ot

Seija

l.'liettinen

Suomen PERINNETUTKIIIIUKSENhi storiaa.

Fil . maisteri

Selja

mainltusta

aihee sta

3. peivana

1981.

l\tlletti-nen l<ertoi

otsikossa

s euran kokouks essa m.3.a.1
i skuun

Inhimillinen
kulttuuri
on monimutka-inen ilmi-6jonka kaikki
kaaret ovat mite rnoninaj- ja toisistaan
riipsimmin kietoutuneet
toieiinsa

kornpleksi,
puvia.
set,

Kunkin

ja yhteisiin

aikakauilen

aatteel1-iset,

historialli-

maailnankatsonukselliset,

po -

talouclelliset
.ja muut
, naantieteelliset
ja virtaukset
rnuodostavat sen moniulottujohon kulttuurin
kaikkivaisuuksien
kokonaj.suualen,
llittiset,
suhteet

aina
en osailruidiclen
jonka taustaa vasten
Tieteellisen

on muistettava
niltii

liittyviin

ja

on tutkittava.

tutkimuksen

historia

osoittaa'

oman aitutkijat
ovat ol.l.eet ensi sijassa
klisityslcalcautensa katsomustapo jen ja perinniiisten

kuinka

kantojen
ta,

Kaikki

tulkkeja:

mutta

sitii

toctella

uusi

on h€rrvinaie-

arvokkaampaa.

FOI,KTJORE.
- yhtii
tutkinrulcsen
ja kirioitetun
puhua lcirjoitta.nattonan
- vai.heittl kerrattaessa
tutkimuksesta

Suomalaisen
hyvin

voi

perinteen

kansannrnouclen

ett?i

on nuistettava,
pid?i kiislttiiii
viit

liiheskiiZin

piilttiiksinti
disteiclen

esiintyneitii

erill.isiksl:
siinii

nojalla

ei

eiseiavutetut tulokset
johto o1-e syntyneet
tar joami en tomaterlaalin
ja.
periytyneestii
ajattelu-

mtiiirin

tutkittavan

kesitystavasta

niikdlcanto ja

kuin

sekZi aian

yleisestei

hengesta.

Suo-
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yl.eensii. saaneet

malaj-set

tutkijat

ovat

s?i siit:i

laajasta

kirjalllsuuclesta,

sa, Ranskassa,

Englannj-ssa

sa on syntynyt

vastaavlen

virikkeen-

Joka Saksasja Skandinavian mais-

}qrsynnysten ympiirille.

Llutta Suomi ei suinkaan aina ole ol1ut vain
vastaarrotta-var,a
va.an mybs antavana puolena:
meitl?in kansa,nn:noud entutkimuksemme pano s kansainv2iliseen tutkimukseen
on o11ut huomattava.
Ja tiih?in
edellytykset
on tarjonnut
ka^nsa^nnrnoutemme runsaus - ja s?iilyneisyys.
Kansannmouclen ka.nsainv?ilinen
nimltys
on folk1ore. Tuohan on engl-antla ja folk
on suorneksi kanperehAsiaan tarkennin
sa ja. lore = perin?itleto.
tprHttiimdnalllle
kansanrunous
on yhti{ kuin Kalevala, Ka.nteletar,
kansanlaulut,
ehk?i vlel?i sananlaslrut ja. arvoitukset.
Mutta sa.moin kuln volclaan jakaa nykyp?ilvien
j-lmenemj-srnuoclot aine el-1151i,n Ja henklkulttuurin
siin,
aineelllsen
kansan samoin on mahclollista
puhua henkls e stii ka^nsankultkultturrrin
rinnalla
tuurista
vehen 6alllan
Ja kei.yttti:i t?itii nimltystii
novan ka.nsanrunous-nlnityksen
siJasta.
Volalaan sanoa tiivistetysti,
on
etta kansannrnouclentutklnus
jonka teht?ivdn?i on tutkla
niitii. lnhlmlltiedettli,
lisen
hengeneliimiin perinn?iislii
ilniiilt?i
r jotka
perustu nykyalkaiseen
sivilleiviit suoranaisesti
saatioon.
el mydshenkinen kansankul-ttuurl
Perinnij.inen
eike sen tutkimus
kbiin kuulu vain menneisyyteen
tlede:
Vanhatr mlt?i nonio1e va.in historia,l-linen
lavat r pit?inai simpii-n elEirniinol.olhin lilttyvdt
mykset, uskomukset, el?im?inohjeet ja aJattelutavat
ka.nsanVarslnaisen
ovat vahvoina yhii va].].i-tsevia.
el?i?i yhdt
alaan kuuluva kansanperinne
runoutlenkin
keskusvaan ny'<is vzrnhoilla
ei vain syrj?iseucluilla
paikoi1-la,
rinta.nai11a.
Perinne on osa t?in?in piiluutta
uusla. muotojar nllloin
vdn eltimdii., milloin
sopeutusisid.l.lyst?i sa,arneena, uuteen ympiirlstdtjn
juurensa mittaarnattonall
kauas menneineena, nutta
syyteen ulottavana.
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ILI,ri]OIDBN JAOTT}I],UA.
joiden iruvaaminen ja selitt?irninen
Ne i1mi6t,
on kansanrunoudentutkimuksen
tehttiviinii,
void:r.an
hyvinkln
monella taval}a..
l,,{utta tutkiryhmite1-lii
jEI hyviin?i ty6sysmuhsen piirissit
vakii.ntuneeksi
teemin?i kiiytetyksi
on tullut
seuraavanlainen:
1. Kalevalanmittaiset
muinaisrr.rnot:
siihen kuu- Kalevalasluivat
kai.klci vanhaa suornalaista
ta ja I{antelettaresta
tu.ttua - n.rnomitta.a
noudattavat
kansanrunoustuotteet
naitsi
loitsut.
2. iluclenai-kaisi1-la rlrnomitoilla
sepitetyt
1au1ut:
piirileikkilaulut,
tanssi-laulut,
rekilaulut,
ballerclit,
trmnelma1aulut.
Nlissli useinkin
slive1mal1a on tZirkePimpi merkitys
kuin sanoi"lla.
ne ovat varmllan kaavaan va.kiintuneita
3. Loitsut:
suorasanaisia t. runonittaisia
1.ukuja, joita
kiyttiimiillii
ihmin en y1 iluonnolli
s e1l. a tavalla
ja yliluonnolliset
voi pakottaa luonnolliset
ja rnukautumi,.an tarpa1-vel-emaan ltseaiin
voinat
koitusperi
ins?i.
4. Taiat ja
noll.inen
suinkaan
molemmat
si i-nsa.

