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Joseph Haydn (1732–1809): Sinfonia 
nro 104 D-duuri, ”Lontoolainen”

Joseph Haydnin pitkäaikainen työnantaja 
ruhtinas Nikolaus Esterházy kuoli vuon-
na 1790. Hänen seuraajansa perivät ho-
vikapellimestarinsa palvelukset, mutta 
hajottivat orkesterin ja antoivat säveltä-
jäkapellimestarilleen mahdollisuuden it-
senäiseen työntekoon.

Sen vuoksi kansainvälistä mainet-
ta saavuttanut Haydn vastasi myön-
tävästi englantilaisen viulisti ja kus-
tantaja Johann Salomonin kutsuun 
saapua Lontooseen johtamaan teok-
siaan. Kahden Englannin-matkan aika-
na, vuosina 1791–92 ja 1795, syntyivät 
Salomonin tilauksesta Haydnin kaksi-
toista viimeistä sinfoniaa, ns. ”lontoolai-
set” sinfoniat.

Salomonilla oli käytössään wieni-
läisklassista laajempi orkesteri, n. 40 jou-
sisoittajaa ja puhaltajia kaksin kappalein. 
Tämän vuoksi Haydnin myöhäiset sinfo-
niat ovat monumentaalisempia ja raken-
teeltaan suurisuuntaisempia kuin aikai-
semmat. Varhaisempien sinfonioiden 
yllätykset ovat usein vaihtuneet vanhan 
säveltäjän salaviisaudeksi, jonka oivalta-
minen on jätetty lähinnä valppaiden ja 
tarkkakorvaisten kuulijoiden saavutetta-
vaksi.

Haydnin viimeinen sinfonia nro 104 
D-duuri, ”Lontoolainen” tai ”Salomon”, 
syntyi toisen Lontoon-matkan aika-
na vuonna 1795 ja kantaa lisänimes-
sään kaikkien myöhäissinfonioiden tun-
nusta. The Morning Chronicle totesi, 
että ”kaikkien osiensa täyteläisyydes-
sä, rikkaudessa ja majesteetillisuudes-
sa se ylittää monien mielestä Haydnin 
kaikki muut sävellykset”. Säveltäjä itse-

kin oli tyytyväinen: ”Ansaitsin tuolla il-
lalla 4000 guldenia, mikä on mahdollista 
vain Englannissa.”

Ulkoisesti sinfonia nro 104 ei yllätä 
rajuilla erikoisuuksilla, vaan oivallukset 
on upotettu suvereenisti klassiseen ke-
hykseen. Vastakohtaisuudet ovat silti il-
meisiä. Ensimmäinen osa alkaa hitaal-
la ja traagisella johdannolla (Adagio), 
joka valmistelee ensiksi elegantin sivu-
teeman ja vasta seuraavaksi käynnistyy 
energinen ja jykevä pääteema (molem-
mat Allegro). Synkät äänenpainot palaa-
vat jälleen molli-kehittelyssä ja kooda on 
Beethovenin tapaan laajennettu voiton-
varmaksi loppukuvaelmaksi. 

Myös hitaan osan (Andante) muunnel-
mista löytyy yllättäviä käänteitä. Haydn 
manaa klassisesta idyllistä esiin tumman 
pohjavireen ja palauttaa tasapainon rau-
haisassa loppukertauksessa. Reipas ja 
maalaishenkinen menuetti (Allegro) laa-
jenee ländler-välitaitteen mollisävyjen ja 
ovelan kontrapunktin ansiosta perintei-
sestä tanssiosasta mielikuvitukselliseksi 
karakteriosaksi. 

Päätösosa (Spiritoso, ”Henkevästi”) 
on rondo- ja sonaattimuodon yhdistel-
mä. Yleisestä optimismistaan ja kansa-
nomaisista aineksistaan huolimatta vii-
meinen osa polveilee jälleen kaukaisilla ja 
kartoittamattomilla alueilla. Ennen muu-
ta kyseessä on dynaaminen suuren or-
kesterin näytös, jossa sinfoninen musiik-
ki avaa ovea uuteen aikakauteen.

