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V
ieressäni on pinkka Bob Dy- olisi uskonut, että nuoriso anno rikkalalsla vaikutteita tietysti lu- eri kulttuuripiireille ominaisten
lan-albumeja. Kansikuvat mundi 1965 laskisi suosikkiensa kuun ottamatta). ilmaisukeinojen tiivistymiseen ja
esittävät omalaatuisella ta- joukkoon suomalaiset kansanlau-

valla kaunista nuorukaista; hänen lut! Koululaiset ostavat kitaroita
ihonsa on sileä, hänen ilmeensä (klassillisia kitaroita!) ja laulavat
kertoo sensibiliteetistä, hän onpu- kansanmusiikkia; he soittavat ki-
keutunut farmareihin, tavalliseen taroitaan jäsentyneemmin ja mo-
asuun tavallisessa ympäristössä; nipuolisemmin. kuin ennen (sor-
vaikka tiedän hänen Beatles-laa- min!); äänen voimakkuus tehoaa
juisen suosionsa, kuvat kielivät enää ikäluokkaan 10—13. Lennon &
nuoresta ihmisestä joka viihtyy McCartneyn lauluista on viimei-
parhaiten omassa ja läheisten, sa- simpänä suosikkina ollut Yester-

M
ista on johtunut tämä mu-
siikinlajien tavaton, aikai-
semmassa • historiassa tun-

Käsittääkseni syitä on kaksi.
Ensimmäinen syy on löydettävissä
sosiaalisesta kehityksestä. Eri mu-
siikinlajit on totuttu yhdistämään
eri yhteiskuntaluokkiin; lähellä on
ollut ajatus siitä, että "paremmil-

yhteiskuntaluokilla on oma
"huonom-

selkiytymiseen. Mitä eurooppalai-
seen musiikkiin tulee, tämä inte-
groituminen on jo jonkin alkaa oi-
lut havaittavissa jopa konserttimu-
siikin piirissä: koko länsimainen

simultaanisesti läsnäolevaa.
eidän esteettiset käsityk-
semme ovat kokemassa
perusteellista murrosta.

Symbolisten arvojen ylivalta on
murtumassa, ja olemme lähesty-

M
manmielisten ystäväin seurassa, day, Beatles-yhtyeen hiljaisin lau-
Monet vakavat auktoriteetit pitä- lu jousikvartetin(l) säestyksellä,
vät häntä eräänä tämän hetken Ylipäänsä: suosituin musiikki ny- j^nia»"^! ''kehiirvmätt"mämmillä" mäss* — kenties — uutta ja puh-
huomattavimmista kansanrunoni- kyään on kamarimusiikillisempaa, nm „ . __.„ «....{it,!,!--- T*<.tz taampaa todellisuuden ja esteettis-i- i » •••• • i oma aiempi musnicKinsa. lasia .
joista, eräänä parhaista kansan- hienopiirteisempää, yksinkertai- Qn seurauksenai että eri musfikin ten ilmiöJden tajuamista. Näyttää
omaisen laulelman j a laululyriikan sempaa ja aidompaa kuin pitkiin ia«ejna on Ouut eräitä tunnuspiir- siltä» että mus"kin alalla

elvyttäjistä. aikoihin. Monien mielestä juuri ta- teit^ jotfea nopeasti ja väuttö- imenee esimerkiksi ns. kevyen
Dylanin aihepiiri on sama kuin mä' suuntaus on edullinen kasva- mäst'{ ilmaisevät mihin lajiin kul- musiikin uutena arvioimisena, li-

kansanlaulustossa kautta aikojen,- tuksellisessakin mielessä, sillä se loinenkm musiikinesitys kuuluu, ja sääntvneenä salonkikelpoisuutena;
ne kuvastavat tavallista, normaalia näyttää helpommin johtavan myös mifcä tärkeintä kuuluuko se t01538^3 se mvös aivan ilmeisesti
elämää nykyaikaisessa amerikka- henkisesti ja teknillisesti kömpii- »hyvään»' Vai "huonoon" musiik- on kohentamassa kevyen musiikin
laisessa kaupunkiyhteiskunnassa. soldumman ns. taidemusiikin vä- kHn »Sinfoniat» ovat »hyvää" mu- tasoa< Näin on syntymässä 'uusi

