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 SUOMI – FINLAND 100 
 A CENTURY OF FINNISH CLASSICS

 CD 1  74:47
 FINNISH ORCHESTRAL WORKS I 

 Jean Sibelius (1865–1957)
1  Andante festivo (1922, orch. Jean Sibelius, 1938) 3:44

 Helsinki Philharmonic Orchestra & Leif Segerstam, conductor

 Robert Kajanus (1856–1933)
2  Overtura sinfonica (1926) 9:10

 Helsinki Philharmonic Orchestra & Leif Segerstam, conductor

 Leevi Madetoja (1887–1947)
3  Sunday Morning (Sunnuntaiaamu) from Rural Pictures (Maalaiskuvia),  
 Op. 77 (1936) [From music to the film Battle for the House of Heikkilä] 4:20

 Tampere Philharmonic Orchestra & John Storgårds, conductor

 Ernest Pingoud (1887–1942)
4  Chantecler (1919) 7:33

 Finnish Radio Symphony Orchestra & Sakari Oramo, conductor 

 Väinö Raitio (1891–1945)
5  Fantasia poetica, Op. 25 (1923) 10:00

 Finnish Radio Symphony Orchestra & Jukka-Pekka Saraste, conductor
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 Uuno Klami (1900–1961)
6  Karelian Rhapsody (Karjalainen rapsodia), Op. 15 (1927) 14:24

 Finnish Radio Symphony Orchestra & Sakari Oramo, conductor

 Erkki Melartin (1875–1937)
 Music from the Ballet The Blue Pearl (Sininen helmi), Op. 160 (1928–30)
7  II. Entrée avec pantomime 4:00
8  VIII. Scène (Tempête) 2:32
9  XIV. Pas de deux 3:07

 Finnish Radio Symphony Orchestra & Hannu Lintu, conductor

 Aarre Merikanto (1893–1958)
10  Intrada (1936) 5:40

 Helsinki Philharmonic Orchestra & Leif Segerstam, conductor

 Uuno Klami (1900–1961)
11  The Forging of the Sampo (Sammon taonta)  
 from the Kalevala Suite (1943) 7:24

 Helsinki Philharmonic Orchestra & John Storgårds, conductor

 Einar Englund (1916–1999)
12  The Reindeer Ride (Poroajot) (1952)
 Music from the film The White Reindeer (Valkoinen Peura) (1952) 1:24

 Helsinki Philharmonic Orchestra & Leif Segerstam, conductor
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 CD 2 66:42
 FINNISH ORCHESTRAL WORKS II 

 Heikki Aaltoila (1905–1992)
1 Wedding Waltz of Akseli and Elina (Akselin ja Elinan häävalssi) (1968) 3:53
 Music from the film Under the North Star (Täällä Pohjantähden alla)

 Tampere Philharmonic Orchestra & John Storgårds, conductor

 Aulis Sallinen (b. 1935)
2  The Wedding Procession of Ilmari and the Golden Woman from  
 The Iron Age Suite (Rauta-aika), Op. 55 (1983) 1:58

 Helsinki Philharmonic Orchestra & Okko Kamu, conductor

 Pehr Henrik Nordgren (1944–2008)
3  Duo from Cronaca, Op. 79 (1991) 5:30
 

 Wegelius Chamber Ochestra & John Storgårds, conductor

 Jouni Kaipainen (1956–2015)
4  Sisyphus Dreams, Op. 47 (1994) 10:36

 Finnish Radio Symphony Orchestra & Sakari Oramo, conductor

 Kaija Saariaho (b. 1952)
5  Laterna Magica (2008) 23:27

 Finnish Radio Symphony Orchestra & Sakari Oramo, conductor

 Magnus Lindberg (b. 1958)
6 Era (2012) 20:19

 Finnish Radio Symphony Orchestra & Hannu Lintu, conductor
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 CD 3 68:29
 FINNISH CONCERTOS

 Aarre Merikanto (1893–1958)
 Piano Concerto No. 2 (1937) 23:14
1  I. Tranquillo 11:07
2  II. Lento assai 6:21
3  III. Allegro assai 5:46

 Matti Raekallio, piano; Tampere Philharmonic Orchestra &  
 Tuomas Hannikainen, conductor

 Joonas Kokkonen (1921–1996)
 Cello Concerto (1969) 22:11
4  I. Moderato mosso – Allegro  7:23
5  II. Allegretto 3:12
6  III. Adagio 6:06
7  IV. Cadenza (Adagio) 3:27
8 V. Allegro vivace 2:03

 Marko Ylönen, cello; Finnish Radio Symphony Orchestra & Sakari Oramo, conductor

 Einojuhani Rautavaara (1928–2016)
 Cantus Arcticus
 Concerto for Birds and Orchestra (1972) 19:21
9  I. The bog (Suo) 6:54
10  II. Melancholy (Melankolia) 4:18
11  III. Swans Migrating (Joutsenet muuttavat) 8:09

 Helsinki Philharmonic Orchestra & Leif Segerstam, conductor
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 Olli Mustonen (b. 1967)
12  Frogs Dancing on Water Lilies (2000) for Cello and String Orchestra 3:08

 Martti Rousi, cello; Tapiola Sinfonietta & Olli Mustonen, conductor

 CD 4 58:04
 FINNISH VOCAL WORKS

 Jean Sibelius (1865–1957)
1  Demanten på marssnön (The Diamond on the March Snow), Op. 36/6   
 (orch. Jean Sibelius, 1917) 2:37
2  Under strandens granar (Under the Fir Trees on the Shore), Op. 13/1  
 (orch. Jussi Jalas 1908–1985) 5:10
3  Men min fågel märks dock icke (But My Bird is Nowhere to be Seen),  
 Op. 36/2 (orch. Ernest Pingoud 1887–1942) 2:47
4  Den första kyssen (The First Kiss), Op. 37/1 (orch. Nils-Eric Fougstedt  
 1910–1961) 1:58
5  Var det en dröm? (Did I just Dream?), Op. 37/4  
 (orch. Jussi Jalas 1908–1985) 2:22
6  Kaiutar (The Echo-Nymph), Op. 72/4 (orch. Jussi Jalas 1908–1985) 3:06

 Soile Isokoski, soprano; Helsinki Philharmonic Orchestra & Leif Segerstam, conductor

 Yrjö Kilpinen (1892–1959)
7  Kesäyö (Summer Night), Op. 23/3  
 (orch. Nils-Eric Fougstedt, 1910–1961)  2:21 
8  Vanha kirkko (The Old Church), Op. 54/1 (orch. Yrjö Kilpinen, 1929) 3:13
9  Rannalta I (On the Shore I), Op. 23/1 (orch. Kalevi Olli 1951–) 3:40
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 Martti Turunen (1902–1979)
10  Sunnuntai (Sunday) (orch. Kalevi Olli 1951–) 3:28

 Trad.
11  Tuuli se taivutti koivun larvan (The Wind Bent Down)  
 (orch. Kalevi Olli 1951–) 2:53
12  Niin kauan minä tramppaan (I’ll Walk Around This Here Village)  
 (orch. Kalevi Olli 1951–) 1:09

 Matti Salminen, bass; Helsinki Philharmonic Orchestra & John Storgårds, conductor

 Leevi Madetoja (1887–1947)
13  Luulit ma katselin sua (You Thought I was Watching You)  
 from the song cycle Syksy (Autumn), Op. 68 (1930) 2:49

 Karita Mattila, soprano; Finnish Radio Symphony Orchestra &  
 Jukka-Pekka Saraste, conductor

 Leevi Madetoja (1887–1947)
14  Lintu sininen (Bluebird)
 from the song cycle Syksy (Autumn), Op. 68 (1930) 2:13

 Frans Linnavuori (1880–1926)
15  Minä laulan sun iltasi tähtihin (I Sing for Your Evening the Starlight)  
 (orch. Kalevi Olli 1951–) 1:36

 Heino Kaski (1885–1957)
16  Lähdettyäs (After You Went Away), Op. 26/3 (orch. Kalevi Olli 1951–) 2:18
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 Lauri Ikonen (1888–1966)
17  Pirtissäni pimenee (My Room is Growing Darker), Op. 33  
 (orch. Kalevi Olli 1951–) 2:44

 Jorma Hynninen, baritone; Tampere Philharmonic Orchestra &  
 Ulf Söderblom, conductor

 Einojuhani Rautavaara (1928–2016)
 Music from the Opera Aleksis Kivi (1995–96)
18  Ikävyys (Melancholy)  3:42
19  Sydämeni laulu (Song of My Heart)  3:36

 Jorma Hynninen, baritone; Jyväskylä Sinfonia & Markus Lehtinen, conductor

 Kaija Saariaho (b. 1952)
20  Sua katselen (Looking at You) from Leino Songs (2007) 2:58

 Anu Komsi, soprano; Finnish Radio Symphony Orchestra & Sakari Oramo, conductor

 CD 5 71:42
 FINNISH CHAMBER WORKS

 Aulis Sallinen (b. 1935)
1  Chamber Music II, Op. 41 (1976) for alto flute and string orchestra 14:58

 Alexis Roman, alto flute; Jyväskylä Sinfonia & Ville Matvejeff, conductor

 Einar Englund (1916–1999)
 Sonata for Violin and Piano (1979)
2  I. Preambulum 5:50
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3 II. Intermezzo 4:08
4  III. Elegia 6:08
5  IV. Finale 4:19

 Kaija Saarikettu, violin & Marita Viitasalo, piano

 Jukka Tiensuu (b. 1948)
6  Plus II (1992) for clarinet and cello 9:14

 Kari Kriikku, clarinet & Anssi Karttunen, cello

 Olli Mustonen (b. 1967)
 Nonet No. 2 (2000)
7  I. Inquieto 1:41
8  II. Allegro impetuoso 3:20
9  III. Adagio 6:59
10 IV. Vivacissimo 2:34
 Tapiola Sinfonietta & Olli Mustonen, conductor

 Einojuhani Rautavaara (1928–2016)
11  Summer Thoughts (1972/2008) for violin and piano 4:34

 Pekka Kuusisto, violin & Paavali Jumppanen, piano

 Kaija Saariaho (b. 1952)
12  Tocar (2010) for violin and piano 7:09

 Minna Pensola, violin & Anna Laakso, piano
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At the beginning of December 1917, the Senate of the autonomous Grand Duchy 
of Finland in the Russian Empire submitted a notification of Finland declaring 

independence to the Finnish Parliament. According to this notification, “the Finnish 
people have taken their destiny into their own hands, and current circumstances both 
justify and require them to do so. The Finnish people deeply feel that they cannot fulfil 
their national and universally human duty except as a sovereign nation. Our centuries-
long yearning for freedom must now be fulfilled; Finland shall take her place alongside 
the nations of the world as an independent nation.”

Russia was in the throes of revolution. The moment seemed right for parting ways 
with the great empire, and only two days later, on 6 December, the Finnish Parliament 
voted to adopt the notification. In the following day’s newspapers, the declaration 
was reported as a minor item, but once Finland’s independent status had been firmly 
established and internationally recognised, 6 December came to be celebrated as 
Finland’s Independence Day.

Notions of Finland becoming independent had begun to emerge in the early 19th 
century, but the movement did not begin to gather momentum until towards the end of 
the century. Russia began to tighten her grip on the anomalously autonomous Grand 
Duchy of Finland, aiming to integrate the Finns more closely into the empire. The arts 
proved to be an effective medium for resisting the Russification efforts, allowing the 
building of a national identity and the strengthening of the cultural foundation of the 
Finnish nation-state.

At the base of that foundation was the Finnish national epic, the Kalevala 
(1835/1849), created by Elias Lönnrot based on a compilation of ancient, orally 
transmitted folk poems. Lönnrot was inspired by international models in shaping the 
epic, and this set a pattern for the creation of Finnish art as a synthesis of Finnish and 
international elements. Finnish visual artists imbued Finnish landscapes with powerful 
national symbolism yet found their professional training and stylistic models in central 
Europe; architects coloured the international formal language of Art Nouveau and 
Jugendstil with Finnish motifs; and authors reflected the latest European literary trends 
in works set firmly in the Finnish context.
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The same blend of national and international appeared in music. After Finland 
became independent, the need for boosting national self-esteem waned, and many 
composers consciously sought out a more international style. Ernest Pingoud, one of 
the leading modernists of the 1920s, went so far as to claim that “national art is the 
infancy of art”. Indeed, Finnish music since independence may be seen as a series of 
waves, oscillating between the national and the traditional on the one hand and the 
international and the modernist on the other.