ja luonuskornukset: ylil-uonnollinen
eiviit a.lkukantalsessa
ajattelussa
edusta erj- maailmoja,
ne kietoutuvat
yht?l todellisina
monin eri tavoin toj--

ja urheilu:
nliden
5. Seuraava ryhmii on leikit
yhteydessii esiintyy
usein mybs 1.auluja ja runoja.
6.

eclusta.vat eritt?iin
vanha.a n-rnouden
Itkuvirret
ennen kaikkea hautyypplii.
Niite
esitettiin
ja helssA, mutta myijs esinr. valna.tajaisissa
jien muistajaisissa,
hautloilla
lciiyt?iessiir suja yst?ivien toisistaan
erotessa.
hulaisten

7.

ettii selcin
Itkuvirrelle
on sukua joilru siten,
muodostetaan i-mprovisoiden. Se on usein lyhyt,
Joikuihin
liittysiikeen tai pari k?isittiiv?i.
nekin ova"t aina kullal<in
viit karjan huhuilut;
seudulla perinnHisen
ka.a.van muhaisia.

8. wimitytcset
pikapuheet
Pikapuheet

sanovat, mitii ryhm:i pilasaarnat,
ja pyrkim?iluvut
ovat.
sanonisia".
ovat leikillisi?i'rv?.lii.rin

9. Sadut ovat lcarrsan suora.salraista kertomataidetta. Ka.nsansadut elvH.t sulnkaasr alrrnperln
o11.eet la.psil-Ie va.an alkuisille
tarkoitettuja.
10.

Legentla.t ovat joko kansanomaistuneita
Raamatun
- ja useannmin - katokertomuksia. tai sitten
lisen
ki.rkon pyhimysta.rinoi.clen ja apokryfien
poh jal1.a sepit etty j?i.

11.

Ta.rinat jaetaan myytilllsiin
tarinoihin
ja. paikallistarinoihln.
torial).isiin

12.

jokin on
Syntytarinoissa
selitete?i-n1 niten
saa.nut a1kunsa,, mistii jokin johtuu:
mlsti,i syysja
t?i karnpela on toispuolinen,
miksi koira
kissa viha.avat
toJ-siaan, niksl
nai-sten luonne
'l
an

13.

hii

i

rrrrfi

Sananlaskut
vii. sautta.

in

ja his-

a

ovat

kiteytynyttii

kansan

elenAn-

14. LuonnonijH.nien jiil. jitte1-yt
kertovat
lelkklsesti,
rlkmitd. esim. rastas
sa.noo haLonhakkaajalle,
jne.
ka.an ja kdyhiin talon
rrrokakellot
15.

seuralelkkln?i
Arvoitukset
ovat ajanvietteen5.,
ta"i ?i1yn kokeena keytettyJii
lauselmla.