Hänen laulunsa ^eroavat joissakin hittäiseen omaksumiseen. Tämä siik]^ia. sinfonlkko säveltäessääti vuorovaikutus kevyen ja ns. "tal-
suhteissa traditionaalisista, mutta kanta on perusteltavissa: musii^ huonoj ikävää typerästi moni- de"muslikin välille, vuorovaikutus,
nämä erot ovat yleensä vähäpä-» kinharrastuksen syvyys perustuu ,,,̂ 3^ »sinfoniaa" saa aina työ- ioka aikaisemPina historian kausl-
töisiä ja luonnollisia: Dylan puhuu oivallukseen musiikista sinänsä, voiton ioistavasta kevyen musiikin na oli elimellinen Ja itsestään sel-
elokuvista, autoista ja atomipom- sen aitoudesta ja puhtaudesta, jota iahjakkuudesta( joka huolellisesti vä- Kansan musiikki on luonnolll-
meista silloin kun hänen Isoisänsä huumaava ja epäasiallinen rihka- punniten> taitavasti soitintaen laatii nen poh]'a siitä Kehittyvälle kom-
Isoisä puhui härkävankkureistaja ma el hämärrä ja tärvele. melodiastaan herkullisen nienen pllsoldummalle musiikille; aina-
kivääreistä. Vain yksi ero on joa-

melodiastaan herkullisen pienen
aikkl fidellä kirjoitettu on sävellyksen. Saman ajatuksen mu-

kaan "taide" ei Pysyne säilyttä-. a f i e r o e u on v e y e . a n -
sakin määrin merkitsevä: Dylan |f oireellista( jfcskin sen aavis. kaan typerinkin fiL tri on sivisty- mään elinvoimaisuuttaan irtaudu t-
ottaa osaa ympäristönsä ja maali- •« telema kehltys ehkä pM. nyt? kun sen sijaan viisaS( koke. tuaan kansasta kovin kauas Ja plt-

man tapahtumiin ehkä tietoisena- osiltaan on iöydettävissä toisaalta, nut, mutta kouluja käymätön f ilo- kaksl ai,kaa' t j „ .... t

min kuin esi-lsänsä. Jos vanha Mainitsen vielä muutamia oireel- sofi on korkeintaan hupaisa , esi- 4
 Ban*in *!d« ""l*" perU8'

kansanlaulu protestoi väärinkäy- lisia Umiöitä saadakseni kysymyk- merkki eräänlaisesta Konsta Pylk- tui miltei Jaannoksetta »J» «u°-
olitöksiä ja sortoa vastaan, se S(m asettdun selkeämmäksi.

pientä mittakaavaltaan, kohdistui
lähinnä omaan itseen ja lähimpään
vmpäristöön, Nämä probleemit
ovat nyt planetaarisia; edessäni o*
erä* Dylanin kuuluisimmista pro-

sittu,ihin tanssirjtmelhin. olipiiit-
ten kysymys Lullyn oopperasta tai
Bachln kirkkokantaaUsta Wa»i-

ennen ™uta **<» °11"'

käsestä kansantyyppien joukossa.
Tästä syystä näenkin suuren osan
viimeaikaisessakin pop-väittelyssä
esiintyneistä anti-pop-mieleniLmai-

." suista osoituksena ehkä tiedosta- vä kansanmusiikin jalostaja, mutta
Janikseni-Jazzin erästä osaa mattomasta sosiaalisesta itsekoros- traditio jatkuu sekä kansanmusil-

testilauluista "Masters of War",jo- "~" Jeesukseni , jazzin erästä osaa kin että viihteen kohdalla oman
ka on terävä ia katkera hyökkäys Pidetään nykyisin varsin kömpii- lUKSes ^ . vuosisatamme rajoille: Beethovtn,