THE LEGACY OF ROMANTICISM

Finnish music grew with vigour in the late 19th and early 20th centuries. The conditions 
for pursuing musical development had improved substantially with the founding in 
1882 of two vital institutions: the Helsinki Philharmonic Orchestra founded by Robert 
Kajanus – today the oldest surviving professional symphony orchestra in the Nordic 
countries – and the Helsinki Music Institute founded by Martin Wegelius – today the 
Sibelius Academy.

This musical boom was linked to the development of a national musical style, 
based on elements discovered in folk music and on topics chosen from Finnish history 
and nature. At the same time, however, Finnish composers were very conscious of new 
trends in central European music, seeking inspiration in Wagner, the new German 
school and, in the early decades of the 20th century, Impressionism.

Robert Kajanus (1856–1933) was a key figure on the Finnish musical scene in 
his day. He is best remembered as a conductor and a champion of Sibelius’s music, but 
he was also a notable composer. He was one of the first to employ national elements 
and subjects in his music, blending these with a Wagnerian flavour of central European 
Romanticism.

Finnish national elements were most prominent in Kajanus’s output in his early 
works of the 1880s, which was also his most productive period as a composer. Later, 
he explored newer stylistic horizons, more classical and international, as witness the 
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generally German-sounding Overtura sinfonica (1926). Kajanus wrote this for his 70th 
anniversary concert in Helsinki on 2 December 1926, and in keeping with the nature 
of the occasion, it rises to a bold, ceremonial conclusion.

Kajanus’s status as the leading figure in Finnish music declined with the 
emergence of Jean Sibelius (1865–1957) in the early 1890s. With some bitterness, 
Kajanus noted: “I am merely the coachman of art. But the main thing is to have the 
coach there for geniuses.” Yet he actively and passionately conducted Sibelius’s works 
and even placed his orchestra at Sibelius’s disposal when required.

Sibelius, like Kajanus, drew on Finnish national elements and subjects, but in his 
idiom the national element became more deeply integrated into his unique style, and 
in his later works the national aspect all but faded away. Sibelius’s principal works 
are his seven symphonies and his tone poems, but his output includes masterpieces in 
other genres too. The solemn, sacred Andante festivo is a gem among his minor works. 
Originally written for string quartet for the 25th-anniversary celebrations of the mills 
owned by the Parviainen family, it found its final form in an arrangement for string 
orchestra written by the composer in 1938.

By the early years of the 20th century at the latest, Sibelius surpassed everyone 
else in stature in Finnish music, so much so that it became commonplace to refer to the 
‘shadow of Sibelius’ exerting a paralysing effect on other composers because of the 
maestro’s sheer overwhelming status. The flip side of this is that his international success 
inspired his Finnish colleagues, and in fact Sibelius was an admired and respected 
figure for most of them. A powerful new generation of composers followed in his 
footsteps, some continuing on his path but many blazing new trails.

Erkki Melartin (1875–1937) was the most versatile and expansive of the Finnish 
late Romantic composers. His output extends from graceful miniatures to extensive 
works, and his style ranges from simple melodic writing to complex textures applying 
the means of Impressionism and early modernism. Although his six symphonies were 
written roughly contemporaneously with those of Sibelius, his symphonic style is quite 
original and distinct. His opera Aino (1909) is in a post-Wagnerian idiom as applied 
to the mythology of the Kalevala. Melartin was influential not only as a composer but 
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also as a respected and broad-minded teacher of composition; moreover, he was a 
long-standing director of the Helsinki Music Institute (later the Helsinki Conservatory).

Melartin holds the distinction of writing the first Finnish full-length ballet, Sininen 
helmi (The Blue Pearl, 1929–30), which remained his last extensive work as his health 
began to decline. Set on an island in the exotic South Seas, it is a fairy-tale ballet that 
proved an excellent vehicle for Melartin’s musical pluralism. The work contains both 
Tchaikovsky-like Romantic dances and modernist elements; of particular interest is the 
colourful orchestration that suits the fantastic storyline admirably.

Leevi Madetoja (1887–1947) was another important symphonic composer in 
the generation following Sibelius. His three symphonies contain both national and 
international influences, particularly from French and Russian music. He also wrote 
two major operas, the first of which, Pohjalaisia (The Ostrobothnians, 1923), has 
established itself as Finland’s national opera. Madetoja also wrote the score to the début 
film by celebrated Finnish film director Teuvo Tulio, Taistelu Heikkilän talosta (Battle for 
the House of Heikkilä, 1936). The film has since been lost, but Sunnuntaiaamu (Sunday 
Morning) is one of the numbers from that score, showing Madetoja at his most typical 
in a subtle nostalgic tranquillity echoing the open plains of his native region, North 
Ostrobothnia.

The National Romantic style survived in film scores well into the era after the 
Second World War, often incorporating elements of popular music. This is particularly 
well illustrated by the lovely, melancholic Akselin ja Elinan häävalssi (Wedding Waltz 
of Akseli and Elina), written by Heikki Aaltoila (1905–1992) for the film Täällä 
Pohjantähden alla (Under the North Star, 1968) directed by Edvin Laine. It has found 
life as an independent Romantic evergreen, popular at weddings.

MASTERS OF FINNISH VOCAL LYRICISM

Singing occupied a central position in Finnish national music. Choral singing 
incorporated communal and political dimensions, while solo songs illustrated personal 
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feelings, the Finnish psyche, as it were, often interpreted through nature symbolism 
and other national motifs. Musical influences were frequently derived from Finnish 
folk songs, as folk song collecting became an earnest activity in the late 19th century. 
The earthy Ostrobothnian brand of folk songs is represented by Tuuli se taivutti koivun 
larvan (The wind bent down) and Niin kauan minä tramppaan (I’ll walk around this 
here village).

Jean Sibelius was no less original as a composer of solo songs than he was as 
a composer of orchestral music. He developed an idiosyncratic style that distanced 
itself from both German Lied and the Nordic romance tradition. Although the rise 
of Finland’s national culture involved the strengthening of the status of the Finnish 
language, Swedish-language culture and literature made a strong contribution to it too. 
Most of Sibelius’s solo songs, in fact, are settings of poems in Swedish. His principal 
inspiration came from Finland’s national poet Johan Ludvig Runeberg, in songs such as 
Under strandens granar (Under the fir trees on the shore), Men min fågel märks dock 
icke (But my bird is nowhere to be seen) and Den första kyssen (The first kiss), but he 
also set numerous poems by other Swedish-speaking Finnish poets such as Josef Julius 
Wecksell, e.g. in Demanten på marssnön (Diamond on the March snow) and Var det 
en dröm? (Did I just dream?). His very few solo songs in Finnish include Kaiutar (The 
Echo-Nymph), a setting of a poem in Kalevala style by Larin-Kyösti.

Solo songs remained an important genre for composers after Sibelius. Leevi 
Madetoja displays the same refinement and elegance in his songs as in his orchestral 
music. His principal muse was his wife, poet L. Onerva. The cycle Syksy (Autumn, 
1930) comprises settings of her poems, including Luulit, ma katselin sua (You thought 
I was watching you) is colourful and chromatic, while Lintu sininen (Bluebird) is a fine 
example of Madetoja’s solo song writing at its simplest.

Yrjö Kilpinen (1892–1959) wrote solo songs almost exclusively and enjoyed 
considerable international fame in his lifetime. His often rugged musical style occupies 
a middle ground between National Romanticism and Neo-Classicism. His output 
contains almost 800 solo songs, grouped into extensive cycles of poems by single 
poets. It has been said of him, as of Hugo Wolf, that he set poets, not poems. Kesäyö 
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(Summer Night) and Rannalta I (On the Shore I) (both 1921) are from an extensive 
cycle of songs to poems by V.A. Koskenniemi, while Vanha kirkko (The Old Church, 
1926) is from Tunturilauluja (Songs of the Fells) to poems by V.E. Törmänen.

Several less well known composers are remembered for a few individual favourite 
tunes. These one-hit wonders include choir conductor Martti Turunen (1902–1979) 
with Sunnuntai (Sunday, 1945), a flowing melodic song in bel canto vein; Frans 
Linnavuori (1880–1926) with Minä laulan sun iltasi tähtihin (I Sing for Your Evening 
the Starlight), a sensuously Romantic serenade; Heino Kaski (1885–1957), composer 
of many popular miniatures, with Lähdettyäs (After You Went Away), probing feelings 
of disappointment; and Lauri Ikonen (1888–1966) with Pirtissäni pimenee (My Room 
is Growing Darker), a song of stark simplicity.

Einojuhani Rautavaara (1928–2016) and Kaija Saariaho (b. 1952) represent 
the continuity of the Finnish vocal music tradition in contemporary music. In the songs 
presented here, both set texts from major authors of the period of emerging national 
feeling. Rautavaara’s Ikävyys (Melancholy) and Sydämeni laulu (Song of my Heart) 
are extracts from his opera on the life of author Aleksis Kivi (1996), a tragic genius in 
19th-century Finnish literature. Saariaho’s Leino-laulut (Leino Songs, 2007) are settings 
of a somewhat later classic, Finland’s most distinguished early 20th-century poet Eino 
Leino, whose Romantic Symbolism is set by Saariaho in her modern lyrical idiom in 
Sua katselen (Looking at You).

1920s MODERNISTS

The first decade of independence was a rich period in Finnish music. Major late 
Romantic composers such as Sibelius, Melartin and Madetoja were at the peak of 
their creative powers, and they were followed by a generation of young modernists 
who sought to distance themselves from the nationally tinted stylistic ideals of earlier 
years. They concurred with the slogan coined by the group of authors known as the 
Tulenkantajat (Torchbearers) in the 1920s: “Windows open to Europe!”
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International modernism in music in the 1920s swore by dodecaphony, but this 
phenomenon did not yet arrive in Finland at that time. Finnish young modernists were 
principally influenced by the overflowing Expressionism of Scriabin and the colours of 
French Impressionism.

Modernism made its breakthrough in Finland in November 1918 when Finnish-
Russian Ernest Pingoud (1887–1942) gave his first composition concert in Helsinki, 
having emigrated from Russia. Some outliers of these new stylistic departures had been 
heard in works by Sibelius (the Fourth Symphony), Melartin and Palmgren, but Pingoud 
trumped them all in his modernism and created a sensation that made the critics 
sharpen their pencils: he was described as a “futurist”, a “cubist”, an “ultramodernist” 
and an “extremist”. Pingoud never really made it into the inner circle of Finnish music, 
since his emphatically cosmopolitan attitude was not very favourably received in the 
newly independent nation.

Pingoud was above all an orchestral composer, the core of his output being in his 
tone poems, often with colourful titles. His music is sonorous and rich, with detectable 
influences ranging from Russian late Romanticism and Richard Strauss to Scriabin. 
Chantecler (1919) is one of Pingoud’s briefest orchestral pieces. It begins as a light, 
translucent scherzo but progresses to a soaring melodic conclusion.

Two other major modernists of the 1920s, Väinö Raitio (1891–1945) and Aarre 
Merikanto (1893–1958), also had a hard time achieving recognition. Raitio’s early, 
Romantically tinted works were encouragingly received, but as his style grew more 
modern, responses grew more negative. His peak period in the 1920s mainly produced 
luscious, colourful orchestral works that come across as a synthesis of Scriabin and 
Impressionism. After this period, he turned from tone poems to works for the stage, 
mainly operas.

Fantasia poetica (1923) is one of the finest works from Raitio’s principal creative 
period. It is fantastic in form and poetic in its Impressionist moods, but equally important 
are its powerful, Scriabin-esque ecstatic tempests. Raitio inscribed the poem Erlebnis 
(Experience) by Hugo von Hofmannsthal in the score as a motto to the work.
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Aarre Merikanto likewise wrote his major works in the 1920s, the most important 
of them being the opera Juha (1920–1922). Like Pingoud and Raitio, he faced a mixed 
reception for his contemporary musical idiom, and not all of the works written in his 
radical period were even performed in his lifetime. This is often cited as an explanation 
to why he turned to a more conventional style in the 1930s, as shown in the orchestral 
overture Intrada (1936). This is an austere, solemn piece spiced by two brief utterances 
on the solo violin.

Although Merikanto abandoned his 1920s modernism, he continued to write fine 
works. Perhaps the stylistic shift was after all due to an inner development rather than, 
or as well as, the external difficulties he faced, and it would be doing his modernist 
period a disservice to dismiss his later works. Merikanto was vindicated in a way in the 
later years of his career in that he won several composition competitions in Finland and 
was appointed Professor of Composition at the Sibelius Academy in 1951.

The Second Piano Concerto (1937) is illustrative of Merikanto’s late style, 
showing a Neo-Classical flavour reminiscent of Prokofiev and Bartók instead of his 
flowing modernism of the 1920s. The flanking movements are lively and idiomatic, and 
there is a hint of folk dancing in the finale. The sensitive slow movement escalates from 
a melancholy meditation to a brief outburst of Romantic glow.

