingin kaupungi-
norkesterin kanssa maaliskuussa 1932. 
”Juutalaisen taustansa takia hän oli kiin-
nostunu Mahlerista, vaikka ei ollukkaan 
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soitattannu kaikkia sinfonioita.” Panulan 
tiedustellessa, mistä sinfoniasta kannat-
taisi aloittaa, Parmet neuvoi häntä otta-
maan työn alle joko ensimmäisen tai vii-
dennen sinfonian. 

”Aluksi sain Parmetilta lainaksi joi-
tain Mahlerin sinfonioiden partituure-
ja. Sitte jostakin kirjastosta löyty aivan 
ruskehtuneita partituureja, joita ei ollu 
koskaan avattu. Ne oli vain ostettu. 
Orkesterimateriaalia ei tietysti ollut.” 
Panulan toimiessa Sibelius-Akatemian 
orkesterinjohdon professorina taloon 
hankittiin mittava orkesterikirjallisuu-
den kokoelma. ”Me olimma nopeita ja 
saimme ostettua sellaasta tavaraa, jota 
kustantajatkin ottivat sitten itselleen ja 
ryhtyivät sillä tienaamaan. Mutta meillä 
oli jo omat.”

Missä Mahler luurasi

Kun Jorma Panula osallistui ulkomaisil-
le mestarikursseille 1950-luvulla, mis-
sään ei ollut ohjelmistovaatimuksena 
Mahleria. ”Oli viisiviikkoisiakin kursseja, 
joilla oli valtava repertoaari, muttei kos-
kaan Mahleria. Emmä kuullu Mahleria 
soitettavan missään.”  

Musiikkiesseisti Norman Lebrecht 
on laskenut, että Mahlerin kuolemasta 
vuonna 1911 aina vuoteen 1939 Mahleria 
esitettiin sinfoniakonserteissa kaikkiaan 
2200 kertaa. Tilaston kärkipäässä olivat 
Saksa (900), Hollanti (400) ja Itävalta 
(300).  Saksalaisten esitysten määrä on 
hämmästyttävä, olihan kansallissosialis-
tien valtaannousu tapahtunut jo vuon-
na 1933. 

Leonard Bernsteinilla oli merkittävä 
osuutensa Mahler-renessanssissa. Hän 
johti Wienissä Mahler-konsertin vuonna 
1966, ohjelmassa Das Lied von der Erde 

(Maan laulu). Kuten muuan wieniläis-
muusikko totesi: ”Bernstein opetti mei-
dät rakastamaan Mahleria.” Sen sijaan 
sitkeästi elävä väittämä, että Mahlerin 
sinfoniat puuttuivat kokonaan ohjel-
mistosta Wienissä, on väärä. Wienin fil-
harmonikot soittivat vuosina 1945-1966  
Mahleria liki 50 kertaa. Sinfonisista 
teoksista ainoastaan kolmas sinfonia ja 
Adagio sinfoniasta nro 10 jäivät tuona 
ajanjaksona esittämättä.

”Mahler oli todennut, että minun aika-
ni tulee 50 vuoden päästä. Hän oli täs-
mälleen oikeassa”, sanoo Jorma Panula. 

”Tää on niin hyvää tavaraa, että vedetään 
kaikki” 

Jorma Panula toimi Helsingin kaupungi-
norkesterin ylikapellimestarina vuosina 
1965–1972. Yhteistyö soittajiston kanssa 
oli alkanut vuonna -63. Ennen Mahlerin 
sinfonioiden sarjaa Panula ehti aloittaa 
”Maistraatin” kanssa Anton Brucknerin 
sinfoniasarjan. Mahler-sarjan avaus soi-
tettiin 7.1.1971. Ohjelmassa oli sinfonia 
nro 1. ”Totesin, että tää on niin hyvää ta-
varaa, että vedetään kaikki.” 

Kaksi Gustav Mahlerin sinfonioista 
kuultiin ensi kertaa Suomessa: 17.1.1974 
soitettiin sinfonia nro 9 ja Mahler-sarja 
huipentui kahdeksannen sinfonian esi-
tykseen 5.9.1974. Tuhannen sinfonia oli 
osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa. 
Konsertissa lauloivat solisteina sopraa-
not Ritva Auvinen, Eini Liukko-Vaara ja 
Helena Salonius, mezzosopraano Raili 
Kostia, altto Aili Purtonen, tenori Seppo 
Ruohonen, baritoni Jorma Hynninen ja 
bassobaritoni Matti Tuloisela.  Kuoro-
osuuksista vastasivat tukholmalainen 
Akademiska Kören, Akateeminen Laulu 
ja Cantores Minores. 
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”Ei kai ny tällaasia”

Soittaessaan Mahleria sekä orkesteri 
että sen kapellimestari olivat haasteen 
edessä. Harjoituksissa koettiin hetkiä, 
jolloin kaikki haroivat hiuksiaan. 