..... . ... . . .... soituneena taiteena; The Modern Toinen eristäytymisen syy on Brahm_ of f enba'ch Johann Strauss.niitä vastaan jotka uskovat että „ , , . «uj-, « n ^ -4 «M • i öranms, unenoacn, jonannoirauss,
Jazz Quartet soittaa konserteissaan nähdäkseni ollut itse musnkm ke- Tshaikovski jne.
Bachin fuugia; monet jazzmuusi- hityksessä, joka yhä kiihtyen on

aikoinamme saavuttanut

,, . ., ..
maailmansota voidaan voitaa:

Eurooppa ei valssin ja polkan
jälkeen ole pystynyt tuottamaan

Bob Dylan

Sävelet kevyet salongissa

"You've thrown the worst 1ear/ fc0t ja lauluyhtyeet ovat levyttä- meidän
that can ever be hurled/ Fear to neet Bachia, Vivaldia ja Mozartia; erään huippukohtansa. Tästä olen yhtään on^aa suurtanssia; nämä oli-
brinp children/ Into the worW toisaalta mainittu MJQ esittää kirjoittanut jo niin viljalti tekstiä, yat ^Q syntyessään salonkikeipoi-
For threatening my baby/ Un- myös tango- ja bossa nova-rytme- etten halua toistaa itseäni. Totean ^ kun sen ^Mn bossa novan>

born and unnamcd/ You ain't jg, Matti Lehtinen on osoittanut nyt vain, että länsimainen musii- '̂gon, foxtrotin tai rock-and-rol-
worth the blood/ That runs in taitojaan myös tangolaulajana klnkchitys on meidän päivinämme Un käyttämistä taiteellisiin tarkol-
I/our rein*..." CHernando's Hideaway") jne. saavuttanut erään kehityksen lop- tuksHn vähintäänkln iummaitel-

Bob Dylania on kannattanut yli Tähän astihan musiikki on ollut PuPään? Samalla musiikin pisim- talslint tel ainakin pidettäisiin j on-
maailman suuri muodin aalto: jakautunut lukemattomiin hyvin mälle kehittynyt osa on jatkuvasti kinlaisina kuriositeetteina. Yksis-
"Folk" on nyt "in". Tommy Stee- eristäytyneisiin osa-alueisiin, joilla vieraantunut enemmistön vastaan- {^n tgmän sdkan pUäisl antaa

