Arktinen puritaani – siinä kuvaus, joka selkeästi
pelkistää olennaisimman
Yrjö Kilpisen (1892–1959)
tavasta hahmottaa ja luoda
musiikkia. Sen ilmaisun
takana on Seppo Nummi,
Kilpisen työtoveri ja ystävä
ja tiettävästi ainoa sävellysoppilas, joka näin taitavasti luonnehtii säveltäjän
tuotannon peruslinjoja.
Arktinen on yleisellä tasolla
ymmärrettävissä säveltäjän
tyylin tiettynä karuutena,
yksinkertaisuutena, pelkistyneisyytenä ja tietenkin
myös viittauksena hänen
suosittuihin Tunturilauluihinsa. Puritaanisuus taas
tarkoittaa henkisemmellä
tasolla samanlaista pelkistämistä, kaiken epäolennaisen
karsimista.

Arktinen puritaani

– kurkistuksia Yrjö Kilpisen liedien maailmaan
Yrjö Kilpisen 120-vuotissyntymäpäivänä
4.2.2012 aukeni Kansalliskirjaston Rotundassa näyttely, jolle annoin nimeksi Arktinen
puritaani – kurkistuksia Yrjö Kilpisen liedien
maailmaan. Näyttely oli esillä myös Turun
Sibelius-museossa ja siirtyy lähitulevaisuudessa Jyväskylään. Se on koottu aineistosta, josta
riittäisi materiaalia vaikka väitöskirjatyöhön.
Tilan- ja ajankäyttömahdollisuuksien rajallisuuden vuoksi siihen mahtui kuitenkin vain
kurkistuksia Yrjö Kilpisen liedien avaraan ja
kiehtovaan maailmaan. – Suuri osa tämän
artikkelin tekstistä nojaa näyttelyn plansseihin; siitä ovat kotoisin myös useat artikkelin
kuvista.
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Ensimmäinen kosketukseni Yrjö Kilpiseen oli sama kuin muillakin ikäisilläni:
1940-luvun kansakouluissa laulettiin hänen
Lippulauluaan ahkerasti. Sitten tulivat kuvioon mukaan Tunturilaulut V. E. Törmäsen
runoihin ja muutama muu kestohitti, joiden
piano-osuuksia minulla oli ilo kilkutella
useammankin myöhemmin laulajana kunnostautuneen ikätoverin tueksi. Säveltäjää itseään
en muista koskaan tavanneeni, vaikka kerran
työskentelimmekin samassa tilaisuudessa.
Akateemikko, professori Yrjö Kilpinen piti
muistopuheen Jean Sibeliuksen hautajaisissa
syksyllä 1957. Minä puolestani seisoin varsin
tuore ylioppilaslakki päässäni kunniakujassa