Kunkin sinfonian esityskuntoon saat-
tamiseen oli aikaa kaksi viikkoa, mikä oli 
aivan liian vähän tehtävän vaikeusastee-
seen nähden. ”Ei siinä ehditty sellaaseen 
tarkkaan detaljihommaan ollenkaan tar-
peeksi. Oli aika paha olo, kun sinfoniat 
jouduttiin soittamaan raakana.” Oman 
ongelmansa muodosti mittava kokoon-
pano, jolloin jouduttiin lainaamaan soit-
tajia naapuriorkestereista. 

Mahlerin partituurimerkinnät ovat 
äärimmäisen yksityiskohtaisia. Usein, 
saman tahdin aikana, soittajan pitäi-
si toteuttaa valtava määrä erilaisia dy-
naamisia merkintöjä sekä muita esi-
tysmerkintöjä. ”Näitä sitten ruvettiin 
suomentamaan ja siirtämään musiik-
kiin. Esimerkiksi Mahlerin merkitsemis-
tä glissandoista (liukuminen äänestä 
toiseen) muuan sellisti totesi, että ai-
van mahrotonta. Kun glissandoja soi-
tettiin ensimmäisiä kertoja, jotkut ru-
pes nauramaan, että ei kai ny tällaasia. 
Harjootuksiss muuan etupultin muusik-
ko vielä teki glissandot, mutta konser-
tissa, eipäs sitten enää soittanutkaan 
niitä.” 

Jorma Panula toteaa, että glissando-
ja on erilaisia. ”Ei Bartókilla ole saman-
lainen glissando kuin Mahlerilla. Pitää 
tietää liu’utaanko oktaavin väli vai onko 
kyseessä vain pikkuluikaus. Muusikolta 
vaaditaan soittimen hallinnan lisäksi 
myös aikakausien ja tyylien tuntemus-
ta.”

Yksi Mahler-soiton vaikeuksista liittyy 
säveltäjän vaatimukseen toteuttaa kul-

lekin soittimelle merkityt yksityiskohtai-
set nyanssit aivan aukottomasti. ”Ei se 
aina ollenkaan onnistu. Ei edes sellaa-
nen mestari kuin Claudio Abbado, jota 
suuresti arvostan, saa niitä kaikkia to-
teutumaan.”

Kapellimestari kääntyi tarvittaessa muusi-
kon puoleen 

Vaikka Gustav Mahler ei itse soittanut 
jousisoitinta, hänen korvassaan oli wie-
niläinen jousisointi: rikas, lämmin ja 
elegantti sekä korkeassa rekisterissä 
hivelevän kimmeltävä. ”Mahler käytti 
tarvittaessa apuna orkesterinsa konsert-
timestareita ja heiltä hän on varmas-
ti saanut toimivia jousituksia ja sormi-
tuksia. Näinhän se pitäis olla. Säveltäjän 
pitäis kysyä muusikoilta osviittaa, eikä 
karsinoitua sinne norsunluutorniinsa. 
Puupuhaltimille Mahler ei kirjoittanut 
mitään teknisesti aivan mahrotonta. 
Pläkkisoittimet (vasket) ovat sen sijaan 
välillä kovilla, varsinkin kun vaaditaan 
hiljaasia, pp ja ppp -nyansseja.” 

Vibraton käyttö tai pikemminkin soit-
to ilman vibratoa on aihe, josta Jorma 
Panulalla on selkeä näkemys: ”Mahler il-
man vibratoa on ihan kauhiaa. Sibelius 
myös. Se on niin ku puukolla vetäs. 
Mutta kun Mahleria soitetaan, ei saa 
olla venäläinen eikä ranskalainen vibra-
to, vaan wieniläinen sen olla pitää.” 

Kaupunginorkesterin pitkäaikainen 
soolo-oboisti Aale Lindgren liittyi or-
kesteriin syyskuussa 1972. ”Olin ihan 
vihreä silloin ja pääsin heti soittamaan 
Panulan kanssa Mahlereita. Mulla on 
hyvät muistot noista konserteista ja tie-
dän, että monilla kollegoillakin on. Hän 
teki hienosti niitä sinfonioita, aivan ku-
ten Brucknerin sinfonioitakin”, sanoo 
Aale Lindgren.
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”Voi piru, kun on pitkiä”

Yli 40 vuotta myöhemmin Jorma Panula 
pohtii, tekikö hän hyvän vai pahan pal-
veluksen lyhentäessään Mahlerin sinfo-
nioita. ”Kun mä alotin ensimmäisiä ker-
toja, niin aattelin, että voi piru, kun on 
pitkiä. Sitten mä lyhensin niitä toistoja, 
oikein reippaasti, monesta osasta, eikä 
kukaan kiinnittäny siihen mitään huo-
miota, ei arvostelijatkaan.” Enää Jorma 
Panula ei tohtisi saksia Mahleria, vaikka 
mieli tekisi. ”Ihmiset rupiaa tuntemaan 
kappaleet, niin en mä enää viitti. Ja mitä 
sinfonioiden editioihin tulee: niiden pi-
tää olla aina viimesimpiä, kriittisiä lai-
toksia.”