elk?i periytyKansanrrrnoushan ei o1-e sepltetty
ja kulkeuturrut
nyt kirjoitettuna,
se on syntynyt
pa.ikasta paikkaan. Paika.sta paikkaan siirtymlst?i
periytymiseksl
kutsutaan
vaakasuoraksi
r ktrn taas
periytynistii
po ja.1-1e, Aidilte
tytt?ire11e
isiiltii
Suornal-ainen kansanrunouclenkut sut aan pystysuoraksi-.
alkumuotlont
tutkinus
tavoitteekseen
on asettanut
peruc1.aaalun 1. aihehissyntymii.ajan,
syntym?ipaikanr
ja kulkeutumlshistoria^n
selvittorian
sekli kehitystZimi s en.
VAhIHINTA KAI,{SATIPERII$NEKIIVAUSTA.
alkaa
It s eniii s en?i t i et e enh aargrrLa kansannrrrous
esiintye
vasta 1800-1uwun 1opu1-la. Ensirrun?ilset tleclot kansanp erint e est?imme ova,t uskonpuhclistuks en
tuotannossa
sananlaskuilajoilta,
I{ikael Agricolan
( 1551 ) esipu 1a on huornattava osa: Psalttarln
suomale,isten
nuinaisten
heessa AgrlcoJ-a julhaisee
jumalien luettelon,
joka vuosisatoja
oli ainoa suoRuot sin
mola.i st en muina"i susko a ko skeva ti edonliihde.
( 1490 arkkiplispa
Olaus Petri
viimeinen
katolinen
cle gentibus
Ir5I ) trro11;ooJr,irjir.s.rf-.rn'!l'Iistoria
( 1555 ) suomalaisten
suuresta
Septentrlonalibus"
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ja esittiiii
heidiit lappalaistai.ka* ja loitsutaiilosta
ten ohella
suurina velhoina.
Seuraava. tieto
suomalaisen muinaisnrnouden
esiintyy
olemassaolosta
Jaakko Suomalaisen eli Finnon suomalaisen virsihirjan esipuheessa ( 1580 ). Jaaklro Finno oli laatij an syr j iiyt tii?ihse en pirun y1d sheriittiinut virsikir
joita
miit vernhat runot,
kansa n heidiin pldhoisans
ja matcoisans aian culux ia il'ox lauleslcelit
/
rr.
ni j1l?i toinen toisens
caf,isa eampalit
Ruotsj-n mahtavuurlen ajaksi,
1600-1ulrua kutsutaan
llnsimmlii-set suomaajaksi:
mutta mytis fennofiilien
julkaisi
3.aiset arvoitulcset
v 1649 Tumn yliopisja rehtori,
ruotton professori
m y d h e m r n i np i i s p a ,
Eskil Petraeus ( 1593 - 1657 ) Tusalaissyntyinen
( 1649 ) Suomen kielioppiinsa:
russa painettuun
lyhyt
latiarwoituksia
ol-i 10, kuhunkin 1-littyi
nrurklel-inen selitys.
lltielenklintoinen
tuote on Paltakirjallinen
roon klrkkoherran
Juhana Cajanuksen 1663 tirjalllsen
julkaisema,
jossa mainitaan
katsauksensa li.itteenEi
Calava ja tlin?i.n po jat Soini,
Hiisi,
V?iiniimdinen,
ja Kihavauskoinen
ja sanotaan, ettii niii-flurarinen
clen Kalevanpollcien
kanssa Suomen ]runingas o1i va1koko Veniij?in, niin
lcuin vanhat suomalailoittanut
set vtela
runollevat.
Aikakaucl en huomattavin
suomal ai sta kart sanruprofessenoutta kiisite]-lyt
o1i [urun yliopiston
rina ja Pof,"voon, mybhenmin Skaran piispana toimi( L676 - ]-752 ) . Fl:;nen tuotanJusl6nlus
nut Daniel
nitiiiin rajoituktonsa on aikakauden tavan mukaistar
sia tuntematonta
lcrltiikitbntii
oman maan ' ona.n
kansan, oman kielen,
oman merrreisyyclen yl-istyst?i.
h?in
esitt.iessiiiin
Mutta kotimaansa Suornen ansioita
ka.nsanrunouhuomionsa rikkaaseen
nyds kiinnittbii
teen. H?in ohjasi kokonaisen aihakauden kirjalllsen
toirninnan
suuntaan ja t?ihiin sisiilisiinmaalll-seen
joka
virittiiminenr
tyi kansannrnoucien harrastuksen
ja tutirijoihin.
ulottui
mydhemplin ker?iiijli.n
Iliimeenlinnan koulun
aikalainen,
Jusleniuksen
Henricus
rehtori,
Paj-mion ja Kenriiin kj-rkkoherra
( 1533 - 1705 ) jutt<aisi
ensimmaisen yicFlorinus
kiisitteleviin
kansanntnoutta
sinomaan suonalaista
teolrsen: 1702 \Ta,nhaln Suomalaisten Ta"vraliset ja
- Ki.rja on useiden henkiSuloiset
Sanan-lascut"
ja klisitti
y1i 1500 sartanlas16iden yhteistyi5tii.
mddra.
lnra; varsin
kunnioitettava
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1700 - rui(u.
Seuraavan aikakauclen ns Hydctyn alkaka,utlen kahden
talousoprineen
Pietari
Kal-min ( 1718 - L779 ) ja
Pietari
Gaddin ( a727 - L7g7 ) lonaorta klrjoitetja, jotka sis?ilslv?it
tiin
lukuisia
vliit6skirjo
mrn
( Gadd o11 tamperelainen,
tarinastoa,
uskomuksia.
Gaddin ka"pneli l{a,ari.lassa, Kaarllan
kartano o1l
Gaddien ).
Tuolta a.jal-ta ( 1733 ) on edellisiH.
huonattavarnpi kansanrrmoud.en tutkijana
uusnaalainen
Gabriel
Maxenius: hiinen v:iitdsklrjansa
kiisittelee
loltslmista ja sen vailmtuksia.
Sitii voiclaan pitii.?i ensimmiii s enii suo ma1ai s ena kan sannrnoucl entutkimulcs ena :
Sbhei-t6 siinb on 124. Ne ovat enslmm?i.lset painetut
( tietajan
suomalaiset loitsut
varaussanat,
karhun
asetussana.t, tulen sanat, puun sanat, voiteen luku).
Iiia.xenirrks en sanot aarr it se uskone en lolt slml s e etr.
Kautta 1700-1uvtm tavataan
nerkke je kansa.nrrrnoudesta., jopa muinaisruno jen seejakso jakin,
se1laljotka eLviit pyrlkii?in olemaan tlesissa teoksissa,
t eel1i si?;i.
loppupuoli
lnrului
viel?i ns vallstukU00-1uvun
sen aikaa.n, nnutta Euroopan eri maissa tuo vallstukj?irkeily
ja hydrlyn tavoitte1-u
sen kuivakiskoi-nen
jotka heljastelialkoj-vat heriitt?i?i vastai1m16it5,
vat Suomeenkin.
t{ei11?i. 1700-luvun
1opun henkistii
eliini'iZi hallltsl
voima.kas persoonallisuus,
Henrik Gabriel Porthan
( 1739 - 1804 ). Porthanin
enot olivat
laniel
Jusleja h?i.nen ditins:i
niuksen vel- jenpoikia
Jusleniuksen
veljentytii,r.
Porthanln
tu]-].essa yliopistoon
sie1le
vallitsi
tutklha-rrastus ja innostus kansalliseen
mukseen ja se oli suureksi osaksi Daniel Jusleniuksen her?ittiimii.. Esimerkiksi
Julius
Krohn ]-ausul:
f' Picldn varmana, ettii ilman Jusleniusta
el olisi
rr..
ol1ut Porthaniakaan
l{a.nsannrnoud- entutkimuks en al all a P orthan 1 i ene e
jo saa.nut vaikutteita,
va1-isEuroopaesa virinneist?i
jotka ennustelivat
1800 tuksen vastailnidistii,
luvr;n alussa
kuko i stuks e ensa p?iZisev?iii romant i ikan
tutkinu-kseruoe ise
aikaa. Porthan o1i humanistisen
ja. ennen muuta hlin oli historian
tutki ja. I/lutta kantutkinuksilla
o1i mersa"nnr.nouden ala.a"n kuu1uv1lla
kitt?ivii
osa hAnen tuotannossa.an. Vv. 1766 - L778
- aia.n
h?ineltii i.lmestyi viitena
vii.itiiskirJavi-hkona
ja kustannirnisgii
ta.van mukr.an hiinen oppi].aittensa
tutlcimus
tamana - mutta h?inen itsens?i. kirjoitta.mana
cle Poesi
suomala.i-siesta rrrnouclesta ( Dissertatio
Fennica ).
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Porthan sanooi " En pidii
tii syntyperiiinen
suomal'ainen
vaan sitzikin,
h?in sitii
ettei