Haydn käyttää finaalissa kroatialais-
ta kansansävelmää – lontoolaiskuuli-
jat tunnistivat siinä paikallisten katu-
kauppiaiden huutoja – mikä oli yksi tapa 
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muistuttaa, että säveltäjän juuret oli-
vat kaukana Wienin hienostopiireistä. 
Klassismin yleispätevyyteen ja univer-
saalisuuteen Haydn liitti usein tällaisen 

Johannes Brahms (1833–1897):  
Sinfonia nro 2 D-duuri op. 73

“Beethovenin jälkeen sinfoniasta ei ole ollut 
meille vaatimattomampien mielikuvien il-
maisijaksi, miellyttävien asiantilojen turva-
paikaksi, jota vain ohimenevästi kosketta-
vat intohimojen ristiriidat. Tänään hän, joka 
ei tunne itseään Faustiksi tai Hamletiksi ja 
jonka musikaalisuutta ei hallitse “ inhimilli-
nen tuska”, tekee viisaimmin, kun pysyy eros-
sa sinfoniasta.”

Musiikillisen mielipidejohtaja Eduard 
Hanslickin sanat löysivät kaikupohjan 
Johannes Brahmsissa, joka tuskaili pari-
kymmentä vuotta ensimmäisen sinfonian-
sa säveltämisen parissa. Esikoissinfoniaa 
seuranneen kesälomansa Brahms vietti 
Pörtschachissa Wörtherseen rannalla ja 
kirjoitti ystävilleen Wieniin: “Täällä sävel- 
aiheet virtaavat mieleen niin valtoimenaan, 
että täytyy varoa tallomasta niiden päälle.”

Muutamassa kuukaudessa 1877 val-
mistunut toinen sinfonia D-duuri op. 
73 kertoo Brahmsin vapautuneen sin-
fonia-ahdistuksestaan, mistä vakuut-
taa myös hyväntuulinen kirje kustantaja 
Simrockille: “Uusi sinfonia on niin surullinen, 
ettet tule kestämään sitä. En ole ikinä sävel-
tänyt mitään näin murheellista ja tuskaista – 
partituuri tulee julkaista mustin reunuksin.” 

Kesäistä auringonvaloa säteilevää  
D-duuri-sinfoniaa on luonnehdittu  
Brahmsin pastoraalisinfoniaksi ja sen avoi-
muutta ja elämänuskoa on korostettu 

muihin sinfonioihin nähden: toisin kuin 
kumppaninsa, teos sekä alkaa että päät-
tyy duurissa. Luonnonläheisyyttä hei-
jastaa avoin puhallinsatsi ja taidokkaas-
ti silmikoituva temaattinen ekosysteemi. 
Mutta lähempi tarkastelu osoittaa, että 
brahmsilainen alakuloisuus ja pidätellyt 
intohimot kytevät näidenkin nuottien 
alla.

Hanslickin julistamia suuruusvelvoit-
teita seurasi paremminkin hänen vihaa-
mansa Wagnerin nuorsaksalainen leiri. 
Brahms suhtautui sinfoniatyöhönsä va-
kavasti, mutta D-duuri-sinfonia on on-
nessaan ja ilossaan, suruissaan ja pelois-
saan hyvin inhimillinen teos. Hymyilevän 
ulkokuoren alta paljastuu raudanluja ark-
kitehtuuri ja ehkä juuri se tekee musiikin 
hymystä niin levollisen. Aurinkoisen ulko-
kuoren alla on myös tummia juonteita ja 
riippuu paljon tulkinnasta, kuinka keskei-
seen osaan ne nousevat.

Ensimmäisen osan (Allegro modera-
to) johdanto toimii salaperäisen kehitys-
työn kasvualustana. Käyrätorvet ja puu-
puhaltimet aloittavat laulavan teeman ja  
vaivihkaa osaa hallitseva sävelkuvio 
työntyy esiin sellojen ja bassojen säes-
tysaiheessa. Seuraava, mystiseen vivah-
tava jakso taittuu teoksen seremonia- 
mestareiden, patarumpujen ja pasuuno-
jen juhlalliseen esittäytymiseen. Vasta tä-

henkilökohtaisen vihjeen, joka muistut-
taa säveltäjän persoonasta ja hänen val-
lastaan musiikilliseen materiaaliin.
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män jälkeen Brahms paisuttaa teemansa 
täyteen mittaan ja kiihkeä aaltoliike käyn-
nistyy.  

Säveltäjä Erkki Salmenhaara kirjoitti 
toisen sinfonian yhteydessä “laskevasta 
tonaalisesta linjasta”, jonka vaikutus tun-
tuu ulottuvan kaikkiin yksityiskohtiin, sä-
velkaarien painuessa alaspäin kuin puun 
raskaat lehvät. Sinfonian emotionaalises-
ta rikkaudesta kertoo myös ensimmäisen 
osan päättävä kooda: kertausjakson mai-
ninkien laantuessa käyrätorvi aloittaa kai-
hoisan melodian jousien kerratessa tun-
teikkaasti sävelmäänsä. Yllättäen teema 
kääntyy vielä puupuhaltimien ja käyrä-
torven leikkisäksi vuoropuheluksi, kun-
nes sekin raukeaa sovinnolliseen loppu-
lauseeseen. 

