Suomenkieliset arkkiveisut olivat 1800-luvun alkupuolelle asti pääosin kouluja käyneiden kirjoittajien käsialaa ja usein sisällöltään hengellisiä. 1840-luvulta lähtien arkkiveisujen kirjoittajissa alkoi
olla yhä enemmän rahvaanmiehiä
ja 1870-luvulta lähtien arkkiveisut
olivat jo pääosin kansankirjoittajien tuotantoa. Samalla sisällöt monipuolistuivat ja maallistuivat. Suositut laulut kertoivat rakkaudesta
mutta myös rikoksista, tulipaloista
ja muista suurta yleisöä kiinnostavista tapahtumista. Arkkiveisujen
myyntiluvut olivat erittäin suuria,
esimerkiksi Frans August Kaseliuksen vuonna 1884 julkaisemasta
murhalaulusta Karwari Ohman’in
arwaamatoin lähtö maailmasta
otettiin kolme 10 000−15 000 kappaleen painosta suomeksi ja kaksi
ruotsiksi. Suuresta suosiosta huolimatta sivistyneistö ei arkkiveisuja arvostanut, vaan niitä pidettiin
vähäpätöisinä ”kirjallisuuden rikkaruohoina”.
Monet kansankirjoittajista kirjoittivat myös erilaisia kaunokirjallisia tekstejä, kuten runoja, novelleja ja näytelmiä. Tutkijat ovat nähneet tekstien rakenteissa vastaavien
sivistyneistön kirjallisten tuotteiden jäljittelyä. Runoissa käytettiin
paljon kalevalamittaa, mikä miellytti sivistyneistöä. Runoissa nähtiin vanhan runoperinteen jatkumoa ja osoitusta kansan kyvyistä. Tällaiset runot eivät kuitenkaan
saaneet kaikilta täyttä hyväksyntää.
Toisaalta kalevalamitan väistyessä
kansan suosimista runoista ja lauluista sivistyneistöllä oli jälleen syytä moittia kansan makua.
Sellaisista kansankirjoittajien
teksteistä, joita ei ole julkaistu kirjoissa tai talletettu arkistoihin, on
enää tallella vain vähäinen osa. Pal-
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jon yksityisiä papereita, muistikirjoja, kirjeitä ja vastaavia on kadonnut ja vähäarvoisina hävitetty. Kynällä kyntäjät nostaa esille myös
tällaisten asiakirjojen historiallisen
arvon. Nykytutkijalle ja -lukijalle
kansankirjoittajien tekstit avaavat
uusia näkökulmia 1800-luvun yhteiskuntaan ja ennen kaikkea ”tavallisten ihmisten” elämään.
Nykyään lähes jokaisella suomalaisella on kirjoitustaito ja mahdollisuus kirjoittaa ajatuksistaan
omalla äidinkielellään. Kun Kynällä kyntäjien kuvaamat kansankirjoittajat aloittivat toimintansa,
suomen kirjakieli oli vasta muotoutumassa. Hallinnon kieli oli ruotsi. Vasta vuonna 1863 kieliasetuksessa säädettiin, että suomen kieli
otetaan kahdenkymmenen vuoden
kuluessa käyttöön suomenkielisiä
koskevissa asioissa, siihen saakka
kaikki virkamiesdokumentit kirjoitettiin ruotsiksi. Sivistyneistö oli
saanut oppinsa pääosin ruotsiksi
eikä sivistyneilläkään ollut hallussa suomen kielen standardeja; suomea kirjoitettaessa vasta kiisteltiin
siitä, pitäisikö kirjakielen aineksina
käyttää itä- vai länsimurteita. Kansankirjoittajat osallistuivat teksteillään kansalliseen työhön suomen kielen kehityksen ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan hyväksi ja ilmaisivat sen joskus itsekin.
Kynällä kyntäjät kuvaa siten myös
yhteiskunnan kehitysprosessia. Samalla kirja antaa eväitä ymmärtää
niiden kielten tilannetta, joilla ei
vielä ole kielen säilymisen kannalta elintärkeää kirjakieltä.

Kirjoittaja on filosofian lisensiaatti, tietokirjailija ja kriitikko.