Ruotsalaisen teatterin kulmilla. Miksi meidän tiemme sitten yli viisikymmentä vuotta
myöhemmin kohtasivat niin, että muutaman
vuoden yhteistyön aikana teimme sinunkaupat – post mortem? Tärkein syy on kai
yhteinen käsityksemme sanan ja musiikin
saumattomasta liitosta vokaalimusiikin saralla.
Kun 1960-luvun lopulla aloin saada palkkaa Sibelius-Akatemialta, oli ensimmäinen
vakanssini oopperastudion intendentti ja
ensimmäinen virkatehtäväni järjestää pääsykoe akatemian niille lauluoppilaille, jotka
halusivat erikoistua operan alalle. Tutkittiin
kaikenlaista, tärkein testi oli tietenkin aaria,
jonka pyrkijä arveli sopivan itselleen. Muuan
henkilö laulaa luikautti varsin tutun Verdin
aarian, jota kuuntelimme mieltymyksellä.
Juuri oopperaan sopiva ääni, sävelpuhtaus
kunnossa, nuotit ja rytmit oikein, italian
ääntämys moitteetonta… Mutta jotain siitä
puuttui. Hiukan kyselimme aarian esitystilanteesta: keitä muita roolihenkilöitä on lavalla? Suhteesi heihin? Vihaatko, rakastatko?
– Ei pienintäkään käsitystä! Ei mitään tietoa
moitteettomien tavujonojen mahdollisesti
muodostamista sanoista ja lauseista ja niiden
kenties synnyttämistä ajatuksista! – Hyväksyimme hänet kuitenkin edellyttäen, että
hän jatkossa lupaa muistaa tekstin sanoman
sisäistämisen olevan vokaalimusiikin luovan
tulkinnan ainoa mahdollinen lähtökohta.
Minulle tämä merkitsi varsinaista herätystä. Tekstin ajatukset ovat innoittaneet
säveltäjää ja hän on omilla keinoillaan halunnut antaa niille siivet. Mutta ei tunnelma
eikä ajatus välity yleisölle asti, ellei esittäjistö
sisäistä sitä. Ei kuitenkaan voida edellyttää,
että jokainen laulua harrastava tai ammatikseen laulavakaan hallitsisi kovinkaan monta
kieltä. Apua siis tarvitaan, ja sitä olen yrittänyt
antaa. Laulettavia käännöksiä on syntynyt
5 passiota ja parikymmentä oopperaa, huomattava määrä kuorotavaraa (mm. http://
wiol.fi/julkaisusarja.html) ja suorasanaisia
merkitystarkkoja tulkintoja parisen tuhatta.
Aikanaan, kun Sibeliuksen kokonaistuotannon kriittisen edition lied-osat oli julkaistu, päätin tarttua härkää sarvista ja luoda
ajatustarkat, suorasanaiset suomennokset
kaikista hänen muuhun kuin suomenkieleen
säveltämistään yksinlauluista ja sijoittaa ne
Sibelius-Akatemian LAURA-tietokantaan
(laura.siba.fi). Ja kun se hiukan alle sadan

tekstin urakka oli valmis, halusin jatkaa. Kuka
seuraavaksi? Tietenkin Kilpinen.
Olin tiennyt hänet tuotteliaaksi herraksi,
mutta yllätyin, kun liedejä löytyi yli 800 ja
niistä melkein 350 uinui Ruususenunta Kansalliskirjaston kahdeksannen maanalaisen
kerroksen suojaisissa holveissa. Parhaastakaan
käännöksestä ei taas ole paljonkaan iloa, ellei
itse nuotti ole saatavilla. Urakan koko alkoi
jo pelottaa: käännös 566 liediksi sävelletystä
runosta ja yli 350 nuotin julkaiseminen! Ei se
synny muutaman viikonlopun mietinnällä.
Yrittänyttä ei kuitenkaan laiteta, sanotaan.
Suomen Kulttuurirahasto päätti rahoittaa hanketta, ja Yrjö Kilpinen -seura tarjota
kaikkea mahdollista apua. MuM, lied-pianisti
Kristian Attila suostui mukaan työryhmään
päävastuualueenaan oikoluku. Myöhemmin
liittyivät joukkoon FK Ilkka Vallinoja ja Suomen Säveltäjien nykyinen toiminnanjohtaja
Jari Eskola. Kustantajaksi lupautui Sulasol,
jolla kuoronuottien ohella on ennestään listoillaan toistasataa yksinlauluakin.
Kustannussopimus Kilpisen perikunnan
kanssa allekirjoitettiin tammikuun viimeisenä päivänä 2012. Työ pääsi käyntiin ja
ensimmäiset nuotit julkistettiin virallisesti
19.3.2013. Toukokuulla aukeaa osoitteessa
www.sulasol.fi/nuotit/kilpinen jatkuvasti
täydentyvä sivu, joka kertoo saatavilla olevista
lauluista, niiden taustatiedoista ja käyttösuosituksista. Lehtemme tässä numerossa kerron
hiukan työstä ja sen kohteista. Aineiston
laajuuden vuoksi ei ole mahdollista edes mainita jokaista runoilijaa saati sitten yksittäisiä
lauluja muuten kuin muutaman esimerkin
avulla. Syksyllä seuraa lisätietoja säveltäjän
elämänkaaresta ja mainintoja uusista valmistuneista nuoteista.

