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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

22.3.
PERJANTAISARJA 11
Musiikkitalo klo 19.00

Ryan Wigglesworth, kapellimestari
Sophie Bevan, sopraano

Ryan Wigglesworth: Till Dawning 21 min
The Agonie
Redemption
The Dawning
Easter II

VÄLIAIKA 20 min

Gustav Mahler: Sinfonia nro 5 cis-molli 68 min
I Trauermarsch (In gemessenem Schritt – Streng –
 Wie ein Kondukt)
II Stürmischer bewegt, mit größter Vehemenz
III Scherzo (Kräftig, nicht zu schnell)
IV Adagietto (Sehr langsam) –
V Rondo-Finale (Allegro – Allegro giocoso. Frisch)

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.15. Suora lähetys Yle radio 
1:ssä ja Yle Areenassa.

ENNEN KONSERTTIA klo 18.00 Alalämpiö:
Meet the composer: Säveltäjän Ryan Wigglesworth toimittaja Eva 
Tigerstedtin haastateltavana. Tilaisuus on englanninkielinen.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”VIIDENNESSÄ SINFONIASSA ON UUDEN MUSIIKIN 
SIEMEN”

Gustav Mahlerin viides sinfonia alkaa 
poikkeuksellisella tavalla, trumpettifan-
faarilla. Mitä alku symbolisoi?

Neljännen sinfonian jälkeen Mahler 
koki, että nyt on tultava jotakin uut-
ta. Hän oli ammentanut Wunderhorn-
laulujen maailmasta etenkin toiseen, 
kolmanteen ja neljänteen sinfoniaansa, 
mutta nyt sen aika oli ohi. Aloittaessaan 
uuden vaiheen sinfonisessa tuotan-
nossaan hän halusi kuitenkin perus-
taa sen johonkin jo olemassa olevaan. 
Viidennen sinfonian aloittava trumpet-
tifanfaari ei nimittäin ole täysin uusi, 
vaan se esiintyy jo neljännen sinfonian 
ensimmäisen osan huipentumassa, vie-
läpä samalla sävelellä. Fanfaari ilmoit-
taa, että siirrytään uuteen aikaan, mut-
ta samalla se ilmaisee, että kyseessä on 
sama henkilö. 

Viidennessä sinfoniassa alkaa aivan 
erilainen aikakausi: modernimpi, tiu-
kempi, aggressiivisempi, mutta myös 
kontrapunktisempi. Kausi tulee käsittä-
mään sinfoniat viisi, kuusi ja seitsemän. 
Mahler tuli avanneeksi ensimmäistä 
kertaa sydämensä modernismille. Ernst 
Křenek oli sitä mieltä, että viidennessä 
sinfoniassa on 1900-luvun uuden mu-
siikin siemen: se on niitä avainteoksia, 
jotka avaavat tietä modernismille.

Mitä Mahler ammensi tähän teokseen 
Bachista?

Kun Mahler hylkäsi Wunderhorn-laulut 
sinfonisena lähtökohtana, hän samal-
la hylkäsi myös siihenastisen melodiik-
kansa perustan. Modernisoidessaan sä-
velkieltään hän joutui luomaan uuden 
tematiikan ja itse asiassa kokonaan uu-
den tavan säveltää. Itse hän koki sävel-
tävänsä kuin aloittelija: hänen oli ope-
teltava uudelleen säveltämään. Sen 
hän teki menemällä juurilleen, Bachiin. 
Mahler hankki itselleen kaikki Bachin 
teokset ja tutki niitä päivittäin; ne oli-
vat inspiraation lähteinä hänen ympä-
rillään. 

Bachin tekniikasta ammennettu 
kontrapunkti näkyy fantastisella taval-
la teoksen finaalissa, mutta se näkyy 
myös sinfonian symmetrisessä, viisi-
osaisessa muodossa. Keskimmäinen 
osa, scherzo, on osista pisin, ja sen ym-
pärillä on kahden osan muodostamat 
Abteilungit eli osastot, jotka vuorostaan 
ovat pidempiä kuin scherzo yksinään. 
Mittasuhteet on rakennettu niin, että 
kaikki pyörii tämän keskuksen ympä-
rillä. Tämä on bachmainen keinovara, 
mutta samalla kuitenkin hyvin moderni 
rakennelma, jota ei aikaisemmin ollut 
sinfonian piirissä esiintynyt.
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Viidennen sinfonian Adagietto on var-
maankin tunnetuin Mahlerin sinfonian 
yksittäinen osa. Miksi siitä on tullut sin-
foniakirjallisuuden ikoni?

Adagietto on oikeastaan rakkauskirje 
Mahlerin Alma-vaimolle. Sitä esitettiin 
erillisenä numerona jo Mahlerin elin-
aikana, ja sittemmin sen esitystradi-
tio on vienyt sitä surumusiikin suun-
taan, vaikka se ei sitä alun perin ollut. 
Leonard Bernstein johti Adagieton John 
F. Kennedyn hautajaisissa äärimmäi-

sen hitaasti ja traagisesti. Luchino 
Viscontin Kuolema Venetsiassa -eloku-
vassa se puolestaan asetettiin sym-
boloimaan rappiota, taiteellisen luomis-
voiman ehtymistä ja kuolemaa. 

Mahlerin musiikin romanttinen 
schmaltz eli ”rasvaisuus” on vedonnut 
jälkipolviin ja vaikuttanut tapaan, jolla 
elokuvamusiikkia edelleenkin sävelle-
tään. Kun siis menemme leffaan, kuu-
lemme siellä Mahlerin maailmaa ni-
menoman Adagietton kautta. 

    
haastattelu Lotta Emanuelsson

GUSTAV MAHLER OOPPERAKAPELLIMESTARINA

Huhtikuussa 1897, kaksi päivää Johannes Brahmsin hautajaisten jälkeen, Wienin 
hoviooppera julkisti tiedon Gustav Mahlerin valinnasta talon kapellimestariksi. 
Saman vuoden heinäkuussa Mahler nimitettiin Hovioopperan varajohtajaksi ja lo-
kakuussa talon johtajaksi.

Paluu opiskelukaupunki Wieniin oli ollut kaikki vuodet hänen päämääränsä. 
Ottaessaan vastuulleen Hovioopperan Mahler oli 37-vuotias.

Mahlerin tie Haus am Ringille oli ollut pitkä. Sulkiessaan Wienin konservatorion 
oven Mahler oli 20-vuotias säveltäjä, joka ajan tavan mukaan oli saanut perusteel-
lisen yleismuusikon koulutuksen. Oppiaineisiin kuuluivat pianonsoitto, partituu-
rinsoitto, improvisointi, sävellys, harmoniaoppi, kontrapunkti ja musiikin historia. 
Orkesterikokemus oli rajoittunut Joseph Hellmesberger vanhemman johtamiin or-
kesteriharjoituksiin, joissa Mahler toimi lyömäsoittajana. 

Musiikkikoulutuksessa erikoistuminen teki tuolloin vasta tuloaan, eikä varsi-
naista kapellimestariluokkaa ollut olemassa. Kaikkien itävaltalaisten ja saksalais-
ten teattereiden kapellimestarit olivat musiikin yleismiehiä. Sopimuksiin kirjattiin 
aina ehto, jonka mukaan orkesterinjohtajan oli tarvittaessa sävellettävä väliaika-
musiikkia näytelmiin, kohtauksia baletteihin tai katkelmia oopperoihin. 



4

Työskennellessään ensimmäisen suurimuotoisen teoksensa, kantaatin Das kla-
gende Lied parissa Mahlerin oli löydettävä jokin varmempi tulonlähde kuin satun-
nainen pianotuntien antaminen. Toukokuussa 1880 hän allekirjoitti sopimuksen, 
joka sitoi hänet kesäkuukausiksi Linzin lähelle, Bad Hallin pienen kylpyläorkesterin 
kapellimestariksi. Palattuaan voimat vieneen rupeaman jälkeen Wieniin hän toi-
voi voittavansa kantaatillaan Beethoven-palkinnon. Toisin kävi; ei tullut kaivattua 
mainetta, eikä rahaa sävellystyöhön. Mahlerin oli edettävä Wienin valloituksessaan 
askel askeleelta.

