sekä fenomenologien tarjoamien analyysien – hedelmällisyyden.
Parviaisen kirja on suositeltavaa luettavaa niille, jotka ovat kiinnostuneita fenomenologian mahdollisista sovelluksista, liikkeen analyysista, sekä median ja teknologian hallitseman – ja nopeuttaman – ajan
kritiikistä.
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Kirjoittaja valmistelee Helsingin yliopiston filosofian laitoksella väitöskirjaa ruumiinfenomenologiasta.

Fredrika Runebergin
pöydän ääressä
Maaria Linko
Merete Mazzarella: Fredrika
Charlotta, född Tengström. En
nationalskalds hustru. SLS 2007.
Merete Mazzarellan teos käsittelee
J. L. Runebergin puolison, Fredrikan, kirjailijan- ja kirjoittajanuraa
ja kirjallisia tavoitteita ja toisaalta hänen yksityiselämäänsä suorastaan palvotun kirjailijan puolisona. Mazzarella liittää Fredrika
Runebergin kirjallisen tuotannon
1800-luvun kirjalliseen kulttuuriin
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ja naisen mahdollisuuksiin kirjallisuuden ja muun julkisen itseilmaisun alueilla. Svenska Litteratursällskapet i Finland toimi aloitteentekijänä kirjan synnyssä, ja teos
ilmestyi vuonna 2007, kun Fredrika Runebergin syntymästä oli kulunut 200 vuotta. Teos ilmestyi samoihin aikoihin myös Raija Viitasen erinomaisena suomennoksena
Fredrika Charlotta o.s. Tengström,
kansallisrunoilijan vaimo.
Fredrika Charlotta, född Tengström on sivistyneen ja henkevän
naisen elämäkerta ja se kuvaa aikaa, jolloin koulutusta arvostaneen
porvaristonkin keskuudessa naisten saama koulutus oli yksipuolista ja naisen toiminnan piiri rajoittui lähinnä kotiin. Teoksen nimen
voi tulkita kuvaavan tuon aikakauden naisen pyrkimyksiä tulla esiin
ja kehittyä yksilönä ja saada oma
ääni kuuluviin. Kantavana teemana teoksessa onkin Fredrikan elämän kaksi juonnetta: konformismin ja yksilöllisen itsensäkehittämisen ja esiintulon yhdistämisen
vaikeudet. Fredrika Runeberg kirjoittaa kirjoittajanuransa vaiheista
Kynäni tarinassa (1984 [1946]) ja
muistaa jo nuorena kieltäytyneensä huveista, joihin hänen ikäisensä usein osallistuivat. Säästyneellä
pääsylipun hinnalla hän teetti itselleen sukkapareja: ”Ajan, joka säästyi, kun itse en kutonut sukkia, käytin lukemiseen tai kirjoittamiseen
ja rauhoitin omaatuntoani sillä etten hukannut aikaa.”
Runebergin – kuten Fredrika
puolisoaan nimittää ainakin kirjeissä – kanssa avioiduttuaan Fredrika näyttäytyy aikaansa valppaasti seuraavana persoonallisuutena ja
vähitellen suurperheen äitinä, joka
vilkasta seuraelämää viettävän kirjailijan puolisona yrittää löytää ai-

kaa lukemiselle ja kirjoittamiselle.
Äitinä hän vaikuttaa rakastavalta
ja paneutuvalta. Lukijalle ei synny hetkeksikään vaikutelmaa siitä, että Fredrika olisi mieluummin
vain kirjoittanut. Mazzarella kuvaa
lähteidensä, erityisesti laajan kirjeaineiston kautta Fredrikan puolisoaan ja perhettään toisaalta nöyrästi palvelevaksi ja itseään vähätteleväksi, mutta korostaa, että samanaikaisesti Fredrika kuitenkin
ilmaisee kirjeissään suurta kaipuuta saada oman äänensä kuuluville,
saada tekstejään julkaistuiksi ja luetuiksi. Itseään Fredrika moittii halustaan tulla kuuluisaksi. Sisäisten
ristiriitojen esiin tuominen tuottaakin Fredrikasta eloisan ja myötätuntoa herättävän kuvan, varsinkin kun Mazzarella kuvaa eläytyvästi Fredrikan elämässä tapahtuneita vastoinkäymisiä.
Vastoinkäymisiin kuului ensimmäisen lapsen, ainoan tyttären,
menetys tämän ollessa vielä vauva
ja myöhemmin vielä pikkupojan
menetys. Fredrika myös sairasteli paljon. Mazzarella pohtii, missä
määrin Fredrika pakeni sairauksiin
saadakseen kirjoittaa ja olla edes
välillä omissa ajatuksissaan. Frederikan sosiaalista elämää rajoitti
se, että Fredrikan kuulo heikkeni
jo varhain; myöhemmin hän lähes
kuuroutui. Menetykset ja sairaudet
olivat 1800-luvun Suomessa muutenkin tavallisia. Murhetta Fredrikalle aiheutti myös puolison taipumus ihastua ja rakastuakin jatkuvasti uusiin kohteisiin, muun
muassa nuoreen sukulaistyttöön,
johon Fredrikakin oli kiintynyt.
Näitä rakkaussuhteita Runeberg ylläpiti myös heidän kodissaan. Runebergin halvautuminen keski-iässä muutti myös Fredrikan elämän.
Koska hän huolehti täysipäiväises-

