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Ilmestynyt 2.11.2020 teoksessa Ilmari Krohn: tutkija, säveltäjä ja kosmopoliitti, toim. Markus Mantere, 

Jorma Hannikainen & Anna Krohn. Helsinki: DocMus Research Publications 15.  
 

Georges Houdard ja Ilmari Krohn, kaksi yliopistomusiikkitieteen tienraivaajaa: ystävyyttä 

symbolisten rajojen ja oppiriitojen yli, 1900–19121  

  

Helena Tyrväinen  

 

Haluan tällä artikkelilla lisätä tietoa musiikkitieteen kansainvälisestä vuorovaikutuksesta sen 

institutionaalistumisen varhaisvaiheessa. Pohdin esimerkkitapauksen valossa, mitä kansainvälinen 

yhteydenpito tuolloin merkitsi tieteenalan kehitykselle, miten vahvan tai heikon tuen musiikkitiede 

sai eri maissa institutionaaliselta ympäristöltään, sekä miten selväpiirteisenä musiikin tieteellinen 

tutkimus erottui muista musiikin harjoituksen aloista. Krohnin musiikkitieteellisen ajattelun kehitys 

ei ole tarkastelun keskipiste, joskin toivon näkökohtien perustelevan uusia sitä koskevia 

lähestymistapoja. Huomioni voivat tulevaisuuden Krohn-tutkimuksessa rakentua osaksi laajempaa 

tutkimusaineistoa, pitempää aikaperspektiiviä ja yksityiskohtaisempaa erittelyä.  

 

Oma näkökulmani on desentralisoitu. On joskus tulkittu liian yksioikoisesti, että suomalaisen 

varhaisen musiikintutkimuksen – ja siis myös Krohnin – ”[v]aikutteet, instituutiomallit ja tieteelliset 

keskustelukumppanit haettiin […] Saksasta” (Mantere 2012a, 53; ks. myös Mantere 2012a, 43, 45, 

50; Mantere 2012b, 43; Mantere 2014, 198, 208; Mantere 2015, 48). Vaikka kiinnostus kansallisesti 

merkityksellisiin tutkimuskohteisiin lisääntyikin eri maissa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 

alussa, eivät kansalliset rajat määränneet yksittäisten musiikkitieteen harjoittajien tutkimusaiheita ja 

-suuntauksia eivätkä välttämättä säädelleet ylirajaista keskustelua. Erityisemmin saksalais-

itävaltalainen musiikintutkimus oli 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana niin 

monimuotoista (Potter 2017), ettei viittaaminen Saksaan kansallisena ja maantieteellisenä alueena 

ole informatiivista. Se on päinvastoin omiaan hämärtämään selvityksiä, jotka koskevat yksittäisten, 

eri tahoilla työskennelleiden toimijoiden ajattelun muotoutumista ja keskinäisiä 

vuorovaikutussuhteita. Maantieteellisten ja kansallisuusrajojen merkityksen essentialisoiva 

tähdentäminen homogenisoisi mielivaltaisesti kuvaa myös ranskalaisten musiikkitieteilijöiden 

																																																								
1 Artikkeli perustuu esitelmään ”Georges Houdard et Ilmari Krohn, deux pionniers de la 
musicologie universitaire: amitié au-delà des frontières symboliques et querelles disciplinaires, 
1900–1912”, jonka pidin Société française de musicologien satavuotissymposiumissa ”Penser la 
musicologie aujourd’hui: objets, méthodes et prospectives” Pariisin Philharmoniessa 25.11. 2017.  
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todellisuudessa suorastaan dramaattisen monimuotoisista Saksa-suhteista. Tässä artikkelissa 

syvenee kirjoittajan toisessa yhteydessä esittämä huomio, että Krohnilla oli jo varhain kontakti 

myös ranskalaiseen musiikintutkimukseen ja sen harjoittajiin, Ranskan musiikkiin sekä Pariisiin 

musiikkikaupunkina (Tyrväinen 2017a).2 

 

Ranskan yliopistomusiikkitieteen merkkimies André Pirro ja Suomi 

 

Kiinnostavaa kyllä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa säilytettävään Ilmari Krohnin 

laajaan ja kansainväliseen kirjekokoelmaan ei sisälly ainuttakaan kirjettä André Pirrolta (1869–

1943), ”yhdeltä Ranskan modernin musiikkitieteen jättiläisistä” (Gribenski 2017, ks. myös Sharp & 

Gribenski 2018). Ensi ajattelemalta asian tekee oudoksi esimerkiksi se, että Sorbonnen ja samalla 

Ranskan ensimmäiseksi musiikkitieteen (musiikin historian) professoriksi 1930 nimitetty Pirro oli 

vuodesta 1898 avioliitossa suomalaisen, Porissa kauppiasperheeseen syntyneen Agnes Maria 

Hjorthin (1858–1941) kanssa. Rouva Pirro kuului merkittävän yhteiskunnallisen aseman 

saavuttaneeseen suomalaiseen porvarissukuun. Hänen veljensä, varatuomari Johan Arvid Hjorth 

(1848–1898) oli Porin pormestari ja vuonna 1897 kaupunkinsa valtiopäiväedustaja porvarissäädystä 

(Pormestari Johan Arvid Hjorth). Agnesin verotetut tulot olivat 1897 huomattavat 6000 markkaa 

(Taxeringen 1896). Hän oli jäänyt vuonna 1896 37-vuotiaana leskeksi Reposaaren höyrysahan 

toimitusjohtajana työskennelleen miehensä, Ruotsin kansalaisen Axel Gunnar Häggströmin 

kuollessa.3 André Pirro oli puolisoaan 11 vuotta nuorempi. 