Laibachin pieni ihme

Ensimmäinen etappi sijaitsi Laibachissa, nykyisessä Slovenian pääkaupungis-
sa Ljubljanassa. Laibachin teatteri, jonka orkesterissa oli 18 soittajaa ja kuoros-
sa 14 laulajaa, kaipasi kapellimestaria kaudeksi 1881–82.  Vaikka resurssit olivat 
vaatimattomat, nuori kapellimestari paneutui työhönsä tosissaan. Kauden aika-
na hän johti lähes joka toinen ilta: oopperaa, operettia tai näytelmämusiikkia. 
Ohjelmistossa olivat mm. Verdin Ernani ja Trubaduuri sekä Mozartin Taikahuilu. 
Kauteen mahtui peräti 14 eri operettia, joista yksi oli Franz von Suppén Boccaccio.  
Joskus myöhemmin Mahler tapasi kutsua provinssiteattereissa vietettyä aikaansa 
”operettihelvetiksi”. Mahlerin toiminta herätti ihastusta niin yleisössä kuin lehdis-
tössä. Lyhyessä ajassa intomielinen ja peräänantamaton Mahler sai Laibachissa 
aikaan pienen ihmeen. 

Outo ilmestys Määrin Olomucissa 

Mahlerin oppivuosien seuraava osoite oli Tšekin Määrissä, Olomucissa, jossa kai-
vattiin kipeästi kapellimestaria edellisen häivyttyä kesken kauden. Teatteri oli joka 
suhteessa surkeassa jamassa. Baritoni Jacques Manheit on kuvannut ensikohtaa-
mistaan 22-vuotiaan Mahlerin kanssa näin: ”Johtaja Raul ilmoitti meille, että hän 
on löytänyt taloon nuoren kapellimestarin, joka on kuuleman mukaan kovin outo, 
mutta samaan aikaan jonkinlainen nero. Hänen nimensä on Gustav Mahler. Tuo 
mies oli toden totta outo ilmestys: harjamainen tukka, musta parta (!) ja terävä 
nenä, jota korostivat sarvisankaiset nenälasit (pince-nez). Kuorolaiset valittivat, 
että Mahler oli laulattanut heidät käheiksi jo ensitapaamisella. Solistiharjoituksen 
aluksi Mahler ei esitellyt itseään. Häntä kohtaan osoitettiin avointa antipatiaa, 
mutta Mahler ei ollut moksiskaan välihuudoista, vaan vaati, että hänen ohjeitaan 
noudatetaan piiruntarkasti. Kumma kyllä kukaan ei tohtinut vastustaa tätä nuor-
ta miestä.” 

Laulajan luoma kuva Mahlerista lienee varsin totuudenmukainen. Mahlerin 
vankka osaaminen, vahva usko näkemykseensä ja sen jääräpäinen läpivienti 
saivat esittäjistön ilmeisistä epämukavuuksista huolimatta uskomaan häneen. 
Työympyröissä Mahler ei ollut milloinkaan niin sanotun mukavan miehen mai-
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neessa. Ystävien ja läheisten muistelot antavat hänestä monin verroin sympaat-
tisemman kuvan.

Laibachin menestyksen jälkeen Olomucin olosuhteet masensivat Mahleria. 
Hän kirjoitti ystävälleen: ”Sillä hetkellä kun astuin teatterin kynnyksen yli, tunsin 
taivaan rangaistuksen odottavan minua.” Olomucin ajalta on peräisin varhaisin 
Mahlerin julki lausuma näkemys kapellimestarintyönsä filosofiasta: ”Vain tunne, 
että minä kärsin suurten mestareideni tähden, ja että voin sittenkin sytyttää ki-
pinän näiden ihmisparkojen sielussa, pitää minun liekkini palamassa”. Virkkeen 
päättävä lause sen sijaan kertoo Mahlerin jo tuolloin omaksuneen tietynlaisen 
marttyyrimaisen asenteen.

Olomucissa Mahler vältti tietoisesti johtamasta Mozartin Don Giovannia tai 
Wagneria, jonka kuolinuutinen 13.2.1883 järkytti Mahleria suuresti. Runsaan 
kahden kuukauden mittaisen pestinsä kuluessa Mahler esitti Auberin, Méhulin, 
Verdin, Meyerbeerin ja Bizet’n oopperoita. Bizet’n Carmen kuului Mahlerin suosik-
kiteoksiin ja säilytti tämän asemansa loppuun saakka. Karistaessaan maaliskuussa 
kaupungin tomut jaloistaan Mahler oli suunnattoman helpottunut. 

Kasselin kahleissa

Olomucista matka jatkui Kasseliin, jossa Mahlerin vastuisiin kuului orkesterin 
ohella myös kuoro. Kolmivuotista kiinnitystä edelsi muutama työnäyte, kuten 
Heinrich Marscherin Hans Heiling -oopperan kenraaliharjoituksen johtaminen. 
Kesällä Mahler teki pyhiinvaelluksen Bayreuthiin ja näki Parsifalin: ”Lähtiessäni 
Festspielhausista olin sanaton ja tajusin läpikäyneeni traagisuudessaan ylittämät-
tömän kokemuksen, jota kantaisin mukanani koko elämäni.” 

Syyskesällä Mahler aloitti työt Kasselissa ja virallinen kapellimestarinimitys as-
tui voimaan lokakuussa 1883. Laibachissa ja Olomucissa Mahler oli ollut oma 
herransa, mutta Kasselin hoviteatterissa tulokkaan oli alistettava kaikki toiveen-
sa hovikapellimestari Wilhelm Treiberin ja muiden edeskäypien hyväksyttäviksi. 
Treiberin mukaan Mahler oli jääräpäisin nuori mies jonka hän oli koskaan tunte-
nut. Asemansa turvin Treiber piti huolen siitä, ettei kunnianhimoinen jästipää saa-
nut johtaakseen keskeisiä klassikoita. Niinpä Mahlerin repertoaarin muodostivat 
Lortzing, von Flotow, Donizetti, Rossini, Delibes ja Adam. Kun Mahler kerran, lupaa 
kysymättä, lisäsi jousiston vahvuuteen viulistin, joutui hän saamansa höykytyksen 
lisäksi maksamaan soittajan palkan omasta taskustaan. Muistutuksia johdon pitä-
mään mustaan kirjaan aiheutti myös Mahlerin tapa lyödä tahtia jalallaan.

Ainutlaatuiset jäähyväiset 

Maaliskuussa 1885 Mahler allekirjoitti kapellimestarisopimuksen Leipzigin teat-
terin kanssa. Töiden oli määrä alkaa seuraavan vuoden syksyllä, mutta Mahler ei 
jaksanut odottaa siihen saakka. Hän halusi irti Kasselin kahleista mahdollisimman 
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pian. Teatterinjohto oli asiasta tietoinen ja sopimus purettiin kahden kauden jäl-
keen, keväällä 1885. 

Eräänlaisena jäähyväisnäytäntönään Mahler järjesti Kasselissa kesällä pide-
tyillä musiikkijuhlilla Mendelssohnin Paulus-oratorion esityksen. Juhlat osoittivat 
hänen käyttöönsä kolme kuoroa, joissa oli yhteensä 400 laulajaa. Kun hovika-
pellimestari Treiber kuuli Paulus-hankkeesta, hän kieltäytyi antamasta teatterior-
kesteria Mahlerin käsiin.  Mahler ei lannistunut, vaan kokosi suuren soittajiston 
Weimarista, Meiningenista ja Braunschweigista. Puuttuvat puhaltajat saatiin ym-
päristön sotilassoittokunnista. 

Teatterissa revittiin hiuksia ja lehdissä levitettiin antisemitististä propagandaa, 
mutta kasselilaiset musiikinrakastajat olivat upeasta esityksestä riemuissaan. 
Vaikka Kasselin aika oli taiteellisesti epätyydyttävää ja Mahlerin rakkauselämä on-
netonta, valmistui siellä hänen ensimmäinen mestariteoksensa, Vaeltavan kisällin 
lauluja. 

Don Giovannin loistoa Prahassa 

Mahler tarvitsi töitä vuodeksi ja lähestyi kirjeellä useita eri tahoja. Prahan sak-
salaisen teatterin uusi johtaja, tunnettu Wagnerin musiikin promovoija Angelo 
Neumann älysi tarttua tilaisuuteen. Vaikka hierarkian mukaan Mahler oli ylikapel-
limestari Slanskýn alainen, käytännössä tilanne oli toinen.  Mukavuudenhaluinen 
Slanský antoi mielellään nuoremman kollegansa johtaa mitä tämä tahtoi. Näin 
Mahler sai vihdoin vastuulleen ohjelmistonsa kulmakiviksi muodostuvien säveltä-
jien, Wagnerin ja Mozartin teoksia. Prahalaisyleisö hurmaantui erityisesti ”omasta 
oopperastaan” Don Giovannista. Prahassa Mahlerille avautui tilaisuus johtaa myös 
sinfoniakonsertteja ja liittää näin ohjelmistoonsa mm. Beethovenin 9. sinfonia.