ti miehestään, hänellä oli hyvin vähän mahdollisuuksia poistua edes
hetkeksi kotitalosta. Kirjoittamiselle oli yhtä vähän aikaa kuin lasten ollessa pieniä.
Naisen mahdollisuudet toimia
itsenäisenä luovana taiteilijana, toimittajana ja yhteiskunnallisena keskustelijana 1800-luvun puolivälissä
olivat varsin rajalliset. Fredrika Runeberg inspiroitui suuresti Helsingissä kokoontuneesta Runebergin,
Snellmanin, Topeliuksen ja muiden aikakauden keskeisten kulttuurivaikuttajien Lauantaiseurasta, vaikka naiset kokoontuivat eri
huoneessa. Mielipiteitä saatettiin
kuitenkin puolin ja toisin tiedoksi. Lisäksi kokoontui niin sanottu
Kruununhaka, joka oli Fredrikalle
jopa tärkeämpi; siinä naiset ja miehet seurustelivat yhdessä. Fredrika
osallistui nimettömänä Helsingfors
Morgonbladetin toimittamiseen.
Hän sai jonkin verran julkaistuiksi
omia tekstejään, mutta osan niistä
hän poltti turhautuneena. Toisaalta hän laati myöhäisellä iällään luettelon siitä, mitä muistaa kirjoittaneensa, ”sekä painettua että painamatonta”. Hänen historiallinen
esikoisromaaninsa Rouva Katarina Boije ja hänen tyttärensä ilmestyi vuonna 1858 ja se sai myönteisen vastaanoton. Sen sijaan neljä vuotta myöhemmin ilmestynyt
romaani Sigrid Liljeholm sai nuivaa kritiikkiä, joka lannisti kirjailijan niin, että se jäi Fredrika Runebergin viimeiseksi suureksi kirjalliseksi työksi.
Runebergit asuivat suurimman
osan elämästään Porvoossa. Sikäläiset piirit Fredrika koki ahdasmielisiksi. Yhteiskunnallista toimintaa hän pääsi kuitenkin harjoittamaan kahden muun lehtorinrouvan kanssa vuonna 1846

perustamassaan rouvasväen yhdistyksessä, jonka tarkoituksena
oli auttaa köyhälistön naisia ja lapsia. Osana yhdistyksen toimintaa
hän oli mukana perustamassa köyhien tyttöjen koulua, jonka johtokunnan puheenjohtajana hän toimi pitkään. Nämä olivat sivistyneistön naisille sallittuja osallistumisen muotoja, eivätkä suinkaan
merkityksettömiä.
Fredrika kirjoitti monia artikkeleja (joista vain osa on julkaistu) naisten aseman ja yhteiskunnallisten olojen parantamisesta.
Hän argumentoi muun muassa
naisten yhtäläisen perintöoikeuden sekä sellaisen tyttöjen kasvatuksen puolesta, jonka avulla heistä kasvaisi nykytermein ilmaistuina itsevarmempia, reippaampia ja
paremmin erilaisista asioista perillä olevia naisia. Eräässä kirjoituksessaan hän myös pohtii, mitä vapaus naisille merkitsee ja päättelee,
että se merkitsee oikeutta ja velvollisuutta olla itsestään vastaava ihminen. Suurina nälkävuosina hän
muistuttaa kansantaloustieteilijän
tavoin taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämisen tärkeydestä pelkän hyväntekeväisyyden sijasta.
Monet Fredrika Runebergin yhteiskunnalliset kannanotot tuntuvat kovin raikkailta, eikä lukija voi
olla huokaisematta mielessään, että
olisipa hän voinut vapaasti julkaista näitä ajatuksiaan. Kuitenkin on
ilmiselvää, että Fredrika ja hänen
hengenheimolaisensa ovat rakentaneet tietä nykyajan lukuisissa ammateissa toimiville naisille. Naisten
ei tarvitse enää miettiä, onko naisen harjoittama kirjoitustyö ”kuin
varkautta miehen kukkarosta”.
Erityistä Mazzarellan teoksessa on kirjoittajan keskusteleva tyyli. Hän keskustelee aikaisempien