 

Björneborgs Tidning kirjoitti 9. elokuuta 1910: 

 

Björneborg gästas f. n. af mr André Pirro, professor vid la Schola Cantorum i Paris. 

Professor Pirro, som har bedrifvit forskningar i Uppsala universitetsbiblioteks 

värdefulla musikmanuskriftsamling för utgifvande af ett arbete öfver Diderich 

																																																								
2	Krohnin	Keisarillisen	Aleksanterin	yliopiston	opintoaikana	professori	J.	R.	Danielson-Kalmarilta	
saamasta	innostavasta	johdatuksesta	Ranskan	sivistyshistoriaan	ks.	Krohn	1951,	21.	
3 Toukokuussa 1881 Porissa kuulutettiin ja avioliittoon vihittiin Porin kaupunkiseurakunnan 
jäsenet, kauppiaantytär Agnes Maria Hjorth ja Ruotsin kansalainen, Reposaaren höyrysahan 
toimitusjohtaja Axel Gunnar Häggström. Agnes valittiin 1886 ja 1887 Porin Svenska Förening för 
Bildning och nöjen -yhdistyksen johtokuntaan, ja hän osallistui naistoimikuntien jäsenenä Porissa 
ja Helsingissä hyväntekeväisyystoimintaan. Ainakin vuodesta 1892 hänen sukunimensä 
kirjoitetaan myös uudessa muodossa Hæggström. (BT 7.5. 1881, 29.9. 1883, 3.9. 1884, 6.12. 1892, 
29.12. 1893, 20.6. 1896, 3.3. 1897, ÅT 8.3. 1886, 18.10. 1887, 25.10. 1895, ÅU 8.6. 1881.)  
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Buxtehude, har velat företaga återresan till Paris genom sin maka madame Agnes 

Pirros, f. Hjorth, hemort och vistas som sagt nu här med sin fru.  

     Den ofvannämnde Buxtehude var född dansk i Helsingör 1637 och blef 1668 

organist vid Mariakyrkan i Lübeck. Han dock [dog] 1707. Han var sin tids främsta 

orgelvirtuos och hans kompositioner ha stor rang inom musikhistorien. Framför allt 

gäller detta om Buxtehudes orgelkompositioner, hvari han är en föregångare till den 

store Johann Sebastian Bach. 

     Professor Pirro har förut utgett flera arbeten öfver Bach. (Björneborgs Tidning, 

Notabel resande 9.8.1910.) 

 

On totta, että Pirro oli opettanut musiikin historiaa ja urkujensoittoa Pariisin Schola Cantorumissa, 

joka perustettiin 1894 toimimaan katolisen maailmankatsomuksen ja historiaa painottavan 

musiikkinäkemyksen puolestapuhujana ja haastamaan näin kaupungin perinteikäs konservatorio, 

Conservatoire. Kuitenkin ranskankielisen ammattinimekkeen professeur oikea ruotsinkielinen 

käännös olisi ollut tässä ’lärare’; vastaava suomen kielen sana on ’opettaja’. Björneborgs Tidningin 

uutinen vuodelta 1912 kaipaa samaa tarkennusta: 

 

Professor André Pirro har enligt underrättelse hit blifvit utnämnd till den efter 

författaren Romain Rolland lediga professuren i musikens historia vid Sorbonne i Paris. 

     Professor Pirro är som bekant gift med en björneborgska och har par gånger gästat 

Finland, hvarvid han en längre tid uppehållit sig i Björneborg på besök hos sina 

släktningar härstädes. (Professor André Pirro.) 

 

Väärinkäsitys ei kuitenkaan perustu pelkkään käännösongelmaan vaan yhtä paljon kysymykseen 

musiikkitieteen varhaisesta, paljolti vakiintumattomasta asemasta yliopistoinstituutiossa. 

Kielellisillä ja institutionaalisilla täsmennyksillä on merkitystä, kun seuraavassa arvioin Krohnin 

varhaisia kontakteja Ranskan musiikkitieteen ja erityisemmin gregorianiikantutkija Georges 

Houdardin kanssa. Apunani tässä tehtävässä on Société française de musicologien (Ranskan 

musiikkitieteellisen seuran) perustamisen satavuotisjuhlavuonna 2017 julkaistu uusi Ranskan 

yliopistomusiikkitieteen kehitystä koskeva tutkimus. Louis Delpech on artikkelissaan 

”Musikwissenschaft ja musicologie. Tieteelliset verkostot, legitimoinnin strategiat ja tiedon paikat 

[1897–1917]” tuonut esiin, että virka, johon Pirro 1930 nimitettiin, oli todellakin Ranskan 

ensimmäinen varsinainen musiikkitieteen (musiikin historian) yliopistoprofessuuri (Delpech 2017).  
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Delpechillä on ollut aihetta korjata moniakin vakiintuneita Ranskan yliopistomusiikkitieteen 

kehitystä koskevia käsityksiä (vrt. Tyrväinen 2017, 50–51; Gribenski 2017; Chimènes 2017). Hän 

muun muassa osoittaa, että myöhemmän Nobel-kirjailijan Romain Rollandin vuodesta 1904 

hallussaan pitämä Sorbonnen yliopiston ”musiikkitieteen oppituoli” ei ollut professuuri, eikä 

tehtävää edes luettu musiikkitieteen oppialaan kuuluvaksi. Tosiasiassa ja muodollisesti ottaen 