Suomi-kuvaa 1800-luvun
alusta
H. K. Riikonen
August Thieme: Finnland.
Faksimile der Ausgabe Wiborg
1808 sowie der Zugabe zu dem
Wiburgschen Schulprogramm:
Finnland. Mit Übersetzungen
und Kommentaren
herausgegeben von Robert
Schweitzer. Aue-Stiftung 2012.
1900-luvun alussa oli tapana sanoa, että aito viipurilainen puhuu
kaikilla neljällä kielellä. Nämä kielet olivat suomi, ruotsi, venäjä ja
saksa. Viimeksi mainittu oli tullut
kaupunkiin saksalaisten kauppiasperheiden myötä. Liiketoiminnan ohella saksan kieli tuli Viipurissa esille myös kirjallisuuden kielenä. Sen erikoisimpia ilmentymiä
oli Paul Moijn kirjoittama häväistyskirjoitus, niin sanottu paskilli, joka herätti paljon pahaa verta
kaupungissa. Keskustelua herätti
myös piirikoulujen tarkastajan August Thiemen (1780–1860) vuonna
1808 Viipurissa julkaistu saksankielinen, liki 600 säkeen mittainen heksametri- ja pentametrimittainen runoelma Finnland. Senkin
katsottiin antavan väärän kuvan
Suomesta, siksi kirjoittaja, jonka
sympatiat olivat Suomen puolella,
joutui laatimaan työtään puolustavan kirjoituksen. Tilanteeseen oli
vaikuttamassa Thiemen runoelman rakenne. Heksametrijaksoissa annettiin positiivinen kuva Suomesta, kun taas pentametriosuuksissa esitettiin kaikki negatiivisessa
valaistuksessa. Thiemen arvostelijat kiinnittivät tietysti huomionsa yksipuolisesti negatiivisiin jaksoihin.

Thiemen runoelma julkaistiin uudestaan vuonna 2010 Robert Schweitzerin toimittamassa
saksalaista Suomi-kuvaa käsittelevässä artikkelikokoelmassa Zweihundertjahre deutsche Finnlandbegeisterung (ks. Tieteessä tapahtuu 7/2011, s. 69–71). Uudessa
Schweitzerin toimittamassa teoksessa on Thiemen runoelma ja hänen sitä puolustava kirjoituksensa
faksimilelaitoksena sekä runoelma
kolmena heksametrikäännöksenä:
Teivas Oksalan suomennoksena,
Lars Huldénin ja Mats Huldénin
ruotsinnoksena sekä Mihail Kostomolovin venäjännöksenä. Puolustuskirjoitusta ei ole käännetty, mutta siitä on mukana englanninkielinen referaatti. Mukana on
myös Thiemen runoelmaa valaisevia tekstejä, joista vastaavat teoksen toimittajan ohella Hans Peter
Neureuter ja Johannes Roessler.
Käännöksiin on liitetty monipuolinen kuvitus, joka koostuu etupäässä 1800-luvun aineistosta, mutta –
erikoista kyllä – myös Valistuksen
opetustauluista 1900-luvun alusta.
Thiemen runoelma jakautuu
neljän johdantosäkeen jälkeen
kymmeneen pentametri- ja kymmeneen heksametrijaksoon, joista
edellisissä esitetään Suomesta negatiivisia seikkoja, jotka sitten jälkimmäisissä kumotaan tai esitetään positiivisessa valossa. Pentametrijaksoissa kiinnitetään huomiota erityisesti pelottaviin ja
epäsuotuisiin luonnonolosuhteisiin. Ihmiset ovat saastaisia ja Hyperborean elukoita, eläviä muumioita ja Boiotian tyhmyreitä. Heksametrisäkeissä muistutetaan, miten
taivas on antanut vaivoja henkeä terästämään. Luonto, maaseutu, järvet ja joet puolestaan tarjoa
vat moninaisia antimia. Kansa on

vieraanvaraista ja lukutaitoista.
Omaa viehätystään esitykselle antavat saksankielisessä esityksessä
muutamat suomen sanat: Mamura
(maamuurain) ja Koko (juhannuskokko) sekä Jumala. Suomi esiintyy runoelmassa latinankelisellä
nimellä Fennia, mutta pentametrijaksoissa muistutetaan maan omakielisestä nimestä, joka poleemisesti johdetaan suota merkitsevästä sanasta. Perinteiseen tyyliin mukana on joukko viittauksia antiikin
mytologiaan.
Runoelman lopussa on tiettyjä valistuksenajan painotuksia,
kosmopoliittisuus, viisaus ja hyve.
Mutta samalla mukaan tulee – kuten Robert Schweitzer toteaa – toivo saksalais-suomalais-venäläisestä synteesistä, jota yhdessä edustavat saksalaisten myyttinen kantaisä
Thuisko sekä personifioidut Fennia
ja Ruthenia. Suomen ohella runoelmassa onkin maininta esimerkiksi Germanian linnuista ja Nevan
rannalla olevasta Pietari Suuren
patsaasta.
Taustoittavassa tutkielmassaan
Johannes Roessler antaa Thiemesta
tarkat biografiset tiedot. Hän viittaa
myös siihen, että Thieme oli opinnot päätettyään siirtynyt Suomeen
nähtävästi itsensä J. G. von Herderin neuvosta. Hans Peter Neureuter ja Robert Schweitzer suorittavat rajanvetoa Thiemen suhteesta valistukseen, romantiikkaan ja
kansallisromantiikkaan. Neureuter varoittaa romantiikan ja nationalismin jäykästä yhdistämisestä,
mikäli ne halutaan säilyttää tyylihistoriallisesti käyttökelpoisina
käsitteinä. Neureuter viittaa Biedermeier-käsitteen mahdollisuuteen Thiemen yhteydessä; ainakin
tämän myöhemmät Saksassa kirjoittamansa runot kuuluvat juuri