Yleiskatsaus sävellystuotantoon
Yrjö Kilpinen sävelsi toki muutakin kuin
liedejä. Käytännöllisesti katsoen kaiken soitinmusiikkinsa hän kirjoitti 1930-luvulla.
Kuusi pianosonaattia ja muutama -sarja syntyi
Margaret-vaimolle, hiukan kamarimusiikkia;
joitakin marsseja, pieni sarja jousiorkesterille,
siinä olennaisimmat. Yhteislauluja hän sävelsi
vajaat viitisenkymmentä, mm. jo mainitun
Lippulaulun V.A.Koskenniemen tekstiin,
kuorolauluja saman verran, mutta näitä ei
tämä artikkeli juurikaan käsittele. Meidän
teemamme on Yrjö Kilpisen massiivinen

Yrjö Kilpisen ja pianisti Margaret Darling Maria
Alfthanin päätymistä avioliittoon on verrattu Clara
ja Robert Schumannin tarinaan. Nuori säveltäjänalku ei ollut toivottu vävypoika varakkaaseen
teollisuussukuun. – Avioliitto kuitenkin solmittiin,
ja välit appivanhempiin normalisoituivat vähitellen.
Nuoripari sai asunnon Kilpisten Meilahden huvilassa, ja siellä he asuivatkin koko elämänsä ajan.
liedtuotanto. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että
lauluja olisi 566 opusnumerolla varustettua
ja ilman sitä 237 eli yhteensä 803 kappaletta;
luku saattaa vielä täsmentyä, kun asiaa tutkitaan. Julkaisematta on liedeistä toistaiseksi yli
350, mutta toimitustyö on käynnissä.

Mitä sitten on lied?
Seppo Nummi kertoo liedin olemusta pohdiskellessaan, että suuri saksalainen Das Deutsche
Lied -teos mainitsee luettelossaan vain viisi
nimeä todella suurina saksaksi kirjoittavina
liedsäveltäjinä, nimittäin Franz Schubertin
(1797–1828), Robert Schumannin (1810–56),
Johannes Brahmsin (1833–97), Hugo Wolfin
(1860–1903) ja – Yrjö Kilpisen (1892–1959).
Nämä säveltäjät ovat siivittäneet tämän saksalaisen sanan niin, että se nykyisin kaikkialla
kulttuurimme piirissä on yksinlaulua merkitsemässä. Kuitenkin Nummi erottaa liedin
muusta yksinlaulusta omaksi käsitteekseen
ensinnäkin siksi, että se on kamarimusiikillisempaa. Jotain laulua voidaan säestää, liedissä
laulaja ja pianisti ovat tasaveroisia partnereita
samoin kuin sonaateissa pianolle ja jollekin
muulle instrumentille. Nummi pitää liediä
eräässä mielessä sinfonisena muotona, koska
”sen henkinen sanoma on alistanut ilmaisun
peruselementit tasa-arvoisiksi palvelijoikseen.
Niinpä lied luonteestaan johtuen voi vaikuttaa
ihmispsyyken koko alueella … Lied vallitsee
koko lyriikkaa, romanssi rajoittuu vain tunnelmarunouteen.” – Sanomattakin on selvää,
että näistä määrittelyistä huolimatta raja
liedin ja muun yksinlaulun välillä kuitenkin
on veteen piirretty viiva.
13

Yrjö Kilpinen 120 vuotta

(4.2.1892-2.3.1959)

SA (3-6 krs)
NÄYTTELY ROTUNDAS

4.2. - 10.5.2012

Yhteistyössä:
Yrjö Kilpinen -seura
Sibelius-Akatemia
Sibelius-museo
Kansalliskirjasto

Vapaa pääsy

KIR JA STO
KA NS AL LIS
36, 00170 Helsinki
Unioninkatu
www.kansalliskirjasto.fi

Nicolaus Lenau (1802–50):
Einsamkeit op. 2/1
Einsamkeit on ensimmäinen julkisessa konsertissa esitetty Kilpisen sävellys. 13.4.1915
Yliopiston juhlasalissa sen esittivät Harald
Björkman ja Ilmari Hannikainen. Annikki
Uimonen lauloi sitä suomeksi kiertueella;
suomennos ei ehkä täytä kriittisimpiä vaatimuksia, joten sitä emme ole julkaisseet. Nino
Runebergin ruotsinnos sen sijaan on mukana;
saksasta ruotsiin toki kääntyy helpommin.
Samassa opuksessa on mukana myös Schillerin tekstiin sävelletty An Emma, jossa laulaja
kaipaa kuollutta rakastettuaan Emmaa. Ja