Rolland antoi opetustaan taidehistorian tuntiopettajana, ja häntä koskeva määräys uusittiin 

Sorbonnen humanistisessa tiedekunnassa (faculté des lettres) vuosi kerrallaan. (Delpech 2017, 130–

131.)4 Syksyllä 1910 Rollandille etsittiin sijaista. Silloin tiedekunta esitti asiasta päättävälle 

ministerille hellenisti Louis Laloyn ja J.S. Bachin estetiikasta 1907 väitelleen André Pirron ansioita 

vertailtuaan, että Laloy valittaisiin.5 Vuotta myöhemmin Rollandin hakiessa uudelleen vapaata 

tehtävästä äänesti tiedekuntaneuvosto suurella ääntenenemmistöllä sijaiseksi Pirron. Kun Rolland 

syksyllä 1912 päätti jättää yliopiston, sai Pirro jatkaa hänen seuraajanaan, muodollisesti 

taidehistorian tuntiopettajana. Vuonna 1921 Pirro nimitettiin maître de conférencesin (läh. 

yliopistonlehtori) virkaan ja 1930 professoriksi. (Delpech 2017, 133–135.)  

 
KUVA: ANDRÉ JA AGNES PIRRO 1932 

 

Delpech erottaa tässä musiikkitieteellisessä yhteydessä ”saksalaisen mallin” Sorbonnessa 

myönteisenä näyttäytyvän merkityksen välittömästi ensimmäistä maailmansotaa edeltävinä vuosina 

(Delpech 2017, 118–119).6 André Pirro oli Saksassakin arvostettu, arvosti itse saksalaista 

musiikkitieteen harjoitusta7 ja toimi saksalaisvetoisen Internationale Musikgesellschaftin piirissä8. 

																																																								
4 Rollandin yliopistollisesta musiikkitieteen opetuksesta ks. myös Massip 2017. 
5 Louis Laloy sai tohtorin arvon Pariisin École Normale Supérieuresta vuonna 1904 väitöskirjalla 
Aristoxène de Tarente et la musique de l’antiquité (Aristoksenos tarantolainen ja antiikin 
musiikki) (Trevitt 2018). Pirro valmistui tohtoriksi Sorbonnen yliopistosta väitöskirjalla, jonka 
otsikko on L’esthétique de Jean-Sébastien Bach (Johann Sebastian Bachin estetiikka).  
6 Ranskan Kolmannen tasavallan yliopistolaitoksen suhteesta Saksan yliopistoihin ks. Charle 1994. 
Sorbonnen yliopiston humanistisen tiedekunnan professoreiksi aikavälillä 1879–1939 nimitetyistä 
164:sta tieteenharjoittajasta 29 oli oleskellut Saksassa (Charle 1994, 27). 
7 Bibliothèque nationale de Francen musiikkiosastossa säilytettävien Pirron papereiden joukossa 
on useita osoituksia tästä. Pirro esimerkiksi kiittää saksalaista musiikkitiedettä päiväämättömässä 
käsikirjoituksessa, joka on Berliinin yliopiston musiikkitieteen professoriksi 1928 nimitetyn Arnold 
Scheringin esittely saksalaisen pitäessä vierailuluennon Sorbonnen yliopistossa (1928 tai 
myöhemmin). Artikkelikäsikirjoituksessa ”Musiciens allemands et auditeurs français au temps des 
rois Charles V et Charles VI” (Saksalaiset muusikot ja ranskalaiset kuulijat kuninkaiden Kaarle V ja 
Kaarle VI aikaan) hän todistelee, että ranskalaiset olivat jo 1100-luvun lopulla hyvin kiinnostuneita 
Saksasta tulleista muusikoista. (Fonds Pirro.)  
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Myös Rolland muistetaan saksalais-ranskalaisen vuorovaikutuksen sillanrakentajana. Laloyn 

edustamalla hellenismillä taas oli merkittävä yhteys vuosisadanvaihteen ranskalais-kansalliseen 

identiteetinmuodostukseen, joka muotoutui Ranskan–Preussin sodan jälkeen paljolti antiteettisesti 

suhteessa Saksaan. Kyseessä on merkittävä ja vahvoja intohimoja herättänyt ranskalaisen 

hengenviljelyn jakolinja.9  

 

Vaikka André Pirro tunnettiin Porin porvarispiireissä ja vaikka Ilmari Krohninkin yhteydet Saksaan 

olivat läheiset, Pirron omista suorista yhteyksistä Suomen ja sen pääkaupungin 

musiikkitieteilijöihin ei ole säilynyt tietoja. Hufvudstadsbladet kertoi 22. syyskuuta 1898 Helsingin 

hotelleissa oleskelevia huomattavia matkailijoita esittelevällä palstallaan (Anmälde resande), tiede- 

ja kulttuuriuutisista kokonaan erottuen, että herra Pirro Pariisista oli majoittunut hotelli 

Wilhelmsbadiin. Pari kuukautta myöhemmin ”herra ja rouva Pirio Porista” oleskelivat lehden 

mukaan hotelli Kämpissä (Hufvudstadsbladet 6.11.1898). Pariskunta oli avioitunut Pariisissa 10.9. 

