


”Kaikki ihmiset tulevat

veljiksi keskenään”:

Beethovenin 9. sinfonia (1824)

ja musiikin muutosvoima

Susanna Välimäki, yliopistonlehtori (Turun yliopisto), FT, dosentti



IV osan (finaalin) Oodi ilolle –

sävelmä

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, 

joht. John Eliot Gardiner, 1994

Arizona Baby (ohj. Coenin veljekset, 1987)

Ritchie Blackmore & Rainbow: Difficult to 

Cure (1981)



Samsung-mainos Lontoon 

olympialaisten (2012) aikaan, 

olympialähettiläs David Beckham



Naganon talviolympialaisten (1988) 

avajaiset, 5 mantereen kuoro,

joht. Seiji Ozawa



Sinfonia nro 9, ”Kuorosinfonia” (1824)
orkesterille, 4 laulusolistille ja sekakuorolle

I Allegro ma non troppo, un poco maestoso

II Scherzo: Molto vivace / Presto 

III Adagio molto e cantabile

IV Finaali: Presto / Allgero assai 



Etsintäkertomus: ”pimeydestä valoon”; vapaus 

(ilo); ihmisten välinen ystävyys, 

maailmankaikkeuden ykseys
• kuvasto: antiikki, kansanperinne, länsimaiset ja itämaiset 

filosofiat ja mytologiat

I Allegro ma non troppo, un poco maestoso

• Alkuavaruus 

• Taistelu: Väkivalta vs. rauha

II Scherzo: Molto vivace / Presto

• Huumori ja remuaminen

III Adagio molto e cantabile

• Kauneus, luonnon ihailu, unelmointi



”Kaikki ihmiset tulevat veljiksi keskenään”: Beethovenin 9. sinfonia (1824) ja musiikin 

muutosvoima / Susanna Välimäki, musiikkitieteen yliopistonlehtori, Turun yliopisto

IV Finaali: Presto / Allegro assai

• Laulusolistit ja kuoro

• Friedrich Schiller (1759–1805): ”An die Freude” 

[alunper. ”An die Freiheit” (1785, 

suom. ”Ilolle [Vapaudelle]”)

• Oodi ilolle -sävelmä = Vapausteema

ja sen muunnelmat

• Kauhufanfaarit

• ”Hei ystävät, nyt ei enää näitä säveliä! 

Virittäytykäämme ystävällisemmin ja 

ilontäyteisemmin!”

 Suuremman aatteen löytäminen, valinta



Oi ystävät, ei näitä säveliä! Vaan lauletaan 

mukavampia, sellaisia, jotka ovat täynnä iloa ja 

riemua. (Beethoven) 

Riemun [vapauden] jumalainen kipinä! Sinun 

voimasi yhdistää uudestaan kaiken sen, mikä ajan 

mukana on särkynyt rikki, kaikki ihmiset tulevat 

veljiksi keskenään siellä, missä sinä levität 

lempeät siipesi.

[– –] Iloa imevät kaikki luodut Luontoäidin 

rinnoista 

[– –] Tahdon syleillä teitä, miljoonat!  Tämä 

suudelma kuuluu koko maailmalle!

[– –] Sinä tunnetko luojasi läsnäolon, maailma?  

Etsi häntä tähtien yläpuolelta. (Schiller) 



Monikulttuurinen ja demokraattinen 

utopia
• Beethoven yhteiskunnallisena säveltäjänä 

(tasa-arvo, vapaus)

• yhteisöllisyyden idea

• crossover

• kansanomaisuus & taide

• moniuskonnollinen, yleishengellinen 

kuvasto – ihmisten samanarvoisuus



Kantaesitys

Kärtnertor-teatteri, Wien 7.5.1824



• Oodi ilolle 1972 Euroopan 

neuvoston tunnuslaulu

• 2004 Euroopan unioni

• Olympialaiset

• Saksojen yhdistyminen: 

sinfonian esitys Berliinin 

muurilla 25.12.1989 (”Freiheit”)
https://www.youtube.com/watch?v=IInG5nY_wrU

https://www.youtube.com/watch?v=IInG5nY_wrU


Gustav Klimt: Beethoven-friisi

(1902, Secession-museo, Wien)



Gustav Klimt: Beethoven-friisi (1902), yksityiskohta vasemmalla 

seinällä, Kärsivä ihmiskunta



Gustav Klimt: Beethoven-friisi (1902), yksityiskohta vasemmalla 

seinällä, Ritari kiiltävässä haarniskassa



Gustav Klimt: 

Beethoven-friisi 

(1902), yksityiskohta 

peräseinällä, 

Vihamieliset voimat



Gustav Klimt: 

Beethoven-

friisi (1902), 

yksityiskohta 

peräseinällä, 

Jäytävä suru



Gustav Klimt: 

Beethoven-friisi 

(1902), 

yksityiskohta 

oikealla seinällä, 

Runous



Gustav Klimt: Beethoven-friisi (1902), 

yksityiskohta oikealla seinällä, Taiteet 

ja Tämä suudelma koko maailmalle





Ke 11.1., to 12.1. ja pe 
13.1.

klo 19 Turun konserttitalo