Uuno Klami (1900–1961) was the youngest of the modernists to emerge in the 
1920s. He never was as boldly exploratory as the others; instead, he sought influences 
from Stravinsky, Ravel and more generally the Neo-Classical style. His stay in Paris in 
1924–1925 was particularly important for his musical development. As a result, his 
music was better received than that of his contemporaries. In the ultimate recognition 
of his stature in Finnish music, he was appointed the musician member of the Academy 
of Finland in 1959.

Like Aarre Merikanto, Klami was able to create a synthesis of international 
stylistic elements and Finnish topics. This ‘national modernism’ prompts a comparison 
to Stravinsky’s ‘Russian period’. Karjalainen rapsodia (Karelian Rhapsody, 1927) 
opens in a mystical primeval twilight reminiscent of Firebird, and the upbeat dance 
rhythms in the final section sound like a Finnish variant of Petruchka. Klami’s principal 
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orchestral work, the Kalevala-sarja (Kalevala Suite, 1933/1943), is often described as 
Finland’s equivalent to Stravinsky’s Le Sacre du printemps. Sammon taonta (Forging of 
the Sampo), which escalates to a brilliant conclusion, is the final movement in the work.

POST-WAR COMPOSERS

Finland’s history in the 20th century is structured by wars. Finland was not directly 
involved in the First World War, but immediately after independence the country 
plunged into a Civil War (1918). This was a national trauma that divided the nation into 
the victorious Whites and defeated Reds for a long time, until facing a common enemy 
in the Winter War (1939–1940) and Continuation War (1941–1944) smoothed over 
the rifts in the national psyche.

The Second World War proved to be a watershed in Finnish music too. The 
nationally flavoured idiom that had remained the mainstream in the 1930s now began 
to recede, replaced by a sort of second-generation Neo-Classicism. The most significant 
breakthrough among these Neo-Classicists was that of Einar Englund (1916–1999), 
whose first two symphonies (1946, 1948) placed him firmly in the forefront of Finnish 
music. His music reflected his wartime experiences, and he himself noted that his First, 
Second and Third Symphonies and even the Fifth (1977) are “music that documents our 
terrible wars for future generations”.

Englund’s closest musical comparisons are Shostakovich, Prokofiev and late 
Bartók. Englund favoured Classical-Romantic genres such as symphonies and concertos, 
but he also wrote several film scores. The best known of the latter is his score to the film 
Valkoinen peura (The White Reindeer, 1952) directed by Erik Blomberg, which won 
an award at Cannes. In this score, Englund combined traditional Sámi yoik with his 
Neo-Classical idiom. The lively Poroajot (Reindeer Ride) is a number from the orchestral 
suite that Englund adapted from the film score.

The modernist trends of the 1950s and 1960s plunged Englund into a creative 
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crisis, which caused him to cease writing music for more than a decade. In his new 
creative period beginning in the early 1970s, he extended his output to chamber 
music. One of his first essays in this area is the Violin Sonata (1979), built along 
traditional lines. It combines idiomatic instrumental writing with soaring melodies, most 
sensitively in the compellingly melancholic slow movement dedicated to the memory of 
the composer’s brother.

Neo-Classicism in Finnish music was followed by a brief period of dodecaphony 
in the 1950s, with most major composers adopting some sort of approach to the 
technique. Englund’s response was to stop writing, but for Joonas Kokkonen (1921–
1996) and Einojuhani Rautavaara (1928–2016) the technique proved an important 
stepping stone in their musical development.

Kokkonen made his breakthrough in the late 1950s and gradually evolved into 
one of the major figures of post-war Finnish music, being not only a significant composer 
but also Professor of Composition at the Sibelius Academy, a member of the Academy 
of Finland and otherwise a major influence in musical circles. Kokkonen often quoted 
a saying by his friend, architect Alvar Aalto, that creative work is dominated by “a 
passion for quality”. Kokkonen was highly self-critical as a composer, and his output is 
rather limited; its core consists of his opera Viimeiset kiusaukset (The Last Temptations, 
1975), four symphonies, other orchestral works and chamber music.

Kokkonen’s Cello Concerto (1969) remained his only solo concerto. He 
dedicated it to Alvar Aalto, as it was the first work that he completed in his new 
home, Villa Kokkonen, which Aalto designed for him. The Concerto was written soon 
after Kokkonen abandoned dodecaphony; however, the rich chromaticism of his 
dodecaphonic writing carried over into his later, free-tonal music. The Concerto is in 
five movements, the last three being played without a break. The fast movements are 
vivacious and buoyant, while the slow movement is one of the most touching pieces 
of music that Kokkonen ever wrote; it is partly based on an organ piece, Surusoitto 
(Funeral Music), which Kokkonen wrote for his mother’s funeral.

Einojuhani Rautavaara was the most pluralist of the composers who began 



20

their careers soon after the Second World War. He began in Neo-Classicism and 
progressed to dodecaphony and a number of ventures into serialism before turning to 
a freer style often described as Neo-Romantic; his later output grew into a synthesis 
of his various stylistic facets. His artist persona was at once Romantic and modernist, 
mystic and constructivist, and he has often been described as a post-modern composer.

The evocatively Neo-Romantic Cantus arcticus (1972) is one of Rautavaara’s 
best-known works. It was commissioned for a degree ceremony at the University of 
Oulu, but instead of writing a traditional cantata for choir and orchestra, Rautavaara 
created the ‘vocal part’ out of recorded sounds of birds of the north. Accordingly, 
the work is sub-titled ‘Concerto for birds and orchestra’. In the same year, 1972, 
Rautavaara wrote a vocal work named Kaksoiskotka (Double Eagle), which more than 
35 years later he adapted into a work for violin and piano replete with nostalgia for 
summer past, Summer Thoughts (2008).

Aulis Sallinen (b. 1935) studied with Aarre Merikanto and Joonas Kokkonen and 
discovered his own voice at an early stage in his career, in the late 1960s: a sombre, 
glowing and emotionally charged idiom that has naturally acquired new tones and 
nuances over the years. Sallinen is best known as an opera composer but has a varied 
output in other genres too.

Sallinen wrote the score for the four-part TV series Rauta-aika (The Iron Age, 
1982). This ambitious production was a re-interpretation of the Kalevala written by 
poet and playwright Paavo Haavikko. The series was awarded the distinguished 
Prix Italia in 1983. The movement Ilmarin ja Kultanaisen hääkulkue (The Wedding 
Procession of Ilmari and the Golden Woman) accompanies a scene where Ilmari the 
smith marries a woman made of gold that he has forged for himself.

In Sallinen’s instrumental output, one of the most extensive sets of pieces comprises 
the eight works entitled simply Chamber Music, each for strings and (except for the 
first one) a soloist or group of soloists. The title associates inevitably with Hindemith’s 
Kammermusik series, but the music is genuine, unadulterated Sallinen. Chamber Music 
II (1976) is for alto flute and strings.

Pehr Henrik Nordgren (1944–2008) studied with Joonas Kokkonen, like Sallinen. 
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He spent time in Japan from 1970 to 1973, studying both composition and traditional 
Japanese music. The core of his output consists of eight symphonies, several works 
for string orchestra, concertos and extensive chamber music works. Cronaca (1991), 
written for the Wegelius Chamber Orchestra, is a fine example of the glowing intensity 
of Nordgren’s music. In the movement Duo, a solo violin and solo viola engage in a 
dialogue against a partly aleatoric background provided by the rest of the strings.

CONTEMPORARY MUSIC

Finnish music has been enjoying a boom before and after the turn of the millennium, 
so much so that international media have referred to the ‘Finnish musical miracle’. 
Yet the phenomenon is not so much a ‘miracle’ as the result of reforms going back to 
the 1960s. The boom stems from a nationwide network of music institutes thanks to 
which the level of the performing arts has improved sharply, boosting many Finnish 
musicians to internationally significant careers. Composing is also going strong, with 
the emergence of new generations of composers with new ideas, a broad range of 
styles from experimental modernism to more conventional approaches.

When Finnish music made a turn towards the traditional after the modernist 
experiments of the 1950s and 1960s, a few composers emerging in the 1970s 
continued to follow the modernist vein, laying the foundation for the explorations 
of the following generation. One such composer was Jukka Tiensuu (b. 1948). His 
experimental early works were followed by an emphasis on instrumental idiom and 
rhythmic clarity, a good example of which is the series of works entitled Plus, in which 
he explores the same musical material with different combinations of instruments. Plus 
II (1992) for clarinet and cello is also a reminder of the exhilarating effect that Kari 
Kriikku and Anssi Karttunen and other musicians fearlessly tackling the challenges of 
modern music have had on the rise of new Finnish music.

In the 1980s, the field of Finnish classical music was shaken up by the Korvat auki! 
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(Ears open!) association founded in 1977, a group mostly of composers who took it 
upon themselves in word and deed to render the general atmosphere more favourable 
to new music. The group was the launching point for several major composers, the 
internationally best known among them being Kaija Saariaho (b. 1952) and Magnus 
Lindberg (b. 1958). Many of the composers who began as modernists under the Korvat 
auki! banner subsequently allowed traditional elements into their music, although this 
was partly due to pluralist developments leading to modernist means becoming an 
established part of a composer’s toolkit.

Kaija Saariaho is known as a painter of fascinating sound worlds. She is a 
composer who melds intuitive fantasy and rational constructivism in an exceptionally 
fruitful way. Her impulses often come from extra-musical sources – other branches of 
the arts, visual phenomena or the natural environment – but are translated by her 
into pure music. Her output includes both major works (e.g. operas) and meticulously 
crafted miniatures.

The orchestral work Laterna Magica (2008) takes its title from the memoirs of 
film director Ingmar Bergman, ‘magic lantern’ being the name of an early type of 
projector where turning a handle blends individual images into a moving image. One 
of Saariaho’s key ideas in this work is the varying of musical motifs in different tempos. 
In the quiet moments we hear whispers quoting from Bergman’s book, while at times 
the music grows to powerful outbursts. Tocar (2010), a duo for violin and piano, was 
written to serve as the compulsory piece in the semi-finals of the International Sibelius 
Violin Competition. One of Saariaho’s fundamental ideas for this piece was to explore 
the ways in which two instruments with very different techniques can ‘touch’ each other, 
hence the title – the Spanish word for both ‘to touch’ and ‘to play [an instrument]’. 

Magnus Lindberg is also in some ways a dualist composer, being both a thoroughly 
grounded practical musician and a builder of rational background structures. In his 
career, which focuses on orchestral works, he has progressed from his early defiant 
modernism (which he describes as “carved into rock”) towards softer sonorities that 
have led to comparisons being made to early 20th-century classics and even late 
Romantics. In Era (2012), he made quite conscious allusions to musical tendencies from 
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a century earlier, as he was thinking back to the crucial reforms made by composers in 
the generation of Stravinsky and Schönberg just before the outbreak of the First World 
War. The compelling, sonorous work prompts immediate associations to a variety of 
early 20th-century composers (Sibelius, Strauss, Scriabin, Ravel, etc.).

While Lindberg’s music has acquired a certain late Romantic opulence in the 
course of his career, Jouni Kaipainen (1956–2015), also a member of the core Korvat 
auki! group, progressed from early modernism towards classical ideals, as witness the 
core of his output consisting of four symphonies, various concertos and seven string 
quartets – abstract genres favoured by classical composers. However, Kaipainen also 
wrote more freely conceived and descriptively titled works. Sisyfoksen uni (Sisyphus 
Dreams, 1994) refers to the Ancient Greek myth of Sisyphus, who cheated death and 
Zeus but was condemned to roll the same stone to the top of a hill again and again. 
The work reflects not only Sisyphus’s unending toil but also his dreams and aspirations.

Olli Mustonen (b. 1967) is an outlier among Finnish composers in that he is also 
an internationally celebrated pianist and, more recently, an acknowledged conductor. 
His music is characterised by a thorough understanding of practical music-making and 
surprisingly innovative approaches to traditional gestures. The charming Sammakot 
tanssivat lumpeenlehdillä (Frogs Dancing on Water Lilies, 2000) is tailored to the 
capabilities of young musicians. Nonet No. 2 (2000) for two string quartets and 
double bass demonstrates Mustonen’s pluralism of influences. Its fast movements may 
be compared to the mock-Baroque writing of Martinů and Respighi, while the slow 
movement is Romantic almost in the vein of Schubert.