hitpeb.n?i vain sitei, etei runouttamme tunne ,
'r.
ihaile

Teoksensa loppuosassa Porthan truhuu ylcsinomaan
ja
kansanrunoudesta,
hiin esittiiii
niiytteit?i
useita
pohtii
perinn?iisten
nrnojen ikaii ja laatua.
I'{ielenkiintoinen
osa teolcsessa on 1uku, jossa ?orthan
- llneisesti
oman nekemense ja kuulemansa perus- kuvailee
ja rrmonlau1-antateella
runonlaulantaa
tilaisuuksla.
T,opuksi Porthan esittelee
kansanru( =
nouden eri lajeja:
hlin puhuu jauhorunoista
jauhaessaan esitt?iniii
naisten kiisikivlll?i
1yyri1joista
han salisi-?i lauluja
) ja loitsurunoista,
joissa yksinkertainoo: tt ne talkauskoiset
virret,
set ja iinmien l-uulojen
sohaisemat ihmiset
itsel
jonkinlaisen
leen ja toisil-le
uskotte1-evat
ihmee1.'r. loitsuja
Porthan pitiia
lisen voiman piileviin
rrrnoista
vanhimpina.
Porthanin
teos on suurl harppaus kansanrunouden
kehityksen
tlellii.
Erikoinen
arv'o Portheu:Iin tutki-'
ja tosiasloihin
nojaa.va1-muksissa on kriittisell?i
la tutkirnusmenetelmiillii.
Edel-lisen aikakauden tutolettamukkimulcsl-l-l-e oli vielii
ominaista hatariin
slin
turvautumlnen.
vaihetta
o4 nimiKokonaista kulttuurihlstorlan
suunnan
ajaksi,
tetty
Porthanin
sil1.a hiin antoi
jotka toimivat
hiinen hentutlcijoitar
sukupolvelle
gessaan.
Ganander ( fl+f
Tiillainen
o11 esin. Krlstfrid
ja monipuoli1790 ). HZin oli alkakaualelr innoklcain
vain 49 - vuotikuoli
sin kansannrnouclen kerii?ijiir
1783 Ganan{ler julkaiaarra Rantsil-an
kappalalsena.
r Suomalaiset Arwotukset Vrrastausten lransi teoksen
Gristfrid
sa [. Kootut ka.hdexan tolsta
Ajastaikaa
lcirlilag. - Se o1.i 4O-sivuinen
Gananclerll'ta. Philos.
janen, a1al1aan naarnme ensimnieinen ja sisiilsi
378
Gananclerin
selityksineen.
Suomen kansan arwoitusta
rresipuherr on niin
,ja
asiallinen
kirjaan
laatima
arwoitusten
osoittaa
niin
suurta perehtyneisyyttii
olerouhseen, ett?i Elias Ldnnrot 70 vuotta. nydhemnin
julkalstessaan
k:i.ytti
Suomen Kansan Arwoitulrset
sitti semmois enaan oman koko elmansa al.kulause ena.
Huonattavin
kansanrunoudentutkimulcs
en a1 aan kuuIuvista
Gananclerin teoksista
omis oli Porthanille
tettu
Fennica,
se jiii
rrrotsinkielinen
lJythologia
pi.tkiksi
ajoiksi
alansa aj-noaksi halo-rteolcselcsi ja
ja kertokiisikirjaksi.
Siin?i on yksistiiiin loitsujen
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marunojen sekeitli 1250. ISuomalainen myto1.ogla on
suomalaisen
runouclen avainrrr Ganancler sanoo alkul-auseessa.an.
yli
el?lmHns?i
Ganancler kertisi
20 vuotta
alneksla
suu-rtyiihdn,
suomalais-nrotsalais
en sanaklrJan
t ekoon,
jonka arvo on erittliin
suuri niin ka.nsatieteelle
- Viljo
farkiaikuin kansa.nrunouclentutkinulselle.
nen lcirjoitti
Gananderl"sta: I Saattaa nlin
ol1en
tuikki
sarloa., ettd pieness?i Rantsil-arl pappllassa
kauas,
romsu:rtti.sta, veJ.oa, jonka sdteet levisivdt
koslca. ajan henkinen ilmakeh?i o11 keynyt nildlen
niikyvi'i.i syycle1-le suotui sakslrt .