Mahler oli kasvattanut parran vain näyttääkseen vanhemmalta. Prahassa par-
ta sai mennä, mutta viikset sentään jäivät. Prahan pyrähdys oli kaiken kaikkiaan 
dynaamista aikaa. Mahler istui usein vapaailtoinaan Kansallisteatterissa, Národni 
divadlossa, jossa kuuli Glinkan, Dvořákin ja Smetanan oopperoita. Erityisesti 
Smetanan musiikki teki vaikutuksen Mahleriin ja rakkaus suureen böömiläissävel-
täjään säilyi koko elämän. Leipzigin teatteriin lähettämässään kohteliaassa kirjees-
sä Mahler pyysi harkitsemaan Smetanan oopperoihin tutustumista ja jopa niiden 
ottamista ohjelmistoon. Prahassa ollessaan Mahler ehken tunnisti myös tuulah-
duksen lapsuuteensa musiikillisesta maisemasta, olihan hän syntynyt Böömin ja 
Määrin rajalla, Kalištěn kylässä. 

Leipzig herättää sinfonikon

Prahassa työ sujui Mahlerin toiveiden mukaan ja hän olisi halunnut jäädä kau-
punkiin, mutta Leipzigissa ei ollut aikomustakaan päästää irti nosteessa olevasta 
kapellimestarilupauksesta. Leipzigin teatterin ja samalla koko kaupungin musii-
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kinjohtajana toimi kuulu Arthur Nikisch (1855–1922). Vain kuusi vuotta Mahleria 
vanhempaa Nikischiä pidetään nykyaikaisen kapellimestaritaiteen isähahmona. 
Vaikka Mahler oli monien mielestä aikansa suurin orkesterinjohtaja, hän ei muo-
dostanut koulukuntaa, ei kerännyt ympärilleen oppilasten joukkoa tai saanut seu-
raajia. Mahler oli Mahler – uniikki.

Jo heti alussa Mahlerin ja Nikischin välille syntyi erimielisyyttä työnjaosta. 
Mahler halusi lähteä ja saikin tarjouksia muualta, mutta talo piti kiinni sopimuk-
sesta. Mahler asetti tavoitteekseen nousun Nikischin rinnalle. Vaikka unkarilais-
syntyinen maestro oli varmasti tietoinen nuoren leijonan aikeista, Nikischistä ei 
ollut taistelemaan. Nikischin häilyvä terveys piti hänet pitkään poissa arkisesta 
aherruksesta ja tuona aikana Mahlerista tuli käytännössä talon taiteellinen johta-
ja. Toiveiden täyttymyksenä hän sai johtaa mm. Wagnerin Valkyyrian ja Siegfriedin. 
Kaudella 1887–88 Mahler oli montussa lähes joka ilta. Esityksiä kertyi kaikkiaan 
214 ja eri oopperoita 54.  Mahler otti täydennettäväkseen myös Carl Maria von 
Weberin keskenjääneen oopperaan Die drei Pintos. 

Leipzigissä Mahler pääsi myös aivan uudella tavalla kiinni säveltämiseen. 
Ensimmäisen sinfonian ensiversion lisäksi hän sai valmiiksi sinfonisen osan 
Todtenfeier, josta Mahler muokkasi myöhemmin toisen sinfonian avausosan. 
Sävellystyö sai Mahlerin valtaansa siinä määrin, että hän laiminlöi velvollisuuk-
siaan teatterissa. Kun hän sitten pyysi eroa virastaan keväällä 1888, siihen suos-
tuttiin. 

Budapestin paholainen

Mahler oli alun perin toivonut pääsevänsä Arthur Nikischistä vaivatta eroon, kun 
tämän huhuttiin ottavan vastaan ylikapellimestarin pestin Budapestin kuninkaal-
lisessa oopperassa. Nikischin sijaan Mahler löysikin itsensä Unkarista. Vaikka hä-
nen maineensa tinkimättömänä perfektionistina tunnettiin, Budapestin ooppera 
päätyi uskomaan, että juuri Mahler oli sen toivoma Messias ja tarjosi tälle suoraan 
kymmenen vuoden sopimusta. 

28-vuotias Mahler lupautui ”unkarilaistamaan” johtamansa talon, jonka esi-
tyksissä ennen häntä saatettiin laulaa samassa teoksessa neljää eri kieltä. Hän 
myös sitoutui oppimaan unkarin kielen, mutta ajan puutteen tähden tämä osa 
sopimuksesta jäi kuolleeksi kirjaimeksi. Uusi johtaja kokosi ympärilleen unkari-
laisen ensemblen, mikä ei Wagner-roolien kohdalla ollut lainkaan helppo tehtä-
vä. Syksyllä 1888 Reininkulta ja Valkyyria esitettiin Budapestissä unkariksi. Mahler 
näki valtavasti vaivaa harjoittaessaan Arabella Szilágyita Brünnhilden osaan, sillä 
tämä ei ollut koskaan laulanut Wagneria. Pian myös Mahlerin johtamat Mozart-
esitykset nousivat suoranaisiksi sensaatioiksi. 

Johannes Brahmsin unkarilaiset ystävät saivat eräänä iltana houkuteltua mes-
tarin oopperaan kuuntelemaan Don Giovannia. Brahms, joka mieluummin luki 
partituuria kuin istui esityksessä, huudahti illan päätteeksi: ”Aber das ist ja ein 



8

Teufelskerl!” (”No siinäpä vasta aikamoinen paholainen!”). Brahmsin kerrotaan vie-
lä lausahtaneen, että mikäli halusi kuulla kunnon Don Giovannin, kannatti tulla 
Budapestiin. 

Poliittinen paine Unkarissa kasvoi ja sen voima tuntui myös oopperassa. 
Mahler oli miettinyt seuraavaa siirtoaan, ajatuksissaan Hampuri. Kun kansallis-
mieliset kampesivat oopperan intendentin pois virastaan, päätti Mahlerkin lähteä. 
Ennen eroaan hän johti tapaninpäivänä 1890 tuolloin vielä tuntemattoman Pietro 
Mascagnin oopperan Cavalleria rusticana. Tuosta illasta alkoi Mascagnin maail-
manvalloitus.

Hampurin kukoistus

Hamburger Stadttheater oli saanut johtajakseen varakkaan impressaario Pollinin 
1870-luvun alussa. Alun perin kölniläissyntyinen Bernhard Pohl investoi taloon 
omia rahojaan ja hallitsi myös kahta muuta näyttämöä: Altonan teatteria ja 
Thalia-teatteria. Mono-Pollini, kuten hänen alaisensa häntä nimittivät, oli taitava 
liikemies, jolla oli silmää kyvyille ja menestykselle. Hänen ansiolistallaan komeilee 
mm. Verdin Otellon Saksan ensiesitys vuonna 1888. 

Kun Gustav Mahler tuli Hampurin oopperan musiikinjohtajaksi, Pollini moder-
nisoi talon. Sinne asennettiin uusi lämmitysjärjestelmä ja sähkövalaistus. Niinpä 
Mahlerinkaan ei tarvinnut johtaa soittajistoaan kaasuvalon lepattaessa nuottite-
lineellä. Vaikka Pollini olikin tietyissä asioissa uudistusmielinen, hänen teatteri-
käsityksensä oli kaukana Mahlerin ideaalista. Pollinille ooppera oli ennen kaikkea 
kauniiden äänten taidetta, kun taas Wagnerin valaisema Mahler pyrki musiikillisen 
ja näyttämöllisen ilmaisun liittoon. Pollini ymmärsi kuitenkin antaa visionäärilleen 
vapaat kädet, kunhan impressaarion omat liiketoimet eivät häiriintyneet. 

Kuuden vuoden (1891–97) kuluessa Mahler nosti Hampurin oopperan ennennä-
kemättömään kukoistukseen. Pjotr Taikovskin Jevgeni Onegin oli yksi ensimmäi-
siä Mahlerin johtamia Hampurin ensi-iltoja. Esityksessä läsnä ollut Tšaikovski kir-
joitti veljenpojalleen: ”Paikallinen kapellimestari ei ole mikään keskinkertaisuus, 
vaan pikemminkin nero, joka antaisi elämänsä johtaakseen kantaesityksen.” Muita 
Hampurin kauden tärkeitä ensi-iltoja olivat Verdin Falstaff ja Puccinin Manon 
Lescaut. Kummankin teoksen kantaesitykset olivat olleet melko äskettäin, joten 
Mahler oli ajan hermolla. 