Kimmo Korhonen
Translation: Jaakko Mäntyjärvi 
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JEAN SIBELIUS ROBERT KAJANUS

ERKKI MELARTIN LEEVI MADETOJA
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ERNEST PINGOUD VÄINÖ RAITIO

AARRE MERIKANTO UUNO KLAMI
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YRJÖ KILPINEN EINAR ENGLUND

JOONAS KOKKONEN AULIS SALLINEN
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JOUNI KAIPAINEN

KAIJA SAARIAHOMAGNUS LINDBERG

EINOJUHANI RAUTAVAARA
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Joulukuun alussa 1917 Venäjän alaisen Suomen autonomisen suuriruhtinaskunnan 
senaatti antoi eduskunnalle ilmoituksen Suomen itsenäistymisestä. Sen mukaan oli 

”Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat 
että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää 
kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen 
vapaudenkaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden 
maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.”

Venäjä oli vallankumouksen kourissa. Tilaisuus irrottautua suuresta imperiumista 
näytti otolliselta, ja kaksi päivää myöhemmin, 6. joulukuuta, Suomen eduskunta 
hyväksyi ilmoituksen. Seuraavan päivän lehdissä asia mainittiin vielä pikku-uutisten 
joukossa, mutta kun itsenäisyys oli saatu vakiinnutetuksi ja kansainvälisesti tunnustetuksi, 
päivää ryhdyttiin viettämään Suomen virallisena itsenäisyyspäivänä.

Ajatuksia itsenäisestä Suomesta oli alkanut pilkahdella jo 1800-luvun alkupuolella, 
mutta varsinaisesti se nousi esiin vuosisadan lopulla. Venäjä alkoi tiukentaa otetta 
Suomen suuriruhtinaskunnasta ja pyrki saattamaan sen kiinteämmäksi osaksi suurta 
valtakuntaa. Taiteet osoittautuivat tehokkaaksi keinoksi taistella Venäjän pyrkimyksiä 
vastaan. Niiden avulla voitiin tarkentaa kuvaa kansallisesta identiteetistä ja vahvistaa 
suomalaisen kansallisvaltion henkistä perustaa.

Kansallisen taiteen vahvana kivijalkana oli Elias Lönnrotin kokoama, vanhoihin 
kansanrunoihin perustuva Suomen kansalliseepos Kalevala (1835/1849). Sen 
muokkaamisessa Lönnrotia siivittivät kansainväliset esikuvat, ja myöhemminkin 
kansallinen taide rakentui usein synteesiksi suomalaisista ja kansainvälisistä aineksista. 
Maan kuvataiteilijat latasivat suomalaisen maiseman väkevällä kansallisella 
symboliikalla mutta hakivat ammatillisen oppinsa ja tyylilliset esikuvansa Keski-
Euroopasta, arkkitehdit värittivät kansainvälistä art nouveaun ja jugendin muotokieltä 
suomalaisilla aineksilla ja kirjailijat heijastivat suomalaiseen ympäristöön sijoittuvissa 
teoksissaan uusia eurooppalaisia virtauksia.

Sama kansallisen ja kansainvälisen synteesi toteutui myös säveltaiteessa. 
Itsenäistymisen jälkeen kansallisen itsekorostuksen tarve väheni, ja monet 
säveltäjät hakeutuivat tietoisesti kansainvälisempään tyyliin. 1920-luvun keskeisiin 
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modernisteihin kuulunut Ernest Pingoud jopa julisti, että ”kansallinen taide on kaiken 
taiteen lapsuusaste”. Suomen itsenäisyyden ajan musiikissa voikin aistia eräänlaisena 
vuoroveden kaltaisena aaltoiluna yhtäältä kansallisten ja perinteisten, toisaalta 
kansainvälisten ja modernististen pyrkimysten vaihtelua.

ROMANTIIKAN PERINTÖ

Suomalainen musiikki koki 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vahvan nousukauden. 
Edellytykset kehittyneempään musiikkielämään olivat parantuneet olennaisesti, 
kun maahan oli syntynyt vuonna 1882 kaksi instituutiota, joilla on ollut keskeinen 
rooli Suomen musiikkissa: Robert Kajanus perusti Helsingin kaupunginorkesterin, 
Pohjoismaiden vanhimman yhä toimivan ammattisinfoniaorkesterin, ja Martin Wegelius 
Helsingin Musiikkiopiston, nykyisen Sibelius-Akatemian.

Musiikillisen nousukauteen kytkeytyi kansallisen tyylin luominen. Sitä rakennettiin 
sekä kansanmusiikista ammennetuilla aineksilla että suomalaisesta historiasta ja 
luonnosta etsityillä aihevalinnoilla. Samaan aikaan suomalaiset säveltäjät olivat myös 
tietoisia ajan keskieurooppalaisen musiikin uusista virtauksista ja hakivat innoitusta muun 
muassa Wagnerilta ja uussaksalaisesta koulusta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 
impressionismista.

Robert Kajanus (1856–1933) kuului aikansa suomalaisen musiikkielämän 
keskeisiin hahmoihin. Hänet muistetaan parhaiten kapellimestarina ja Sibeliuksen 
musiikin esitaistelijana, mutta hän oli myös huomattava säveltäjä. Hän alkoi yhtenä 
ensimmäisistä käyttää musiikissaan kansallisia aineksia ja aiheita, jotka hänellä 
yhdistyivät keskieurooppalaiseen wagneriaaniseen romantiikkaan.

Kajanuksen tuotannossa suomalaiskansallinen elementti soi vahvimpana 
1880-luvun varhaiskaudella, joka oli myös hänen aktiivisinta aikaansa säveltäjänä. 
Myöhemmin hän etsiytyi tyylillisesti uudenlaisiin, osin klassishenkisempiin ja 
kansainvälisempiin lähtökohtiin, joita kuvastaa yleissävyltään saksalaishenkinen 
Overtura sinfonica (1926). Kajanus sävelsi teoksen 2. joulukuuta 1926 Helsingissä 
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ollutta 70-vuotisjuhlakonserttiaan varten, ja esitystilaisuuden luonteen mukaisesti teos 
paisuu juhlavaan, uljaasti huipentuvaan päätökseen.

Kajanuksen asema suomalaisen musiikin johtohahmona murtui, kun Jean Sibelius 
(1865–1957) nousi esiin 1890-luvun alussa. Kajanus totesi jopa hiukan katkeraan 
sävyyn omasta roolistaan: ”Minä olen vain taiteen issikka. Pääasia on, että vaunut ovat 
neroille valjastettuina.” Silti hän johti aktiivisesti ja antaumuksella Sibeliuksen musiikkia 
ja antoi orkesterinsa tarvittaessa tämän käyttöön.

Kajanuksen tavoin Sibelius ammensi virikkeitä suomalaiskansallisista aineksista 
ja aihepiireistä, mutta hänellä kansallinen elementti sulautui eheämmin osaksi hänen 
omaperäistä persoonatyyliään, ja myöhemmässä tuotannossa kansallisen aineksen 
osuus hiipui kuuluvilta. Sibelius loi tärkeimmän tuotantonsa seitsemän sinfonian 
ja sinfonisten runojen parissa, mutta hän kirjoitti mestarillisia teoksia myös muissa 
teoslajeissa. Juhlava ja harrassävyinen Andante festivo kuuluu hänen pienimuotoisiin 
helmiinsä. Se syntyi alun perin 1922 jousikvartettiteokseksi Parviaisen suvun tehtaiden 
25-vuotisjuhliin, mutta 1938 Sibelius laati siitä nykyisin tunnetun version jousiorkesterille.

Sibelius saavutti viimeistään 1900-luvun alkuvuosina ylivertaisen aseman Suomen 
musiikissa. On jopa puhuttu ”Sibeliuksen varjosta” viitaten siihen lamaannuttavaan 
vaikutukseen, joka hänen hallitsevalla roolillaan oli muihin säveltäjiin. Toisaalta 
hänen kansainvälinen menestyksensä myös innosti hänen suomalaisia kollegojaan, ja 
useimmille heistä hän oli ihailtu esikuva. Hänen vanavedessään nousikin esiin vahva 
uusi säveltäjäpolvi, joka osin jatkoi hänen työtään mutta loi myös uusia avauksia.

Erkki Melartin (1875–1937) oli suomalaisista myöhäisromantikoista 
monikasvoisin ja henkisesti laaja-alaisin. Hänen tuotantonsa ulottuu viehkeistä 
miniatyyreistä laajamuotoisiin teoksiin ja yksinkertaisesta melodisuudesta 
monisäikeiseen, paikoin impressionismia ja varhaista modernismia soveltavaan 
sävelkieleen. Vaikka hän kirjoitti kuuden sinfonian sarjansa samaan aikaan Sibeliuksen 
kanssa, hän loi omaperäisen ja itsenäisen sinfonisen tyylin. Ooppera Aino (1909) 
edustaa puolestaan jälkiwagneriaanista ilmaisua kalevalaiseen aihemaailmaan 
sovellettuna. Paitsi säveltäjänä Melartin vaikutti suomalaisen musiikin kehitykseen myös 
arvostettuna ja avarakatseisena sävellyksenopettajana ja Helsingin Musiikkiopiston 
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(myöhemmin Helsingin konservatorion) pitkäaikaisena johtajana.
Melartinin ansiolistalle kuuluu ensimmäinen suomalainen kokoillan baletti Sininen 

helmi (1929), joka jäi terveydeltään hauraan säveltäjän viimeiseksi laajamuotoiseksi 
teokseksi. Se on eksoottiselle Etelämeren saarelle sijoittuvaan satuaiheeseen perustuva 
teos, jossa Melartinin musiikin laaja-alaisuus tulee hyvin esiin. Mukana on sekä 
Tšaikovskin baletteihin vertautuvaa romanttista tanssillisuutta että modernistisia 
tyyliaineksia; erityisesti kiinnittää huomiota satuaiheeseen kuin luonnostaan istuva 
värikäs orkestraatio.

Melartinin rinnalla toinen tärkeä Sibeliusta seuranneen sukupolven sinfonikko oli 
Leevi Madetoja (1887–1947), jonka kolme sinfoniaa liittyvät yhtä lailla kansallisiin 
kuin kansainvälisiin, sekä venäläisestä että ranskalaisesta musiikista ammennettuihin 
virikkeisiin. Tärkeitä ovat lisäksi kaksi oopperaa, joista varhaisempi, Pohjalaisia 
(1923), on saavuttanut aseman suomalaisten kansallisoopperana. Madetoja sävelsi 
myös yhden elokuvamusiikin Teuvo Tulion sittemmin kadonneeseen esikoiselokuvaan 
Taistelu Heikkilän talosta (1936). Siihen sisältyvässä Sunnuntaiaamussa tulee esiin 
Madetojalle tyypillinen hillityn nostalgian verhoama seesteisyys, jossa on kuultu hänen 
synnyinseutunsa Pohjois-Pohjanmaan avarien lakeuksien tuntua.

Elokuvamusiikin mukana kansallisromanttinen tyyli pysyi elossa pitkälle 
sotienjälkeiseen aikaan, usein viihdemusiikin elementeillä maustettuna. Sitä ilmentää 
Heikki Aaltoilan (1905–1992) surumielisen kaunis Akselin ja Elinan häävalssi 
Edvin Laineen elokuvasta Täällä Pohjantähden alla (1968). Se on sittemmin irronnut 
elokuvasta itsenäiseksi romanttiseksi ikivihreäksi ja suosituksi häävalssiksi.

SUOMALAISEN LAULULYRIIKAN MESTAREITA

Laulumusiikki muodosti olennaisen alueen suomalaisessa kansallisessa säveltaiteessa. 
Kuorolaulussa nousivat usein esiin yhteisölliset ja poliittiset ulottuvuudet, yksinlauluissa 
taas suomalaisuuden henkilökohtainen taso, suomalainen sielunmaisema, jota tulkittiin 
usein luonnon ja muiden kansallisten aiheiden välityksellä. Musiikillisesti virikkeitä 
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saatettiin ammentaa suomalaisista kansanlauluista, joita alettiin kerätä aiempaa 
aktiivisemmin 1800-luvun lopulla. Tuuli se taivutti koivun larvan ja Niin kauan minä 
tramppaan edustavat kansansävelmien juurevaa pohjalaista juonnetta.

Samoin kuin orkesterimusiikissa myös yksinlaulujen säveltäjänä Jean Sibelius 
kehitti omaperäisen tyylin, joka irtaantuu sekä saksalaisesta liedistä että pohjoismaisesta 
romanssiperinteestä. Vaikka suomalaisen kansallisen kulttuurin nousu kytkeytyi suomen 
kielen aseman vahvistumiseen, myös ruotsinkielinen kulttuuri ja kirjallisuus antoivat sille 
vahvan panoksen. Suurin osan Sibeliuksen yksinlauluista on sävelletty ruotsinkielisiin 
teksteihin. Hänen tärkein innoittajansa laulusäveltäjänä oli Suomen kansallisrunoilija 
Johan Ludvig Runeberg (mm. Under strandens granar, Men min fågel märks dock 
inte ja Den första kyssen), mutta suosittuja lauluja syntyi muidenkin ruotsinkielisten 
suomalaisrunoilijoiden runoihin; Josef Julius Wecksellin runoihin sävelletyistä lauluista 
näitä ovat Demanten på marssnön ja Var det en dröm?. Sibeliuksen harvoihin 
suomenkielisiin yksinlauluihin kuuluu Larin-Kyöstin Kalevala-henkiseen tekstiin sävelletty 
Kaiutar.