Vaikka Mahler vaati muusikoiltaan 
valtavasti ja aina vain enemmän, hän 
suhtautui omiin sävellyksiinsä yllättä-
vän käytännönläheisesti. Esitysten jäl-
keen hän korjasi partituureja seuraavaa 
konserttia varten. Koska Hampurissa 
ei soitettu niin kuin Wienissä tai 
Amsterdamissa, jokainen esitys jätti jäl-
kiä Mahlerin partituureihin. Jos esimer-
kiksi jossain orkesterissa kolmas käyrä-
torvi ei saanut tiettyä kohtaa soitettua 
mallikkaasti, Mahler vaihtoi kyseisen 
osuuden ykköstorvelle. ”Mä mietin, että 
kun hän aina vaati hirmu määrän har-
jootuksia, niin kyllä kahdeksannen sinfo-
nian harjootukset on varmasti ollu kau-
hia kaaos! Olis ollu kiva kuulla.” 

Mestarillista melodiikkaa 

Jorma Panulan suhde Mahleriin on 
muuttunut pitkän elämän varrella. 
”Mahlerin melodiikka on komiaa, hyvää, 
suorastaan mestarillista. Mitä hän on ke-
hitelly instrumentaalipuolella, niin siel-
tä tulee valtava sävelvuo. Mahler teköö 

fuugan mistä vaan ja rakentaa ja raken-
taa. Mahler olis tehny vielä toisen mo-
koman sinfonioita, mutta kun piti joh-
taa orkestereita, jotta sai jostain rahaa. 
Pahinta Mahlerissa on naivismi. Hän on 
yhtä aikaa sekä fanaattinen että naiivi.” 

Kysymykseen mitä Mahlerille tapahtui 
säveltäjänä Jorma Panula vastaa: 

”Ei tapahtunu mitään. Sitä samaa sä-
velvuota se jatko ja jatko, ja olis voinu 
jatkaa kuinka paljo vaan. Mahler oli me-
nossa jo vähän vapaatonaalisempaan 
suuntaan. Sen voi kuulla esimerkiksi 
10. sinfonian Adagion alussa. Alttoviulu 
ja se harmonia siellä pohjalla – se on 
niin täydellistä kuin ikinä olla voi. Ihan 
parasta! Jos Mahler olis saanu elää pi-
dempään, niin kyllä se varmaan olis ollu 
harmonian suhteen Schönbergin kave-
reita.”

Norman Lebrecht toteaa kirjassaan 
Why Mahler?: ”Mahler muutti tapaa jolla 
me tajuamme musiikkia. Hän antoi sil-
le uuden ulottuvuuden. Se ei ole enää 
tarina, vaan monien tarinoiden, monien 
tulkintojen, monien lähestymistapojen 
mahdollisuus." Jorma Panula on samaa 
mieltä. ”Onneksi Mahler poisti joidenkin 
sinfonioidensa osiin liittämänsä otsikot; 
kukkien kukkimiset ja muut. Ehkä hän 
oli käyttänyt tiettyjä mielikuvia jonkin-
laisena tukena sävellystyössään. Mahler 
on musikaalista kerrontaa, absoluuttista 
musiikkia, joka jättää sekä esittäjän että 
kuulijan mielikuvitukselle tilaa.” 

Oman aikansa Salvador Dali

”Mua ei viehätä enää ollenkaan se, että 
Mahler sortuu jatkuvasti sentimentaali-
seen itsesääliin. Ja sitten kaikki menöö 
pitkäksi. Mahler otti sinfonioihinsa lä-
hinnä omia juttujaan, kun oli niin ego-
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sentrinen mies. Kaikki on niin suru-
voittosta ja melankolista. Kaiken aikaa 
Mahler löi itseään aina vaan alemmas 
maata myöten.” Pienen tauon jälkeen 
Panula innostuu: ”Egosentrisyydessään 
ja presentatiivisuudessaan Mahler oli oi-
keestaan kuin Salvador Dali!” 

Itsekeskeisyys käy Jorma Panulan mie-
lestä esille myös tavassa, jolla Mahler 
kohteli Alma-vaimon halua säveltää. 
Gustlin mukaan perheeseen mahtui 
vain yksi säveltäjä. Jorma Panula on so-
vittanut Alma Mahlerin lauluja ja levyt-
tänyt ne yhdessä mezzosopraano Lilli 
Paasikiven ja Tampere Filharmonian 
kanssa 2000-luvun alussa. ”Hyvin mu-
sikaalista ja hienoo musiikkia. Alman 
lauluissa on paljon miehensä äänen-
painoja, mutta on vähän uudempiakin 
juttuja, jotka viittaavat Wienin toiseen 
koulukuntaan, Schönbergiin, Weberniin 
ja Bergiin. Gustav oli käsittelemissään 
aihepiireissä oikiastaan aika vanhanai-
kaanen.”

Mahler rakasti laulua – Jorma Panulalla 
on ongelma

Mitä Mahler sai teoksiinsa koko aikuis-
elämän kestäneestä työstä oopperaka-
pellimestarina? ”Dramatiikan”, vastaa 
Jorma Panula.  