Yrjö Kilpisen aloitteesta

silloin on tietenkin luontevinta, että laulaja on mies.
Tässä yhteydessä kai on
luontevaa mainita ajatuksesta, joka on kasvanut
esiin työn kuluessa. Kun
puhutaan näinkin suuresta määrästä liedejä, on
itselleen ohjelmistoa etsiskelevä laulaja runsauden
pulan edessä. Pelkästään
näitä Kilpisen ennen julkaisemattomia kun on yli
350, kokonaistuotannosta puhumattakaan. Sen
määrää ilmaisee kolminumeroinen luku, jossa
ensimmäisenä numerona on 8. Tarkoitus on
laatia lista ensi hätään
näistä Yrjön ”uusista”,
jossa lauluista mainitaan ääniala ja kesto
ja luokitellaan, mihin
aihepiiriin se tekstinsä
puolesta kuuluu. Eli tavallaan näkökulmani
lähestyy Ilmari Krohnin tapaa paneutua
musiikkiin. En tässä
tarkoita hänen intohimoaan analysoida
muotoa mielestäni
liian kaavamaisen,
teoretisoivan tarkastelun keinoin, vaan yritän lähestyä musiikkia hiukan
samalla tavalla, kuin Krohn julkaistessaan
Stimmungsgehalt- eli tunnelmasisältöanalyysinsä sekä Sibeliuksen, että Brucknerin sinfonioista. Näissä mietteissä olen vahvemmalla
pohjalla kuin Krohn, joka, vaikka onkin
tiukkapipoinen teoreetikko, antaa mielikuvituksensa lentää. Usein suuntaan, jota
säveltäjä ei tunnusta omakseen. Liedin parissa
tällainen ajattelu tuottaa varmemmin tulosta.
Runoilijan osuudestahan se selviää, löytyykö
tutkittavan tekstin maailmasta esimerkiksi
rakkautta, uskonnollista sanomaa, luonnontunnetta, kuolemaa, sotaa, satua… Samassa
yhteydessä kerron myös oman tulkintani siitä,

perustettiin Helsingissä vuonna 1948 seura nimeltä Yksinlaulun ystävät; hän toimi sen itseoikeutettuna puheenjohtajana kuolemaansa saakka. Sen jälkeen työ on jatkunut Yrjö Kilpinen -seuran
nimellä, lisää tietoa osoitteessa www.yrjokilpinen.com. Sieltä käy ilmi mm., että jäsenet saavat 20 %
alennuksen Sulasolin julkaisemista Kilpisen nuoteista. Jäsen, joka sitoutuu ostamaan koko paketin,
saa alennusta 30 %.
Seuran puheenjohtajana toimii tänään Jaakko Kortekangas, varapuheenjohtajana Gustav Djupsjöbacka ja sihteerinä Erkki Pullinen. Viime vuoden painopiste oli Kilpisen 120-vuotissyntymäpäivän
juhlinta näyttelyineen ja varsinaisena syntymäpäivänä 4.2.2012 järjestetty seminaari konsertteineen.
Tänä vuonna on vahvasti esillä yhteistyö Sulasolin kanssa nuottien julkaisemisen merkeissä. – Ensimmäinen Kilpiselle omistettu seura perustettiin Lontoossa jo 1934 ja YK Society of North America
1999. Kumpikaan näistä ei jaksanut kestää sukupolvenvaihdoksen paineita.
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onko laulu luontevimmillaan naisen vaiko
miehen suussa. En tietenkään pysty määräilemään laulajia, mutta esimerkiksi mainitussa
Emmalle omistetussa laulussa laulaja valittaa:
”Vaikka kuolema painoikin silmäsi kiin-

ni pitkään uneen, suruni omistaa sinut
silti vielä, sydämessäni sinä elät edelleen.
Mutta voi! Sinähän elät valossa, etkä enää
minun rakkaudessani.” Jos tämä jonkun
mielestä kuulostaa luontevalta naisen
suussa, emme me muut voi asialle mitään.
Mutta mielelläni ainakin vihjaan, mikä
normaalikäytännön mukaan kenellekin
on luontevinta. – Seuraava laulu toimii
parhaiten naisen tulkintana, mutta saattaa sopia miehellekin.