1898 (Charle 1986, 174). Vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 1927, Ranskan Suomen 

suurlähettiläs Maurice de Coppet halusi järjestää Helsingin yliopistossa seuraavana vuonna 

toteutettavan Ranskan musiikin historiaa koskevan esitelmäsarjan, jonka pitäjäksi Ranskan 

ulkoministeriö esitti kirjeessä hänelle mm. André Pirroa. Hanke ei ilmeisesti toteutunut. (Nikula 

2018.)10 

 

																																																																																																																																																																																								
8	Pirron ranskankielinen artikkeli ”Louis Marchand” ilmestyi vuonna 1904 Kansainvälisen 
musiikkiseuran julkaisussa Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft (Jahrgang 6 [1], 
136–159).	
9 Johdantona Ranskan kolmannen tasavallan hengenviljelyn ongelmalliseen Saksa-suhteeseen 
ensimmäistä maailmansotaa edeltävänä aikana ks. Claude Digeonin klassikkoteos La crise 
allemande de la pensée française (1870–1914) (Ranskalaisen ajattelun saksalainen kriisi [1870–
1914]). 
10 Ranskan ulkoministeriön arkistossa on säilynyt vuodelta 1927 peräisin oleva kirje, jonka 
perusteella tiedetään Ranskan Suomen suurlähettilään Maurice de Coppet’n halunneen järjestää 
vuonna 1928, Ranskan ulkoministeriön ja opetusministeriön alaisuudessa toimineen järjestön 
Association Française d’Expansion et d’Échanges Artistiques tuella, Ranskan musiikin historiaa 
koskevan esitelmäsarjan Helsingin yliopistossa. Ranskan ulkoministeriö lupasi hankkeelle 9000 
frangin tuen ja ehdotti de Coppet’lle kolmea mahdollista ranskalaista musiikkitieteilijää, jotka 
olivat André Pirro, Paul-Marie Masson ja Henri Prunières. (12.12. 1927 päivätty kirje ilman 
vastaanottajan nimeä. Archives du Ministère des Affaires étrangères, Paris.) Hanke ei ilmeisesti 
toteutunut (Helsingin yliopisto, Arkki). Esitän sydämellisen kiitoksen Helsingin yliopiston arkiston 
tietopalvelusihteeri Jouni Nikulalle, joka on Helsingin yliopiston kyseistä aihetta koskevan 
toiminnan tarkistamiseksi käynyt pyynnöstäni läpi konsistorin pöytäkirjat, historiallis-
kielitieteellisen osaston pöytäkirjat, saapuneiden kirjeiden diaarit ja anomusdiaarit sekä rehtorin 
kirjeenvaihdon kyseiseltä ajankohdalta. (Jouni Nikulan sähköpostiviesti tekijälle 4.7. 2018.) 
AFEEA:n yhteistyöstä suomalaisen musiikkiväen kanssa ks. Tyrväinen 2017b. 
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Pirron etäisyys suhteessa puolisonsa kotimaan musiikkitieteeseen ilmenee myös 1917 perustetun 

Ranskan musiikkitieteellisen seuran asiakirjoista. Niistä selviää, että vaikka Pirro oli seuran 

johtokunnan jäsenenä aktiivinen kutsuttaessa seuralle ulkomaisia kirjeenvaihtajajäseniä, 

kutsuttavien joukossa ei esiinny Ilmari Krohnin tai muidenkaan suomalaisten nimiä. (Bibliothèque 

nationale de France, SFM.)11 Erityisesti Bach-tutkijana kuuluisaksi tulleen Pirron vähintäänkin 

etäinen suhde Krohniin onkin Suomen yliopistomusiikkitieteen kehityksen kannalta 

merkillepantava, kun otetaan huomioon Pirron poikkeuksellisen tärkeäksi muodostunut asema 

ranskalaisen yliopistomusiikkitieteen piirissä.12 

 

Kuten edellä on ilmennyt, kansallisuuteen perustuvat siteet eivät määränneet professori Pirron 

tieteellisten kontaktien suuntautumista. Sen sijaan puolison tausta muodostui kielisidoksen 

muodossa hänen ammatinharjoitukselleen ja sosiaalisille suhteilleen merkitykselliseksi. Agnes Pirro 

kuului Suomen ruotsinkieliseen väestönosaan. Pariskunta oli ystävällisessä ja ammatillisessa 

vuorovaikutuksessa Pariisissa pitkiä ajanjaksoja oleskelleen ruotsalaisen säveltäjän Emil Sjögrenin 

ja tämän puolison Bertan sekä Tobias Norlindin, Ruotsin musiikkitieteellisen seuran 

puheenjohtajaksi 1919 valitun ja aiemmin Internationale Musikgesellschaftin piirissä aina sen 

perustamisesta alkaen aktiivisen ruotsalaisen musiikkitieteilijän kanssa (Edling 1982, 94–96, 141, 

285, Edling 2017, 642–644).13  

 

Ilmari Krohnin keskeisen ranskalaisen tiedekontaktin Georges Houdardin nimi ei ole tullut 

läheskään yhtä tunnetuksi kuin Pirron, joka oli Société internationale de musicologien 

(Kansainvälinen musiikkitieteellinen seura) johtoryhmän jäsen seuran perustamisesta aina 

kuolinvuoteensa saakka (1927–1943) (Baumann & Fabris 2017, 152). Nimi Houdard esiintyy 

kuitenkin hyvin kunnioitettavassa musiikkitieteellisessä seurassa aineistossa, joka koskee Pariisin 
																																																								