Mahler ei koskaan säveltänyt ooppe-
raa, mutta hänen sinfonioistaan lau-
luosuuksia sisältyy useaan (nro 2, nro 3, 
nro 4 ja nro 8). Das Lied von der Erde 
on sinfonian ja laulusarjan omaperäinen 
hybridi. 

”Toisessa sinfoniassa (”Ylösnouse-
mussinfonia”) on sellaanen teksti, että 
kun sitä suomentaa, niin tuloo pyhä-
koulu mieleen. Mä menetän makuni 
heti”, sanoo Jorma Panula. Neljäs sin-

fonia, jonka hän johtaa pian Sofiassa, 
on kuulunut Panulan suosikkeihin. ”Joo 
kyllä, mutta enkelien leivän leivonnat 
sun muut lapsellisuudet tekstissä pilaa 
koko sinfonian. Muuten neljäs sinfonia 
on hyvä. Se on sopivan mittanen, eikä 
erityisen ongelmallinen. Ainoa mutta on 
sen suuri kokoonpano. Useissa orkeste-
reissa tarvitaan paljon keikkalaisia muis-
ta orkestereista ja se maksaa.” 

Entä sitten Das Lied von der Erde? 
”Siinä on kauhia työ saada laulajat kuu-
lumaan, eikä mua viehätä senkään teks-
tit.” No ainakin Wunderhorn-lauluissa 
(Pojan ihmetorvi) kansanomaiset runot; 
nehän nuori Mahler on säveltänyt aivan 
mainiosti. ”Ei, semmoset naiivit tekstit 
ei vaan viehätä.”

Mahler oli wagneriaani ja esityt-
ti Wagnerin oopperoita lyhentämättö-
mänä Wienissä. Jorma Panula ei pidä 
Wagnerista. ”Se on aivan kauhiaa. Antaa 
olla mun puolesta. En oo koskaan pitä-
ny.  Oon kyllä yrittäny tuumia ja analy-
soida omia valintoja. Se on niin, että mä 
en oikein pidä laulumusiikista. Kyllä jos 
vain paffista lukee, niin se on ihan ide-
aalia, mutta jos sitä kuuntelee, niin ihan-
teet rapisoo. Aina ei tiedä, millä kielellä 
lauletaankaan.” 

Kyllä se säveltäjäkin oli aika musikaalinen 
mies

Nuorten kapellimestareiden koulutta-
jana Jorma Panula tunnetaan kaikkial-
la. Opetustyötä on takana puoli vuosi-
sataa.”Kyllä Mahler on itsestään selvästi 
mukana, jos oppilaalla on kiinnostus-
ta.” Kapellimestarioppilaat harjoittele-
vat partituurisoittoa, mutta Mahlerin 
soittaminen suoraan parituurista ei oi-
keastaan onnistu juuri keneltäkään yk-
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sin. Jorma Panula on laatinut monista 
teoksista, kuten Mahlerin sinfonioista 
sovituksia kahdelle pianolle. ”Mahleria 
voidaan soittaa neli- tai kahdeksankä-
tisesti. Yhden rivin pystyy soittamaan 
vähemmänkin pianonsoittoa opiskellut. 
Kun soitetaan yhdessä, niin näin avau-
tuu teoksen harmonia.”

Mahlerin kohdalla puhutaan usein 
temponvaihdosten ongelmallisuudes-
ta.  Jorma Panula tyrmää tämän ja to-
teaa, että temponvaihdokset ovat niin 
luonnollisia kuin suinkin. ”Ei ole mi-
tään probleemia, jos on tekniikkaa. 
Tekniikkaan kaatuu monen kapelli-
mestarin, varsinkin nuoren, hommat. 
Mennään ”tästä poikki ja mutteria 
päähän.” Mutta ei se niin mene. Koko 
ajan pitää olla ajatus jatkuvuudesta. 
Fermaatillakin. Mahlerissa asioilla on 
aina looginen suhde toisiinsa. On tup-
latempo: joko tuplanopeasti tai tupla-
hitaasti. Ja temponvaihdosta lähestyt-
täessä Mahler on lisännyt partituuriin 
varoituksen sanat kapellimestarille: Pass 
auf!”

Mahlerin sinfonioiden kestoissa ka-
pellimestareiden välillä on hämmäs-
tyttävän suuria eroja. Niitä voi helpos-
ti mitata sekundaattorilla. Moni muu 
seikka kapellimestarin näkemyksessä 
on vaikeammin todennettavissa. Jorma 
Panulan mukaan kannattaa suunnistaa 
kartan mukaan. ”Sinne on merkitty kaik-
ki kivet ja kannot. Ja jos seuraa karttaa, 
niin pääsee aika lähelle säveltäjän tarkoi-
tusperiä. Ravel antoi neuvon, että älkää 
tulkitko minun musiikkiani vaan realisoi-
kaa se. Niin pitäis tehdä myös Puccinia 
ja Mahleria. Sillon ei Mahlerista tule liian 
imelää, sentimentaalista ja piehtaroivaa. 
Kun säveltäjä on suurella vaivalla piir-
tänyt partituuriinsa esitysmerkintöjä ja 

muita ohjeita, niin niitä kannattaisi nou-
dattaa. Nimittäin, kyllä se säveltäjäkin 
oli aika musikaalinen mies.”