Hampurissa Mahler ystävystyi germaanisten kapellimestareiden ylipapin, Hans 
von Bülowin kanssa. Tämä tapasi kutsua nuorempaa kollegaansa ”Hampurin oop-
peran Pygmalioniksi”, mutta hän ei kyennyt laisinkaan ymmärtämään Mahlerin 
sävellyksiä. Kun von Bülow kuoli, Mahler vastasi myös sinfoniakonserteista ja oli 
siis käytännössä Hampurin kaupungin musiikinjohtaja. Tämän kaiken lisäksi ”ke-
säsäveltäjä”, kuten Mahler itseään kutsui, sai valmiiksi 2. ja 3. sinfoniansa. 
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Anna ja Bruno

Hampurissa Mahler tapasi kaksi henkilöä, joiden kanssa hän solmi elinikäisen ys-
tävyyden. Molemmista tuli myös Mahlerin työtovereita Wienissä. Teatterin solis-
tikuntaan kuulunut Anna von Mildenburg oli ilmeisen taitava sopraano. Hän oli 
Mahlerin rakastettu ja vankkumaton tukija, jolle Mahler pystyi uskoutumaan myös 
säveltäjänä kokemistaan pettymyksistä. Wienin hovioopperan uuden johtajan va-
kanssin ollessa Mahlerin ulottuvilla Anna masinoi vaikuttavan suhdeverkostonsa 
hankkeen tueksi.  

Mahlerin sävellysten ymmärtäjiä ei hänen elinaikanaan ollut liikaa, mutta yhden 
vannoutuneimmista ”advokaateistaan” Mahler tapasi Hampurin oopperan harjoi-
tushuoneessa. Basso Gerhard Stehmann on muistellut kohtaamista näin: ”Gustav 
Mahler harjoittaa ensemblea. Yhtäkkiä astuu sisään nuori mies. Mahler nostaa 
katseensa pianopartituurista: 

– Kuka te olette? – Bruno Walter, solistien korrepetiittori. – Kuinka vanha? – 18 
vuotta. – Osaatteko soittaa pianoa? – Jawohl Herr Kapellmeister! – Tunnetteko 
Hannun ja Kertun? – En.  – No hyvä, soittakaa sitten se!

Humperdinckin Hannu ja Kerttu -oopperan soitto sujui nuorukaiselta vaivatta. 
Stehmannin mukaan Mahler oli sitten todennut kokelaalle, että jos Mahler itse ei 
sattuisi olemaan seuraavana aamuna orkesteriharjoituksissa paikalla, Walterin tuli 
aloittaa työt. Harjoituksen alussa Mahleria ei näkynyt. Niinpä Bruno Walter tart-
tui tahtipuikkoon. Mahler oli tietenkin ajoissa. Katsomon takaosassa hän seurasi 
salaa suurella mielihyvällä, kuinka taitavasti nuori Walter luotsasi soittajistoa. Kun 
Mahler saapui orkesterin eteen, hän ojensi Walterille kätensä ja sanoi: ”Kiitos, her-
ra Walter.” 

Päämääränä Wien

Välittömästi kun Mahler näki pienimmänkin mahdollisuuden saada jalkansa 
Wienin hovioopperan oven väliin, hän laittoi koneiston käyntiin.

Kymmenet ja taas kymmenet vaikutusvaltaiset kansalaiset ryhtyivät toimi-
maan Mahlerin puolesta. Mahler oli osoittanut pätevyytensä niin taiteellise-
na kuin hallinnollisenakin johtajana, mutta hän tiesi myös maineensa tempera-
menttisena, vaativana ja hankalana jyränä. Siksi hän pyysi mm. unkarilaista kreivi 
Albert Apponyita lähettämään Wieniin kirjeen, jossa tämä arvioi Mahlerin saa-
vutuksia Budapestissa. Joulun 1896 alla Mahler toimitti virallisen hakemuksensa 
Hovioopperaan. Siihen liittyvässä jälkikirjoituksessa hän totesi: ”Ottaen huomioon 
Wienissä tällä hetkellä vallitsevan tilanteen minun pitänee ehkä kertoa teille, että 
jo jonkin aikaa sitten, aiemmin tekemäni päätöksen mukaisesti, minut on kastet-
tu katoliseen uskoon.”  – Todellisuudessa kaste tapahtui vasta 23.2.1897.
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Huhtikuussa 1897 Hovioopperan johtaja Wilhelm Jahn allekirjoitti Mahlerin sopi-
muksen ja kuvitteli saavansa itselleen hyvän assistentin. Jahnin heikko terveyden-
tila oli keisarillisten hoviteattereiden johtoelimen tiedossa ja tosiasiassa Mahlerin 
nimittämisestä Hovioopperan johtajaksi oli sovittu Jahnin selän takana. Kun Jahn 
vetäytyi terveyssyistä tehtävästään, Gustav Mahler saavutti päämääränsä loka-
kuun alussa. 

Ei rutiinisuorituksille ja kaikkinaiselle vätystelylle

Mahler ei aikaillut, vaan pani heti toimeksi. Hän kiinnitti solistitehtäviin sopiviksi 
katsomiaan, ilmaisuvoimaisia laulajia. Ne joiden hän ei katsonut täyttävän vaadit-
tuja kriteereitä, saivat lähtöpassit; joukossa myös monia wieniläisyleisön lemmik-
kejä. Mahlerin luottotaiteilijoihin kuuluivat jo mainitun Anna von Mildenburgin 
ohella mm. sopraano Marie Gutheil-Schoder, jota Mahler kutsui musiikilliseksi ne-
roksi ja ääni-ihme Selma Kurz, joka aloitti Carmenina, mutta jonka äänen huikeat 
koloratuuriominaisuudet Mahler löysi. Selma Kurzista tuli maailmantähti samoin 
kuin tenori Leo Slezakista. 

Mahler inhosi kaikkinaista ”Schlampereita”, huolimattomuutta ja vätystelyä. 
Laulajien ei ollut luottaminen rutiinisuorituksiin, vaan musiikin tekemisen piti olla 
ensiluokkaista ja omistautunutta. Mahlerin tarmo riitti kaikkialle. Hän soitti pia-
non ääressä solisti-, ensemble- ja näyttämöharjoituksia. Paitsi että harjoitutti teh-
täviä musiikillisesti, hän pyrki niin ikään luotaamaan roolien psykologiaa ja haki 
näin näyttämötoimintaan uskottavuutta. Hän toimi siis myös ohjaajana aikana, 
jolloin henkilöohjaus oopperoissa oli lähes olematonta. 

Soittajilleen Mahler oli yhtä ankara: tarkkuutta, nuottiuskollisuutta ja heittäy-
tymistä vaadittiin. Hänen oma intensiteettinsä on ikuistettu lukemattomiin ajan 
pilakuviin. 

Mahlerin kymmenvuotiskauden ohjelmisto oli laaja. Se ulottui Gluckista, 
Mozartin, Beethovenin, Weberin ja Wagnerin kautta Verdiin ja Tšaikovskiin 
sekä tietysti Mahlerin omaan ikäluokkaan: Straussiin, Pfitzneriin, Pucciniin, ja 
Zemlinskyyn. 

Kaivattu kurinpalautus

Mahlerin esiripun molemmin puolin suorittamaan kurinpalautukseen oli tarvetta. 
Wieniläisyleisölle oopperassa ja teatterissa käynti oli mitä suurimmassa määrin 
sosiaalinen tapahtuma - tai pikemminkin sosieteettitapahtuma. Kun tuore oop-
peratirehtööri teki tiettäväksi, että myöhästyneiden oli turha yrittää saliin muu-
ten kuin näytösten välissä, nousi suunnaton poru. Alkusoitto ei enää toiminut 
kevyenä lämmittelynä, vaan sali pimennettiin jo sen kuluessa. Hämärässä salissa 
istuminen oli monien mielestä varsin harmillista: kuinka nyt puolipimeässä saattoi 
tarkkailla salin säpinää! Myös palkatut taputtajat saivat lähtöpassit talosta.
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Näyttämön nero Alfred Roller 

Saatuaan toiminnan rullaamaan haluamallaan tavalla Mahler saattoi keskittyä luo-
maan oopperaa, joka vastasi hänen käsitystään oopperasta kokonaistaideteok-
sena. Vuonna 1903 Mahler palkkasi työparikseen taiteilija Alfred Rollerin. Roller 
kuului sesessionisteihin, intomielisten taiteilijoiden ryhmään, joka halusi tehdä 
pesäeron vallalla olleeseen akateemiseen taidekäsitykseen. 