Ien, Paul Ankan ja Elvis Presleyn on ollut omat vastaanottajansa ja ottokyvystj^ ns. darmstadtilaincn kummastelemisen aihetta musiik-
pop-maine on väistynyt kansan- ja spesialistinsa. Rajojen ylittämistä m"siikkt W va|n pienen joukon kielämän johtohcrroille. Entä jos
protestilaulajien hyväksi: Bob on p{detty useinkin huonon maun omaisuudeksi, eikä sitä nyt, ensim- joku tekee Jauluja samalla kom.
Dylan, Donovan, Joan Baez viehät- osoituksena. Monia "korkeimman mäisen uteliaisuuden aallon ka- plisoituncisuustasolla, sulavuudella
tavat nykyään yhtä monia miljöö- taidemusiikin" kannattajia on jos- dottua. Juurl lainkaa.n. saa kuu1' ja samoin aihein ja tarkoitusperin
nia nuoria Ihmisiä; ero jälkimmäis- kus loukannut Gustav Mahlerin ta- lakseen. vaikka tämäkin tyyllsuun- kuln Schubert> olisiko tulos tai-
ten hyväksi on nyt vieläpä se, että pa sijoittaa "naiiveja" kansan- ta. tiet^kin on synnyttänyt myös detta7 ̂  hän olisi laulelma.t pa.
heihin ihastuvat myös vanhemmat omaisia aineksia sinfonioihinsa taiteellisesti arvokasta musiikkia. himmassa tapauksessa iskelmäsä-
ja vakiintuneemmat ihmiset. Har- (esim. 1. sinfonian surumarssi); Tilanteen muuttuminen ei ole' veltäjä... Tämän jos minkään tu-
voln lienee -kevyen musiikin muoti stravinskin Sacre ei herättänyt laskettava ainoastaan esteettisen lisi antaa ajattelemisen aihetta ke-
ollut niin terve j a ilahduttava kuin ärtymystä ainoastaan riitasoinnuil- vastavaikutuksen tai sosiaalisten vyen musiikin tekijöille.
nyt: se on tuonut esille myös to- iaan> vaan myös melodia-alnek- erojen tasoittumisen ansioksi. Ml- Kukapa tietää, onko meidän ai-
dellisia taiteellisia kvaliteetteja, sensa "vulgäärisyydellä". • Ns. nä luulen että perimmäinen syy kamme kestävä taide sittenkään
eikä ole ratsastanut ainoastaan yh- Darmstadtin koulukunta vastusti raja-aitojcn vähittäiseen kaatumi- siellä mistä stipendilautakunnat
dentekevällä massatuotannolla ja jyrkästi kaikkea "kansanomaista^: scen ja erilaisten tyylien sekoit- sitä hakevat? Onko «e ehkä ilt-
koristeellisella tyhjyydellä. The toisaalta taas "sinfonioita" on pe- tumiseen on kulttuurin planetari- lenkin jossain Dylanin, Lennon &
Beatles ovat osoittaneet erityistä rinteellisesti vastustettu liian vai- soituminen. Aasialaiset, afrikkalai- McCartneyn tai John Lewisin hen-
luovaa lahjakkuutta ja musiikil- keinä, tahallisen aristokraattisina set ja eurooppalais-amerikkalaiset kisten perillisten keskuudessa?
lista taitoa, joka on saavuttanut jne. Jazz on kauan ollut eristyk- kulttuurit pyrkivät yhä enemmän Olisiko aikamme todellinen talde-
vastahakoista tunnustusta jopa g^g niin tanssi- ja Iskelmämusii- sekoittumaan toisiinsa. Selvimmin yleisö sittitakin se nuorisojoukko
rock'n rollin ja rautalangan piin- fcista fcum taidemusiikistakin; sitä- tämä on huomattavissa länsimai- joka ostaa Hotenanny-trion uuden
tyneiden vastustajien taholla; Joan paitsi se itsekin on ollut pirstoutu- sessa kevyessä musiikissa, johon levyn parissa viikossa loppuun,
Baer taas on laskettava aikamme nut lukemattomiin lahkoihin (min- afro-amerikkalalset vaikutteet eikä esimerkiksi se kuuluisa jouk-
suurten laulajattarien joukkoon ka yhäkin havaitsee esim. lehtien ovat tunkeutuneet uskomattoman ko "kauppaneuvoksettaria"? Joka
(hänen taitonsa käy ilmi esim. jazz-kirjoittelua seuratessa). Tans- tehokkaasti; mutta myös avant- tapauksessa olen löytänyt nuorten
Villa-Lobosin Bachianas Brasilei- simusiikki on ollut jakautuneena, gardistisin taidemusiikki tuntee suosikkilevyiltä paljon enemmän
ras n:o 5:n tulkinnasta, joka ei jää osa-alueisiin: latinalaisspesialisti ei tämän prosessin: siihen on eniten aitoa taiteellista ilmaisua, musiikil-
jälkeen itse Victoria de los Ange- aina soittanut foxtrottia tai jenk- vaikuttanut intialainen ja japani- lista ja sielullista puhtautta ja sel-
lesin levytyksestä). jcaa> ja päin vastoin. Kokonaan lainen musiikkikulttuuri. On var- keyttä, kuin jäykissä ja akatee-

Muoti on levinnyt meillekin: ku- ulkopuolella kuvasta on ollut mui- sin todennäköistä, että kulttuurin misissa uuden musiikin konsertcis-
kapa vielä muutama vuosi sitten den suurkulttuurien musiikki (af- planetarisoituminen johtaa myös sa. Kari Rydman