1800 - ],uvutrTA ri{HTrEI{...
1808 - 18o9 sodassaSuomlirtautui

monisatavuo-

ja Ilitettlln
yhteydestii.iin Ruotslln
Ven?itisesta
-jiiiin,
ei eniiZi maakuntana, vaan slsej-sen ltsen?it
stoKulttuurlhl
syyden saa.vuttarre ena kansakuntana.
aika ia tuolta
riassa
seurae. ns Tururr ronantiikan
heriitne1.jii aatteel-1lsta
ajalta
on syyt?i nalnita
tejaii:
A. J.S jiigren, Abraham Poppiusr A.I.Arwiclsson
ja C.A.Gott}.rnd.
Ile opislcellvat
samaan alkaan Upslel-l-?i niikern?iEinr. ettb ruotsasala,ssa ja joutuivat
pitiviit
barbaarelna,
suomalaisia
laiset
Jo11-1a ei
elkii' sankarl
o11ut omaa kr.rnnia.kasta mulnaisuutta
ja jwralaistarrrja.
heitb osoLttamaan
TH.mbinnostl
aarteiett?i Suomella o11 henklsiii
ha-].veksijoil]-een,
ilSent?ihden ei In:kaan kunta ja Porplus lcirjoittl:
tdtd. klitt?in?inial-linen
suomal-ainen voi rakastaa
esi-isiens?i
urotiji-1lle kerskuvaa
tdntH., velttoa,
-- I'lleidiin esi-lsiemne
yhtli
rlnnat
olivat
Ruotsia.
vaikka he eiviit
]iarin konsanaan giiiittien,
kan/a,iset
tr. Gottlund pa1kuululsia
nerirosvoja
ol1.eet niin
( 1818 ) vihlcosen ker?i?ini?i.iin nrnoja ninellti
natti
Siihen tu1'I
Pieniii lluno ja. Suonen Poi ji11e Ratoxi.
ja niiltii
pidet;i5.n ensirntoinen osa. jatkoksi
vielb
rn?iisenTi varsinai s ena suomalal s ena nuinai snrno ju1l(a"isuna.
T?ihiin aikakaut e en kuuluu Uutlenkaa.rl- epyyn piiri( 1?Bl - 1831 ). H?in aloitl:jji.k:iri Zachris Topelius
e1?iessil kierrel.1.essiiiin
ti ker?iystydnsii. jo Porthanin
I{evDttal-vel1-a 1820
roko'busirati<oilla'Pohjanmaalla.
joutui
vigtsattuneen tapa"turman johtlosta Topelius
ja.lat halvautuneina
no jatuoliln
tbmHi.in lonpuiltlinsii
runonkeheitt?inyt
mutta. hiin ei silti
kytkettynS,
laulatettua,an
Vienan runolhln
ruuta"an: h?in tutustui
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kahta luonaan kiiynyttii
lauklculcauppiasta.
Sen jiilkeen
hiin yritti
kaikin
kelnoin
saacla kaup'parnatkoillaan
irAyviii vienankarjalaisia
luolcseen ja vuosien mit jonka hiin jul-taan sai. heiltli
arvokkaan kokoelman,
kaisi viitenii
Suomen l(ansan Va.nhoja Ilunovihkona:
ja, ynnii myds Nykyisernpiti Lauluja
( w \822 - 1831 ).
ja moni1.1-e rnuille
Hdn antoi osviittaa
Lijnnrotill-e
trYlrkorostaessaan
Vienan Karjalaa
ldytijpailclcana:
si aj.noa naanpaikka,
sekj.n Suonen piirin
ulkopuo1e11-a, tai muutama pitiijiis
trAiinisa,
Arkkangelin
erinonattain
s?iinj-miteltiivii
Vuokkiniernen pitdjiis,
jutut
ja va.nhan urosviien
lytttili
vielA
vanhat lavat,
ja puhtaana.
Sie1-l.ii veisaa vielii
V?iin?ivilplti5nn?i
ndlsen ii?ini, siell-ii soipi viela Kantele ja Sampo ja
sieltii
olen myds parahat Runoni ky11?i mone1.1.ahuole.l.rr. Tiinii va.umai.sten vuodelcsi nimettyl"a toimitta.nut
piihalvaantuneen
n?i haluaisin
nimenomaan korostaa
Sisua
riliiiikiirln
kansallista
suorittanaa
urakkaa,
se vaati.
EI,IAS

LONNROTIN AIKA.