Roller ymmärsi Mahlerin ideaalin täydellisesti. Illuusion luomisessa ei ollut kyse 
ainoastaan näyttämökuvasta, lavastuksineen ja puvustuksineen, vaan tilankäytön, 
valaistuksen ja näyttämötoiminnan orgaanisesta yhteydestä. Roller oli teatterine-
ro ja hänen kehittämänsä näyttämötekniset ratkaisut olivat uraauurtavia.  

Mahlerin ja Rollerin ensimmäinen yhteisproduktio, Tristan ja Isolde on ooppera-
taiteen merkkipaaluja. Wagner oli määritellyt uudelleen oopperan ja korostanut 
sen luonnetta kokonaistaideteoksena. Mahler oli puolestaan ensimmäinen, joka 
sovelsi kokonaistaideteoksen periaatetta repertoaariteatterissa. Uusi aika, Wien 
modern, oli astunut sisään Ringstrassella sijaitsevaan oopperataloon.  

Mozartia koristeetta ja Wagneria lyhentämättömänä

Loppuaikanaan Mahler pyrki asettamaan yksittäiset oopperat laajempaan yhte-
yteen ja luomaan niistä kokonaisuuksia. Tällainen oli Rollerin kanssa toteutettu 
Mozart-oopperoiden sarja. Mahler, joka vaati laulajiltaan partituuriuskollisuutta, 
tuli riisuneeksi melodioista kaiken koristelun, jonka katsotaan nykyisin olevan 
oleellinen osa Mozartin ajan esityskäytäntöä. Cosi fan tuttea hän saksi tiiviimmäk-
si ja sävelsi jopa uusia resitatiiveja Mozartin omien tilalle.  

Mahler oli heti taloon saavuttuaan aloittanut käytännön esittää Wagneria lyhen-
tämättömänä. Ring-tetralogiasta Mahler ehti johtaa kaksi ensimmäistä oopperaa. 
Sarjan vei loppuun hänen seuraajansa Felix von Weingartner, mutta Weingartner 
esitti sekä Siegfriedin että Jumalten tuhon lyhennettyinä. 

Kymmenvuotinen sota

Kaikkiaan Mahler johti Hovioopperassa lähes 650 esitystä. Määrä on käsittämät-
tömän suuri. Mahlerin kaudella ohjelmisto käsitti 100 oopperaa. Lukuun sisältyy 
kaksikymmentä Wienin ensiesitystä ja neljä kantaesitystä. Talossa toimi tietysti 
myös baletti, mutta baletti ei ollut Mahlerin alaa. Sen hän jätti suosiolla muille.

Mahlerilainen ”Handwerk mit Genie”, käsityö ja nerous, loivat Ringstrassen talon 
maineen yhtenä maailman keskeisistä musiikki-instituutioista. Saavutuksistaan 
huolimatta Mahler itse kutsui voitokasta kauttaan kymmenvuotiseksi sodaksi. 
Lokakuun 15. päivänä 1907 Mahler johti viimeisen esityksensä Hovioopperassa. 
Teos oli Beethovenin Fidelio. – Vieraillessaan Helsingissä lokakuun lopussa Mahler 
oli siis juuri jättänyt tehtävänsä Wienissä. 
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Yhden uuvuttavimmista taisteluistaan Mahler kävi sensuurin kanssa. Mahler piti 
Richard Straussin Salomea nerokkaana teoksena ja pyrki kaikin keinoin saamaan 
sen Wieniin Dresdenissä koetun kantaesityksen jälkeen. Surkuhupaisan tarinan 
vaiheet on ikuistettu Straussin ja Mahlerin sekä Mahlerin ja sensorin väliseen kir-
jeenvaihtoon. Lopputulema oli, ettei Salomea voinut esittää keisarillis-kuninkaalli-
sen hovioopperateatterin lavalla, sillä sensuuri julisti teoksen seksuaalipatologian 
piiriin kuuluvaksi.

New York – viimeinen etappi 

Wieniläislehdistö oli osallistunut kymmenvuotiseen sotaan pommittamalla 
Hovioopperan johtajaa milloin mistäkin syystä. Oivan aiheen antoivat Mahlerin 
loppuaikana anomat vapaat, joiden turvin hän pääsi johtamaan ulkomailla.  
Mahlerin mustamaalaus sekä Hovioopperassa että talon ulkopuolella kiihtyi kohti 
loppua. Brutaaleimmat hyökkäykset tehtiin antisemitistien toimesta, joiden vahva 
tuki oli avoimen juutalaisvastainen pormestari Karl Lueger. 

Neues Wiener Tagblattille kesäkuussa 1907 antamassaan haastattelussa Mahler 
totesi: ”On aivan pötypuhetta, että minkäänlaiset vehkeilyt olisivat selättäneet mi-
nut. En ole laisinkaan lannistunut, vaan lähden omasta vapaasta tahdostani, sillä 
haluan saavuttaa täydellisen riippumattomuuden.”

Painopiste muuttuu

Sopimus New Yorkin Metropolitan -oopperan kanssa oli solmittu hyvissä ajoin 
ennen eroa Wienistä. Uudenvuodenpäivänä 1908 Mahler avasi kautensa 
Metropolitanissa Tristanilla. Mahler johti kauden kuluessa ainoastaan 19 esitystä. 
Seuraavalla kaudella hänen rinnalleen nousi Arturo Toscanini, jonka nimityksen 
muuan taustapiruna häärinyt italialaisimpressaario oli asettanut talolle suoritta-
miensa palvelusten hinnaksi. 

Kahden suuren, mutta täysin erilaisen kapellimestarin yhteiselo sujui päällepäin 
moitteetta. Vain Tristanista oli tulla kiistaa, mutta ilmeisesti kollegaansa kohtaan 
tuntemasta kunnioituksesta johtuen Toscanini ymmärsi luovuttaa ja Mahler sai 
pitää rakkaan produktionsa. Tristanin lisäksi Mahlerin ohjelmassa olivat Mozartin 
Figaron häät ja Smetanan Myyty morsian. 

Kun Mahler palasi Euroopasta kolmannen kauden alussa, hänen kiinnostuksen-
sa ei enää ollut oopperassa. Sen tilalle oli tullut mahdollisuus keskittyä johtamaan 
orkesterimusiikkia. Mahler johti METissä vielä neljä Tšaikovskin Patarouvan esitys-
tä. Ne jäivät hänen viimeisiksi oopperatöikseen. Metropolitanin herruus oli siirty-
nyt Toscaninille. 

Outi Paananen
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RYAN WIGGLESWORTH (S. 1979): TILL DAWNING 

Ryan Wigglesworth on syntynyt 
Sheffieldissä Yorkshiressä, jossa hän 
aloitti muusikonuransa katedraalin poi-
kakuorossa. Opinnot Oxfordin yliopis-
tossa ja Guildhallin Musiikin ja draaman 
koulussa keskittyivät pianonsoittoon, 
orkesterinjohtoon ja sävellykseen.

Luova ja esittävä työ ovat liittyneet 
Wigglesworthilla erottamattomasti 
toisiinsa. Opiskeluvaiheessa hän joh-
ti omia ja aikalaistensa teoksia, ja hän 
on mieltänyt molemmat roolit yhdek-
si ja samaksi muusikkoudeksi, kuten 
aikoinaan Mahler ja Strauss. Hänen 
omiin innoittajiinsa on kuulunut edes-
mennyt säveltäjäkapellimestari Oliver 
Knussen, jonka ”musiikki on paras to-
diste, että on aina sävellettävä jotain 
mitä olet aina halunnut kuulla, eikä jo-
tain mitä oletat, että pitäisi säveltää”. 
(Wigglesworth)

Säveltäjänä Wigglesworthin läpimur-
roksi voi luonnehtia kolmea BBC:n sin-
fonikoille sävellettyä teosta: Sternenfall 
(2008), The Genesis of Secrecy (2009), 
sekä laulusarja Augenlieder (2009) 
Browningin, Schielen, Rimbaud’n ja 
Berrymanin katsetta kuvaaviin runoi-
hin. Wigglesworth on johtanut run-
saasti oopperaa ja hänen esikoisoop-
peransa The Winter’s Tale (”Talvinen 
tarina”) Shakespearen näytelmän poh-
jalta sai kantaesityksensä Englannin 
Kansallisoopperassa 2017.

