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Kuuden sukupolven Bach-musiikkisuku 
huipentui Johann Sebastianiin ja hänen sä-
veltäviin poikiinsa Wilhelm Friedemanniin, 
Carl Philipp Emanueliin, Johann Christoph 
Friedrichiin sekä Johann Christianiin. On 
selvää, että Bachien suvussa myös naiset 
olivat aina musisoineet, mutta vaikkapa 
ranskalaiseen Couperin-musiikkisukuun 
verrattuna Thüringenissä sukupuoliroolit 
olivat perin tiukat. 

Bachin pojat olivat musiikillisesti ajan 
hermolla ja tarttuivat niihin virtauksiin, 
jotka silottivat tietä klassismille ja jopa ro-
mantiikalle. Toisaalta kyse oli ylipäätään 
melodisemman sävelkielen suosiosta kou-
keroisen barokin jälkeen. Pojista vanhin 
Wilhelm Friedemann (1710–1784) oli lä-
himpänä isänsä tiheän kontrapunktista 
tyyliä. Isänsä tavoin hän oli myös ilmeisen 

hankala luonne, mikä saattoi olla osasyynä 
rikkonaiseen työuraan urkurina. 

Friedemann jätti jälkeensä sinfonioi-
ta (moderni uutuus), kirkkokantaatteja ja 
kosketinsoitinmusiikkia. Kamarimusiikin 
osalta merkittäviä ovat kuusi viehkeää 
huiluduettoa. Poikkihuilu, ”saksalainen 
huilu” oli muodissa etenkin 1730-luvulta 
eteenpäin. Se istui loistavasti rokokoon ja 
uusklassismin estetiikkaan, nousevaan or-
kesterimusiikkiin sekä kotimusisointiin. 

Musiikki kahdelle huilulle ilman säes-
tystä oli suosittua paitsi Saksassa myös 
Ranskassa, jossa huilu oli erityisen rakas-
tettu. Nyt kuultavassa Friedemann Bachin 
huiluduetossa ranskalainen henki erottuu 
myöhäisbarokin synteesityylistä, joka ja-
lostaa kansallisista vaikutteista universaa-
limpaa, klassistista ajattelua.

W. F. Bach: Sonaatti nro 3 Es-duuri 
kahdelle huilulle F. 55

Otto Virtanen: Five Songs of 
Soundness, kantaesitys

Radion sinfoniaorkesterissa 1. soolofa-
gotistina vuodesta 2004 työskennellyt 
Otto Virtanen (s. 1970) tunnetaan aktii-
visena kantaesittäjänä niin solistina kuin 
kamarimuusikkona, mutta hän on itse-
kin ollut aina kiinnostunut säveltämises-
tä. Soitinopintojen ohessa tie vei parti-
tuurinsoiton ja orkestraation tunneille 
sekä Tapio Nevanlinnan sävellysoppiin. 
Musiikkiin syntyi uudenlaista näkökul-
maa. Virtasen mukaan tarvittiin kuiten-
kin vuosia ammattimuusikkona toimimis-
ta ennen kuin omiin sävellysideoihin sai 
kantavuutta.

”Orkesterin keskellä, ikään kuin mesta-
riteosten ytimessä vuosia touhuaminen 
on omiaan innostamaan musiikin raken-
teiden ja mekanismien kanssa pelaami-
seen”, Virtanen sanoo. Antoisaa on myös 
jatkuva dialogi ja yhteistyö ammattisä-
veltäjien sekä muiden RSO:ssa säveltä-
vien muusikoiden kanssa. Tällä hetkellä 
ideoita ja luonnoksia on enemmän kuin 
mitä orkesterityön ohessa pystyisi val-
miiksi saattamaankaan. Lisäksi Virtanen 
myös sovittaa musiikkia. 
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Nyt kantaesitettävä laulusarja on 
Virtasen kuudes valmistunut ja toistaisek-
si laajin sävellys. Lisäksi hän on säveltänyt 
mm. fagottiyhdistelmille ja puhallinyhty-
eelle. Ensembleteos Bastet oboe d’amo-
relle, harpulle, kolmelle lyömäsoittajalle ja 
kontrabassolle kantaesitettiin RSO:n ka-
marimusiikkisarjassa 2012. Myös nyt kuul-
tavassa teoksessa keskussoittimena on 
harppu: 