11 Jotain arvoituksellista on siinä, ettei Société française de musicologien pöytäkirjoissa ole 
myöskään mainintaa Toivo Haapasen ja Heikki Klemetin kirjeenvaihtajakutsuista. Haapanen 
ilmoittaa seuran kirjeenvaihtajajäsenyyden henkilötiedoissaan vuodelta 1933. Klemetin arkistossa 
Kansalliskirjastossa on säilynyt kirjeluonnos, jossa Klemetti ilmoittaa seuran silloiselle 
puheenjohtajalle Lionel de La Laurencielle hyväksyvänsä saamansa kutsun mielihyvin. (Tyrväinen 
2017a, 66.) 
12 Alustavasti saatetaan todeta, että Pirron ja Krohnin välillä oli jonkinlaisia yhteyksiä. Bibliothèque 
nationale de Francen tietokannan mukaan Pirro on luovuttanut tälle kirjastolle Krohnilta 
lahjoituksena saamansa Kansan Lahja Kirkolle, toinen osa (1891) 
(http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43080749t). Krohn myös kuului yhdessä Pirron kanssa 
hollantilaiselle Daniël François Scheurleerille omistetun juhlakirjan Gedenkboek aangeboden aan 
Dr. D.N. Scheurleer op zijn 70sten verjaardag (1925) toimitusneuvostoon.  
13 Kuten Edling (2017, 642) huomauttaa, on outoa, ettei Société française de musicologie ollut 
yhteydessä myöskään Norlindin kanssa. 
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tasavaltalaisia ihanteita vaalineeseen Collège de Franceen 1904 lahjoitusvaroin perustetun 

”säveltaiteen historian” kurssin syntyvaiheita. Käytännössä kurssin opettaja valittiin tavalla, joka ei 

ole kunniaksi tieteen autonomialle ja joka herätti aikanaan arvovaltaisen instituution henkilöstön 

keskuudessa pahennusta: opetusministeri Joseph Chaumié käytti hyväkseen hänelle muodollisesti 

kuuluvaa valtaa nimittää tehtävään oma toimistopäällikkönsä, Ranskan ensimmäisen 

musiikkitieteen väitöskirjan tehnyt Jules Combarieu. (Delpech 2017, 135–141.)14 Ottaen huomioon, 

ettei tämä Combarieun vuoteen 1910 jatkunut asema perustunut kaikkien tehtävästä kiinnostuneiden 

henkilöiden ansioiden tasavertaiseen arviointiin, Georges Houdardin nimen esiintyminen 

Combarieun omassa, nimitysprosessiaan koskevassa kertomuksessa vuodelta 1910 herättää 

mielenkiintoa.15 Combarieu mainitsee virallisessa kirjeessä, että hänen kilpailijoitaan olivat tässä 

yhteydessä olleet Lionel Dauriac, Romain Rolland, Maurice Emmanuel ja Georges Houdard 

(Delpech 2017, 142).  

 

Verkottumista Pariisin 1900 musiikinhistoriakongressissa  

 

Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelyn ja sen ohjelmaan kuuluneen kuuluisan ensimmäisen 

kansainvälisen musiikinhistoriakongressin seurauksena alkoi pitkäaikainen ammatillinen 

kirjeenvaihto suomalaisen Ilmari Krohnin ja ranskalaisen Georges Houdardin välillä.16 Seuraavassa 

sen avulla eritellään kahden eurooppalaisen oppineen ajattelun yhteistä aluetta. Selvitettävänä on 

samalla, mikä johti tähän sympaattiseen kontaktiin eri kansallisuuksiin ja kirkkokuntiin kuuluvien 

musiikkitieteilijöiden välillä ja mitä vuorovaikutus osapuolille merkitsi. Houdardin ja Krohnin 

välille kehittyi kongressin jälkeen ilmeisen vilpitön kirjeystävyys. Yhteydenpitoa on mahdollista 

seurata vain Houdardin Krohnille kirjoittamien kirjeiden perusteella (SKS 693:56); Krohnin kirjeitä 

Houdardille en ole onnistunut jäljittämään. Kansalliset lojaliteettiodotukset, kuten kohta ilmenee, 

eivät ohjanneet myöskään tätä vuorovaikutusta. Houdardin kirjeistä selviää, että hän kohtasi 

musiikkitieteen institutionaalistumisen varhaisvaiheessa tahollaan monia vaikeuksia samaan aikaan 

kun Krohnin osaksi tuli kansallisesti merkityksellinen tehtävä.  

																																																								
14 Combarieu sai Sorbonnen yliopistosta tohtorin arvon 1894 tutkimuksella Les rapports de la 
musique et de la poésie considérées au point de vue de l’expression (Musiikin ja runouden suhteet 
arvioituna ilmaisun näkökulmasta). 
15 Säilyneet asiakirjat antavat täyttömenettelystä epätäydellisen kuvan (Delpech 2017, 141). 
16 Olen aiemmin käsitellyt Krohnin ja Houdardin kirjeenvaihtoa sekä laajemmin Krohnin ja hänen 
oppilaidensa yhteyksiä Ranskaan artikkelissa ”Ilmari Krohn and the Early French Contacts of 
Finnish Musicology: Mobility, Networking and Interaction” Viron musiikkitieteellisen seuran ja 
Musiikkiakatemian musiikkitieteen osaston vuosikirjassa (Tyrväinen 2017a).  
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Krohnin tie musiikkitieteilijäksi on tunnettu. Hän harjoitti lapsena ja nuorena kotimaassa yksityisiä 

musiikkiopintoja, sai 1880-luvulla Leipzigin konservatoriossa käytännön musiikkikoulutuksen sekä 

opiskeli Suomen Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa Helsingissä 1885–1886 ja 1890–1892 (ks. 