Yksinlaulu säilytti keskeisen aseman myös Sibeliusta seuranneiden säveltäjäpolvien 
työssä. Leevi Madetojan laulujen ominta ilmaisua on samanhenkinen hienostuneisuus 
kuin hänen orkesterimusiikissaankin. Hänen laulujensa tärkein innoittaja oli hänen 
puolisonsa runoilija L. Onerva, jonka runoihin sävellettyyn Syksy-sarjaan (1930) 
kuuluvista lauluista Luulit, ma katselin sua on vivahteikkaan kromaattinen, kun taas 
Lintu sininen edustaa Madetojan laululyriikkaa pelkistetyimmillään.

Lähes kokonaan yksinlauluihin keskittynyt ja aikanaan huomattavaa kansainvälistä 
suosiota nauttinut Yrjö Kilpinen (1892–1959) liikkui omassa, usein karuhenkisessä 
musiikissaan kansallisen romantiikan ja uusklassismin välimaastossa. Hänen 
tuotantoonsa sisältyy lähes 800 yksinlaulua, jotka jakaantuvat laajoiksi, yksittäisten 
runoilijoiden teksteihin sävelletyiksi kokoelmiksi; hänestä onkin Hugo Wolfin tapaan 
todettu, ettei hän säveltänyt runoja vaan runoilijoita. Kesäyö ja Rannalta I (molemmat 
1921) kuuluvat V. A. Koskenniemen laulujen laajaan kokoelmaan, Vanha kirkko (1926) 
puolestaan V. E. Törmäsen runoihin syntyneeseen Tunturilaulujen kokonaisuuteen.
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Myös monet vähemmän tunnetut säveltäjät ovat jääneet elämään muutamien 
yksittäisten suosikkisävelmien ansiosta. Tällaisia ovat parhaiten kuoronjohtajana 
tunnetun Martti Turusen (1902–1979) melodisesti vuolas, lähes italialaista bel cantoa 
edustava Sunnuntai (1945), Frans Linnavuoren (1880–1926) hehkeän romanttinen 
Minä laulan sun iltasi tähtihin, suosittujen miniatyyrien säveltäjänä tunnetun Heino 
Kasken (1885–1957) pettymyksen tuntoja luotaava Lähdettyäs sekä Lauri Ikosen 
(1888–1966) koruttoman yksinkertainen Pirtissäni pimenee.

Einojuhani Rautavaara (1928–2016) ja Kaija Saariaho (s. 1952) edustavat 
suomalaisen laulutradition jatkuvuutta oman aikamme musiikissa. Kumpikin on tässä 
kuultavissa teoksissaan kääntynyt kansallisen nousukauden keskeisiin kuuluneiden 
kirjailijoiden teksteihin. Rautavaaran uusromanttisesti tunnehehkuiset, tummin värein 
maalatut Ikävyys ja Sydämeni laulu on irrotettu suomalaisen kirjallisuuden 1800-luvun 
traagisen neron Aleksis Kiven elämästä kertovasta oopperasta vuodelta 1996. 
Saariahon Leino-laulujen (2007) innoituksenlähteenä on ollut hiukan myöhempi 
kirjallisuuden klassikko, 1900-luvun alun arvostetuin suomalainen runoilija Eino Leino, 
jonka ”kansallista uusromantiikkaa” edustava romanttis-symbolistinen runous kohtaa 
Sua katselen -laulussa Saariahon modernin lyyrisyyden.

1920-LUVUN MODERNISTEJA

Ensimmäinen itsenäistymistä seurannut vuosikymmen oli rikasta aikaa Suomen musiikissa. 
Myöhäisromantikkojen sukupolven keskeiset säveltäjät kuten Sibelius, Melartin ja 
Madetoja olivat yhä luomisvoimiensa huipulla. Samaan aikaan heidän rinnalleen 
nousi nuori modernistipolvi, joka pyrki irtautumaan aiemmasta kansallisväritteisestä 
tyyli-ihanteesta. 1920-luvulla kukoistaneen kirjallisuuden Tulenkantajat-ryhmän tavoin 
heidänkin henkisenä iskulauseenaan oli: ”Ikkunat auki Eurooppaan!”

Kansainvälisen modernismin kärki oli 1920-luvulla dodekafoniassa, joka jäi 
kuitenkin aluksi rajatuksi ilmiöksi eikä vielä tuolloin levinnyt Suomeen. Suomalaiset 
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nuoret modernistit saivatkin merkittävimmät virikkeensä Skrjabinin vuolaasta 
ekspressionismista ja ranskalaisen impressionismin väriherkkyydestä.

Modernismin läpimurto Suomessa koitti marraskuussa 1918, kun Venäjältä 
emigroitunut, taustaltaan suomalais-venäläinen Ernest Pingoud (1887–1942) piti 
Helsingissä ensimmäisen sävellyskonserttinsa. Ennen sitäkin uusien tyylipyrkimysten 
ituja oli kuultu muun muassa Sibeliuksen (neljäs sinfonia), Melartinin ja Palmgrenin 
joissakin teoksissa, mutta Pingoud’n konsertti ylitti ne kaikki modernistisuudessaan ja 
muodostui sensaatioksi, joka sai kriitikot teroittamaan kynänsä; säveltäjää kuvattiin mm. 
”futuristiksi”, ”kubistiksi”, ”ultramodernistiksi” ja ”äärimmäisyysmieheksi”. Pingoud jäi 
Suomen musiikissa osittain ulkopuoliseksi hahmoksi, jonka korostettu kosmopoliittisuus 
ei herättänyt vastakaikua juuri itsenäisyytensä saavuttaneessa maassa.

Pingoud oli ennen muuta orkesterisäveltäjä, jonka tuotannon persoonallisinta 
antia ovat usein värikkäästi otsikoidut sinfoniset runot. Musiikki on soinnillisesti 
rikasta, ja esikuvat ulottuvat venäläisestä myöhäisromantiikasta ja Richard Straussista 
Skrjabiniin. Chantecler (1919) kuuluu Pingoud’n suppeampiin orkesteriteoksiin. Se 
alkaa scherzomaisen kepeästi liikkuvana ja hioutuneen läpikuultavasti kirjoitettuna 
musiikkina, mutta loppupuolta hallitsee linjakas laulavuus.

Vaikea oli myös kahden muun 1920-luvun keskeisen modernistin Väinö Raition 
(1891–1945) ja Aarre Merikannon (1893–1958) osa. Raition varhaisemmat 
romanttissävyiset teokset otettiin vielä kannustavasti vastaan, mutta teosten tultua 
modernimmiksi vastaanotto muuttui torjuvaksi. Hänen 1920-luvun huippukauden 
tuotantoaan hallitsevat uhkean värikylläiset orkesteriteokset, joiden sävelkielessä 
toteutuu Skrjabinin ja impressionismin synteesi. Parhaan kauden jälkeen suuret 
orkesterirunoelmat jäivät sivuun, ja pääpainon saivat näyttämöteokset, varsinkin 
oopperat.

Fantasia poetica (1923) kuuluu Raition parhaan luomiskauden hienoimpiin 
teoksiin. Sen musiikissa on sekä muodon fantasiaa että tunnelmien impressionistista 
poeettisuutta, mutta olennaisena osana ovat myös väkevät, skrjabinmaisen 
hurmioituneet vyörytykset. Teoksen motoksi Raitio on liittänyt partituuriin Hugo von 
Hofmannsthalin runon Erlebnis.
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Myös Aarre Merikanto loi maineikkaimmat teoksensa 1920-luvulla, niistä 
keskeisenä oopperan Juha (1920–22). Ja samoin kuin Pingoud ja Raitio myös hän sai 
ristiriitaisen vastaanoton uudenaikaiselle sävelkielelleen, eikä kaikkia hänen radikaalin 
kautensa keskeisiä teoksia edes esitetty hänen elinaikanaan. Se on usein nähty 
selityksenä sille, että hän kääntyi 1930-luvulla perinteisempään tyyliin, jota edustaa 
muun muassa orkesterialkusoitto Intrada (1936). Se on karun juhlavaa musiikkia, jota 
herkistää kahdesti viulun lyhyt soolorepliikki.

Vaikka Merikanto luopui myöhemmällä kaudellaan 1920-luvun modernismistaan, 
hän sävelsi jatkossakin hienoja teoksia. Voikin olla, että tyylinmurros oli yhtä lailla 
seurausta sisäisestä kehityksestä kuin hänen kokemistaan vaikeuksista, ja olisi 
hänen modernistisen kautensa vääränlaista puolustamista hylätä tyylillisin perustein 
hänen myöhemmät teoksensa. Merikanto sai uran edetessä myös sikäli hyvityksen 
kohtaamastaan vastarinnasta, että hän voitti useita kotimaisia sävellyskilpailuja ja 
nimettiin 1951 Sibelius-Akatemian sävellyksen professoriksi.

Edustava esimerkki Merikannon myöhemmästä musiikista on toinen pianokonsertto 
(1937). Siinä 1920-luvun vuolas modernismi on vaihtunut uusklassisemmaksi 
tyyliksi, jossa voi kuulla sukulaisuutta Prokofjeviin ja Bartókiin. Ääriosat ovat eloisan 
musikanttisia, ja finaalissa on mukana myös kansallisesti sävyttyneitä tanhusävyjä. 
Herkkävireinen hidas osa puolestaan kasvaa surumielisestä mietiskelystä hetkeksi 
romanttiseen hehkuun.

Uuno Klami (1900–1961) oli nuorin 1920-luvulla esiinnousseista modernisteista. 
Hän ei koskaan ajautunut yhtä rohkeaan tyyliin kuin muut vaan haki esikuvansa 
Stravinskyn, Ravelin ja yleisemmin uusklassismin suunnalta. Varsinkin oleskelu Pariisissa 
1924–25 antoi hänelle merkittäviä virikkeitä. Hänen osansa olikin muita helpompi, ja 
hän sai teoksilleen yleensä myönteisen vastaanoton. Lopullisen ulkoisen tunnustuksen 
työlleen hän sai 1959, kun hänet valittiin musiikin edustajaksi Suomen Akatemiaan.

Samoin kuin Aarre Merikanto myös Klami pystyi rakentamaan synteesiä 
kansainvälisistä tyyliaineksista ja suomalaisesta aihemaailmasta. Juuri ”kansallisen 
modernismin” näkökulmasta hänen teoksiaan voi verrata Stravinskyn ns. venäläisen 
kauden musiikkiin. Karjalainen rapsodia (1927) alkaa Tulilinnun mieleen tuovasta 



36

mystisestä alkuhämärästä, ja loppujakson riehakkaat tanhurytmit soivat kuin 
suomalainen muunnelma Petruškasta. Klamin orkestraalista pääteosta Kalevala-sarjaa 
(1933/43) on puolestaan kutsuttu suomalaiseksi vastineeksi Stravinskyn Kevätuhrista; 
loistokkaaseen nousuun paisuva Sammon taonta on sarjan päätösosa.

SODANJÄLKEISIÄ SÄVELTÄJÄPOLVIA

Sodat jäsentävät Suomen 1900-luvun historiaa. Suomi ei joutunut ensimmäiseen 
maailmansotaan, mutta oman sotansa maa koki heti itsenäistymisen jälkeen raskaaksi 
kansalliseksi traumaksi muodostuneessa sisällissodassa vuonna 1918. Se jakoi maan 
pitkäksi ajaksi henkisesti kahtia, voittaneisiin valkoisiin ja hävinneisiin punaisiin, ja vasta 
talvisota (1939–40) sekä sitä seurannut jatkosota (1941–44) hioivat yhteiskunnallisen 
halkeaman särmiä.

Toinen maailmansota muodostui vedenjakajaksi myös suomalaisessa musiikissa. 
1930-luvulla hallinnut kansallishenkinen ilmaisu sai väistyä, kun tilalle tulivat eräänlaista 
toisen sukupolven uusklassismia edustavat tyyli-ihanteet. Vahvimman läpimurron nuoren 
polven uusklassikoista teki Einar Englund (1916–1999), jonka kaksi ensimmäistä 
sinfoniaa (1946, 1948) nostivat hänet lyhyessä ajassa suomalaisen musiikin eturiviin. 
Hänen musiikissaan heijastuivat sodan kokemukset, ja hän totesi itsekin, että hänen 
sinfonioistaan ensimmäinen, toinen, kolmas ja vielä 1977 valmistunut viideskin ”ovat 
musiikkia, jotka dokumentteina kertovat jälkimaailmalle hirvittävistä sodistamme”.