”Idea kappaleeseen tällaiselle hiukan laa-
jennetulle Debussyn (tai Jolivet’n) harpput-
riokokoonpanolle oli pyörinyt mielessäni 
vuosikausia. Alkusysäys on saattanut olla 
joku keskustelu Jussi Särkän kanssa, jos-
sa hän on paljastanut pitävänsä Jolivet’n 
Joulupastoraalia hienona teoksena. Jossain 
vaiheessa on sitten mukaan tullut ajatus, 
että jos lisäisi vielä sopraanon mukaan 
yhtyeeseen, voisi kokonaissointiin avautua  

paljon mielenkiintoisia ulottuvuuksia. 
Mitään konkreettista ei kuitenkaan ta-
pahtunut vuosiin. Jossain vaiheessa nämä 
eteen tulleet englanninkieliset runotekstit 
eri aikakausilta alkoivat ikään kuin muo-
dostaa omaa kokonaisuuttaan eikä niitä 
saattanut enää olla huomioimatta tämän 
idean yhteydessä. Silti kului paljon aikaa; 
kun Mind-festivaalin suunnittelu alkoi pa-
risen vuotta sitten ja Tarja-Leena Kircher 
ja Tuija Rantamäki näyttivät vihreää va-
loa, sai sävellystyö lopulta tuulta siipien-
sä alle. Varsinainen kirjoitustyö kesti sitten 
noin puolitoista vuotta. Lisäksi olen onnel-
linen ja ylpeä, että saamme kuulla kappa-
leen Helena Juntusen, Kaisa Kortelaisen, 
Camilla Vilkmanin, Jussi Särkän ja Sivan 
Magenin esittämänä.” 

Otto Virtanen

Otto Virtanen: 
Five Songs of Soundness

I Huokaus

Rakastuneen hento henkäys
        savua salaisesta tulesta
joka täten paljastuu
        ennen esiin uskaltautumistaan
Tuskan kuiskeen herkkä sävel
        melodioista sulokkain
heikoimmillaan voimakkaimmin
        iskee kuulijansa sydämeen.
Halujen taitavin viestinviejä
       ohittaa vakoilevat silmät
hillitsee ulkoisen ilmeen
       suljetuin huulin ja varovaisin silmin.
Aineeton huokaus: mitään ei jää todisteeksi
        vain korvan se valloittaa
siellä se onnettomuutta aiheuttaa
        ja joka nymfi sen ymmärtää.

Anne Finch (1661–1720)

II Päivät 

Mitä ovat päivät?
Päivä on se missä elämme.
Se nousee, se herättää
yhä uudelleen ja uudelleen.
Päivä on jotta se olisi hyvä:
missä muualla voisimme elää?
Kun tätä miettii niin
pian pappi ja lääkäri
jo juoksevat tänne pitkissä takeissaan
yli niittyjen.

Philip Larkin (1922–1985) 
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III … tuleen pamahtaa

Kalalammikko tuleen pamahtaa 
talo sedälle kumartaa
pastori taivaisiin ulottaa
mökki pilvissä liihottaa
kivi ilmapallona kohoaa
hauta-arkku kuolleeksi kopsahtaa
pääskyset kilpa-ajoon singahtaa
hevoset pitsejä harrastaa
tyttö kissaansa muistuttaa
kissa hattuaan kohottaa
ja tiedän erään joka vahvistaa
tämä kaikki totta on tosiaan.

Lastenloru

IV Se viime kevät

Se viime kevät oli niin ihana
     koska sinä olit; - 
  ja rastaat -
ja sinä halusit kuunnella niitä -
     ja minä niin pidin sinusta.           

     Nyt on sitten eri tilanne
    Yritän olla ajattelematta sinua.
Mutta tulen aina pitämään keväästä vain        
koska se on, 
             niinhän rastaatkin. 

Charlotte Mew (1869–1928)

V Elegia

Nuoruuteni päivät hyydytti huolten huurre:
Ilojuhlassani tarjoiltiin vain kipuja:
Peltoni kasvavat rikkaruohoa:
Kaikki mitä omistan on vain turhaa toivoa:
Päivä jo painuu enkä nähnyt edes aurinkoa:
Hetken elin, ja nyt elämäni on jo ohi.

Kevät on poissa ennen kuin se edes versoi
Hedelmä mätäni vaikka puu vielä lehtii
Nuoruuteni on ohi vaikka nuori olen yhä
Ehdin nähdä maailman mutta se ei nähnyt minua
Lankani katkaistaan vaikka sitä ei ole edes kehrätty
Hetken elin, ja nyt elämäni on jo ohi.

Etsin kuolemaa ja löysin sen jo kohdussa
Etsin elämää ja näin sen varjossani.
Kuljin maan päällä mutta kuljin kohti hautaani
Kuolen, vaikka vasta minut tehtiin
Lasi oli täynnä, nyt se tyhjentyy
Hetken elin, ja nyt elämäni on jo ohi.