Outi Paananen

Lähteet:
Jorma Panulan haastattelu 
marraskuussa 2018
Vesa Sirén: Suomalaiset kapellimestarit
Einari Marvia – Matti Vaino: Helsingin 
kaupunginorkesteri 1882–1982 
Norman Lebrecht: Why Mahler?  
Lauantain taiteilijailta – Jorma Panula. 
Toim. Outi Paananen. Radio Ylen 
Ykkönen 29.5.1993.

Jorma Panulan johtama Helsingin 
kaupunginorkesterin Mahler-sarja:

(30.5.1968 Das Lied von der Erde. Raili 
Kostia, mezzosopraano, ja Ragnar 
Ulfung, tenori)
7.1.1971 Sinfonia nro 1
16.12.1971 Sinfonia nro 2 (Maria 
Eskola, sopraano ja Raili Kostia, 
mezzosopraano. Suomen Laulu ja 
Chorus Sanctae Ceciliae)
27.3.1972 Sinfonia nro 3 (Aili Purtonen, 
altto. Sibelius-Akatemian kuoron 
naislaulajat ja Tapiolan kuoro)
27.4.1972 Sinfonia nro 4 (Irma Urrila, 
sopraano)
2.11.1972 Sinfonia nro 5
22.2.1973 Sinfonia nro 6
29.3.1973 Sinfonia 7 
17.1.1974 Sinfonia nro 9 (ensi kertaa 
Suomessa)
7.3.1974 Sinfonia nro 10: Adagio
5.9.1974 Sinfonia nro 8 (ensi kertaa 
Suomessa)
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Helsingin juhlaviikot. Ritva Auvinen, 
Eini Liukko-Vaara ja Helena Salonius, 
sopraano. Raili Kostia, mezzosopraano. 
Aili Purtonen, altto. Seppo Ruohonen, 

tenori. Jorma Hynninen, baritoni. Matti 
Tuloisela, bassobaritoni.  Akademiska 
Kören (Tukholma), Akateeminen Laulu 
ja Cantores Minores. 

Ei ole mitenkään tavatonta, että moni-
osaisen teoksen sävellystyö alkaa sen 
viimeisestä osasta. Epätavallisempaa 
sen sijaan on, että tuo päätösosa on ol-
lut valmiina jo ennen kuin teoksen varsi-
nainen sävellysprosessi on alkanut ja ol-
lut edes suunnitteilla.

Kun Gustav Mahler ryhtyi kesällä 1899 
luonnostelemaan neljättä sinfoniaansa, 
oli lähtökohtana 1892 sävelletty laulu 
”Das himmlische Leben” (”Taivaallinen 
elämä”). Se oli syntynyt alun perin itse-
näiseksi kappaleeksi, sitten Mahler oli 
suunnitellut sijoittavansa sen jättimäi-
sen kolmannen sinfoniansa (1893–96) 
päätösosaksi, kunnes hän päätti siirtää 
sen uudelleen orkestroituna neljänteen 
sinfoniaan, jonka hän sai valmiiksi vuon-
na 1900. Tosin hän korjaili tapansa mu-
kaan teosta useaan otteeseen vielä sen 
jälkeenkin.

”Das himmlische Lebenin” teksti sisäl-
tyy kansanrunokokoelmaan Des Knaben 
Wunderhorn (”Pojan ihmetorvi”), jon-
ka tekstejä Mahler oli käyttänyt innoit-
tajanaan jo 1880-luvulta lähtien. Niihin 
perustuvia vokaaliosia tai laulujen tee-
moja sisältyi toiseen ja kolmanteen 
sinfoniaan, ja kun näin tapahtui myös 
neljännessä sinfoniassa, on nämä kol-
me sinfoniaa ollut tapana niputtaa 
yhteen ns. Wunderhorn-sinfonioiksi. 

GUSTAV MAHLER (1860–1911): 
SINFONIA NRO 4 G-DUURI

Vokaalisten osien sisällyttämien sinfo-
nioihin palveli Mahlerilla sekä puhtaasti 
musiikillisia pyrkimyksiä että halua an-
taa sinfonioille ohjelmalliseen sisältöön 
viittaavia merkityksiä.

”Das himmlische Leben” on sopraan-
osolistille kirjoitettu naivistinen kuvitel-
ma taivaan iloista nähtynä lapsen silmin. 
Tämä ajatus on muokannut koko neljät-
tä sinfoniaa, ja kyseessä on Mahlerin va-
loisin ja vapautunein sinfonia. Teoksessa 
on kyllä omat varjoisammat alueensa ja 
muutamat siloista pintaa rikkovat viil-
tonsa, mutta ne eivät monien muiden 
Mahlerin teosten tavoin raasta sielua ve-
reslihalle. Sinfonian ilmaisu edustaakin 
kapeampaa kaistaletta hänen moniulot-
teisesta musiikillisesta maailmastaan 
kuin muut sinfoniat, ja ero kahden ai-
emman Wunderhorn-sinfonian monu-
mentaalisiin ja syvähenkisiin elämänfi-
losofisiin pohdintoihin on suuri.