Englundin musiikin lähimpiä vertailukohtia ovat Šostakovitš, Prokofjev ja 
myöhemmän kauden Bartók. Hän suosi säveltäjänä perinteisiä klassisromanttisia 
teoslajeja kuten sinfonioita ja konserttoja mutta kirjoitti myös useita elokuvamusiikkeja. 
Niistä tunnetuin on musiikki Erik Blombergin Cannesissa palkittuun elokuvaan Valkoinen 
peura (1952), jossa Englund yhdisti uusklassismiin saamelaisten joikujen tematiikkaa. 
Eloisa Poroajot sisältyy elokuvamusiikista tehtyyn orkesterisarjaan.

1950- ja 1960-lukujen modernistiset virtaukset aiheuttivat Englundille 
sävellyskriisin, joka sai hänet reiluksi vuosikymmeneksi lähes vaikenemaan säveltäjänä. 
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1970-luvun alussa alkaneella uudella sävellyskaudella hän laajensi työtään 
kamarimusiikkiin. Yksi sen ensimmäisistä ilmentymistä oli perinteisiä muotoihanteita 
seuraava viulusonaatti (1979). Siinä yhdistyvät tehokas soittimellisuus ja linjakas 
laulavuus, joka on herkimmillään koskettavan surumielisessä, veljen muistolle 
omistetussa hitaassa osassa.

Uusklassismia seurasi Suomen musiikissa 1950-luvulla dodekafoninen kausi, 
johon useimmat keskeiset säveltäjät ottivat tavalla tai toisella kantaa. Englundin 
se sai vaikenemaan säveltäjänä, Joonas Kokkoselle (1921–1996) ja Einojuhani 
Rautavaaralle (1928–2016) se sen sijaan muodostui tärkeäksi vaiheeksi heidän 
säveltäjäkehityksessään.

Kokkonen teki säveltäjänä läpimurtonsa 1950-luvun lopulla, ja hänestä tuli 
vähitellen yksi suomalaisen sodanjälkeisen musiikin valtahahmoista, ei ainoastaan 
merkittävä säveltäjä vaan myös Sibelius-Akatemian sävellyksen professori, Suomen 
Akatemian jäsen ja arvovaltainen musiikkielämän taustavaikuttaja. Kokkonen lainasi 
usein ystäväänsä arkkitehti Alvar Aaltoa, jonka mukaan luovaa työtä hallitsi ”intohimo 
kvaliteettiin”. Vahva itsekritiikki hallitsi myös Kokkosen säveltäjäntyötä, eikä hänen 
tuotantonsa kasvanut kovin laajaksi. Sen ytimenä ovat ooppera Viimeiset kiusaukset 
(1975), neljä sinfoniaa sekä muut orkesteriteokset ja kamarimusiikki.

Sellokonsertto (1969) jäi Kokkosen ainoaksi konsertoksi. Hän omisti sen 
Alvar Aallolle, sillä se oli ensimmäinen teos, jonka hän sävelsi Aallon piirtämässä 
Villa Kokkosessa. Konsertto valmistui pian sen jälkeen, kun Kokkonen oli luopunut 
dodekafonisesta kirjoitustavasta, jonka rikas kromaattisuus oli kuitenkin jättänyt 
jälkensä hänen muutoin vapaatonaalisen musiikkinsa melodiikkaan. Kyseessä on 
viisiosainen teos, jonka kolme viimeistä osaa on sidottu tauottomaksi kokonaisuudeksi. 
Nopeissa osissa on usein eloisaa musikanttisuutta. Hidas osa on puolestaan Kokkosta 
koskettavimmillaan, ja osa perustuu osittain materiaaliin, jota säveltäjä oli aiemmin 
käyttänyt äitinsä hautajaisiin säveltämässään Surusoitossa.

Einojuhani Rautavaara oli sodanjälkeisen sukupolven säveltäjistä tyylillisesti 
monitahoisin. Hän aloitti uransa uusklassismista, eteni dodekafoniaan ja muutamiin 
sarjallisuuden kokeiluihin, kääntyi vapaampaan, usein uusromanttiseksi kutsuttuun ja 
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monityyliseen ilmaisuun ja ryhtyi myöhemmässä tuotannossaan rakentamaan synteesiä 
erilaisista tyylivirkkeistään. Hänen taiteilijapersoonassaan elivät rinnakkain romantikko 
ja modernisti, mystikko ja konstruktivisti, ja häntä on usein luonnehdittu säveltäjänä 
postmodernistiksi.

Uusromanttisen maalauksellinen Cantus arcticus (1972) kuuluu Rautavaaran 
tunnetuimpiin teoksiin. Se valmistui promootioteokseksi Oulun yliopistoa varten, mutta 
perinteisen kuoron sijasta Rautavaara käytti ”vokaaliosuuksina” nauhoitettuja pohjoisten 
lintujen ääniä; teos onkin saanut alaotsikon ”konsertto linnuille ja orkesterille”. Samana 
vuonna 1972 Rautavaara sävelsi lauluteoksen Kaksoiskotka, josta muokkautui yli 35 
vuotta myöhemmin loppukesän nostalgista täyteyttä huokuva viulu-piano-teos Summer 
Thoughts (2008).

Aarre Merikannon ja Joonas Kokkosen johdolla opiskellut Aulis Sallinen (s. 
1935) löysi jo 1960-luvun lopulla oman, tummavärisesti hehkuvan ja tunnevoimaisen 
tyylinsä, joka on uran edetessä saanut jatkuvasti uusia sävyjä ja vivahteita. Hänet 
tunnetaan parhaiten oopperoiden säveltäjänä, mutta hän on kokeillut monipuolisesti 
myös muita teoslajeja.

Lähellä oopperoiden maailmaa on laaja musiikki neliosaiseen televisiosarjaan 
Rauta-aika (1982). Kyseessä on Paavo Haavikon tekstiin perustuva Kalevalan 
uustulkinta, joka sai arvostetun Prix Italia –palkinnon 1983. Osassa Ilmarin ja 
Kultanaisen hääkulkue seppä Ilmari viettää häitä itse takomansa kultaisen naisen 
kanssa. Soitinmusiikissa yhden Sallisen tuotannon laajimmista sarjoista muodostavat 
kahdeksan Kamarimusiikki-teosta jousille ja (ensimmäistä lukuun ottamatta) solistille 
tai solistiryhmälle. Nimeltään ja teostyypiltään sarja tuo mieleen Hindemithin 
Kammermusik-teokset, mutta musiikiltaan sarja ilmentää aitoa ja väärentämätöntä 
Sallista. Kamarimusiikki II (1976) on sävelletty alttohuilulle ja jousille.

Pehr Henrik Nordgren (1944–2008) kuului Sallisen tavoin Joonas Kokkosen 
oppilaisiin. Hän kuitenkin täydensi opintojaan vuosina 1970–73 Japanissa, jossa 
hän opiskeli säveltämisen lisäksi perinteistä japanilaista musiikkia. Keskeisiä teoksia 
Nordgrenin tuotannossa ovat kahdeksan sinfoniaa, lukuisat jousiorkesteriteokset, 
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konsertot sekä laajamuotoiset kamarimusiikkiteokset. Wegelius-kamariorkesterille 
sävelletty Cronaca (1991) on hyvä esimerkki Nordgrenin musiikin hehkuvasta 
intensiteetistä. Osassa Duo sooloviulu ja sooloalttoviulu käyvät keskusteluaan vasten 
muun jousiston osittain aleatorisesti rakentuvaa taustaa.

AIKAMME MUSIIKKIA

Suomen musiikissa on eletty vuosituhannen vaihteen molemmin puolin vahvaa 
nousukautta, jopa niin, että kansainvälisessä lehdistössä on puhuttu ”Suomen musiikki-
ihmeestä”. Mistään ”ihmeestä” ei kuitenkaan ole kyse vaan jo 1960-luvulta lähtien 
tehtyjen uudistusten seurauksista. Taustalla on koko maan laajuiseksi levittäytynyt 
musiikkioppilaitosten verkosto, jonka ansiosta esittävän taiteen taso on noussut kohisten 
ja tehnyt monista suomalaismuusikoista kansainvälisesti tunnettuja taiteilijoita. Myös 
luovassa säveltaiteessa on eletty vahvaa noususuhdannetta uusien säveltäjäpolvien 
ilmaantuessa uusine ajatuksineen. Tyylien kirjo on laaja kokeilevasta modernismista 
perinteisempiin ilmaisukeinoihin.

Kun suomalainen musiikki kääntyi 1950- ja 1960-lukujen modernististen 
kokeilujen jälkeen perinteisempään suuntaan, oli Jukka Tiensuu (s. 1948) yksi niistä 
1970-luvun uusista säveltäjistä, jotka jatkoivat modernismin linjoilla ja jotka valoivat 
perustaa seuraavan sukupolven uusille pyrkimyksille. Varhaistuotannon kokeilevamman 
vaiheen jälkeen musikanttiset ja usein rytmisesti selkeämmät piirteet ovat korostuneet 
Tiensuun tuotannossa, mistä todistaa samaa materiaalia erilaisina soitinyhdistelminä 
versioiva Plus-teosten sarja. Plus II (1992) klarinetille ja sellolle muistuttaa myös siitä 
elähdyttävästä vaikutuksesta, joka Kari Kriikun ja Anssi Karttusen kaltaisilla, uuden 
musiikin haasteita pelkäämättömillä muusikoilla on ollut suomalaisen uuden musiikin 
nousuaallossa.

1980-luvulla suomalaista musiikkia ravisteli vuonna 1977 perustettu Korvat 
auki –yhdistys, jonka keskeiset säveltäjät raivasivat sekä sanoin että teoin ilmapiiriä 
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suotuisammaksi uudelle musiikille. Ryhmän keskuudesta nousi esiin useita maan 
eturivin säveltäjiä, kansainvälisesti tunnetuimpina Kaija Saariaho (s. 1952) ja Magnus 
Lindberg (s. 1958). Sittemmin monien modernisteina aloittaneiden Korvat auki –
säveltäjien musiikkiin on tullut perinteisempiä piirteitä, mutta osittain on kyse myös siitä, 
että uudemmat ilmaisukeinot ovat vakiintuneet yleisesti käytetyksi osaksi säveltäjien 
keinovaroja.

Kaija Saariaho tunnetaan kiehtovien sointimaailmojen maalarina. Hän on 
säveltäjä, jonka musiikissa intuitiivinen fantasia ja rationaalinen konstruktivismi 
kohtaavat poikkeuksellisen hedelmällisellä tavalla. Hän saa teoksiinsa usein 
alkusytykkeen jostakin puhtaan musiikin ulkopuolelta – esimerkiksi muista taiteista, 
visuaalisista ilmiöistä tai luonnosta – ja muuntaa näin saamansa virikkeet musiikin 
kielelle. Hänen tuotannossaan on sekä oopperoiden kaltaisia suurten mittojen teoksia 
että tarkasti hiottuja miniatyyrejä.

Orkesteriteos Laterna Magica (2008) on lainannut nimensä elokuvaohjaaja 
Ingmar Bergmanin muistelmien otsikosta, joka viittaa ”taikalyhtyyn” eli kuvaprojektorin 
varhaiseen muotoon. Kun laitteen kampea pyöritetään nopeammin yksittäiset kuvat 
sulautuvat vähitellen saumattomaksi eläväksi kuvaksi. Yhtenä Saariahon keskeisenä 
ajatuksena onkin ollut musiikillisten aiheiden muunteleminen eri tempoissa. Teoksen 
hiljaisempina hetkinä kuullaan kuiskauksina Bergmanin kirjasta lainattuja sanoja, 
huipennuksissa musiikki kasvaa väkeviin purkauksiin. Viulu-piano-duo Tocar (2010) 
syntyi kansainvälisten Sibelius-viulukilpailujen tilauksesta välierän pakolliseksi 
tehtäväksi. Saariahon yhtenä lähtökohtana olivat kahden soittotekniikaltaan erilaisen 
soittimen mahdollisuudet koskettaa toisiaan; juuri ”koskettamiseen” ja ”soittamiseen” 
viittaa teoksen espanjankielinen nimi.