poroksi
v.
lDurku paloi
Vanha yliopistokaupunki
Yiun puhutaan
Helsinkiin.
nuutti
L827 ja ylioplsto
ha1Helsingin
ajasta kansanrunoudessar
ronantiikan
( fgfZ - 1884 ),
lltseva,na hahmona on Elias tdnnrot
ja juteoreetilclco
vaikka hiin ei ollut
romantilkan
listaja:
hii.n toteuttl
k?iyt?inndssid. sen, mistA toiset
o11vat haaveksinegt.
ensinmiii,sen runonlceKesiilllEi 1828 tiinnrot
teki
ja jo seuraavana vuonna hiin julkaisi
ruumatkansa
ma1.lin mukaan toimiensinm?iisen vihon Topeliuksen
alkoi
Syksyllii
tettuna
1828 Lijnnrot
kokoelmana.
l?i?iketietlettii,
nutta ol.i kosketuksissa
opiskella
kanssar joilla
sen ajan nuorten lnrlttuurlhenkilciiclen
IIuo harharrastuksia.
oli
karlsa]-]-isia
samanlaisia
johtivat
Kirja"ll.isuuclen
Suornalai.sen
rastukset
Seuran perustanlseen
v 1831.
Seuran
Ldnnrot oli sen ensimmii.lnen slhteeri.
o1.i apurahan mydnensimmiiinen k?iyt?inndn toimenpide
Th-monrunonkenrumatka"a varten.
t?iminen Ldnnrotille
y11?i jatltuva.sti
seura on pit?inyt
keruuperinnettii
ja si.ith on todisteena
maailma'n suurirlpanlr picletty
kansanrunousarkisto.
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pliril?iAk?iriksl
Valrni stuttuaan
lrdnnrot
slirtyi
Kajaaniin.
Sitli. ennen hiin o1.i jo kiiynyt Vienassa.
ja jiirjesteli
kerii?imibZi.n nrno ja painokuntoon.
Kalevalan
ensimrr.€.inen laitos
ns Vanha Kal-evala ilmestyi painosta
ka.htena osarla, ensimm'.iinen Joululruussa 1835, toinen ma.allslnrussa 1835. Se sls?i1sl
yhteensS, L2.O78 siiettlt jaettuna
l2 nrnoon. Suomen
ka.nsa sai ailca.kautlen arwoldralmrna,n lahjan,
muinaiseepoksen, KAI{SALLISEEPOKSII'I.
jokaisel1-a sHkeelle on vastiVaikka Kalevalan
neensa kansanrunolssa,
se el si1-tl ke1-paa l?ihde johtuu t6nnrotln
josta
teokseksi:
t?im?-i.
tydtava.stal
hiin itse avoimesti
teki
selkoa. Hiin nlnittiiin
on
pohjaksi
valinnut
sorurittelunsa
k?isilUi olevista
nuistiinpanoista
le"ajimmat ja kauneimmat seka ltse
va.rraasti ].is?innyt s?ikeitit ja siiesarJo ja Jopa kokonaan toisista
n-rnoista.
Mutta trdnnrot ei tarkoittanutkaan Ka"levalaa tieteelllseksi
liihd.eteokseksl.
T i et e e11.i s en tutkinuks
en vaatimukset
tiiytt?iv?i116
kansa.nru:rousjulkaisull-a
ei sltiipaltsl
o1lsi o1lut
ja heriitt?ivbii. vaikutusta
se].].aj.sta sytyttbviiii
kuln
o1i Ldrmrotin eepoksella.
'rliysynet lulela jos esLvanhempamme n?ilt?t rrmo ja
taikka yksllaulovat
missAan j?irjestyksess?i
- L{inusta n?iytt?iii ndien runojen sit5
tellen?
yksltellen
my6ten, kun a.siatki tapahtuvat,
ilmarrtune en. Erityi set runot VZilndndtsestZ{ t
Ilmarisesta,,
Lemrninkiiisestd eiv?it maha o11a
yhen la.atimia,
vaan usianman. Yksi kertoo
muistolcsi yhenr toinen toisen asianr mita
mikin itse oli n?ihnyt e1i- kuullut..
"
varsina.iI'ijnnrot
teki monta rtrnonkenruretkeiir
ja Kuo- Vienan runokyliinr
Inarln
sen suurretken
- j?ilkeen hbn
lan tappiin
sekH. Suomen Karjalaan
KanteKaleval-aller
alkoi valnistella
sisarteosta
(Kanteleta.r
kolmena osana: 1840
ilrnestyl
letarta.
kaksi ja. lrolmas 1841 ).
(1842)
jii.lkeen ldnnrot
toimitti
Ka.ntelettaren
Siin?i on 7O77
Suonnenkansan sananlaskuja-kirjan.
teolcsen Suosananla.skua. Sen jiilkeen hiin tolmltti
ynn?i 135 Viron arwoituksen
men ka.nsan arwoi'buksia
Suomaloputtua
kanssa. Vanhan l(a1eva.1a-painoksen
Seurasta oli aika. sa.a.dauusi
laisen l(irjallisuutlen
pa.1painos. Lbnnrotj-n Uusi Kalevala o1i tosin niin
jon laveampl entistii,
ettii voi puhua. uudesta eepoksesta. Ilrnestyi J-849.
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Lijnnrotin
valtava
tyd jatkui:
lBBO ilmestyi
h?inen tolmittamanaan
Suomen kansan muinaisia
loitsurrrno j a.
Liinnrot
vaikutt i suomalais en kansanrunon-ka"n- tutkiniseen
sanperinteen
enernrn?inkuin kukaan toinen. Sata vuotta tiimii tlecle tava].la tai toise]-]-a
on kesklttynyt
ennen kalkkea Lijnnrotin
ainoalaatuisen tydn ympiirille.

IBOO-LIIVUN I,OPPUPUOLI. - VAELLUSTEORIA.
Jo varhaj.n Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran
plirtssli
ajatus,
o11 syntlmyt
myds satulcokoelman
alkaansaamisesta.
Ensinuniiisenii aloitteen
teki 1844
Castr6n. Hankkeen alullepano
o1i yhteydesg?i muissa
naissa esiintyvZiiin
innokkaas een kansansatu j en harrastukseen.
Saksassa Grinmin ve1 jekset,
norjalaiset Asbjiirnsen ja Moe, ruotsalaiset
Hy1t6n ja
Stephens. Satujen kokoajan tehtiiviiii
tarjottiin
ensin Ldnnrotllle,
tuli
0erstr6nin
mutta kerii?ijiiksi
ja h?ineltii herEitylcsensa saanut Erik Ruclbeck
oplilas
(1830 - ]-867 ). IILin julicaisieli Eero Salnelainen
- teoksen
ja tarlnoita
kin Suomen kansan satuja
o1e yh4 osana. Teoksessa ei ninoeet?i huolinatta
- vain satuja.
tiiiin tarinaa
Tarinan
k?isite ei tuolloln vie1-ii o11ut selvlnnyt.
Teos sai tunnustusta,
ja kielenkiiyttd
tyyli
korkeaa tasoa: sanotolivat
tiln
sen eclustavaJr slihen meru:tessii parasta julknisua
Suomen kieltii.
Salne1aisesta
tulikin
ensimmAinen
satujen tutkijanne.
tutkimuk1850 - luvun JZilkeen tieteellisessii
- rnybs kansa.nnrnous
sessa tapahtui
uuctistunista
- Ja kansanrunoustuotteialkol muotoutua tieteelcsl
clen lainaLai-sen kehityksen
se1vitt?iminen
muodos piiiist?i periltui keinoksi,
Jonka avulla koetettiin
-palkasta
ja perusla.adusle niiclen syntymAajasta,
ta. Uuclenaikaisen tutkimuksen
a1.oitta"j€ma nidetAen
Borenius-tiiht
e enkorwaa, uutt eraa kansanrr-mourlen
jaa ja hyv?iii muinaisruno jen tutkiker'ziiijb?i, julkaisi