Wigglesworthia on luonnehdittu 
Benjamin Brittenin perinnön jatkajak-

si, mutta nykyaikaisin keinoin. Yhteistä 
on ainakin välitön draamallinen ilmai-
su, joka mahdollistaa myös kirpeästi 
modernistiset tehot. Brittenin tavoin 
Wigglesworth työskentelee mielellään 
laulajien kanssa ja käyttää paljon aikaa 
löytääkseen tekstejä, jotka toimivat hy-
vin musiikin kanssa. Esimerkistä käy-
vät pappisrunoilija George Herbertin 
(1593–1633), hengelliset runot, joi-
ta englantilaiset ovat säveltäneet 
Purcellista Britteniin.

Omaa ja kansallista perinnettä jat-
kaa Itävallan Grafeneggin festivaa-
lin ja Lontoon filharmonikoiden tilaa-
ma orkesterilaulusarja Till Dawning 
Herbertin runoihin. Sophie Bevan oli 
teoksen solistina Wigglesworthin elo-
kuussa 2018 johtamassa kantaesityk-
sessä, jossa konsertin päänumero-
na oli Angstin täyttämään Adagioon 
päättyvä Brucknerin yhdeksäs sinfo-
nia. Saksalaisesta, Straussin  ja Bergin 
edustamasta perinteestä tuntuu kasva-
van teoksen uljas ja laajakaarinen sop-
raanolinja.

Wigglesworthin lähtökohtana Till 
Dawningille toimi Brucknerin viimei-
sen sinfonian keskeneräiseksi jää-
neen finaalin idea. Bruckner oli ai-
konut päättää teoksen valoisaan 
ylösnousemuksen juhlaan käyttä-
mällä katolista Der Heiland ist erstan-
den -hymniä (”Vapahtaja on ylösnous-
sut”). Wigglesworth halusi hyödyntää 
sen aineksia laulusarjassaan. George 



14

Herbertin runot postuumisti julkais-
tusta kokoelmasta The Temple (1633) 
maalaavat omaperäisin sanankääntein 
pääsiäisen riemua ja uuden elämän sa-
rastusta (dawning).

Agonien (”Ahdistus”) kuvaus synnin 
ja rakkauden yhteenkuuluvuudesta 
lähtee liikkeelle Kristuksen kokemas-
ta petoksesta ja tuskasta Getsemanen 
puutarhassa ja etenee sovittavaan nä-
kyyn ristinkuolemasta. Lopputuloksena 
on filosofinen oivallus katolisesta trans-
substaatiosta: rakkaus on juomista su-
loisin ja jumalallisin; Jumalalle se mais-
tuu vereltä, ihmiselle viiniltä.

Rohkea kaksijakoisuus hallitsee 
myös Redemptionia (”Vapautus”) al-
kaen sanan oikeudellisesta ja hengel-
lisestä ulottuvuudesta. Wigglesworth 
pitää molemmat merkitykset mukana 
runon arkiselta tuntuvassa kertomuk-
sessa, joka päättyy jälleen uskonnol-
liseen oivallukseen. The Dawningissa 
(”Sarastus”) suru ja ilo yhdistyvät ylös-
nousemuksen kuvassa: Kristus on ka-
donnut haudastaan ja jättänyt kää-
rinliinansa, johon voimme kuivata 
kyyneleemme. Pääsiäisruno (Easter II) 
sokaisee kuulijan auringonvalolla, joka 
lopussa hiipuu celestan säestämään 
sopraanon pianissimoon.

Herbert oli taitava luutunsoittaja ja 
hänen omalaatuinen sanankäyttönsä 
on musikaalista, mutta tekstin moni-
tasoisuus asettaa omat vaatimuksen-
sa. “Till Dawningia yhdistää yksi toistu-
va melodia, joka kuullaan ensimmäisen 
laulun alussa. Redemptionissa sävelmä 
on suurimmaksi osaksi kätketty ilmes-

tyäkseen uudelleen ja täydellisenä The 
Dawningin alussa. Melodia on perusta-
na viimeisen laulun huipentavalle ko-
raalille. Jokaisen laulun soitinosuudessa 
esiintyy lisäksi pakkomielteisen toistoi-
sa aihe, joka ei ole sukua pääteemalle, 
mutta sitoo lauluja yhteen”, kirjoittaa 
Wigglesworth.
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Till Dawning

Settings of George Herbert
(1593–1633) for soprano and piano

1. The Agonie

Philosophers have measured 
mountains, Fathom’d the depths of 
seas, of states, and kings, walk’d with a 
staffe to heav’n, and traced fountains:
But there are two vast, spacious 
things, the which to measure it doth 
more behove: yet few there are that 
sound them; Sinne and Love.

Who would know Sinne, let him repair
unto mount Olivet; there shall he see
a man so wrung with pains, that all his 
hair,
his skinne, his garments bloudie be.
Sinne is that presse and vice, which 
forceth pain
to hunt his cruell food through ev’ry 
vein.

Who knows not Love, let him assay
and taste that juice, which on the 
crosse a pike
did set again abroach; then let him 
say,
if ever he did taste the like.
Love is that liquour sweet and most 
divine, which my God feels as bloud; 
but I as wine.

Aamunkoitolle

1. Ahdistus

Filosofit ovat mittailleet vuoria,
luodanneet merten, valtioiden ja 
kuninkaiden syvyyksiä, vaeltaneet kohti 
taivasta ja paikantaneet lähteitä.
Mutta on kaksi valtavan suurta kohdetta, 
joiden mittaaminen olisi vieläkin 
tarpeellisempaa: vaikka vain harvat niitä 
tutkivatkin; Synti ja Rakkaus.

Joka tahtoo tuntea Synnin, menköön
Öljymäelle; siellä hän näkee
miehen vääntelehtivän tuskissaan; 
hänen hiuksensa,
ihonsa, vaatteensa ovat täynnä verta.
Juuri Synti ahdistaa ja pahe, joka tuottaa 
tuskaa
pakottaessaan julman nesteen läpi 
kaikkien suonien.
 
Joka ei tunne Rakkautta, tutkikoon sitä
ja maistakoon nestettä, jonka keihäs 
ristillä
sai virtaamaan; kertokoon sitten,
onko hän koskaan maistanut mitään sen 
kaltaista.
Rakkaus on makea ja mitä jumalaisin 
neste, jonka Herrani kokee verenä; 
mutta minä viininä.
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2. Redemption

Having been tenant long to a rich 
Lord,
not thriving, I resolved to be bold,
and make a suit unto him, to afford
a new small-rented lease, and cancell 
th’old.

In heaven at his manour I him sought:
They told me there, that he was lately 
gone
about some land, which he had dearly 
bought
long since on earth, to take 
possession.

I straight return’d, and knowing his 
great birth,
sought him accordingly in great 
resorts;
in cities, theatres, gardens, parks, and 
courts:
at length I heard a ragged noise and 
mirth
of theeves and murderers: there I him 
espied,
who straight, “Your suit is granted”, 
said, & died.

3. The Dawning

Awake sad heart, whom sorrow ever 
drowns;
take up thine eyes, which feed on 
earth;
unfold thy forehead gather’d into 
frowns:
Thy Saviour comes, and with him 
mirth:

2. Lunastus

Oltuani kauan rikkaan Herran 
torpparina
päätin, kun en viihtynyt, olla rohkea,
ja pyytää häntä hyväksymään
halvemman vuokrasopimuksen ja 
kumoamaan vanhan.

Taivaasta hänen kartanoistaan minä 
häntä etsin:
Sanoivat minulle, että hän oli äsken 
lähtenyt
johonkin maahan, jonka oli kalliilla 
hinnalla ostanut
maapallolta kauan sitten, ottaakseen sen 
hallintaansa.
 
Palasin heti ja tietoisena hänen 
arvokkaasta syntyperästään
etsin häntä sen pohjalta ylhäisön 
lempipaikoista;
kaupungeista, teattereista, puutarhoista, 
puistoista, hoveista:
lopulta kuulin karkeata melua ja 
ilonpitoa 
varkaiden ja ryövärien luota: sieltä hänet 
löysin,
hän sanoi: “Toivomuksesi on hyväksytty”, 
sanoi ja kuoli.