Koska ”Das himmlische Leben” oli sä-
vellystyön alkaessa jo valmiina ja aja-
teltu alusta lähtien sinfonian päätös-
osaksi, Mahler saattoi hyödyntää sen 
aihelmia aiemmissa osissa ja luoda te-
maattisia yhteyksiä osien välille. Hän 
piti näitä yhteyksiä olennaisen tärkei-
nä "sekä itsessään että suhteessa koko 
teoksen ideaan" niin kuin hän painotti 
kirjeessä säveltäjä-kapellimestari Georg 
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Göhlerille. "Teoksen ideaksi" voi hah-
mottaa henkisen matkan kahden ensi-
osan ristiriitaisemmista tunnoista koh-
ti päätöslaulun maalailemaa naivismia, 
eräänlaista puhtaan lapsuuden ihanne-
maailmaa, jollaista Mahler ei itse omas-
sa elämässään saanut kokea.

Kuin ulkoisena vastineena teoksen ke-
veämmälle luonteelle Mahler on supis-
tanut esittäjistöä kahden edellisen sin-
fonian jättiläiskoneistoista: kuoroa ei ole 
mukana, puupuhaltimet ovat (huiluja 
lukuun ottamatta) vain kolminkertaiset 
ja ainoan kerran sinfonioissaan hän on 
jättänyt pasuunat pois. Silti teoksessa 
on omaa kiehtovaa rikkauttaan ja moni-
tasoisuuttaan, esimerkiksi sen kirkkaasti 
ajatellussa kontrapunktissa ja läpikuul-
tavan viimeistellyssä, terävinä linjoina 
piirtyvässä orkestraatiossa.

Muodoltaan neljäs on selkein ja yk-
sinkertaisin Mahlerin kymmenestä sin-
foniasta ja yhdessä esikoissinfonian 
kanssa niistä lyhin, suunnilleen 50-mi-
nuuttinen. Siinä on neljä osaa, jotka 
noudattavat perinteisiä muotoja: avaus-
osa on sonaattimuotoinen, toisena on 
scherzo kaksine trio-taitteineen, sitten 
kahden teeman muunteluun perustuva 
hidas osa ja päätöksenä rondomainen 
osa. Epätavallista sen sijaan on se, että 
ensin on kaksi nopeampaa ja sitten kak-
si hitaampaa osaa, samoin se että sinfo-
nia päättyy sopraanosoolon laulamaan 
osaan.

Sinfonia alkaa rekikellojen soittoa 
muistuttavalla aihelmalla, joka kuullaan 
ensiosassa useampaan kertaan ja joka 
palaa myös päätösosassa. Se antaa vä-
littömästi tilaa viulujen elegantin idylli-
selle pääteemalle ja sitä seuraavalle sel-
lojen lempeän laulavalle sivuteemalle. 

Mahler vertasi ensiosan teemoja "ku-
kassa olevaan kastepisaraan, joka puh-
keaa äkkiä tuhansiin sävyihin ja väreihin 
auringon paistaessa siihen". Ilmaisun 
klassistinen selkeys sai Mahler-tuntija 
Deryck Cooken puolestaan puhumaan 
teoksen "uusrokokoo-tyylistä". Sävyt 
terävöityvät osan keskivaiheen kehitte-
levässä vaiheessa, mutta kertauksessa 
luottavaisuus saa taas täyden vallan.

Toisena olevalle scherzolle Mahler an-
toi työnimen "Freund Hain spielt auf". 
Kyseessä oleva "Hain-ystävä" on saksa-
laisen kansantaruston soittoniekka, joka 
Hamelnin pillipiiparin tavoin houkutte-
lee kuulijansa mukanaan tuonpuolei-
seen. Säveltäjän lesken Alma Mahlerin 
mukaan osa olisi saanut innoituksensa 
Arnold Böcklinin omastakuvasta, jossa 
Kuolema soittaa viuluaan aivan maala-
rin selän takana. Mahlerilla Hain-ystävä 
saa tulkinnan, jonka vihjaileva aavemai-
suus on lähempänä sadun kuin kauhu-
romanttisten kärjistysten maailmaa, 
ja Ländler-tyylisissä trio-jaksoissa tun-
nelma on suorastaan leppoisa. Tärkeän 
roolin saavan sooloviulun Mahler pyy-
tää virittämään sävelaskeleen normaa-
lia korkeammalle antaakseen sille tavan-
omaista kirpeämmän soinnin.

Hidas osa on syvän seesteistä ja hen-
kistynyttä musiikkia, joka perustuu kah-
delle osan kuluessa kehiteltävälle ja 
muunneltavalle teemalle (ensimmäi-
nen selloilla, toinen oboella). Osa ei kui-
tenkaan ole pelkkää ylimaallista auvoa, 
sillä siinä aukeaa myös näkymiä sielun 
syvempiin kerrostumiin ja hetkeksi mu-
siikki on tempautua lähes tanssilliseen 
rientoon. Ja hiukan ennen päätöstä 
Mahler manaa esiin suuren, lähes suh-
teettoman huipennuksen, jonka keskel-
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tä voi erottaa ennakoivana eleenä aihel-
man päätösosan laulusta.