traa.
tututkimustensa
esitti
Borenius-Lehteenkorva
eli Kalevalan
v a e 1 l- u s t e o r i a n
loksena
syntyneet
nrnot eivZit o1leet Veniijiin iiarjalassa
Suornesta. sinne
llintlsest?i
vaan runo oLi vaeltanut
vuoksi - onneirsi - jiitl.nyt sie1.l-li
Ja olosuhteiden
elemiian.
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T5.t:t o1i jo piiril?j.?ikiiri
Topelius
aaviste1lut
ja esittlinyt,
ettF- runo jen toisistaan
poikkeavat
muunnokset ilosottava.t yhteisen vanhan aikuisen
a.lunr'. II?in nainitsi
esim. ettb Lapln rajoilla
na.inittu
rrrno tamrnipuusta el voi o1la slellii
syntynyt, si115. tarnrni ei kasva niin korkealla.
Aika.ka.uclen huomattavln
tutki ja o1i kuitenkln
Julius Krohn (1835 - 18BB). Runojen va.ellusteorian
eslitti
samoihin aikoihin
LS.hteenkorva, mutta sitti
I'ett?i
ennen iirohn totesi
ere5.sse tutkinuksessaaJt:
nimitt?iin
vanha.t runonme eiviit
o1e yksinoma.a.n karjalaisten
luomia, va.an koko Suomen kansam yhtelnen
ja murrekall-is oerintd
si1.t?i ajalta
kun helnoeroitulcse't vasta olivat
aLu1laan. il Tete h?in penrs'ron kultenkin
teli
hawainnoillaan,
ett?i rrrnokiell
jolca ainoassa paikassa paikkakunnan murteegta suuresti
eroavainenrr.

SUOI,IATAI}IMi

I,T],]TOD]
.

Julius
l(rohnin kehitt?im?i tutkimusnenetel-m?i
ol-i
e1i suomalalnen rnetoma.antietee]-].is-historialllnen
dli, sitii on sanottu Darwlnin opiksi
sovellettrma
kansanrwrouteen.
Darwinin
muka"ista ei kuitenkaan
perinteen
o1lut Krohnin tapa sijoittaa
kehitys
vaelja lalna,utunieen
yhteyteen.
luksen,
kulkeutumisen
Tuo sona hlstoria].llnen
h?inen luonasta,an tutkimusettii paika11lmenetelmiist?i puhuttaessa
tulee slitA,
sen muuntatltu$isen lisAksi
Krohn otti
myds huomioon
rurojen
ajallisen
silrtyessH
nnuuntautumlsen niitlen
polve1ta. nuoremmal-le. l(rohnin
esitt?inii
runo jen
vaellusreitti
Virosta
o1i T,?insi--Suomesta -osittaln
ja. fnkerist:i
- Pohjoisja lta-Karjalaan.
Hline]-]-?i
ja. hZtnen
o1i runsa.a.stl tieteel-l.ist?i
tutlrlmuksla
ansionaan pidetdiintcin,
ett?i sovittanal-l-a
ai-kansa
hiin 1oi
uuclet a,a.tteet mu-inaisrutro jen tutkimulcseen
suoma.la.i s en lca.nsarrnrnoustutkinuks
en t i et e eksi j a
penrstama.llansa.
antoi alun ketutklmusmenetelm?i11ii
joha o1-i johtava surlrennoisi-in
saa,vuhitykse1.les
tu.lcsl in.
- huklnri tapaturmaj-sesti
Julius
i(rohn kuoli
ehtinriittii
sovelta.a menetelmAens?i muissa tutkimukjiiiineesg?i Kal.evala sissa kuin luonnosasteelle
Ilrinen po jasta.an Kaarle Krohnista
teoksessaan.
synt. 1863 - tuli
isiinsid. tydn jatkaia
ia ensimm?iika,nsann-moutlen pronen suona.ls.isen ja. verta.ilevan
fessori v 1898.
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loppuun - muutamia sllorasKaarle Krohn saattoi
taan teki
osaksi - isiinsd kesltenitse suurinmaksi
eriiiset tydt ja omistautui
te.vattoman 1aaonjller
jahsl pa.isrmei.1l.e tutkirnuksilleen.
Aiheina olivat
ja 1.oitsut.
Il?inen piii'iesim. kertova"t muinaisrunot
w 1903 teolcsensa oli Kaleval-an runojen historia,
Tavallaart tiim?in
1910, likl
9OO-sivuinen tutlcimus.
I'toisessa painoksessa'r, vv 1914 - 1915 ilmestyneesKaarle
sii Suornal.alsten rrrno jen uskonto-kirjassa
Krohn ajoittaa
Ka1evalan tapahtumat sotaj.seen sanjoka Suomessia vasta.sj- Skemdinaviart
karikauteen,
ja LAnsie]-i w 7O0 - 1100 vaihei]-l.e
viikinki-aikaa
Lemmink?iiSuomeen. Nimet I(a1eva, 0smo, Ilmarinen,
h?inestii.
nen, Kauko, Ahti,
V6inZindinen jne olivat
inhimill
i st en sankarei den, piiiill 1 klcii ruht inai cIen
yleisKarjalaisille
kuului kunnia
tai erisnimi?i.
o1.iruno jen s?i.ilyttiimiseste,
kun ne vael.luhsellaan
vat ehtineet
sinne.
Kaarl e Krohnin ti ete eseen lcur-rluivat loitsut
t
runonitmetoditr
sadut, eri nrnojen analysointlr
ja
joukko
I-l?in
tutkielmia.
teoksia
ta; lukernaton
ja nbyrli
persoonallisuusr
uuttera
o1i sytyttdv?i
ehk2i sanoo hiinen 1.ausumansa: "Tuttutkija.
Jotakin
joka on rehelllsestl
luopunut ornasta mieliklja,
vuoksi r on
ajatuksestaan
havaitsemansa tosiasian
Hiin opettiit
tledemiehenii'i.
tul-ikokeensa
keetiinyt
ja innosti
sukupolven.
uutlen tutkljain
kasvattl
vlime vuosikymnenet
tuo aika - 1800-luvun
ai.kaa. Juhani Aho kirjoito1i kansallisronantiikan
ja Erdmaan
Juho Vesaisen
ti- ?anun. Santerj- Ivalo
Ei-no teino Tarj-nan suuresta tammestat
taistelun,
Soclan valosta
Tuonelan joutsenen,
ia Hellcavirret;
Jean SibeRobert Kajanus save1-sl Aino-slnfonianr
Saclunr l(arelia
Lenuinkdisen,
lius Kullervon,
sarJan, Tulen synnyn, Aksell Gallen- Kal1-ela maaAr:nas f,indgrent
lasi
suuret Kalevala-taulunsa,
Pariisin
Eliel
Saarlnen ja l,ars Sonck rakensivat
Suomen-pavl1 jonkinsa.. Kir jailimaailmann?iyttelyn
ja tutltijat,
arkkitehdit
rnaalaritr
stiveltiijii.t,
lCarialaan ja Vienarr I{arja.1aari.
retkiii
Jat teiciviit

