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Hanna Karhu et al., Suulliset ja kirjalliset aineistot: tiedon rakentumisia ja rajoja 

Koollekutsuja: Hanna Karhu 

 

Eeva-Liisa Bastman (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Helsingin yliopisto): Kun taidosta tuli 

taidetta: runouden repertuaarit romantiikan murroksessa 

 

Kirjallisuus ajautuu 1800-luvulla suureen murrokseen. Romantiikan myötä runouden tuottamisen ja 

vastaanottamisen prosessit muuttuvat, esteettiset ihanteet uudistuvat ja moderni 

kirjallisuusinstituutio alkaa muotoutua. Tätä murrosta on ruotsalainen kirjallisuudentutkija Stina 

Hansson kuvannut siirtymänä repertuaarirunoudesta teosrunouteen. Varhaisella uudella ajalla runon 

laatimisen taito perustui yhteisen repertuaarin eli kaikkien tuntemien aiheiden, esitystapojen ja 

runomuotojen uusiokäyttöön ja kierrättämiseen. Romantiikan aikakaudella ja sen jälkeen runon 

tuottaminen on ymmärretty taiteellisena luomistyönä ja runot itsenäisinä, omintakeisina 

taideteoksina. 

 

Muutokset taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa hidas siirtyminen suullisesta kulttuurista 

kirjalliseen sekä retoriikan aseman heikentyminen yleisenä viestinnän teoriana. Selkeimmin muutos 

koskee sitä, millä tavoin runouden piirrevarantoa eli repertuaaria käytetään runoilun lähtökohtana ja 

lähteenä.  

Tarkastelen Hanssonin repertuaarikäsitettä käyttäen yhden motiivipiirin esiintymistä suomalaisessa 

runoudessa 1700-luvulta 1800-luvulle, tilapäärunouden valtakaudelta romantiikkaan. Pyrin 

esitelmässäni käsitteellistämään romantiikan murrosta suomalaisessa runoudessa uudesta 

näkökulmasta. Miltä näyttää Tuomas Ragvaldinpojan ja Aleksis Kiven suhde repertuaariin? Mikä 

muuttuu ja mikä säilyy? Millä tavoin repertuaarin tarkastelu auttaa jäsentämään prosessia, jonka 

myötä runoilun taidosta tulee taidetta? 

 

Anna Kuismin (Helsingin yliopisto): Suullinen ja kirjallinen tekstimaailma Matti Matinpojan kirjeissä 

1842–1847  

 

Tarkastelen esitelmässäni tyrvääläisen isäntärenki Matti Matinpoika Varilaisen (1804–1849) kirjeistä 

välittyvää suullista ja kirjallista tekstimaailmaa. Kirjeiden vastaanottaja on pikkuveli Antero Warelius 

(1821–1904), joka oli kirjeenvaihdon alussa lukiolainen Turussa ja sittemmin opiskelija Helsingissä. 

Mukana on myös muiden sanelemia viestejä. Paitsi käytännöllisten asioiden hoitoa, kirjeiden 



kirjoittaminen toimi Matti Matinpojalle eräänlaisena varaventtiilinä, oman elämäntilanteen 

pohdintana ja tunteiden tuulettajana. 

 

Taru Nordlundin mukaan kirje on kielellisesti rakennettua vuoropuhelua tilanteessa, jossa 

kasvokkainen vuorovaikutus ei ole mahdollista. Vuoropuhelu on osuva ilmaisu, sillä tavallisten 

ihmisten kirjeet ovat usein lähellä puhuttua kieltä. Matti Matinpoika kertoo omasta elämästään 

tapahtumista tavalla, joka sopii Sandra Dolby Stahlin henkilökohtaisen kertomuksen (personal 

experience narrative) määritelmään: dramaattisen rakenteen omaavissa henkilökohtaisissa minä-

muotoisissa kertomuksissa tapahtunut esitetään totena ja omakohtaisena, eikä sisältö perustu 

kollektiivitraditioon. Käsite liittyy suulliseen kerrontatilanteeseen, jossa puhuja ja kuulija ovat 

samassa tilassa ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Vaikka kysymys on kirjeistä, joissa 

vuorovaikutus ei ole samanaikaista, Matti Varilainen onnistuu luomaan tämän illuusion.  

 

Sandra Dolby Stahlin mukaan henkilökohtaiselle kerronnalle on luonteenomaista, että kertojan ja 

kuulijan välillä on yhteisiä sanoja ja kerronnan tapoja, ja että siinä käytetään molempien jakamia 

kulttuurisia koodeja tai resursseja. Matti Matinpoika Varilaisen kirjeissä on lainauksia, muistumia ja 

versiointeja suullisesta perinteestä (sananlaskut, vertaukset, kaskut) sekä kirjallisista teoksista. 

Virsikirjaa ja Raamattua käytetään vapaasti, temaattisesti yhdistellen ja omiin elämäntuntoihinsa 

eläytyvästi peilaten. Viitteitä on myös Heinrich Zschokken opettavaiseen Kultalaan (1834) sekä 

Kantelettareen (1840).  