siihen. Mikäli romantiikan luontokäsitykseen katsotaan kuuluvan luonnon sieluttaminen kokonaisuutena, Thieme ei siihen sovi. Neureuterin mielestä Schellingin luonnonfilosofia jäi Thiemeltä
kokonaan huomaamatta, kun hän
opiskeli Jenassa. Valistukseen hänet puolestaan kytkee runoelman
läpitunkeva utilitarismi. Thieme
nimittäin antaa paljon esimerkkejä siitä, mitä kaikkea luonnosta saadaan.
Aue-säätiön puheenjohtajan
Sinikka Salon esipuheessa todetaan, että kyseessä ei ole filologinen tekstijulkaisu sanan suppeammassa mielessä. Tieteellinen editio olisi edellyttänyt paitsi yksityiskohtaisempaa kommentaaria myös
tarkkaa proosakäännöstä mitallisten käännösten asemesta tai niiden
rinnalla. Oma kiinnostavuutensa on tietysti sillä, että alkutekstistä on esitetty samassa niteessä kolme erikielistä mitallista käännöstä.
Runomittaisten käännösten ongelma on usein ollut turvautuminen
vanhahtavaan runokieleen ja käännösten etääntyminen alkutekstistä.
Toisinaan ajatustakin saattaa olla
hankala hahmottaa. Ilmeistä on,
että tässä tapauksessa ruotsin kieli mahdollistaa tarkemman käännöksen, mikä johtunee siitä, että se
kuuluu alkukielen tapaan germaanisiin kieliin. Kiinnitän huomiota eräisiin aatehistoriallisesti kiinnostaviin sanoihin. Esimerkiksi säkeen 356 suomennos etääntyy alkutekstistä: ”Puiden painuvat päät
lumitaakan synkeän alla”, kun taas
ruotsinnos on varsin tarkka: ”Gripna av svårmod böjer träden ned sina hjässor”. Substantiivia Schwermuth (raskasmielisyys, alakuloisuus) vastaa suomennoksessa lähinnä adjektiivi synkeä, kun taas
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sin paljon äännemaalailua.
Thieme-editiossa on Hans Peter Neureuterin artikkelissa onneksi mukana katsaus Thiemen tyyliin;
siinä osoitetaan myös, miten Thiemen esityksestä ei puutu tahatonta
komiikkaakaan.
Ulkoasultaan hienossa ja elegantissa niteessä on valitettavasti
joukko kiusallisia paino- ja kielivirheitä – alkaen kannen ilmauksesta ”Suomen kännöksineen”. Teoksessa on mukana lyhyt mutta hyödyllinen luettelo vuosina 1806–14
ilmestyneistä viipurilaisista kouluohjelmista ja niiden sisältämistä
kirjoituksista. Näistä kirjoituksista
kiinnostava on esimerkiksi Ludwig
Purgoldin Über die Wichtigkeit der
deutschen Sprache für die gründliche Bildung insbesondere in Finnland (Saksan kielen tärkeydestä
perusteellisen sivistyksen kannalta
erityisesti Suomessa) – ajankohtainen aihe edelleenkin!
Valokuvat

Etukannen kuva:
Säveltäjä Uuno Klami.
Kuvaaja Aarne Pietinen,
ajankohta tuntematon.
YLE Kuvapalvelu

Takakannen kuva:
Viulutaiteilija Arvo Hannikainen ja Uuno Klami
Pariisissa, toukokuu 1925.
Uuno Klamin perhealbumi.
Kuva kirjan selkämyksessä:
Uuno Klami 1930-luvulla.
Uuno Klamin perhealbumi.

”Täysi yliopiston sali ja innostus suuri, monen monia esiinkutsumisia ja

upeita kukkatervehdyksiä. Vakuuttavana esimerkkinä kaikki tämä siitä, että

Klami on ’läpilyönyt’ mies.” Näin kirjoitti musiikkiarvostelija Yrjö Suomalainen
synkkänä sotasyksynä 1943 Uuno Klamin Kalevala-sarjan saadessa lopullisessa muodossa kantaesityksensä. Sibeliuksen vetäytyessä Järvenpään

hiljaisuuteen Klami astui julkisuuteen 1928 sensaatiomaisella ensikonsertilla
tuoden samalla suomalaiseen musiikkielämään pariisilaisen skandaali-

menestyksen psykologisen mekanismin. Maailma, Suomi ja Klami muuttuivat
niiden 14 vuoden aikana, jotka kuluivat säveltäjän etsiessä lopullista muotoa
tunnetuimmalle teokselleen. Klamista tuli sukupolvensa menestynein
suomalainen säveltäjä ja Suomen Akatemian jäsen.