3. Aamunkoitto

Herää, murheellinen sydän, jota suru 
aina painaa;  
kohota katseesi, joka nyt tuijottaa 
maahan;
äläkä enää rypistele otsaasi: 
Vapahtajasi saapuu ja tuo ilon 
tullessaan:
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Awake, awake;
and with a thankful heart his comforts 
take.
But thou dost still lament, and pine, 
and crie;  
and feel his death, but not his victorie.

Arise sad heart; if thou dost not 
withstand,
Christs resurrection thine may be:
Do not by hanging down break from 
the hand,
which as it riseth, raiseth thee:
Arise, arise;
and with his buriall-linen drie thine 
eyes:  
Christ left his grave-cloths, that we 
might, when grief
draws tears, or bloud, not want an 
handkerchief.

4. Easter II

I got me flowers to straw thy way:
I got me boughs off many a tree:
But thou wast up by break of day,
and brought’st thy sweets along with 
thee.

The Sunne arising in the East,
though he give light, & th’East 
perfume;
if they should offer to contest
with thy arising, they presume.

Can there be any day but this,
though many sunnes to shine 
endeavour?
We count three hundred, but we 
misse:
there is but one, and that one ever.

George Herbert (1593–1633)

Herää, herää;
ja ota kiitollisin mielin vastaan hänen 
lohdutuksensa.
Mutta vieläkin sinä suret ja kärsit ja 
huudat;  
tunnet hänen kuolemansa, mutta et 
hänen voittoaan.

Nouse, surullinen sydän; jollet vastusta,
Kristuksen ylösnousemus kuuluu 
sinullekin:
Älä päästä nuokkumalla irti kädestä,
joka kohotessaan kohottaa sinutkin:
Nouse, nouse;
ja kuivaa silmäsi hänen käärinliinoihinsa:
Kristus jätti meille hautavaatteensa, 
ettemme 
surun kyynelten tai veren vuotaessa 
tarvitsisi nenäliinaa.

4. Pääsiäinen II

Keräsin kukkia sirottaakseni ne tiellesi:
Keräsin oksia monistakin puista:
Mutta sinä olit liikkeellä jo päivän 
koittaessa, ja toit mukanasi kaiken 
suloisuutesi.

Vaikka idästä nouseva aurinko
antaakin valoa ja Idän suloista tuoksua,
Jos se luulee pystyvänsä kilpailemaan
sinun aamunkoittosi kanssa, se erehtyy.

Voiko olla ainuttakaan tämän veroista 
päivää, vaikka niin monet auringot 
yrittävätkin paistaa?
Me laskemme niitä kolmesataa, mutta 
erehdymme:
on olemassa vain yksi päivä ja se on 
ikuinen.

suom. Erkki Pullinen © 2019
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Vuosina 1901–1902 valmistunut viides 
sinfonia cis-molli oli Gustav Mahlerin 
ensimmäinen puhdas soitinteos sitten 
esikoissinfonian. Se viitoitti siirtymistä 
keskimmäiseen kauteen, jossa runolli-
nen inspiraatio oli kätketty kuulijalta. 
Theodor Adornon vertauksen mukaan 
kysymys oli “ohjelmansa nielaisseesta 
sinfoniasta”, jonka sanoma on kätket-
ty tai kadotettu, mutta silti läsnä oleva.

Mahler tapasi viidettä sinfoniaa sä-
veltäessään Alma Schindlerin ja he 
menivät naimisiin seuraavana vuon-
na (1902): nuoripari vietti kuherrus-
kuukauttaan kirjoittamalla puhtaaksi 
tätä elämän ristiriitojen tuoreinta to-
distuskappaletta. Aviolliset ongelmat 
nousivat etualalle myöhemmin, mutta 
perinteistä koti-idylliä pariskunta ei ra-
kentanut liittonsa alkutaipaleellakaan.

Mahlerin musiikin tunnustuksellisuus 
liittyi harvoin yksityiselämään. Siten vii-
dennessä sinfoniassakin säveltäjän rak-
kaus elämään ja ihmiskuntaan syrjäytti 
rakkauden aviopuolisoon. Adagiettoa 
on silti pidetty rakkaudentunnustukse-
na Almalle ja optimistinen finaali pyrkii 
ylittämään teoksen alkuosien negatiivi-
sen energian.

Mahler jakoi sävellystuotantonsa kol-
meen luomiskauteen, joista ensimmäi-
sen muodostivat laulun ja kansanomai-
sen Wunderhorn-runouden vaikuttamat 
sinfoniat ensimmäisestä neljänteen. 
Ensimmäisessä sinfoniassa ei ollut lau-
luääntä mukana, mutta sielläkin laulu-
melodiat ja tekstiviitteet muodostivat 
pohjan sinfoniselle prosessille.

GUSTAV MAHLER (1860–1911): SINFONIA NRO 5 

Keskimmäisen luomiskauden aloit-
taneessa viidennessä sinfoniassa va-
pautuminen tekstilähteistä merkitsi 
myös siirtymistä romanttisesta realis-
tisempaan tyyliin, vertauskuvista ob-
jektiiviseen maailmaan. Tämä kuuluu 
erityisesti teoksen elämänmyönteises-
tä finaalista, joka ei ole enää subjektin 
kautta koettua onnea, tai yksityisillä 
kärsimyksillä, ponnistuksilla ja valais-
tuksella lunastettua vapautta. Mahlerin 
idealismi oli kypsynyt ja kovettunut. 
Panteistisen herännäisyyden tilalle oli 
tunkenut rationaalinen tiedostaminen.

Viidennen sinfonian symmetrinen 
peruskuvio on sukua toiselle sinfonial-
le ja tässäkin tapauksessa tie kulkee pi-
meydestä valoon, cis-mollista D-duuriin 
– säveltäjä vastusti teoksen määrit-
tämistä avausosan cis-molliin. Laaja 
scherzo-osa jakaa teoksen keskeltä. 
Synkkä ja ristiriitojen repimä alkupuo-
li koostuu teoksen avaavasta surumars-
sista ja kohtaloa vastaan pyristelevästä 
toisesta osasta. Valoisan loppupuolis-
kon muodostavat välisoittomainen 
Adagietto ja sen välittömänä jatkona 
yltäkylläisesti kontrapunktinen finaali.

Kahden ensimmäisen osan maail-
ma on traaginen, epätoivoinen, mut-
ta usein myös pistävän ironinen. 
Surumarssi (Trauermarsch. In gemesse-
nem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt) 
on kenties vaikuttavin lenkki Mahlerin 
kalmaisten karakteriosien ketjussa, 
kaipauksella ja menetyksen tunteella 
maustettu surusaatto. Osan avaa sää-
limätön trumpettifanfaari, jonka suku-
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laisuus Beethovenin ”Kohtalo”-teemaan 
ei ole sattumaa. Sitä seuraava jousitee-
ma hohkaa alakuloista lempeyttä.

Ensiosan esittelyssä soi muisto neljän-
nestä sinfoniasta sekä vähän aiemmin 
valmistuneesta Wunderhorn-laulusta 
Der Tambourg´sell: viattomuus tuntuu 
saaneen kuolemantuomion ja marssi-
van kohti hirsipuuta. Trumpetti ilmoit-
taa myös aggressiivisesta triotaitteesta, 
jossa tuska purkautuu viuhuvina jou-
siaiheina ja äkäisinä vaskisignaaleina. 
Kertauksessa välijakson energia laantuu 
toivonsa menettäneiksi vastalauseik-
si. Mahlerin oma mekaanisella pianolla 
tallennettu tulkinta tuo ripeän tempon 
ohella esiin musiikin rimpuilevan impul-
siivisuuden

Toisessa osassa (Stürmisch bewegt, 
mit größter Vehemenz) taistelu tuhon 
voimien kanssa yltyy terästä kirskuviksi 
turnajaisiksi, jossa vaskilla haarniskoitu 
orkesteri musertaa kerta toisensa jäl-
keen ensimmäisestä osasta periytyvän 
toiveikkaamman teeman. Kolmantena 
teemana vuorottelee hidas ja murheel-
linen marssiaihe, jolla ei riitä voimia 
vimmastuneiden rynnistysten torju-
miseen. Osan huipennuksessa voiton-
tahtoiset trumpettifanfaarit leviävät 
ylvääksi vaskikoraaliksi, jonka kukistu-
minen lannistaa musiikin kuiskauksiksi. 
Tämäkin osa päättyy toteavaan pizzica-
toon.