Chidiock Tichborne (1558–1586)

Käännökset: Auli Särkiö-Pitkänen
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J. S. Bach: Partita sooloviululle  
nro 1 h-molli

Viulu on soittimena tehnyt pitkän mat-
kan kurittomasta pelimannista orkeste-
riareenoiden romanttiseksi primadonnak-
si. 1600-luvun lopun Keski-Euroopassa 
syntyi säestyksettömän sooloviulumusii-
kin traditio, jossa taiturilliset viulisti-sävel-
täjät laajensivat soittimen identiteettiä. 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) liit-
tyi jatkumoon sooloviulusonaateillaan ja 
-partitoillaan. Kumpiakin on kolme, siten 
että abstraktimmat sonaatit ja tanssisar-
janomaiset partitat vuorottelevat. Bach oli 
ennen kaikkea kosketinsoittaja, mutta ky-
keni pureutumaan viulun sieluun ennen-
kokemattoman syvälle ja valjastamaan 
sen mahdollisuudet läpitunkevalla herk-
kyydellä inhimillisten ja yli-inhimillisten il-
miöiden tutkiskeluun. Sonaatit ja partitat 
ovat siitä lähtien tarjonneet viulisteille eh-

tymättömän ravinnonlähteen. 
Kokonaisuuden käsikirjoitus on vuodelta 

1720. Vuosi oli erityinen säveltäjän elämäs-
sä, sillä Bachin puoliso Maria Barbara kuoli 
13 avioliittovuoden jälkeen täysin yllättäen 
miehensä ollessa matkoilla. Ehkä juuri tä-
män vuoksi sooloviulukokoelmassa erot-
tuu syvämietteinen, surumielinen pohja-
vire, joka on osaltaan tehnyt siitä monelle 
muusikolle ja kuulijalle niin tärkeän. 

Nyt kuultava partita nro 1 tarjoaa ryt-
misesti tihennetyt ”tuplaukset” jokaiselle 
tanssiosalle. Tällaiset doublet olivat tyypil-
lisiä ranskalaisille tanssisarjoille, ja tässä ne 
paitsi varioivat kunkin tanssin tunnelmaa 
myös syventävät niissä syntynyttä oloti-
laa. Partitan päättää rivakka tasajakoinen 
bourrée (borea).

Sergei Prokofjev: Kvintetto  
g-molli op. 39

Sergei Prokofjevin (1891–1953) musiikis-
sa pakahduttava lyyrisyys ja härski ilki-
kurisuus viihtyvät rinta rinnan, ja etenkin 
nuoremman Prokofjevin tuotannossa riit-
tää groteskia kujeilua. Vuodelta 1924 pe-
räisin olevan kvinteton burleski tunnelma 
ei siksi yllätä, mutta sille on oma erityinen 
selityksensäkin: musiikki syntyi alunpe-
rin pienelle tanssiseurueelle sirkusaiheis-
ta, Trapèze- eli Trapetsi-nimistä pienois-
balettia varten. Seurueen oli perustanut 
Berliinissä venäläinen Boris Romanov, joka 
oli jonkin aikaa työskennellyt koreografina 
Sergei Djagilevin kuuluisassa Venäläisessä 
baletissa Pariisissa. Myös Prokofjevilla oli 
tässä vaiheessa kokemusta Djagilevin seu-
rueesta, joka esitti lopulta yhteensä kolme 
balettia hänen musiikkiinsa.

Säveltäjä oli oikeassa olettaessaan, et-
tei Trapèze eläisi kauaa. Hän muova-
si musiikista lähes saman tien konsert-
tikäyttöön sopivan kamarikappaleen. 
Tanssiteostausta ja käytännön olosuhteet 
selittävät kvinteton polveilevaa rakennet-
ta ja erikoista kokoonpanoa (isompaan yh-
tyeeseen ei seurueella ollut mahdollisuut-
ta). Klarinetti ja oboe nauravat ja vinkuvat, 
viulu ja alttoviulu kihisevät, kontrabasso 
mörisee kuin karhu. Sulokkaan-groteskit 
sirkushahmot ja musiikkia leimaava viileä 
melankolisuus tuovat mieleen Stravinskyn 
Petrushkan (1911) traagiset nukkehahmot. 
Klovnimaisesti keinahteleva tanssipoljento 
saa huojumaan mukana olentojen arvoi-
tuksellisessa tarinassa.  

Auli Särkiö-Pitkänen