Hidas osa (Adagio non troppo) tuo 
esiin teoksen voimakkaimmat kontrastit. 
Tummat sävyt luonnehtivat alussa esi-
tettyä melodiaa ja korostuvat Brahmsin 
kaivaessa kontrapunktista vastavoi-
maa orkesterin matalasta rekisteristä. 
Patoutuneet tunteet purkautuvat intohi-
moisessa välijaksossa, jossa pasuunat ja 
patarummut signeeraavat jälleen huipen-
tumat. Alkujakson kertaus on muunnel-
tu ja voipunut, eikä tunnu täysin toipu-
van koetuksista.

Toinen sinfonia oli Brahmsin elinaika-
na hänen suosituin sinfoniansa ja sere-
nadimaisen keveä kolmas osa (Allegretto 
grazioso) oli sen suurin vetonaula – myös 
Eduard Hanslickin suosikki. Orkesterista 
ovat käytössä vain jouset, puupuhaltimet 
ja kolme käyrätorvea. Sellopizzicatojen 
säestämä puhallinmelodia on täynnä 
viatonta onnea, mutta ovelasti rytmi-
tetty välijakso (Presto ma non assai) on 

täynnä Brahmsin hyväntahtoisia ansoja. 
Päätösvinjetteihin tunkeutuu hienoista 
haikeutta.

Finaali (Allegro con spirito) käynnis-
tyy kuin varkain (sotto voce), räjähtä-
en vauhtiin muutaman tahdin jälkeen. 
Voimakkaina takovat rytmit vievät aja-
tukset sekä Haydniin että Beethoveniin, 
vaikka jousien hehkuva sivuteema muis-
tuttaakin romanttisesta latauksesta. 
Haydn käytti usein finaaleissaan con spiri-
to- tai spiritoso-ohjetta, joka yleensä tar-
koittaa ”henkevästi”, mutta tässä henki 
on tulisempi ja riemukkaampi. 

Erityisen komeasti Brahms rakentaa 
sinfonian päätöksen: pääteeman kertauk-
sen jälkeen pasuunat ja tuuba ilmestyvät 
jälleen juhlistamaan kuvaa ja musiikki yl-
lytetään täyteen vauhtiin. Kohtaus hui-
pentuu viuhuviin jousiasteikkoihin, jotka 
kaksi puolen tahdin taukoa katkaisevat. 
Lopun kruunaavat trumpetit ja käyrätor-
vet raikuvilla fanfaareilla, jotka pasuunat 
sinetöivät pitkällä äänellään.

Antti Häyrynen
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Herbert Blomstedt (s. 1927) kuuluu ai-
kamme kapellimestarikaartin vanhem-
mista valtiomiehistä arvostetuimpiin. 
Hänen esityksissään yhdistyvät poikke-
uksellisella tavalla hänen humaani, syvä-
henkinen persoonallisuutensa ja musiikin 
eri ulottuvuuksista ammennettu energia.

Blomstedt on tehnyt huikean uran 
monien huippuorkesterien ylikapelli-
mestarina tai musiikillisena johtajana ja 
kiertää nykyisin aktiivisesti eri puolilla 
maailmaa parhaimpien orkesterien vie-
railujohtajana; esimerkiksi viime kau-
della hän johti mm. Wienin, New Yorkin 
ja Berliinin filharmonikkoja sekä Tokion 
NHK-sinfoniaorkesteria, Staatskapelle 
Dresdeniä sekä San Franciscon sinfonia-
orkesteria. Hän on ollut säännöllinen ja 
rakastettu vieras myös Radion sinfonia-
orkesterin johtajana.

Blomstedt syntyi Yhdysvalloissa ruot-
salaisten vanhempien lapsena ja muutti 
heidän mukanaan Ruotsiin 1929. Hän asui 
lapsuusvuosinaan vanhempiensa kanssa 
useita vuosia myös Suomessa. Ruotsissa 
käytyjen opintojen jälkeen hän opiske-
li mm. Paul Sacherin, Igor Markevitchin, 
Jean Morelin (Juilliard School) ja Leonard 
Bernsteinin (Tanglewood) johdolla.

Blomstedt teki kapellimestaridebyyt-
tinsä 1954 Tukholman filharmonikkojen 
kanssa ja toimi ylikapellimestarina tai mu-
siikillisena johtajana mm. Oslon filharmo-
nikoissa (1962–68) sekä Tanskan(1967–77) 
ja Ruotsin(1977–82) radion sinfoniaorkes-
tereissa. 