Aleksis Kivi: Tornin kello
Samana vuonna, tarkemmin sanottuna
25.11.1915 lauloi Annikki Uimonen Aleksis
Kiven tekstiin sävelletyn balladin Tornin kello
Kaupunginorkesterin VIII tilauskonsertissa.
Taurulan luettelo kertoo laulajan olleen altto;
laulun loppupuoli kyllä viittaa pikemminkin
Wagner-sopraanoon. – Teksti on jyhkeä balladi nuoresta neidosta, joka kuulee kirkonkellon
kuminan ja saa ohikulkijalta kuulla, että nyt
soitetaan sielunkelloja – hänen sulhaselleen.
Saman runon on Erkki Salmenhaara säveltänyt sekakuorolle, mutta Kilpinen tavoittaa
ehkä osuvammin kertomuksen synkän hengen. – Säveltäjän omaa orkesterisovitusta on
myöhemmin parannellut Kim Borg.

Dan Andersson (1888–1920):
op. 55
Dan Andersson oli kotoisin Taalainmaalta,
suomalaismetsistä ja suomalaista sukujuurta.
Opettajaperheen poika kokeili paikallisia
perinteisiä ammatteja, kuten miilunpolttoa
läheisen rautaruukin tarpeisiin. Hänen esikoiskokoelmansakin on nimeltään Miilunvartijan lauluja. Toimittaja hänestä kuitenkin
tuli, kirjailija, runoilija joka itsekin hiukan
sävelteli. Hänen sanoituksiinsa törmää usein,
kun siirrytään astetta ”kevyemmän” musiikin
pariin. Ack Värmeland, du sköna… on lähtöisin hänen kynästään. Samoin Munkkiniemen
kreivin ikivihreät. Hänen ennenaikainen
kuolemansa oli tapaus sinänsä. Hän yöpyi
tukholmalaisessa hotellissa ja kuoli hyönteismyrkkyyn; torakantorjuntakampanjan
jälkeinen tuuletus oli päässyt unohtumaan.
Opuksen 55 numerot 1–4 ovat teknisesti
yksinkertaisia helppoja pikkulauluja; 2–4
ovat sanomaltaan selvästi uskonnollisia. Tekisi mieli sanoa, että niissä on ainesta YLEn
hengellisen musiikin toivekonsertin vakioohjelmistoon. N:o 5 on kuin toisesta maailmasta; se on muita Kilpisen Andersson-lauluja
teknisesti selvästi vaativampaa laulettavaa ja

soitettavaa. Se on itse asiassa kolmen liedin
sarja taalainmaalaisen Pelimanni–Ollin
elämästä ja kuolemasta. Ensimmäisessä laulussa hän itse kertoo työstään ja ajatuksistaan;
kysymyksessä on eräänlainen niukoissa olosuhteissa elävän muusikon uskontunnustus.
Toinen laulu on hänen hautajaiskulkueensa;
neljä raavasta miestä kantaa hänen raskasta
arkkuaan koko paahtavan kesäpäivän tiettömän erämaan halki kohti kirkkomaata.
Kolmas on Epilogi, jossa luonto reagoi hänen
kuolemaansa: ”Mustina ärjyvien vetten

yllä yö soittaa rukoukseen, sillä muuan
pelimanni ja uneksija on kuollut.”

Hengellisiä tekstejä ei Kilpisen laulutuotannossa ole kovinkaan paljon. Kirkkomusiikin kanssa hän kyllä puuhasteli mm.
toimimalla Seurasaareen siirretyn Karunan
kirkon kesäkanttorina. Teosluettelosta löytyy
toki esimerkiksi Aleksi Lehtosen tekstiin
syntynyt Vesper merimieslähetysjuhlaa varten, mutta liedin puolella muut teemat ovat
pääosassa. Kuitenkin eräissä Christian Morgensternin teksteissä vilahtaa steinerilaista
uskonkäsitystä ja vaikkapa Kurt Heynicken
runo Gethsemane sisältää liki suoria viittauksia passioteksteihin. V. A. Koskenniemen
joulurunon Paimenet Kilpinen sävelsi jopa
kahdeksi täysin erilaiseksi liediksi. Niille on
helppo ennustaa runsasta käyttöä joulunajan
konserteissa.
Tunnetuin esimerkki hengellisyydestä
Kilpisen musiikissa on Psalmin 103 säkeisiin
15–17 syntynyt Ihmisen elinpäivät vuodelta
1945. Se on keskeinen osa siunaustilaisuuksiin
soveltuvaa yksinlauluohjelmistoa ja nyt saatavissa myös säveltäjän omana kuoroversiona. Ja
sekä liedinä että kuorolauluna paitsi suomeksi
myös ruotsiksi, saksaksi ja englanniksi.