Sinfonian vedenjakaja, laaja ja mie-
likuvituksellinen kolmas osa (Kräftig, 
nicht zu schnell), liikkuu jännittävästi 
unen ja toden, tanssi- ja scherzo-ka-
raktäärien välillä. Juureva ja juonikas 
ländler-aihe vuorottelee keveän ja nos-
talgisen valssiteeman kanssa. Taustalla 
väreilevä luonnontuntu, yksinäisyys, 

etäisten torvien kutsu ja metsän hu-
mina tuntuvat haihduttavan edeltävi-
en osien tragedian. Vilkkaana risteile-
vien alitajuisten viestien protagonistina 
toimii virtuoosinen soolokäyrätorvi, 
todellinen "ihmetorvi", joka johdattaa 
musiikkia lemmekkäistä kohtauksista 
tuikeisiin purkauksiin, ja päätteeksi rä-
jähtävään koodaan.

Adagietton lumovoimaa on koe-
teltu elokuvissa (Viscontin Kuolema 
Venetsiassa) ja poliittisissa rituaaleissa 
(John F. ja Robert Kennedyn hautajai-
set), mutta sen yksinkertainen olemus 
ei ole tarkoitettu kantamaan koko alku-
osan emotionaalista taakkaa. Harpun ja 
jousten syvään hengittävä melodia piir-
tää yhden laajan kaaren, tunnustuksel-
lisen crescendon, josta henkii saman-
lainen tyyni tunne ja resignaatio kuin 
Rückert-liedien omakuvasta, laulusta Ich 
bin der Welt abhanden gekommen.

Nopeasti ohi lipuva suvanto raken-
taa tauttoman sillan elinvoimaiseen 
ja energiseen rondofinaaliin (Allegro), 
jonka ekstrovertit taidonnäytteet ja 
huoleton huumori puhaltavat pilvet lo-
pullisesti taivaalta. Käyrätorvi ja puupu-
haltimet aloittavat varovaisesti esittele-
mällä joukon kansanomaisia aiheita ja 
vauhditetusta Adagietto-teemasta tu-
lee sonaattirondon tärkein sivuteema.

Maanläheisyydestä huolimatta ilon-
pidolla (Allegro giocoso. Frisch) on 
myös periaatteellisempi luonne, sillä 
Mahlerille arkkitehtonisen suurmuo-
don rakentaminen ja kontrapunktinen 
virtuositeetti edustivat vapautumista 
sinällään, iloa puhtaasta musisoinnis-
ta. Huumori saa finaalissa myös ironi-
set ja sarkastiset sävynsä, mutta pää-
osaan kohoaa hyväntahtoisuus, kyky 
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RYAN WIGGLESWORTH
Säveltäjänä, kapellimestarina ja pia-
nistina toimiva englantilainen Ryan 
Wigglesworth (s. 1979) edustaa mo-
nialaisuudessaan perinteistä sävel-
täjä-muusikkoa, ja sellaisena hän on 
vakiinnuttanut asemansa yhtenä su-
kupolvensa merkittävimmistä teki-
jöistä. Hän on toiminut Manchesterin 
Hallé-orkesterin päävierailijana vuo-
sina 2015–18, ja tällä hetkellä hän on 
English National Operan (ENO) resi-
denssisäveltäjä.

Wigglesworth on johtanut vie-
railijana monia eturivin orkeste-
reita, mm. Baijerin radion sinfo-
niaorkesteria, Berliinin Deutsches 
Symphonie-Orchesteria, Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesteria, Euroopan 
kamariorkesteria, Ensemble Inter-
Contemporainia sekä useita Englannin 
orkestereita. Hän on myös esiintynyt 
usein pianisti-kapellimestarin kaksois-
roolissa Mozartin pianokonsertossa nro 
9.

Oopperaa Wigglesworth on johta-
nut ENOn lisäksi mm. Lontoon Covent 
Gardenissa ja Aldeburghin festivaalil-
la, joilla hän johti 2012 Knussenin fan-
tasiaoopperat Where the Wild Things 
Are ja Higglety Pigglety Pop! säveltäjän 
60-vuotisjuhlissa. Helmikuussa 2017 

SOPHIE BEVAN
Englantilainen lyyrinen sopraano 
Sophie Bevan on luonut vahvaa uraa 
sekä ooppera- että konserttilaulajana. 
Hän on kasvanut muusikkoperheessä 
ja opiskellut Lontoon Royal College of 
Musicissa. Hän sai 2010 Critics' Circle 
Awardin poikkeuksellisena nuorena lah-
jakkuutena (Exceptional Young Talent), 
2012 The Times Breaktrough Awardin 
ja 2013  International Opera Award 
-katselmuksessa vuoden nuoren laula-
jan palkinnon.

hyväksyä elämän monimuotoisuus. 
Elinvoimaisen juhlatunnelman tiivistää 
koodan mahtava vaskikoraali, jonka jäl-
keen orkesteri vapauttaa loppukiihdy-
tyksessä loputkin energian rippeet.

 
Antti Häyrynen

hän johti ENOssa esikoisoopperansa, 
Shakespearen näytelmään perustuvan 
The Winter's Tale kantaesityksen.

Kapellimestarina Wigglesworthin 
laaja ohjelmisto ulottuu barokis-
ta nykymusiikkiin. Hän on johta-
nut useita kymmeniä kantaesityksiä, 
mm. Harrison Birtwistlen, Alexander 
Goehrin, Oliver Knussenin ja Elliott 
Carterin teoksia. Hänen Birtwistle-
levytyksensä Hallé-orkesterin kans-
sa sai sekä Gramophone- että BBC-
musiikkilehden palkinnon.

Wigglesworth opiskeli Oxfordin New 
Collegessa ja Lontoon Guidhall School 
of Music and Dramassa. Hän toimi vuo-
sina 2007–09 opettajana Cambridgen 
yliopistossa. Tammikuussa 2019 
Wigglesworth nimitettiin viime kesänä 
edesmenneen Oliver Knussenin seuraa-
jaksi Royal Academy of Musicin Richard 
Rodney Bennett -musiikinprofessoriksi. 
Tässä ominaisuudessa hän johtaa aka-
temian konsertteja, mm. sen uuden 
musiikin yhtyettä Manson Ensembleä, 
sekä toimii sävellyksen opettajana.



21

Bevan debytoi Lontoon Covent 
Gardenissa 2013 Siegfriedin 
Metsälintuna. Sittemmin hän on lau-
lanut talossa Taikahuilun Paminan, 
Idomeneon Ilian, Figaron häiden 
Susannan, Enescun Oedipen Antigonen, 
Ruusuritarin Sophien sekä Thomas 
Adèsin The Exterminating Angelin 
Beatrizin roolit, joista viimeksi mai-
nitun hän lauloi myös teoksen kan-
taesityksessä Salzburgin festivaalil-
la kesällä 2016. Niin ikään kantaesitys 
oli Hermionen rooli Wigglesworthin 
The Winter's Talessa helmikuussa 2017 
Englannin kansallisoopperassa (ENO), 
jossa hän on esittänyt myös mm. 
Castorin ja Polluxin Télairen, Radamiston 
Polinessan, Così fan tutten Despinan ja 
Helmenkalastajien Léïlan roolit.

Covent Gardenin ja ENOn lisäksi 
Bevan on laulanut mm. Glyndebournen 
festivaalilla, Walesin kansallisoopperas-
sa sekä Metropolitanissa, Salzuburgin 
ja Luzernin festivaaleilla, Madridin 
Teatro Realissa, Dresdenin Semper-
oopperassa ja Frankfurtin oopperassa.

Bevan on esiintynyt konserttilaula-
jana keskeisten brittiläisten orkesteri-
en solistina ja tehnyt yhteistyötä mm. 
Charles Mackerrasin, Neville Marrinerin, 
Antonio Pappanon, Daniel Hardingin, 
Laurence Cummingsin, Mark Elderin, 
Edward Gardnerin ja Mirga Gražinytė-
Tylan kanssa. Resitaaleissa hänen vaki-
tuisena pianistinaan soittaa Sebastian 
Wybrew.

Bevanin diskografiaan kuuluu 
Händelin, Haydnin, Gluckin, Mo-
zartin, Beethovenin, Schubertin, 
Mendelssohnin ja Max Regerin musiik-
kia, oman aikamme säveltäjistä Giles 
Swaynen ja Paul Carrin teoksia.
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RADION SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013.

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

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

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

Maga zinen kuukauden valinta tam-
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.