Myös Magnus Lindbergin säveltäjäpersoonassa on omaa dualismiaan, verevän 
muusikkouden ja rationaalisten taustastruktuurien rakentajan läsnäoloa. Hän on 
edennyt orkesteriteoksiin painottuvalla urallaan varhaistuotannon uhittelevasta, hänen 
omien sanojensa mukaan ”kuin kiveen hakatusta” modernismista kohti pehmeämmin 
soivia ihanteita, joiden yhteydessä on mainittu 1900-luvun alun klassikkojen ja jopa 
myöhäisromantiikan antamia virikkeitä. Teoksessa Era (2012) viittaukset sadan 
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vuoden takaisiin pyrkimyksiin ovat olleet aivan tietoisia, sillä Lindberg ajatteli teosta 
säveltäessään niitä ratkaisevia uudistuksia, joita Schönbergin ja Stravinskyn sukupolven 
säveltäjät tekivät juuri ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista. Uhkeasti 
soivassa teoksessa henkinen kytkentä 1900-luvun alun säveltäjiin (Sibelius, Strauss, 
Skrjabin, Ravel jne.) onkin vahvasti tuntuvilla.

Siinä missä Lindbergin musiikki on saanut uran edetessä myöhäisromanttista 
täyteyttä, siinä niin ikään Korvat Auki –säveltäjien ydinryhmään kuulunut Jouni 
Kaipainen (1956–2015) eteni varhaiskauden modernismista kohti klassistisempia 
ihanteita; suotta eivät hänen tuotantonsa keskeisiä teossarjoja ole neljä sinfoniaa, 
konsertot ja seitsemän jousikvartettoa, kaikki jo klassikkojen suosimia abstrakteja 
teoslajeja. Kaipainen sävelsi silti myös vapaammin hahmoteltuja ja otsikoituja teoksia. 
Sisyfoksen uni (1994) viittaa antiikin mytologian kuolemaa ja Zeusta petkuttaneeseen 
Sisyfokseen, joka tuomittiin manalaan vierittämään yhä uudelleen ja uudelleen suurta 
kiveä mäen päälle. Mutta vähintään yhtä paljon kuin Sisyfoksen lohduttomasta 
raatamisesta teos kertoo hänen unistaan ja haaveistaan.

Olli Mustonen (s. 1967) on kansainvälisesti tunnettuna pianistina ja nyttemmin 
myös aktiivisena kapellimestarina erikoistapaus suomalaisten säveltäjien keskuudessa. 
Vahva musikanttisuus ja perinteisten eleiden avaaminen yllättävistä näkökulmista 
ovat tunnusomaisia piirteitä hänen musiikissaan. Viehkeässä Sammakot tanssivat 
lumpeenlehdillä -teoksessa (2000) soittimellisuus on mitoitettu tietoisesti nuoria 
muusikoita varten. Nonetto nro 2 (2000) kahdelle jousikvartetille ja kontrabassolle 
ilmentää Mustosen tyylillisesti laaja-alaisia lähtökohtia. Nopeat osat vertautuvat 
Martinůn ja Respighin barokkityylitelmiin, kun taas hitaan osan lähes schubertmaisissa 
tunnelmissa korostuu romanttinen elementti.

Kimmo Korhonen
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1 Demanten på marssnön
På drivans snö där glimmar
en diamant så klar.
Ej fanns en tår, en pärla,
som högre skimrat har.

Utav en hemlig längtan
hon blänker himmelskt så,
hon blickar emot solen,
där skön den ses uppgå.

Vid foten av dess stråle
tillbedjande hon står
och kysser den i kärlek
och smälter i en tår.

O, sköna lott att älska
det högsta livet ter,
att stråla i dess solblick
och dö, när skönst den ler!
(Text: J. J. Wecksell)

2 Under strandens granar
Under strandens granar lekte gossen
vid en vik av den besjungna Saimen.
Honom såg ur böljans salar Näcken,
såg med kärlek på den sköna gossen,
önskande att honom till sig locka.

Då som gubbe steg han först på stranden,
men den muntre gossen flydde honom;
och som yngling steg han se’n på stranden,
men den muntre gossen bidde icke;
sist, förvandlad till en yster fåle,
steg han upp och hoppade bland träden.

The Diamond on the March Snow
On the drifted snow
a bright diamond glistens,
more radiant than any
tear or pearl.

With longing heart,
she glitters celestially
and gazes at the sun
the moment it rises.

At the foot of a sunbeam
she stands adoring
and kisses it with passion
and melts in a tear.

O, happy fate to love
the highest that life holds,
to sparkle in the sun’s gaze
and die at its smile.

Under the Fir Trees on the Shore
Under the fir trees on the shore
a boy was playing beside an inlet of famed Lake
Saimaa.
From his halls under the billows the Nix
saw the pretty boy and fell in love,
desiring to entice him.

First he appeared on the shore as an old man
but the happy child ran away;
then he appeared on the shore as a youth
but the happy child would not stay;
at length he transformed himself into
a frisky foal, prancing among the trees.
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Nu, när gossen såg den muntre fålen,
gick han sakta lockande till honom,
grep i hast hans man och sprang på ryggen,
lysten att en glättig ritt försöka;
men i samma ögonblick till djupet
flydde Näcken med sitt sköna byte.

Kom så gossens moder ner till stranden,
sökande sitt barn med sorg och tårar.
Henne såg ur böljans salar Näcken,
såg med kärlek på den sköna kvinnan,
önskande att henne till sig locka.

Då som gubbe steg han först på stranden,
men den sorgsna kvinnan flydde honom;
och som yngling steg han se’n på stranden,
men den sorgsna kvinnan bidde icke;
sist, förvandlad till den muntre gossen,
låg han glad och vaggade på vågen.

Nu, när modern såg sin son den sörjde,
sprang hon ut i böljan i hans armar,
lysten att ur vådan honom rädda;
men i samma ögonblick till djupet
flydde Näcken med sitt sköna byte.
(Text: J. L. Runeberg)

3 Men min fågel märks dock icke
Svanen speglas re’n i sundet,
knipans vita vingar vina,
lärkan höres högt i höjden,
spovens rop kring kärret rullar,
våren samlar sina skaror,
får sin fågelflock tillbaka,
väntar dem med sol och värme,
lockar dem med långa dagar.

When the boy saw the happy foal,
he quietly went to entice him,
seized his mane and sprang on his back,
eager to try a ride;
but at that very moment the Nix
fled to the deeps with his fine prize.

Then the boy’s mother came to the shore,
sorrowing and tearful, looking for her child.
From his halls under the billows the Nix
saw the pretty woman and fell in love,
desiring to entice her.

First he appeared on the shore as an old man
but the sorrowing woman ran away;
then he appeared on the shore as a youth
but the sorrowing woman would not stay;
at length he transformed himself into
the happy boy, rocking merrily on the waves.

When the mother saw the son she grieved for,
she sprang into his arms in the billows,
eager to save him from peril:
but at that very moment the Nix
fled to the deeps with his fine prize.

But My Bird is Nowhere to be Seen
Already the swan is mirrored in the bay,
the white wings of the golden-eye whir,
the lark trills in the heavens,
the curlew’s cry echoes over the fens –
spring is assembling its hordes,
reclaiming is flocks of birds,
awaiting them with warmth and sunshine,
luring them back with long days.
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Och jag, arma flicka, fiker,
söker skingra saknans mörker,
vårda värmen i mitt sinne,
vill som våren vänlig vara,
synas ljus som sommardagen.
Och jag gläds, fast sorgen gnager,
ler, fast tåren trängs i ögat,
men min fågel märks dock icke.
(Text: J. L. Runeberg)

4 Den första kyssen
På silvermolnets kant
satt aftonstjärnan,
från lundens skymning
frågte henne tärnan:
”Säg, aftonstjärna,
vad i himlen tänkes,
när första kyssen åt en älskling skänkes?”

Och himlens blyga dotter
hördes svara:
”På jorden blickar ljusets änglaskara,
och ser sin egen sällhet speglad åter;
blott döden vänder ögat bort
och gråter.”
(Text: J. L. Runeberg)

5 Var det en dröm?
Var det en dröm, att ljuvt en gång
jag var ditt hjärtas vän? –
Jag minns det som en tystnad sång,
då strängen darrar än.

Jag minns en törnros av dig skänkt,
en blick så blyg och öm;

And I, poor girl, am filled with longing,
I try to dispel the dark sense of loss,
to nurture the warmth in my heart,
to be as friendly as the spring,
as light as a summer day.
And I rejoice, though sorrow gnaws,
smile, though a tear springs to my eye.
But my bird is nowhere to be seen.

The First Kiss
The evening star sat
on the edge of a silver cloud,
from the dusk of the grove
a maiden asked her:
“Tell me, evening star,
what is thought in heaven
when the first kiss is given to a lover?”

And heaven’s shy daughter
was heard to reply:
“The angelic host of light
looks down onto the earth
and it sees its own joy reflected;
only death turns its eyes aside and weeps.”

Did I just Dream?
Did I just dream that long ago
I was your soulmate?
I remember it like a song that is over
though the string still vibrates.

I remember a rose you gave me,
a glance so shy and tender,
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jag minns en avskedstår, som blänkt.
Var allt, var allt en dröm?

En dröm lik sippans liv så kort
uti en vårgrön ängd,
vars fägring hastigt vissnar bort
för nya blommors mängd.

Men mången natt jag hör en röst
vid bittra tårars ström:
göm djupt dess minne i ditt bröst,
det var din bästa dröm!
(Text: J. J. Wecksell)

6 Kaiutar
Kaiutar, korea neito
astui illalla ahoa,
kaihoissansa kankahalla,
huusi yksin huoliansa.
Tullut ei suloinen sulho,
vaikka vannoi valallansa
kihlaavansa kaunokaisen.
Ennen astuivat ahoa,
kankahalla kuherrellen
kilvan kyyhkyjen kisoissa
kesäpäivän paistaessa,
illan kuun kumottaessa.
Meni sulho sanoinensa
impi jäi sydäminensä.
Etsii impi ihanainen
kultaistansa kankahalta,
huhuilevi kuuntelevi,
kirkuvi kimahutellen
äänen pienoisen pilalle,
jähmettyvi, jäykistyvi,
kaatuissansa kauhistuvi
mustan metsän pimeyttä.

a tear that glistened at parting –
was all this just a dream?

A dream as brief as an anemone’s life
in a green spring meadow,
whose beauty quickly fades
before the wealth of new flowers.

But many a night I hear a voice
over a flood of bitter tears:
hide this memory deep in your breast –
it was the best dream you ever had!

The Echo-Nymph
The fair echo-nymph
wandered the moors by evening,
and wandering the meadows,
alone she called out in her grief.
Her lover did not come
although he promised
to marry her the fair maid.
Previously they had walked together
cooing like doves
on the hot summer day,
in the cold moonlit night.
Then the lover left, with his fine words,
he left her alone with sad heart.
The beautiful maiden looks on the moor lands
to find her lover
She calls, she listens,
she cries; she shouts
until her voice shrinks to tiny volume.
She gets stiff and cold
and stumbles, afraid,
through the darkness of the forest.
The following morning when she wakes
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Aamulla herättyänsä
kulkee kuje mielessänsä,
eksyttävi erämiehen
matkien ja mairitellen,
niin kuin ennen eksytteli,
sulho suurilla sanoilla,
tuulen turhilla taruilla.
(Text: Larin-Kyösti)

7 Kesäyö
Tutut aitat jo kaikki unelmoi,
koko kylä uinailee.
Vain joelta hanurin soitto soi
ja verkkaan loittonee.

Kaikk’ elämän äänet on kuolleet pois
yön helmaan lumotun.
Jos mun murheeni muistotkin vaieta vois
Ja sydämeni mun!
(Text: V. A. Koskenniemi)

8 Vanha kirkko
Vanha kirkko yksin erämaassa
lasit rikki ovet tuskin haassa
torni huojuu vettä vuotaa katto
harjaa peittää tumma sammalmatto.

Vanha kirkko muistaa nuoruuttansa
jolloin penkit täytti harras kansa
silloin kaikui vuoroin saarna virsi
murtui joskus synnin synkkä kirsi!

Vanha kirkko on nyt yksinäinen
niinkuin äiti nöyrä nyyhkiväinen
nurmen alla seurakunta maatuu

she has an idea,
to lead travellers astray
by imitation and mockery
just as, before,
her lover led her astray with great words,
and with his windy tales.

Summer Night
All the sheds and barns are asleep,
the village is deep in slumber.
An accordion is heard playing at the river,
the sound slowly drifting away.

All sounds of life have died away
into the enchanted night.
O, if my memories of sorrow would grow silent,
and my aching heart!

The Old Church
An old church alone in the wilderness,
windows broken, doors barely shut,
tottering steeple, leaking roof,
covered in a dark carpet of moss.

The old church remembers its youth
when its pews were full of devout people,
and sermons and hymns in turn rang out,
and the dark hold of sin was broken!