Rainer Maria Rilke

Gerhard Hüsch oli aikansa suurimpia saksalaisia baritoneja. Hän ja Kilpiset tutustuivat tutustuivat Kölnissä
vuonna 1929 kollegan välityksellä. Hüsch kuvaili myöhemmin ensi kosketustaan Kilpisen liedeihin lennokkaaseen tapaansa: ”…Ensimmäisistä akordeista lähtien tunsin sisäistä liikutusta. Olin jo tuolloin (28-vuotiaana)
paljon laulanut aikamme musiikkia. Tämä oli jotakin muuta, vasta nyt tunsin, että aikamme todellinen panos
liedin perinteeseen kosketti minua…” – Tästä alkoi kauan kestänyt yhteistyö. Hüsch esitti ystävänsä musiikkia,
usein Margaretin säestyksellä, Saksassa, Suomessa ja muuallakin Euroopassa. – Kuva on otettu His Masters Voice
-yhtiön Lontoon äänitysstudiossa 1935. Silloin syntynyt levy on CD-versiona tilattavissa internetin välityksellä.
näkökulmasta. Totaalinen sota pakottaa
jokaisen vastaantulevan mukaan armeijaan,
huolto pelaa yksinkertaisesti ryöstämällä.
Sodan keskellä syntyneen lapsen kehtolauluna
on rummunpärinä ja kasteen toimittaa
korpraali. Hän nostaa kastettavan ilmaan
tukasta kiinni pitäen ja valelee sen kuumalla
ruotsalaisen verellä.

Tässä artikkelissa on mainittu vain pieni murto-osa jo valmiista Kilpisen liedeistä. Mutta
työ jatkuu. Tarkempaa ja tarkentuvaa tietoa
on saatavilla toukokuusta alkaen aiemmin
mainitulla Sulasolin sivulla. Lisää lauluja ja
niiden ja Kilpisen sävellystyylin esittelyä on
luvassa syksymmällä. u
Erkki Pullinen

Yrjö Kilpinen -seuran kolmikko Jaakko Kortekangas (oik.), Gustav Djupsjöbacka ja Erkki Pullinen tutustumassa
uunituoreisiin nuotteihin julkaisu- ja konserttitilaisuudessa Sibelius-Akatemian Ackté-salissa 19.3.2013.
Ahti Viluksela

NI
A RK TI N EN PU RI TA A

Opuksesta 56 löytyy kaikkiaan 27 liediä
Rilken teksteihin. Suurin osa niistä käsittelee
rakkautta useimmiten kauniina, luonnontunnelmien höystäminä tuokiokuvina. Kilpisen
Rilke-lauluja ei ole kummallista kyllä julkaistu vielä lainkaan. Ne ovat kyllä suunnitelmissa
ensimmäisellä sijalla ja valmistuvat syksyyn
mennessä. Nyt on jo saatavilla 3 laulua sodasta; ne ovat niin aiheeltaan kuin tyyliltäänkin
harvinainen poikkeus mainitussa opuksessa.
Rainer Maria Rilke on kotoisin Prahasta.
Se käy ilmi myös hänen varhaistuotannostaan;
runot kertovat hänen kotikaupunkinsa
maisemista. Niissä leimahti aikanaan käyntiin
30-vuotinen sota, johon Rilkellä on toisenlainen näkökulma kuin Topeliuksen Välskärin kertomusten välittämä hakkapeliittojen
sankarillisia urotöitä ihaileva kuva, joka
meilläpäin helposti jää päällimmäiseksi.
Kolmen laulun sikermä kertoo sodan arjesta
katolisella puolella taistelevan rivimiehen
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