 

Niina Hämäläinen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) ja Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): Rakkauden esittäminen suulliseen perinteeseen pohjautuvissa 

kirjallisissa aineistoissa. Esimerkkejä Elias Lönnrotilta ja Otto Manniselta  

 

Elias Lönnrot ja runoilija Otto Manninen (1872−1950) kirjoittivat 1800-luvulla uusiksi kuulemaansa ja 

tuntemaansa suullista perinnettä. Molemmat osasivat sitä ja ymmärsivät sen muotoutumisen 

periaatteita. He myös pyrkivät luomaan kirjallisia esityksiä suullisen perinteen pohjalta: Lönnrot 

kansanrunouden kokonaisesityksiä ja esimerkinomaisia runonäytteitä ja Manninen runoilijan 

vapaudella runoutta, jossa on vahva tekstienvälinen suhde suullisen perinteen rekilauluun. Lönnrotin 

tekstien ja Mannisen runojen osalta lukijakunta oli ensisijaisesti kirjallisen kulttuurin lainalaisuuksia 

tunteva sivistyneistö.  

 

Aineistona esitelmässä hyödynnetään Lönnrotin aikakauslehdessä (Mehiläinen) julkaisemia 

avioitumista käsitteleviä rahvaanrunoja. Otto Mannisen osalta käsitellään kahta rekilaulupohjaista 

runoa (Pellavan kitkijä & Kosken ruusu, 1897) ja niiden käsikirjoituksia. Kiinnostavaa ristivalotusta 



suullisen perinteen uusiokäyttöön kirjallisissa esityksissä tuo näiden kahden, eri aikana ja erilaisessa 

kulttuurisessa tilanteessa eläneen, kirjallisen toimijan tekstuaaliset ratkaisut. 

 

Silja Vuorikuru (Helsingin yliopisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): ”Murheen laiva, kuolon 

pursi, kyynelitten kylvömies”. Suomalaiset Titanic-arkkiveisut 

 

Valtamerilaiva Titanicin haaksirikko keväällä 1912 poiki sekä kansainvälisesti että Suomessa joukon 

kirjallisia esityksiä, joissa onnettomuuden vaiheita selostettiin yksityiskohtaisesti, tunnettuja ja 

dramaattisia episodeja toistettiin, ja turmalle löydettiin vaihtelevia selityksiä sekä vertauskuvallisia 

tulkintoja. Suomessa tätä varhaista Titanic-kirjallisuutta kirjoittivat sekä aikansa keskeiset, nykyään 

klassikoiksi kanonisoidut kirjailijat (Aino Kallas, V. A. Koskenniemi, Eino Leino) että tätä nykyä 

unohduksiin painuneet ja aihetta usein tendenssimäisesti käsitelleet kirjoittajat (Toivo Waltari, Esko 

Wirtala). Erityisen lajinsa kotimaisen varhaisen Titanic-kirjallisuuden joukkoon luovat Titanic-

arkkiveisut, joista suuri osa syntyi pian onnettomuuden jälkeen. 

 

Suomalaisia Titanic-arkkiveisuja on aiemmin julkaistu (Asplund 1994), mutta tutkittu niitä ei tähän 

mennessä ole. Kotimaisten 1900-luvun vaihteen maallisten arkkiveisujen joukossa ne voidaan sijoittaa 

osaksi suuria historiallisia tapahtumia, tuhoisia onnettomuuksia sekä tunnettuja haaksirikkoja 

kuvaavia arkkiveisuja. Tieto Titanicin uppoamisesta levisi sekä Suomessa että kansainvälisesti jo 

pääosin sanomalehdistön välityksellä: Titanic-arkkiveisuille lankesi tiedonvälittäjää enemmän 

tapahtunutta kuvaava, selittävä ja tulkitseva rooli. 

 

Suuren suomalaisen Amerikan-siirtolaisuuden pääkausi ajoittuu 1860-luvun ja ensimmäisen 

maailmansodan syttymisen välille. Myös suomalaisten arkkiveisujen kultakausi päättyi 1910-luvulle. 

Titanic-arkkiveisut syntyivät toisin sanoen sekä siirtolaisuusaallon että arkkiveisujen suosion 

jälkimainingeissa. Samalla Titanic-arkkiveisut ovat muiden arkkiveisujen tavoin kirjoitustaitoaan 

aktiivisesti haltuun ottaneen kansan kirjoittamaa ja levittämää kirjallisuutta, jota sivistyneistön 

piirissä väheksyttiin. 

 

Suullisen perinteen ja kirjoitetun, painetun kirjallisuuden välimaastoon sijoittuvia arkkiveisuja on 

tarkasteltu niin folkloristiikan, kirjallisuudentutkimuksen kuin musiikintutkimuksen lähtökohdista. 

Tässä esitelmässä Titanic-arkkiveisuja analysoidaan kirjallisuudentutkimuksen keinoin. Millaisia ovat 

Titanic-arkkiveisujen temaattiset erityispiirteet ja kaunokirjalliset keinot? Mitkä ovat niiden 

yhtymäkohdat muihin kotimaisiin arkkiveisuihin ja muuhun kansan kirjoittamaan kirjallisuuteen? 

Millä tavoin Titanic-arkkiveisut kuvaavat Amerikkaa ja Amerikan-siirtolaisuutta, joihin suomalaisissa 

arkkiveisuissa muuten suhtaudutaan kaksijakoisesti? Miten Titanic-arkkiveisuissa kuvataan 



suomalaisuutta? 

 