Mikään suuri finaali ”Das himmlische 
Lebenistä” ei rakennu, mutta kyllä hen-
kisesti palkitseva. Teksti maalaa kuvan 
lapsenomaisesta uskosta tuonpuoleisen 
maailman ihanuuteen, mutta musiikis-
sa on hetkittäin myös terävämpiä, en-
siosan rekikellosoittojen käynnistämiä 

käänteitä, ikään kuin lapsenuskon takaa 
kuultaisi myös aikuisen ihmisen tuskal-
lisemman tietoisuuden taso. Lopussa 
vallitsee kuitenkin täydellinen, paratiisi-
mainen rauha laulajan viedessä teoksen 
"enkelimäisin äänin" päätökseen.

Kimmo Korhonen

Das himmlische Leben
(Des Knaben Wunderhorn 
-kokoelmasta)

Wir genießen die himmlischen Freuden,
Drum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich' Getümmel
Hört man im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh'.
Sind dennoch ganz lustig daneben.
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen.
Sankt Peter im Himmel sieht zu.

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet.
Wir führen ein geduldig's,
Unschuldig's, geduldig's,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod.
Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn' einig's Bedenken und Achten.
Der Wein kost' kein Heller
Im himmlischen Keller;
Die Englein, die backen das Brot.

Taivaallinen elämä
(suomennos: Erkki Pullinen)

Me nautimme taivaallisista iloista,
siksi pyrimme välttämään kaikkea maallista.
Mitään maailmallista hälinää
ei kuulla taivaassa!
Kaikki elävät suloisessa rauhassa.
Silti me osaamme olla iloisiakin;
Me tanssimme ja loikimme,
hyppelemme ja laulamme.
Taivaassa Pyhä Pietari katselee vieressä.

Johannes päästää karitsan ulos,
teurastaja Herodes on jo valmiina.
Me johdatamme kärsivällisen,
viattoman, kärsivällisen,
suloisen karitsan kuolemaan.
Pyhä Luukas teurastaa härkänsä
sen kummemmin asiaa pohtimatta.
Viini ei maksa helleriäkään
taivaallisessa viinikellarissa;
pienet enkelit leipovat leivän.
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Gut' Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten:
Gut' Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen!
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut' Äpfel, gut' Birn' und gut' Trauben;
Die Gärtner, die alles erlauben.
Willst Rehbock, willst Hasen, 
Auf offener Straße
Sie laufen herbei.
Sollt' ein Fasttag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden 
angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein.
Sankt Martha die Köchin muß sein.

Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,
Die uns'rer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen 
Zu tanzen sich trauen.
Sankt Ursula selbst dazu lacht.
Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht.

Kaikenlaisia hyviä yrttejä
kasvaa taivaallisessa puutarhassa,
maukasta parsaa, papuja
ja mitä vain tahdotaan.
Täysinäiset vadit ovat valmiina meitä 
varten!
Hyviä omenoita, päärynöitä ja viinirypäleitä;
puutarhurit sallivat meidän nauttia niitä 
kaikkia.
Jos tahdot maistaa kaurista tai jänistä,
niin keskellä katuahan
niitä juoksee vastaan.
Jos sattuisi olemaan paastopäivä,
niin kaikki kalat uivat mielihyvin luoksesi!
Siinä juoksee jo Pyhä Pietari
verkkoineen ja syötteineen
taivaalliselle kalalammikolle.
Pyhä Martta saa luvan olla kokkina.

Eihän maan päällä ole mitään musiikkia,
jota voisi verrata meidän taivaallisiin 
säveliimme.
Yksitoistatuhatta neitsyttä
uskaltautuu tanssimaan.
Itse Pyhä Ursula myhäilee vieressä.
Cecilia ja hänen sukulaisensa
ovat verrattomia hovimuusikoita!
Enkelten äänet
virkistävät mieliämme niin,
että kaikki heräävät riemuitsemaan.
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AUGUSTIN HADELICH

Augustin Hadelich on noussut viimei-
sen reilun kymmenen vuoden aikana 
maailman terävimpään viulistieliittiin. 
Hän on saanut kiitosta sekä häikäiseväs-
tä tekniikastaan, sielukkaista tulkinnois-
taan että viulunsa kauniista äänestä. 
Läpimurtoa siivitti voitto Indianapolisin 
viulukilpailussa 2006, minkä jälkeen 
hän on esiintynyt monien huippuorkes-
terien solistina eri puolilla Eurooppaa, 
Yhdysvaltoja ja Aasiaa. Arvostettu verk-
kojulkaisu Musical America nimesi hä-
net "vuoden 2018 instrumentalistiksi".