Fredrika Runebergia käsittelevien
tutkijoiden ja elämäkerturien kanssa ja tuo, milloin verhotun ironisesti ja milloin suorasukaisemmin,
esiin oman näkemyksensä. Lukija tunteekin istuvansa saman pöydän ääressä Mazzarellan ja muiden Fredrika Runebergista kiinnostuneiden kirjoittajen kanssa ja
kokee kuuntelevansa Fredrikaa itseään. Mazzarellan suhtautumisessaan muiden Fredrikasta kirjoittaneisiin on suoraa poleemisuutta,
silti hän muistuttaa suhteellisuudentajuisen tutkijan tavoin lukijaa
muiden kirjoittajien lähtökohdista
ja kirjoitusajankohdan arvomaailmasta. Mazzarella esittää siten paitsi oman tulkintansa Fredrika Runebergin persoonasta ja kirjailijanurasta, hän myös kirjoittaa Fredrika
Runebergin teosten ja kirjoitusten
reseptiohistoriaa. Nähdäkseni hän
ei esitä Fredrika Runebergia niinkään ainutlaatuisena kaunokirjailijana, vaan oman aikakautensa monipuolisena naisena – tiedon ja tasa-arvon merkitystä korostavana ajattelijana, jonka elämästä on
tallella poikkeuksellisen paljon ja
mielenkiintoisia dokumentteja.
Merete Mazzarellan teoksessa
yhdistyykin kiinnostavalla tavalla
kirjallisuudentutkijan taitava lähteiden käyttö ja toisaalta kaunokirjalliset ansiot. Kriittinen lukija pystyy seuraamaan kirjoittajan
tekemiä havaintoja eri dokumenteista peräisin olevien sitaattien
perusteella. Aihepiiristä kiinnostuneet tutkijat pääsevät tarvittaessa samojen lähteiden äärelle muodostamaan oman tulkintansa. Tutkija-kirjailija Mazzarella rakentaa
Fredrikan elämästä ja kirjailijantyöstä tarinan, jota lukija seuraa lumoutuneena. Mazzarellan teos toimii kulttuurihistoriallisena ja kir-
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jallisuustieteellisenä tutkimuksena ja samalla osoituksena siitä, että
joskus harvoin korkeatasoinen tutkimus voi olla myös kaunokirjallisuutta.
Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori ja
sosiologisen kultuurintutkimuksen
dosentti Helsingin yliopistossa.