Tallinna, joulukuussa.
._. j lime vuosikymmenet ovat
\f jatkuvasti tuoneet uusia kan-

sallisuuksia nykymusiikin eu-
rooppalaiselle näyttämölle. Nyky-
musiikkijählien ohjclmavihoissa
ja uuden musiikin kustantajien
luetteloissa kohtaa mitä omalaa-
tuisimpia säveltajänimiä; korealai-
cia, kreikkalaisia, japanilaisia,
turkkilaisia... Monet maat joiden
kulttuuriperinne on täysin ei-eu-
rooppalaincn, ovat yhtäkkiä tuo-
neet esiin uusia säveltajänimiä eu-
rooppalaisen modernismin henges-
sä.

nettuja meilläkin — orkestereita
ja yhtyeitä, kansansoittajien ja
kansantanssijoiden ryhmiä. Suur-
kuorojen esityksissä saattaa olla
mukana yli 10.000 laulajaa. Tal-
linnan kaupunkikuvassa laulujuh-
lastadion on hallitsevammassa ase-
massa kuin mitkään urheilukes-
kukset. \
-_ «-utta nykyään Eestin musiikki
IV'1 el suinkaan ole Pelkkää kuo-

rolaulua. Vuosisadanvaihde
muodosti merkittävän käännekoh-
dan Eestin musiikkikulttuurissa:
vuonna 1900 oli ensimmäinen koti-
maisin voimin pidetty sinfoniakon-

luvat hänen poikansa Eugen Ja vel-
jenpoikansa Villem.

Instrumentaalimusiikin keskus-
paikaksi muodostui Tallinnan kon-
servatoriossa prof. Heino E11 e r-
in sävellysluokka. Ellcrin kasvat-
teja on Eestin tunnetuin sinfonik-
ko ja ensimmäisten eestiläisten ba-
lettien säveltäjä, 40-luvulla Ruot-
siin muuttanut Eduard T u b i n .
Hänen sinfoniansa, joiden sävcl-
kielcssä voidaan nähdä yhteyksiä
Honcggcriin, ovat Eestin musiikis-
sa samassa asemassa kuin Sibe-
liuksen sinfoniat meillä; lukumää-
räisestikin niitä on yhtä monta.

Uutta musiikkia Eestissä
Neuvostomaiden musiikki on kui-

tenkin jäänyt jokseenkin valkoi-
seksi alueeksi nykymusiikin maail-
mankartalla. Neuvostoliiton ny-
kyään elävistä säveltäjistä lienee
Shostakovitsh miltei pinoa suoma-
laiselle kuulijalle tuttu nimi. Ja
Eestin musiikki lienee meillä jok-
seenkin tuntematonta, huolimatta
Jo kielclliscstikin kiinteistä ja pe-
rinteellisistä siteistämme tähän
maahan.

Mitä on Eestin musiikki? En-
simmäiseksi vastaukseksi tulee var-
jnasti ajatelleeksi eestiläistä kuo-
rolaulua — Eesti lienee vielä suu-
remmassa määrin kuin Suomi kuo-
rolaulun luvattu maa. Kuoromu-
siikki muodostaakin Eestin musii-
kinhistorian punaisen langan. Jo
kauan ennen kuin Eestissä oli pi-
detty yhtään sinfoniakonserttia,
alkoi suurten laulujuhlien perinne,
Joka ulottuu'pitkälle viime yuosi-
sadalle saakka. Nykyään laulujuh-
lat ovat todellisia koko kansan
Juhlia, joilla esiintyy lukemattomia
kuoroja — muutamat niistä tun-

scrtti. On hauska sattuma, että mei-
dän kansalliseepoksemme kytkey-
tyy läheisesti eestiläisen instrumen-
taalimusiikin alkuvaiheisiin. En-
simmäiset orkesteriteokset olivat
kolme alkusoittoa, joista yhdellä oli
lähtökohtanaan ja nimcnään Kale-
vala. 'Ensimmäinen eestiläinen sin
fonia syntyi vuonna 1909.