tarkemmin Martti Laitinen 2014, 10–17, 20–30, 51–52, 70–73). Hän osoitti 18.2. 1899 

puolustamassaan Aleksanterin yliopiston ensimmäisessä musiikkitieteen alan väitöskirjassa  Über 

die Art und Entstehung der geistlichen Volksmelodien in Finland (Suomen hengellisten 

kansansävelmien laadusta ja synnystä),17 että Suomen hengelliset kansansävelmät, joiden kerääjänä 

ja julkaisijana hän itse oli tehnyt vuodesta 1890 alkaen keskeisen työn, olivat valtaosalta 

kansainvälistä lainaa, keskieurooppalaisten koraalien muunnelmia.18 Kesäkuun 1900 lopussa Krohn 

nimitettiin yliopistonsa ensimmäiseksi musiikin historian ja teorian dosentiksi (Martti Laitinen 

2014, 31, 70, 73–75).  

 

Krohnin aktiivinen kansainvälinen toiminta yliopistomusiikkitieteilijänä alkoi, kun hän heinäkuussa 

1900 matkusti yliopiston kanslerin matka-apurahan turvin Kööpenhaminaan, Saksan kaupunkeihin 

– muun muassa Berliiniin, jossa hän esitelmöi suomalaisesta kansansävelmästä Oskar Fleischerin 

isännöimässä Internationale Musikgesellschaftin paikallisosaston kokouksessa – ja päätyen Pariisin 

ensimmäiseen kansainväliseen musiikinhistoriakongressiin (Martti Laitinen 2014, 75–76). Matkaa 

valmistellessaan hän oli kesäkuussa vastaanottanut Fleischerilta, joka oli äskettäin perustetun 

Internationale Musikgesellschaftin puheenjohtaja, 20.6. 1900 päivätyn kirjeen:   

 

Pariisin kongressin takia [Saksaan] suunnitellusta kongressista luovutaan ja se siirretään 

syksyyn. Emme halua antaa ranskalaisille aihetta valittaa mahdollisesta kilpailusta, 

vaikka tiedämme aivan hyvin, ettei Ranskasta käsin makseta samalla valuutalla. 

(Fleischer 1900 [SKS 694:11:2].)19 

 

																																																								
17  Saksan kielen erinomaisesti hallinneen Krohnin väitöskirjan otsikossa ’Suomi’ on kirjoitettuna 
ruotsinkielisessä muodossa, ’Finland’ (ks. Tyrväinen 2017, 50). 
18 Krohnin väitöskirjasta ks. Martti Laitinen 2014, 70–73. Kiitän professori Heikki Laitista ja MuT, 
FM Martti Laitista tätä ja muita Ilmari Krohniin liittyviä aiheita koskevista monista keskusteluista 
ja tiedoista. 
19 ”Der geplante Kongreß ist in Hinsicht auf den Pariser Kongreß fallen gelaßen worden und auf 
den nächsten Herbst verschoben. Wir wollen den Franzosen keinen Anlaß zu etwaigen Klagen über 
Konkurrenz geben, obgleich wir recht wohl wißen, daß von Frankreich aus nicht mit gleicher Münz 
bezahlt wird.” Tämän artikkelin sisältämät saksan- ja ranskankielisten lähteiden suomennokset 
ovat omiani. 
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Fleicherin turhautunut viesti viittaa tosiasiaan, että hän oli äskettäin (samoin kuin IMG:n 

ranskalainen perustajajäsen Lionel Dauriac) tuloksetta ehdottanut Pariisin-kongressin pääsiheerille, 

Romain Rollandille, kongressin järjestämistä osana Internationale Musikgesellschaftin toimintaa 

(Duchesneau 2017, 175).  

 

Ranska–Saksa-jännitteseen liittyvät ristiriidat institutionaalisten ongelmien ohella tekivät ajan 

ranskalaisesta musiikkitieteestä ”suuren haavoittuneen” lainatakseni Rollandin ilmaisua vuodelta 

1920 (Chimènes 2017, 280).20 Ei ole mahdollista tässä yhteydessä selvittää, miten vaativiin 

asetelmiin tämä jännite saattoi Krohnin (ks. Tyrväinen 2017, 58–60) ja epäilemättä myös muita 

pienempien maiden musiikkitieteilijöitä. Fleischer itse ei saapunutkaan heinäkuussa 1900 Pariisiin, 

jossa saksalainen – ja saksalaisen kielialueen – delegaatio oli kyllä arvovaltainen edustajinaan muun 

muassa Gustav Jacobsthal vielä saksalaisesta Straßburgista, Adolf Sandberger Münchenistä, Hugo 

Riemann ja Hermann Kretzschmar Leipzigista, Franz Xaver Haberl Regensburgista sekä Guido 

Adler Wienistä. Monet nimekkäät ranskalaiset, kuten kunniapuheenjohtaja Camille Saint-Saëns, 

pääsihteeri Romain Rolland, järjestäjiin myös lukeutuneet Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, 

Julien Tiersot, Camille Bellaigue, Charles Bordes, Jules Combarieu, Maurice Emmanuel, Henri 

Expert ja Vincent d’Indy ym. osallistuivat; vasta 31-vuotias Pirro ei ollut paikalla. (Osallistujista ks. 