Herderin ajattelu ja sen
vaikutus
H. K. Riikonen
Pertti Karkama: Kadonnutta
ihmisyyttä etsimässä. Johdatusta
Johann Gottfried Herderin
ajatteluun ja herderiläisyyteen
Suomessa. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura 2007.
Kuvatessaan Dichtung und Wahrheit (suom. Tarua ja totta) -teoksessaan J. G. Herderiä Goethe toteaa:
”Mahdoton on käsittää enempää
kuin kuvaillakaan millaisessa liikkeessä on täytynyt olla hänen henkensä, millaisessa käymistilassa hänen olemuksensa.” Herderin suurta henkistä liikkuvuutta painottaa
myös professori Pertti Karkama
teoksessaan Kadonnutta ihmisyyttä etsimässä. Tarkastellessaan vuosia 1771–76 Herderin ajattelussa
Karkama toteaa: ”Herderillä näyttää olleen ikään kuin pakko osallistua kaikkiin debatteihin, joita tuolloin käytiin Saksassa ja osin muissakin läntisen Euroopan maissa.” Kun
toisaalta ottaa huomioon Herderin
laajan ja monitahoisia kysymyksiä käsittelevän tuotannon, on kokonaisesityksen laatimisessa omat
hankaluutensa ja tehtävä on muutenkin haasteellinen, varsinkin jos
samalla haluaa kartoittaa Herderin
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ajattelun vaikutusta, kuten Karkaman kirjassa on asianlaita.
Turun yliopiston kotimaisen
kirjallisuuden emeritusprofessori Pertti Karkama on kirjallisuuden teoriaa ja uudempaa kotimaista kirjallisuutta käsittelevien tutkimustensa ohella jo pitkään paneutunut 1800-luvun suomalaiseen
ajatteluun ja kirjallisuuteen. Vuonna 1982 ilmestyi teos Vapauden
muunnelmat. J. L. Runebergin maailmankatsomus hänen epiikkansa pohjalta, vuosina 1985 ja 1989
teokset Järkevä rakkaus. J. V. Snellman kertojana ja J. V. Snellmanin
kirjallisuuspolitiikka sekä vuonna 2001 teos Kansakunnan asialla.
Elias Lönnrot ja ajan aatteet. Lisäksi
teoksessaan Kirjallisuus ja nykyaika. Suomalaisen sanataiteen teemoja ja tendenssejä (1994) Karkama
tarkasteli uudemman kirjallisuuden ohella laajasti myös 1800-lukua. Tutkielmakokoelmassa Impivaara ja yhteiskunta (1985) oli puolestaan Kiven, Runebergin, Snellmanin ja Pakkalan ohella laajahko
Hegeliä käsittelevä osasto. Uusi teos Kadonnutta ihmisyyttä etsimässä laajentaa Karkaman aatehistoriallista skaalaa ulkomaisen ajattelun
osalta, joskin häntä kiinnostaa samalla Herderin vaikutus Suomessa. Aihepiirin laajuuden huomioon ottaen tekijä on varovaisesti nimennyt teoksensa ”Johdatukseksi”,
mutta johdantoakin on riittänyt liki 550 sivun verran.
Karkaman teos sijoittuu aikaan,
jolloin kiinnostus Herderiä kohtaan on voimakkaasti lisääntynyt
eri maissa. Suomessa hänestä on
ilmestynyt vuonna 2006 Sakari Ollitervon ja Kari Immosen toimittama laaja ja monipuolinen artikkelikokoelma Herder, Suomi, Eurooppa
(2006). Toisen esimerkin ottaakse-

ni, Yhdysvalloissa Princeton University Press on samana vuonna
julkaissut Gregory Mooren huolellisesti toimittaman ja englanniksi kääntämän mittavan valikoiman Herderin esteettisistä kirjoituksista.
Teoksen rakenne

Otsikko Kadonnutta ihmisyyttä
etsimässä motivoituu Karkaman
tehtävänasettelusta. Hänen tarkoituksenaan on ”selvittää, miten ihmisyyden ajatus syntyy ja kehittyy Herderin tuotannossa ja mitä merkityksiä hän sille tuotantonsa eri vaiheissa antaa” (s. 16). Kun
kuitenkin Herderillä ihmisyyden
käsite jää tarkemmin määrittelemättä – lähinnä ihmisyys on hänellä ihmiseksi kehittymisen mahdollisuus (s. 97) – ja kun se muuttuu teoksesta toiseen, Karkama
joutuu käytännössä sivuamaan
varsin moninaisia teemoja ja kysymyksiä. Tekijä seurailee Herderin vaiheita kronologisessa järjestyksessä ja nostaa esille keskeisimpiä teoksia. Niitä ovat Journal meiner Reise im Jahr 1769 (1769), eräät
kieltä ja runoutta koskevat tekstit, etenkin Abhandlung über den
Ursprung der Sprache ja kansanlaulukokoelmat sekä historianfilosofian luonnos Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der
Menschheit, edelleen Vom Geist der
Ebräischen Poesie (1782–83), Ideen
zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit (1784–87) sekä vuosien 1793–97 laaja kirjoituskokoelmien sarja Briefe zu Beförderung
der Humanität. Luvussa ”Herderin
ilosanoma ja perintö” Karkama tarkastelee Herderiä mm. kristillisenä
ajattelijana (Christliche Schriften
1794–98) ja hänen viimeistä suurta teostaan Adrasteaa (1801–03).