Instrumentaalimusiikin perinteet
eivät siis Suomenlahden eteläpuo-
lella ulotu edes niin kauas histo-
riaan kuin meillä. Silti Eesti on
jo ehtinyt tuottaa sangen laajan
orkesterikirjallisuuden, joka laa-
dullisesti ja tyylillisesti muodostaa
hyvin monitahoisen alueen. 20-lu-
vulla muodostui Eestin luovaan
säveltaiteeseen kaksi polttopistet-
tä, toinen Tarttoon, toinen Tallin-
naan, Tarton musiikkikoulun sä-
vellysopiskelijat keskittyivät Ar-
tur K a p p i n johdolla lähinnä vo-
kaalimusiikin eri muotoihin. Nimi
Kapp on hyvin tunnettu eestiläi-
sessä säveltaiteessa; puhutaan suo-
rastaan Kappin säveltäjädynastias-
ta, johon Artur Kappin ohella kuu-

.-—-. ubinln ohella olivat Bartok,
I Stravinskin varhaistuotanto,

Prokofjev ja Shostakovitsh
seuraavan säveltäjäpolven tyylilli-
sinä lähtökohtina. Mutta nuorin sä-
veltäjäpolvi työskentelee ' tyylilli-
sesti hyvin laajalla alueella. Jot-
kut Jatkavat eestiläisten kuörope-
rinteiden linjaa, toiset liittyvät
myöhäisromantiikan tai uusasialli-
suuden ilmaisupyrkimyksiin. Ken-
ties yllättävin on kuitenkin se mo-
derni eurooppalainen henki, joka
on luonteenomainen nuoren polven
lahjakkaimmille edustajille. Luigi
Nonon jokin vuosi sitten tapahtu-
nut vierailu Tallinnassa merkitsi
henkilökohtaisen kontaktin saamis-
ta eurooppalaisen musiikin nyky-
virtauksiin, joita Eestissä seurataan
vireästi. Kontaktit modernismiin

/eivät kuitenkaan ole yhtä välit-
tömät kuin rautaesiripun tällä puo-
len, ja tämä distanssi tuntuu ole-
van jossakin mielessä myös posi-
tiivinen tekijä. Eestin uudessa mu-
siikissa ei näy jälkiä siitä akate-
misoitunccsta avantgardismista,

Joka nykyään lyö niin selvän lei-
man monien Länsi-Euroopan maiden
modernismiin. Sellaiset virtaukset
kuin dodekafonia tai sarjallisuus
eivät ole muodostuneet itsetarkoi-
tuksellisiksi ongelmiksi.

Eestiläisen nykymusiikin johta-
va hahmo on 1935 syntynyt Arvo
P ä r t. Hänen varhaistuotantonsa
liittyy eestiläisiin kuoroperintei-
siin sisältäen mm. oratorion ja las-
tcnkantaatin — missään muussa
maassa sivumennen sanoen ei var-
mastikaan sävelletä yhtä paljon
musiikkia lapsille kuin Eestissä.
60-luvulla Pärtin musiikillisessa
ajattelussa on tapahtunut radikaali
käänne. Orkesterisävellys "Perpe-
tuum Mobile" (1963) muistuttaa
sointikuvaltaan Pendereckin tihei-
tä sävelkenttiä. Perinteellisen mu-
siikin melodiset ja soinnulliset ele-
mentit ovat täysin kadonneet. Mut-
ta teoksen peruskonseptio on täy-
sin itsenäinen, ja sen rakennepe-
riaatteet ovat hyvin kaukana Pen-
dereckin paljon jäljitellystä tyy-
listä. Suurten solntikenttien käyttö
on eräs 60-luvun avantgardemusii-
kin keskeisiä piirteitä, mutta on
yllättävää havaita, miten erilaisia
toteutuksia sama ikään kuin il-
massa oleva materiaali on saanut
eri maissa. Pcnderccki ja Ligeti
käyttävät samaa materiaalia aivan
eri tavoilla, ja yhtä itsenäisesti
suuria äänikomplekseja rakentaa
Ikiliikkujassaan Arvo Pärt. Musii-
kin jatkuvan liikkeen idea perus-
tuu jatkuvasti komplisoituvaan sä-
veltoistojen rytmiikkaan, Jousiin
liittyvät puhaltimet, teos kasvaa
suureen crescendoon ja saavuttaa
samalla suurimman rytmisen mo-
nitahoisuutensa, jota seuraa no-
peahko dtminuendo, katoaminen
etäisyyteen. •