The old church is lonely now
like a mother, meek and weeping;
its congregation sleeps under the grass,
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vanhus vuottaa milloin itse kaatuu.
(Text: Vilho Edvard Törmänen)

9 Rannalta I
On suuri sun rantasi autius, sitä sentään ikävöin:
miten villisorsan valitus soi kaislikossa öin…

Joku yksinäinen, eksynyt, joka vilua vaikeroi,
jok’ on kaislikossa kierrellyt eik’ emoa löytää voi.

Sun harmajata aaltoas olen katsonut kyynelein:
ens surunsa itkenyt rannallas mun on oma
nuoruutein.

On syvään sun kuvasi painunut ja sitä ikävöin.
Olen villisorsaa kuunnellut ma siellä monin öin…
(Text: V. A. Koskenniemi)

10 Sunnuntai
Mä muistan sen lempeän laakson
ainiaan muistan sen
miss’ istuin ma neitoni kanssa
hellästi syleillen
ja kiirehti kesäinen päivä
sunnuntaipäivä tyyni.

Me varjossa valkean tuomen
istuimme ruohistoss’
ja allamme kimmelsi järvi
paisteessa auringon,
ja loiskelit Ahtolan immet
kultasel santarannal

and the old building awaits its collapse.

On the Shore I
Thy shore is wide and desolate, I ever long to be 
there:
to hear the call of the wild duck through the rushes in
the deep of night.

It is some lost and lonely soul, weeping for the cold,
wandering among the rushes, not finding its mother.

I have watched thy gray waters with many a tear:
My young life did weep its first sorrow on thy shore.

Thy image is deeply engraved within me, and I ever
long to be by thy side:

I have listened to the call of the wild duck in many a
dark night.

Sunday
I remember that tender valley,
forever I remember it,
where I sat with my beloved
in tender embrace,
and the summer day dawned,
a placid Sunday morning.

Under the white-blossoming bird-cherry
we sat in the grass,
the lake sparkling below us
and the mermaids playing
on the golden sandy shore.
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Mut vait oli impeni kaino
katsahtain korkuuteen
ja poskellans’ kyynele kiilsi
helmenä kirkkaana
mun käteni ihanast eksyi
kiharains mustaan yöhön

Niin vietimme lempeäs laaksos
päivämme autuaan
me varjossa valkean tuomen
istuimme ruohistoss’
ja läheni kesäinen ehtoo
sunnuntai ehtoo tyyni.
(Text: Aleksis Kivi)

11 Tuuli se taivutti koivun larvan
Tuuli se taivutti koivun larvan
ja vesi oli lainehissa.

Minäpä se istuun ja lauleskelin
hentuni kammarissa.

Tuuli se taivutti koivun larvan
ja kohotteli lainehia.

Nyt mua vierähän linnasta linnahan
kantaen kahlehia.
(Text: Trad.)

12 Niin kauan minä tramppaan
Niin kauan minä tramppaan
tämän kylän raittia
kun kenkäni pohojat kestää.

Rakastelen ketä minä taharon
ja akat ei voi estää.

But my maiden was shy and silent
and looked up into the skies,
and a tear on her cheek glimmered,
a shiny pearl,
and my hand crept wonderfully
into her dark curly hair.

Thus we spent that blessed day
in the tender valley,
under the white-blossoming bird-cherry
sitting in the grass,
and the summer evening fell,
a placid Sunday night.

The Wind Bent Down
The wind bent down the tops of the birches,
and made billows on the water.

I sat and sang awhile,
in my sweetheart’s chamber.

The wind bent down the tops of the birches,
and raised the billows higher.

Now I’m taken from jail to jail,
wearing heavy chains.

I’ll Walk Around This Here Village
I’ll walk around
this here village
as long as my shoes hold out.

I’ll make love to whom I please,
and the old women cannot stop me.
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Kun on liinukkavarsa
ja nappuli rattahat
ja itte pirän suittista kiinni.

Kuv vertaastansa rakastaa
ei trenkää olla fiini.
(Text: Trad.)

13 Luulit ma katselin sua
Luulit, ma katselin sua,
kun minun silmäni loisti:
Katselin kadotettua…
Katselin hattaravuoria,
katselin tähtien merta,
siltoja taivahan kaaren.
Siellä, ah, siellä näin kerta 
onneni saaren…

Luulit, ma kuiskasin sulle,
kun minun ääneni värjyi:
Kuiskasin kadotetulle…
Haastelin harpulle aaltojen,
soivalle ilmojen tuulin,
sykkeelle syksyisen taulun…
Sieltä, ah, kerta ma kuulin
onneni laulun…
(Text: L. Onerva)

14 Lintu sininen
Lintu sininen, 
pursi ilmojen,
anna, että katson
merta sulkien!
Lintu sininen,
istu kädellen,
anna, että äänes
kultaa kuuntelen!

With a fair-maned horse
and a two-wheeled cart
and me myself holding the reins.

When you love someone who’s like yourself,
you need not pretend to be genteel. 

You Thought I Was Watching You
You thought I was watching you,
When my eyes were shining:
I was watching one forlorn…
I was watching mountains of cloud,
I was watching a sea of stars,
Bridges on the vault of heaven…
There, ah, there I once saw
My island of joy…

You thought I was whispering to you,
When my voice was trembling:
I was whispering to one forlorn…
I spoke to the harp of waves,
To the playing of the breeze in the air,
To the pulse of an autumn picture…
There, ah, once I heard
My song of joy…

Bluebird
Bluebird in the sky,
vessel flying by,
let me, let me see
your blue wings over me.
Bluebird in the sky,
rest upon my hand,
stay and let me hear
you sweetly sing to me.
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Lintu sininen,
satu satujen,
tule, tule mulle
iloks’ iltojen!
Lintu sininen,
lennä povellen,
laula, laula mulle
laulu sydämen!
(Text: L. Onerva)

15 Minä laulan sun iltasi tähtihin
Minä laulan sun iltasi tähtihin
ja sun yöhösi kuutamoita,
minä laulan sun aamuhus armahin,
kevätkiuruja purppuroita.
Minä laulan sun kätehes kukkasen,
kun silmäsi surusta kastuu,
teen ruusutarhaksi tienoon sen,
missä jalkasi pieni astuu.
Minä laulan loitolle maailman,
minä vien sinut kotihin uuteen,
minä laulan sun sielusi valkean
yli aikojen ikuisuuteen.
(Text: V. A. Koskenniemi)

16 Lähdettyäs
Lähdettyäs, armahani oi,
kaikki on niin hiljaiseksi käynyt:
ilta varhemmin on hämärtäynyt,
myöhemmin on noussut aamun koi.

Niinkö katoatkin elostain
niin kuin kaikki muu,
niin menneheksi?
Sieluni miks’ kauneutesi keksi,
sinut jälleen yöhön kadottain?

Bluebird in the sky,
bird of days gone by,
come, o come to me,
who greets you joyfully.
Bluebird in the sky,
fly, o fly to me,
sing, o sing to me
your heart’s own melody.

I Sing for Your Evening the Starlight
I sing for your evening the starlight,
for your night ‘tis the moonlight I sing,
I sing for your rapturous morning,
the purple larks of spring.
I sing the flowers for your fingers
when your eyes are dewed with grief,
I make a rose-garden linger
where your tiny foot has been.
I sing you far from the old world
to a new home far away.
I sing your soul in its whiteness
beyond time to eternity.

After You Went Away
After you went away my dear,
all has become so silent,
and earlier the shades of night appear,
later the dawn has risen.

Is it thus your brightness fades
like all else on earth
into the shades?
Why did my soul find your beauty bright
when you only vanish in the night?
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Kerran, tiedän, helmaan suuren yön,
sammuu sydämeni liioin lyönyt,
vaan oi, näinkö varhain tulee yö nyt,
näinkö varhain vaikenetkin syön?
(Text: V. A. Koskenniemi)

17 Pirtissäni pimenee
Pirtissäni pimenee,
hiillos hiipuu hiljaa,
ulkona jo kultailee
kuuhut kystä viljaa.

Keijukaiset notkeat
satuhunnun kutoo,
siihen puista pisarat
timanteiksi putoo.

Luokseen virta välkähtäin
vienon tähden saapi,
sylissänsä sylkyttäin
sitä tuudittaapi.

Tule, tyttö, tummainen,
suostu syliin mulle,
kullat kuun ma laulelen
ja tähtilinnat sulle!
(Text: Viljo Kojo)

18 Ikävyys
Mi ikävyys
mi hämäryys sieluni ympär
kuin syksy-iltanen autiol maall?
Turha vaiva täällä,
turha onpi taistelo
ja kaikkisuus maailman, turha!

I know one day the cloak of night must fall,
my life must reach its end.
But O, so soon must come night’s call?
So early my heart beat no more?

My Room Is Growing Darker
My room is growing darker,
the coals are burning low,
the evening light turns golden,
the moonlight harvests grow.

Nimble and light the fairy folk
up in the treetops tall
weaving a magic veil of dew;
diamonds brightly fall.

A star comes into the river
glittering and bright,
the river holds it in its lap,
cradling it in the night.

Come my sweet, my dark one,
come now and embrace me;
I will sing of golden moons
and starry castles to thee!

Melancholy
What misery,
what gloominess my soul surrounding,
like autumn twilight over desert land?
In vain are all our efforts,
wasted is the struggle,
existence itself stripped of purpose!
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En taivasta
mä tahdo, en yötä Gehennan,
enp’ enää neitosta syliini suo.
Osani vain olkoon:
tietämisen tuskast pois,
kaik’ äänetön tyhjyys olkoon.

No, ystävät!
Teit’ kerranpa viimeisen pyydän,
oi! kuulkaat mitä nyt anelen teilt:
Tuonen-tupa tehkäät
poijan tämän asunnoks;
hän kätköhön mullan astuu.

Mun hautani
nyt kaivakaat halavain suojaan
ja peitol mustal se peittäkäät taas,
sitten ainiaksi
kartanostain poistukaat;
mä rauhassa maata tahdon.

Ja kumpua
ei haudallein kohokoon koskaan,
vaan multa kedoksi kamartukoon,
ettei kenkään tiedä,
että lepokammioin
on halavan himmeän alla.
(Text: Aleksis Kivi)

19 Sydämeni laulu
Tuonen lehto, öinen lehto!
Siell’ on hieno hietakehto,
sinnepä lapseni saatan.

Siell’ on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vainiolla
kaitsia Tuonelan karjaa.

I seek not after Heaven,
nor the night of Hell,
no longer would I embrace a maid.
Let my lot then be this:
O to quit the pain of knowing,
and be ‘midst the silent emptiness.

Friends, one and all!
I beg from you one final favour,
O! Lend an ear to my fervent plea:
Out of Tuoni’s cabin make
a dwelling for this lad;
he soon shall be laid in earth.

O dig my grave
beneath the shadow of my willow
and cover it with black earth once more,
and begone forever,
go, depart from my estate;
in peace I would lie for ever more.

Nor would I have 
upon my grave a mound rising,
the soil should rather bend to a bower,
so that none shall know
that my resting chamber
lies beneath the dim shade of the willow.

Song of my Heart
Grove of Tuoni, grove nocturnal!
Finest sand for sleep eternal;
there I’ll take my child to slumber.

May my child have pleasant hours,
in the Dark Lord’s fields and bowers,
tending the cattle of Tuoni.
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Siell’ on lapsen lysti olla,
illan tullen tuuditella
helmassa tuonelan immen.

Siell’ on lapsen lysti olla,
kultakehdoss’ kellahdella
kuullella kehrääjälintuu.

Tuonen viita, rauhan viita!
Kaukana on vaino, riita,
kaukana kavala maailma.
(Text: Aleksis Kivi)

20 Sua katselen
Sua katselen silmin ma huikaistuin
kuni kaunista sateenkaarta,
sua silmäni sulkien muistelen kuin
meren laskija lehtosaarta.

Sua katson ma hiljaa henkien
kuin kuvaa äitini armaan
ja uskon, ett’ enkelit lapsuuden
nyt lähellä liikkuvat varmaan.
(Text: Eino Leino)

May my child have pleasant hours,
falling fast asleep ‘midst flowers,
rocked by the gentle Dark Lady.

Happy darling in safekeeping,
in a golden cradle sleeping,
hearing the song of the night-jar.

Grove of Tuoni, grove of gladness!
Far away from worldly madness,
far from all strife and beguiling.

Looking at You
Looking in your eyes dazzles me 
like looking at a rainbow’s beauty, 
I close my eyes and drift to your memory 
as to a gladed island in the sea. 

I look at you breathing softly 
like an image of my mother dear 
and it seems that the angels of childhood 
must be stirring somewhere near.

English Translations: G. Buckbee (14),  
Philip Binham (15–17),  
Jaakko Mäntyjärvi (7–12 & 18–19),  
Lola Rogers (20)
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