Hadelich on syntynyt Italiassa saksa-
laisten vanhempien lapsena ja on ny-
kyisin Yhdysvaltain kansalainen. Hän 
opiskeli viulunsoittoa Livornon Istituto 
Mascagnissa, useilla mestarikursseilla 
ja vuosina 2004–07 New Yorkin Juilliard 
School of Musicissa New Yorkissa.

Hadelich tunnetaan laajasta ohjelmis-
tostaan. Konsertto-ohjelmiston perin-
teisten kulmakivien (mm. Beethoven, 
Brahms, Sibelius ja Tšaikovski) lisäksi 
hän on soittanut 1900-luvun musiik-
kia sekä uusia teoksia. Näitä ovat mm. 
Dutilleux'n, Ligetin ja Thomas Adèsin 
konsertot sekä kamarimusiikissa mm. 
Brett Deanin, David Langin, György 
Kurtágin, Toru Takemitsun ja Bernd 
Alois Zimmermannin teokset.

Hadelich on levyttänyt laajasti keskeis-
tä ohjelmistoaan. Hannu Linnun kanssa 
tehty Sibeliuksen ja Adèsin konserttojen 
levytys oli Gramophone Awards -ehdok-
kaana, ja vuonna 2016 hän sai Grammy-
palkinnon Henri Dutilleux'n viulukon-
serton L'arbre des songes levytyksestä. 
Hän on lisäksi levyttänyt mm. Haydnin, 
Mendelssohnin, Bartókin, Tšaikovskin 

ja Lalon konserttoja sekä resitaaliohjel-
mistostaan mm. Bartókin, Paganinin, 
Ysaÿen, Zimmermannin, Debussyn, 
Poulencin, Stravinskyn, de Fallan, 
Piazzollan, Sarasaten, Schumannin, 
Kurtágin, Franckin, Previnin ja Tele-
mannin teoksia.

Hadelichin soitin on hänellä lainas-
sa oleva vuoden 1723 Stradivarius "Ex-
Kiesewetter".

PELAGEJA KURENNAJA

Lyyrinen sopraano Pelageja Kurennaja 
on uusi nouseva tähti Venäjän ooppera-
taivaalla. Hän debytoi Pietarin Mariinski-
teatterissa toukokuussa 2015 ja on sen 
jälkeen esiintynyt siellä säännöllisesti 
solistina. Hän vierailee nyt ensimmäisen 
kerran Radion sinfoniaorkesterin solisti-
na.

Kurennaja on opiskellut laulua 
Moskovan Ippolitov-Ivanov -musiikki-
korkeakoulussa sekä professori Tamara 
Novitšenkon johdolla Pietarin Rimski-
Korsakov -konservatoriossa, josta hän 
valmistui 2016. Hän esitti konservato-
rion produktioissa useita oopperaroo-
leja kuten Didon ja Aeneaan Belindan, 
Figaron häiden Barbarinan ja Susannan, 
Jolantan Brigittan, Tsaarin morsiamen 
Marfan sekä Sevillan parturin Rosinan.

Vuodesta 2009 lähtien Kurennaja 
on voittanut lukuisia palkintoja kan-
sainvälisissä laulukilpailuissa Venä-
jällä ja Italiassa. Hän on laulanut 
Mariss Jansonsin johdolla Prilepan 
osan 2014 Münchenissä Patarouvan 
konserttiesityksissä ja levytykses-
sä sekä Luxemburgissa ja 2016 myös 
Alankomaiden oopperan produktiossa. 
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Patarouvan Prilepa ja Maša, Sodan ja 
rauhan Dunjaša, Adriana Lecouvreurin 
Mademoiselle Jouvenot sekä Raskatovin 
Eclipse-oopperan Katja.

Kurennaja on esiintynyt myös kon-
serttilaulajana. Hänen orkesterilau-
luohjelmistoonsa kuuluu Štšedrinin 
Tanja-Katja, jota hän on esittänyt mm. 
Moskovassa, Münchenissä ja Mikkelin 
Musiikkijuhlilla. Huhtikuussa 2018 
hän teki Yhdysvaltain-debyyttinsä 
St. Louisissa Rahmaninovin Kellot-
kuorosinfonian sopraanosolistina Han-
nu Linnun johdolla.

RADION SINFONIAORKESTERI

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 

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-

Suomen-debyyttinsä Kurennaja teki ke-
sällä 2017 Mikkelin Musiikkijuhlilla.

Mariinskissa Kurennajan debyttirooli 
oli Patarouvan Maša, jota seurasi vielä 
saman vuoden 2015 aikana Zamaraškan 
päärooli Rodion Štšedrinin Jouluinen ta-
rina -oopperan kantaesityksessä. Hän on 
sen jälkeen laulanut myös Kirpun roo-
lin Štšedrinin oopperassa Vasenkätinen 
sekä Pajaritar Morozova -oopperassa 
ruhtinatar Urusovan osan. Muita hä-
nen roolejaan Mariinskissa ovat olleet 
mm. Ruuvikierteen Flora, Carmenin 
Frasquita, Figaron häiden Barbarina, 
Kihlaus luostarissa -oopperan Lauretta, 
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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.