Blomstedt hän oli Staatskapelle 
Dresdenin ylikapellimestari 1975–85, 

San Franciscon sinfoniaorkesterin mu-
siikillinen johtaja 1985–95 sekä Pohjois-
Saksan radion sinfoniaorkesterin (1996–
98) ja Leipzigin Gewandhaus-orkesterin 
ylikapellimestari 1998–2005. Hän on ny-
kyisin San Franciscon sinfoniaorkesterin 
”Conductor Laureate” sekä useimpien va-
kinaisesti johtamiensa orkesterien kun-
niakapellimestari.

Blomstedt tunnetaan Saksan ja 
Itävallan vankan orkesteritradition: 
Beethovenin, Schubertin, Mendelssohnin, 
Brahmsin, Brucknerin, Richard Straussin 
ja Hindemithin syvällisenä tulkitsijana. 
Toisen vahvan painopisteen muodos-
taa pohjoismainen musiikki, erityisesti 
Sibeliuksen ja Nielsenin sinfoniat. Hän on 
kuitenkin johtanut – varsinkin kaudellaan 
San Franciscossa – myös uutta musiikkia, 
jota hän aikanaan opiskeli Darmstadtissa. 

Blomstedtin laajaan diskografiaan sisäl-
tyy useitä keskeisten sinfoniasarjojen ko-
konaislevytyksiä. Staatskapelle Dresdenin 
kanssa hän on levyttänyt mm. kaik-
ki Beethovenin (1976–82) ja Schubertin 
(1982–84) sinfoniat. Hän teki uuden 
Beethovenin sinfonioiden kokonaislevy-
tyksen Leipzigin Gewandhaus-orkesterin 
kanssa 2014–17 ja levytti orkesterin kans-
sa myös Brucknerin kaikki sinfoniat 2012. 
Nielsenin sinfoniat hän on levyttänyt kah-
desti, vuonna 1975 Tanskan radion sinfo-
niaorkesterin ja 1989–91 San Franciscon 
sinfoniaorkesterin kanssa; näistä jälkim-
mäisen kanssa hän teki myös Sibeliuksen 
sinfonioiden kokonaislevytyksen 1991–
96. Levytyksistään hän on saanut useita 
alan arvostetuimpia palkintoja.

 

HERBERT BLOMSTEDT
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Radion sinfoniaorkesteri

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiikki-
kulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari on 
Hannu Lintu. 

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. Hannun Linnun kauden 
päätyttyä keväällä 2021 ylikapellimestari-
na aloittaa Nicholas Collon.

Suurten klassis-romanttisten mestari-
teosten ohella RSO:n ohjelmisto sisältää 
runsaasti nykymusiikkia ja orkesteri kan-
taesittää vuosittain useita Yleisradion ti-
lausteoksia. RSO:n tehtäviin kuuluu myös 
koko suomalaisen orkesterimusiikin tal-
tioiminen kantanauhoille Yleisradion ar-
kistoon. Kaudella 2019–2020 orkeste-
ri kantaesittää neljä Yleisradion tilaamaa 
teosta. Lisäksi ohjelmassa on Yleisradion 
ja Helsingin juhlaviikkojen suurtuo-
tanto, Schumannin Kohtauksia Goethen 
Faustista. Erityisaseman saavat myös 
Dmitri Šostakovitšin keskikauden sinfo-
niat ja konsertot. Toista kertaa järjestet-

tävällä RSO-festivaalilla kuullaan Magnus 
Lindbergin uutuuksia ja suurteoksia. 
Kapellimestarivieraiksi saapuvat mm. 
Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo ja 
solisteina debytoi joukko kotimaisia nuo-
ria.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Bartókin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kaipaisen 
ja Kokkosen teoksia. Orkesteri on saa-
nut levytyksistään Gramophonen kah-
desti - Lindbergin klarinettikonserton 
levytyksestä 2006 sekä Bartókin viulu-
konserttojen levytyksestä 2018. Muita 
tunnustuksia ovat mm. BBC Music 
Magazine Award, Académie Charles Cros 
ja MIDEM Classical Award. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy pal-
kittiin International Classical Music -pal-
kinnolla (ICMA) 2018. Kotimaisen EMMA-
palkinnon RSO on saanut 2016 ja 2019.

RSO konsertoi säännöllisesti ympäri 
maailmaa. Kaudella 2019–2020 orkeste-
ri tekee Hannu Linnun johdolla kiertueet 
Keski-Eurooppaan ja Japaniin.

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