tarkemmin Combarieu 1901, 5–6.) Krohn on kuvannut muistelmissaan matkaa hänelle 

ammatillisesti käänteentekeväksi. Matkan seurauksena hän alkoi pitää itseään 

musiikkitiedemiehenä. (Krohn 1951, 26–27, Ranta 1945, 277.) Hän osallistui Pariisissa myös 

säveltäjänä kongressin yhteydessä järjestettyyn musiikkikäsikirjoitusnäyttelyyn, jossa Suomen 

luovaa säveltaidetta edustivat lisäksi Richard Faltin, Erkki Melartin ja Oskar Merikanto.21 

 

Georges Houdard työskenteli maallisena tieteenharjoittajana alalla, jonka tutkimusta harjoitettiin 

paljolti uskonnollisissa instituutioissa ja johon häntä paljon mahtavammat voimat – niin Vatikaani 

ja Ranskan valtiovalta kuin kustannusliikkeet ja Ranskan kirjatyöntekijöiden 

ammattiyhdistysliikekin – vaikutusvaltaisesti sekaantuivat (ks. Ellis 2013). Hän oli saanut Pariisin 

																																																								
20 Kuten Chimènes toteaa, Rollandin kirjeessään esittämän vertauskuvan julkaisi vuonna 1920 
kirjeen vastaanottaja, Rollandin entinen oppilas Henri Prunières, perustamansa La Revue 
musicalen ensimmäisessä numerossa. 
21 Kongressijulkaisun mukaan näyttelyssä oli esillä viiden suomalaisen säveltäjän käsikirjoituksia 
(Combarieu 1901, 309). Mahdollisesti on kyseessä väärinkäsitys, joka voi perustua siihen, että 
Krohnilta oli esillä katkelmat kahdesta sävellyksestä (laulusarjasta Lieder eines Wanderburschen 
ja pianosonaatista In memoriam). Olen löytänyt Ranskan kansalliskirjaston Bibliothèque-Musée 
de l’Opérasta (”Autographes des musiciens contemporains”) vain neljän suomalaisen säveltäjän 
käsikirjoitukset (Krohn, Richard Faltin, Erkki Melartin, Oskar Merikanto). 
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konservatoriossa säveltäjän koulutuksen Jules Massenet’n luokalla. Hänen sävellyksensä Messe 

funèbre à 4 voix et baryton solo avec l’accompagnement d’orgue pour ”le jour de la 

Commémoration des Morts” (Kuolinmessu neliääniselle kuorolle ja baritonisolistille urkujen 

säestyksellä vainajien muistopäiväksi) vuodelta 1895 kertoo suuntautumisesta hengellisen musiikin 

alueelle. Vuonna 1897 hän alkoi julkaista tutkielmia gregoriaanisen musiikin notaatiosta 

ensimmäisenä teoksenaan L’art dit grégorien d’après la notation neumatique (Gregoriaaniseksi 

kutsuttu taide nähtynä neuminotaatiosta käsin). (Emerson 2018.)22 Hänet on luokiteltu yhdeksi 

merkittävimmistä varhaisista mensuralisteista, joskaan hän itse ei olisi hyväksynyt juuri tuollaista 

luokitusta.23   

 

Tammikuussa 1902 Houdard saattoi ilmoittaa Krohnille mieluisan uutisen: 

 

Voin kertoa teille uudesta asemasta[ni]. Alan opettaa Sorbonnessa (Pariisin humanistisessa 

tiedekunnassa) musiikin teoriaa ja arkeologiaa. Gregoriaanista laulua koskevat työni ovat kurssin 

perusta. (GH > IK 23.1. 1902.)24 

																																																								
22 Houdardin julkaisuja ovat L’art dit grégorien d’après la notation neumatique (1897), Le rythme 
du chant dit grégorien d’après la notation neumatique (1898, 1899), L’évolution de l’art musical 
et l’art grégorien (1902), La richesse rythmique musicale de l’antiquité (1903), La question 
grégorienne en 1904 (1904), La cantilène romaine: étude historique (1905), Les châteaux royaux 
de Saint-Germain-en-Laye, 1124–1789 (1909–1911), ’La notation musicale dite neumatique’ (1911), 
Textes théoriques extraits de musique de Hucbald, Odon, Gui et Aribon (1912). (Emerson 2018.) 
23 John A. Emerson luokittelee Houdardin yhdeksi varhaisista mensuralisteista (Emerson 2018). 
Houdard itse huomautti Pariisin-kongressissa 1900: ”[…] si, par exemple, comme le font les 
mensuralistes, on dissèque les neumes, en interprétant par des longues ou par des brèves à valeurs 
fixes, les éléments constitutifs de la formule: points, traits, virgas, &c.… par ce que toutes les unités 
étant dérangées, les proportions qu’elles concouraient à établier sont annihilées.” (Houdard 1901a, 
106–107.) (Jos esimerkiksi, kuten mensuralistit tekevät, neumit leikellään palasiksi tulkitsemalla 
rakenteen perusosat – punktumit, viivat, virgat jne. – longa- ja brevis yksikköjä käyttäen kiinteiksi 
[nuotti]arvoiksi, sotkeentuvat kaikki yksiköt, jolloin suhteet, jotka niiden on tarkoitus muodostaa, 
mitätöityvät.) Sana ’trait’, joka on suomennettu tässä ’viivaksi’, ei kuulu mihinkään 
vakiintuneeseen neuminotaatiota koskevaan käsitteistöön. Houdardin kirjeestä Krohnille ilmenee 
edellä olevan kanssa yhtäpitävästi, että hän suhtautui kriittisesti mensuralismiksi ymmärtämäänsä 
suuntaukseen: ”L’opuscule que je fais imprimer en ce moment vous montrera que le système 
mensuraliste du P. Dechevrens est également faux (GH > IK 8.6. 1905).” (Pikku teos, jota tällä 
hetkellä painatan, osoittaa teille, että isä Dechevrensin mensuralistinen järjestelmä on sekin 
virheellinen.) Viittaan tässä ja jatkossa Houdardin Krohnille kirjoittamiin kirjeisiin merkinnällä 
’GH > IK’. Kiitän professori Veijo Murtomäkeä mensuroitua eli mitallista neumitulkintaa 
koskevasta ajatustenvaihdosta. 
24 ”J’ai une nouvelle situation à vous faire connaître. Je vais professer à la Sorbonne (Faculté des 
Lettres de Paris) un cours de théorie et archéologie musicales. Mes travaux sur le chant grégorien 
en seront la base.” Houdard kiteytti kurssin sisällön julkaisuun, jonka kanteen on painettu: ”Cours 
libre d’histoire musicale. Professé à la Sorbonne. Leçon d’ouverture donnée le 15 Avril 1902 
L’évolution de l’art musical et l’art grégorien.” (Ks. myös viite 22.)   
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Houdard viittasi tässä Sorbonnen yliopiston tiloissa järjestettävään ja yliopiston hyväksynnän 