Helena Tyrväinen on suomalais–ranskalaisiin musiikkisuhteisiin erikoistunut
musiikkitieteilijä, joka on toiminut 22 vuoden ajan Uuno Klami -seuran

Kannen suunnittelu Mika Launis

puheenjohtajana.

ISBN 978-951-98479-9-3
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ruotsinnoksessa on substantiivi svårmod. Säkeessä 515: ”Kansan löytää voit karun, patriarkaalisen, aidon” (ruotsinnoksessa säe
514: ”finner ett folk som är gästfritt,
enkelt, patriarkaliskt”) sana karu ei
välitä samaa tietoa kuin alkutekstin gastlich (vieraanvarainen); säkeessä 505 sana on jouduttu kääntämään nöyräksi. Aitokaan ei ole
aivan samaa kuin yksinkertainen.
Alkutekstissä on tässä kohden sana
Einfalt (yksinkertaisuus), joka heti herättää assosiaatioita Winckelmannin Einfalt-käsitteeseen, jolla
tämä luonnehti kreikkalaista kuvanveistoa. Kaikissa tapauksissa
suomentajan ratkaisun kyllä ymmärtää, kun ottaa huomioon, miten hankalaa sanojen yksinkertaisuus tai raskasmielisyys sovittaminen runomittaan olisi ollut.
Paradoksaalisesti voi kuitenkin
väittää, että eräänlaisessa syvemmässä mielessä suomennos vastaa
täysin alkutekstiä. Kun Hans Peter Neureuter yhdistää Thiemen
runotyylin vanhoihin saksalaisiin
Homeros-käännöksiin, voi vastaavasti sanoa, että suomennos vastaa
vanhaa suomalaista heksametriperinnettä. Kun tarkkamittainen heksametrin ja pentametrin kääntäminen on Otto Mannisen jälkeen ollut
lähinnä vain parin henkilön varassa, ei riittävää variaatiota ole päässyt syntymään. Thieme-suomennoksen tyyli ja kieli ovat varsin samanlaisia kuin esimerkiksi Johan
Paulinuksen Finlandia-runoelman
suomennoksen kieli. Suomennoksessa on kuitenkin myös kekseliäisyyttä: sana hottentottisch, joka
pentametrijaksossa kuvaa pirttien
asukkaita, on sujuvasti kääntynyt
hottentottiseksi; ruotsinnoksessa
sitä ei ole tavoitettu. Suomennoksessa on käytetty runokeinona var-

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori.

Kansallinen ja
kansainvälinen Uuno
Klami
Kimmo Korhonen
Helena Tyrväinen: Kohti
Kalevala-sarjaa – Identiteetti,
eklektisyys ja Ranskan jälki Uuno
Klamin musiikissa. Suomen
musiikkitieteellinen seura ja
Suomen musiikkikirjastoyhdistys
2013.
Tätä kirjaa kannattaa lukea Mika
Launiksen suunnittelemasta kannesta lähtien. Ilmeikkään ja hie-
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Kohti Kalevala-sarjaa –
Identiteetti, eklektisyys
ja Ranskan jälki
Uuno Klamin musiikissa

nosävyisen mustavalkovalokuvan
keskellä istuu säveltäjä Uuno Klami, kasvoillaan sellainen salaviisas
hymy, josta monet aikalaiset ovat
maininneet. Taustalla on seinä,
jossa näkyy hänen takanaan sopivasti kaksi karttalehteä. Toiseen on
merkitty oranssilla täplällä itäisen
Suomenlahden Vironlahti, Klamin
syntymäpitäjä, sekä läheinen Pietari, Klamille ennen muuta Igor
Stravinskyn kaupunki. Säveltäjän
toisella puolella näkyvässä kartassa oranssi täplä on hänen rakkaan
opiskelukaupunkinsa Pariisin kohdalla. Juuri tästä kirjassa on pitkälti kyse, miten Klami sijoittuu säveltäjänä suomalaisen taustansa,
venäläisen Stravinskyn ja Pariisin
kukoistavan musiikkielämän väliseen jännitteiden kenttään.
Helena Tyrväinen tiedetään
Klamin musiikin syvälliseksi tuntijaksi. Tähän asti hänen laaja tietämyksensä on tullut esiin lukuisissa artikkeleissa ja seminaariesitelmissä. Nyt hän tuonut 750 sivun
verran esiin vankkaa Klami-tuntemustaan yhtenäisessä esityksessä, joka on hänen tohtorinväitöskirjansa.
Otsikko määrittelee tutkimukselle paitsi sisällölliset myös ajal-