Toisenlainen rytminen kokeilu
on Pärtin sävellys "Syllaabista mu-
siikkia" (-1964). Mitään yhtenäistä
tahtilajia ei ole, kukin "tahti" ke&-

Jan Riiäts

tää n. 3 sekuntia ja sisältää tihey-
deltään eriasteisia sävelkomplek-
scja. Sävellys huipentuu kapelli-
mestarin patarumpusooloon. Niin
tässä teoksessa kuin Perpetuum mo-
bilessakin herättää huomiota muo-
donannön kiinteys, joka kasvaa
esiin teoksen perustana olevan
idean johdonmukaisesti, läpeensä

tutkitusta toteutuksesta. Pärt on
kokeillut myös collage-musiikin
alalla: "Collage teemasta BACH"
yhdistää katkelmia Bachin musiik-
kia ja moderneja cluster-tehoja.

Eestiläissäveltajien nuorinta pol-
vea edustaa 1942 syntynyt Kuldar
S In k, jolla nuoresta iästään huo-
limatta on useita merkittäviä teok-

sla. Hänen sävcltäjätempcramen-
tissaan yhdistyvät suorastaan erup-
tiivincn dynaamisuus ja toisaalta
herkkävaistoinen lyrisml ja värien
ja vivahteiden taju. Edellistä puol-
ta ilmentää hänen pianoduonsa,

.jossa toinen piano käyttää myös
preparaatiotehoja; Boulezin mie-
leentuova tekstuuri etenee tavatto-

man vitaalisesti. Hienovaraista
lyyrlsyyttä henkivät hänen viisi
japanilaista haikurunoaan sopraa-
nolle Ja jousikvartetille; trillien,
tremoloiden ja huiluäänten webern-
mäisen säästeliäs käyttö luo mo-
dernein eurooppalaisin keinoin ja-
pa.nilaisen runouden eteerisen, py-
sähtyneen ilmapiirin. "Kolme mo-
notemaattista etydiä" yhdistää
kekseliäästi kahden niin erilaisen
Instrumentin kuin jousikvartetin ja
pianonv mahdollisuudet. Väriastei-
kon käyttö todistaa jälleen elävää
musiikillista fantasiaa.

Nuoren polven näkyvimpiä hah-
moja on myös Jaan R ä ä t s (i.
1932), jonka teoksista on tunne-
tuin Eestissä useaan otteeseen le-
vytetty konsertto kamariorkeste-
rille. Raatsin esikuvana tässä teok-
sessa tuntuvat olevan lähinnä Sho-
stakovitshin ja Bartökin nopeat
osat; rytminen vauhdikkuus ja Is-
kevyys ovat hänen musiikilleen
hyvin luonteenomaisia. Sinfoniois-
saan hän maalailee myös pitkälin-
jaisempia näkyjä; viidestä sinfo-
niasta on tunnetuin neljäs, jolla on
kuvaava alaotsikko "Kosminen".
Eestin kuoropcrinteitä jatkaa hie-
nostuneella tavalla Veijo T o r m l s
(s. 1930). Hänen musiikkinsa py-
syttelee enimmäkseen tonaalisella
pohjalla ja nojautuu joskus folk-
loristisiin aineksiin. Taidokas
kuoron soinnillinen käsittely antaa
hänen kuorosarjoilleen tyylistä
riippumattoman persoonallisen lei-
man.

Eestin nykymusiikki tekee vi-
reän ja elinvoimaisen vaikutuksen.
Tyylillinen pohja on laaja ja mo-
nitahoinen, kontaktit uusimpiinkin
virtauksiin kiinteät. Vanhan Tal-
linnan hansakaupunkiajoista säily-
neillä kapeilla kujilla yhdistyvät
menneisyys ja nykyisyys, perin-
teen ja uudistumisen henki.

Erkki Salmenhaara