perusteella pidettävään ”vapaaseen kurssiin”. Tähän opetusmuotoon kuuluvasta työstä ei maksettu 

palkkiota, eikä luentojen sisältö ollut yliopiston valvonnassa. Luennot saattoivat kuitenkin antaa 

aiheen vilkkaaseenkin tiedekeskusteluun tiedekunnan piirissä. Ne eri oppialojen edustajat, jotka 

hakivat tällaista luennointioikeutta, tavoittelivat useissa tapauksissa mahdollisuutta päästä 

yliopiston varsinaisiksi tuntiopettajiksi. Kuten Delpech huomauttaa, Lionel Dauriac oli jo toiminut 

musiikin estetiikan ”vapaana opettajana” (professeur libre) Sorbonnessa vuosina 1896–1899. 

(Delpech 2017, 126.) Sen sijaan ”musiikin historian vapaa kurssi” (cours libre d’histoire musicale), 

josta Houdard kirjeessä Krohnille kertoi, voidaan nyt tuoda esiin uutena Ranskan institutionaalisen 

musiikkitieteen kehitystä koskevana tutkimustietona. Sen perusteella voidaan päätellä Houdardin 

tavoitelleen vuonna 1902 vakavissaan yliopistouraa.  

 

Näkökulmia rytmiperinnön teoriaan ja käytäntöön 

 

Houdard muistelee kirjeissä Krohnille usein Pariisin-aikaisia sympaattisia yhteisiä hetkiä. ”Minulle 

on jäänyt erinomainen muisto Pariisin vuoden 1900 kongressista, ja minulle olisi suuri ilo tavata 

teidät uudelleen Baselissa”, hän kirjoitti Krohnille, kun Internationale Musikgesellschaft oli 

järjestämässä vuonna 1906 järjestyksessä toista kongressiaan (GH > IK 15.7. 1906).25 

Lähentymisen yksi ilmeinen syy on yhteinen kiinnostus antiikin ja kreikkalais-roomalaiseen 

rytmiperintöön. Se tulee esiin jo Pariisin kongressin esitelmistä, jotka julkaistiin Jules Combarieun 

johdolla vuonna 1901 – tosin ilman saksalaisten esitelmöitsijöiden ja Adlerin panosta.26 Houdard 

tähdensi kahdessa puheenvuorossaan, ”La notation neumatique” (Neuminotaatio, Houdard 1901a) 

ja ”La notation neumatique considérée dans son sens materiel extérieur” (Neuminotaatio sen 

ulkoisen materiaalisen merkityksen kannalta arvioituna, Houdard 1901b), että neuminotaatio oli 

syntynyt tarpeesta luoda järjestelmä, joka ei jättäisi kysymystä laulun sävelryhmitysten äänellisistä 

yksiköistä ja rytmisuhteista epäilyn varaan. Aihepiiri on 2000-luvulla yhä tieteellisten 

kiistakysymysten maaperää. Houdard kirjoittaa: 

 

																																																								
25 ”J’ai gardé un souvenir excellent du congrès de 1900 Paris et je serais heureux de vous revoir à 
Bâle.” Internationale Musikgesellschaftin kongressit järjestettiin Leipzigissa 1904, Baselissa 1906, 
Wienissä 1909, Lontoossa 1911 ja Pariisissa 1914.  
26 Saksalaissyntyinen, mutta Roomaan asettunut ja sen Pontificio Collegio Atanasion johtajana 
toiminut Dom Ugo (ent. Hugo) Gaisser on mukana julkaisussa.  



! "# !

Foneettinen aakkosellinen merkintŠtapa osoittautui rytmisten merkkien tuoman 

parannuksen jŠlkeenkin pian riittŠmŠttšmŠksi ilmaisemaan kuvioinniltaan rikasta 

sŠvelmŠŠ. Se joutui tekemŠŠn tilaa tŠydellisemmŠlle, muodoltaan rajatummalle 

kirjoitusjŠrjestelmŠlle: neumimerkit, uusi merkintŠtapa, vastasi laajasti tavoitetta: 

mŠŠritetyt ryhmittelyt, jotka eivŠt jŠttŠisi sijaa epŠilylle ŠŠnellisten yksikkšjen tai 

rytmisuhteiden esittŠmisessŠ: Ð 








































