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 Musiikkia itsenäistyvässä  

Suomessa 
 

Vuosisadan vaihteessa monen alan 
taiteilijat ottivat teoksissaan kantaa 
Suomen uhattuun asemaan Venäjän 
suuriruhtinaskuntana. Säveltaiteen 
alalla Jean Sibelius oli niitä vaikutta-
jia, jotka elivät nuoruuttaan sorto-
vuosien varjossa; hänestä tuli erään-
lainen säveltaiteen ikoni.   
Jean Sibelius oli jo Wienissä opiske-
lunsa aikana n. 25-vuotiaana saanut 
virikkeitä suomalaisuudesta. Kansal-
lisuusaatteen merkitys kasvoi kas-
vamistaan kaikilla taiteen aloilla. 
Mm. Lönnroth, Runeberg, Snell-
man, Aho sekä monet taidemaalarit 
ja kuvanveistäjät hakivat aiheita 
omasta kansallisuudestaan.  
Sibeliuksella kansallinen innostus 
ilmeni sävellyksissä sekä aktiivisina 
kannanottoina että kiinnostuksena 
Kalevala-aiheisiin:  syntyi mm. or-
kesteriteos Kullervo ja Karelia-
sarja. Hän kuunteli Helsingissä La-
rin  Parasken itkuvirsiä ja teki mat-
koja Kalevalan runojen syntysijoille 
asti. Hänestä kehittyi karelianisti ja 
jopa Suur-Suomi-aatteen kannattaja, 
joka suosi Itä-Karjalan liittämistä 
Suomeen. 
 

 
    Nuori  Jean Sibelius 1982 

 
Venäjä julkaisi nk. Helmikuun mani-
festin 1899. Ruotsalaisessa teatteris-
sa esitettiin marraskuussa Sanoma-
lehdistön päivillä Jalmari Finnen ja 
Eino Leinon teksteihin kuvaelma 
Suomi herää, johon Sibelius sävelsi 
osien alkusoitot ja taustamusiikin. 
Tässä kuvaelmassa soi ensi kerran 
taustalla Finlandia, joka myöhem-

min orkesterinumerona alkoi saa-
vuttaa suurta suosiota. Kappaletta 
pidettiin pienen maan vapauden- 
kaipuun kuvauksena. Sensuuri 
kielsi sen julkisen esittämisen.  
Manifestin julkaisemisen jälkeen 
Sibelius sävelsi Ateenalaisten 
laulun ilmauksena suomalaisten 
taistelutahdosta. Syntyi myös 
kuoroteos Sortunut ääni (”Kuka 
sorti äänen suuren, äänen suuren 
ja sorian”), jonka ymmärrettiin 
ilmaisevan epätoivoista vastarin-
taa. 
Kerrotaan, että Sibelius ystävi-
neen juhli Bobrikovin kuolemaa 
1904 niin perusteellisesti, että hän 
joutui kuulusteltavaksi; rikko-
mukseksi kirjattiin "aiheeton ilo". 
 
Yleisradion klassisen musiikin 
toimisto järjesti Sibeliuksen 150-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi  
2015 yleisöäänestyksen Sibeliuk-
sen rakastetuimmasta yksinlaulus-
ta. Kilvan voitti yllättäen ylivoi-
maisesti Laulu ristilukista. Laulu 
on sävelletty ennen manifestia 
1898 osaksi musiikkia näytel-
mään Kuningas Kristian II, joka 
kuvasi Ruotsin 1500-luvulla elä-
nyttä tyrannikuningasta. Näytel-
mä on Sibeliuksen ystävän Adolf 
Paulin kirjoittama. Laulu ristilu-
kista kertoo vangitun, julmasti 
toimineen kuninkaan vanhuuden- 
päivistä. Narri laulaa hänelle sel-
lissä. 
Yleisö löysi esityksestä selvää 
yhtäläisyyttä sortovuosien tapah-
tumiin ja vertasi kuningasta ken-
raalikuvernööri Bobrikoviin. 
 
Tuoll´ korpien kätkössä ruohikko 
on, ja loisteessa siell´ auringon 
käy lukki niin suuri ja musta kuin 
yö, se saalistaan vaanii ja syö. 
Säde päivän sen vangiksi väijyen 
käy, kun iltaisin verkkonsa taa 
hämärtäy. Mutt’ tullessa yön hän 
alkavi työn, joka ainoan sielun 
hän vangita voi ja piinaten sur-
maa ne oi. 
 
Ja viimeinen säkeistö: 

Mutt' lukki se punovi pauloja ain',  
yks' sielu ei lannistu vain.  
Se sielu käy vapaana aikojen taa;  
sen sankarit perinnöks' saa.  
Ja mainetta, mahtia heille se tuo.  
Mutt' rauhaa ja lepoa koskaan ei 
suo.  
Se sankari on, joka ain' kuolohon,  
lukin verkkoja vastahan taistella 
voi,  
sillä kaikki ne kaatuvat, oi!		
	
Runo on tässä muodossa Aarni 
Koudan suomentama.  
Myöhemmin Sibelius jätti Ristilu-
kin pois näytelmästä. Runo alkoi 
kuitenkin elää itsenäistä elämäänsä 
ja siitä tuli suosittu yksinlaulu, jota 
myös kuorot ovat pitäneet ohjelmis-
tossaan. Tunnettuja ovat mm. Jor-
ma Hynnisen ja Matti Lehtisen 
vaikuttavat tulkinnat. 
Mainittakoon, että toiseksi eniten 
ääniä yleisöltä sai Var det en dröm,  
jota Sibelius itse oli sanonut kau-
neimmaksi laulukseen. 
                                Seija Aantaa 
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