19OO-1,WUN VIRIAUKSET.
0skar 1{zi11as kirjoitti
?iaarle Krohnin johdolla
Ilijnhiin ol-i virokertauslauluista.
vbitdskirJansa

uo

y1iHelsingin
lainen,
mutta. esltti
opinnhytteens?i
Hiistesl<o-Heporauta tutkl
opistossa.
suornalaisia
ja julkaisi
enslmrn?ilsen suomenkielisen
loitsuja
esityksen ]-oitsuista,
L?insisuonalainen
loitsurunous ( 1918 ). Loltsujen
tutkimista
suorltti
rnyds
V . J. I,rtansllika, vertail
evan kansanrrrnouclentutkfunuksen
h enkil- d lro ht a.inen y1 imii?i.rii.inen pro f e s so ri vuo cle st a
1927. Hanen erikoisalansa
o11 vanhan veniil5.isen
]cronikka-,
legentla- ja apokryfisen
kirjallisuuclen
turrtemus.
Illaailmanrna.ine e seen Kaarle Krohnin 1-i siil<si ylti
Ant'bi Ae.rne, hdnen nlaansa olivat
sadut: hiin laati
ja. julka.isi
josta tu1.i kansatutyyppil,uettelon,
sp-invdliself
e sa.duntutlcimukselle
nlin
tZ{rke?i apuyksik:iii.n tutkija
neuvo, ettei
toimeen il-marr
tullut
sit:i.
H?in oli lisiiksi
ensirnmliinen Ja.kauan alhaa
ainoa arvoitusten
tutkiia,
Tuon ajan - 1900-luvun
alkuvuosikymrnenien
je
maail-manmainetta sa.avuttanut uskontotieteili
Agrieola^n jo ma.inltsema jumalainoli Uno llarva:
kiehtoi
luettelo
hdnen nielt?insl{ koko tiedernlestutkimusmatko ja vot jakuran ajan, rnutta h?jn teki
ja tunguukien, t6eremissien,
Jenisein-ostJakkien
val-oainutlaatuiset
sien pa.riin.
lliin sa.i otetuksi
joihin
kuvat tGerenissien
uhrijuhlista,
o1i p?iiissyt
mul:aan.
Emil Nestor Setela - h?ineth?in suurin osa ihmimyiis
telci jZin?i - ha.rjoltti
sist?i. tu.ntenee kieliopin
H?in Ju1ka.lsi mm teoksia
kansanru.nouden tutkimlsta.
Sa.nnon arvoitus,
Isien runous ja uskor laaja. sa.naja. a"sia.tiedustelu
I-)O(.
vanho jen uskomusten alalta
ttrli
Vuonna 1947 ka.nsanrunoutlen professorlksi
llaavio. ]l5.nen tuote,ntonsa kattaa oikeastaa.n
I{artti
kurrsiselle
t5"mdn tieteenhaa.ran
lra.ikhi al-at, joita
Vanha. Kalevala tbytti
1uu. tla.a.vion professoriaikana
ja hiin orranisoi
l{alevalEm rienuvuoalen
100 vuotta
sell-aisen tuloksent
tuotti
kilpakeriiylcsen.
Kilpailu
muutta.neen
huomatte.valla
tavalla
ett?i sen sa.nottiin
kokoomuk:
sit?i kokona.islcuva.a, milc?i lcnnsanperinteen
noin
o1-i vallinnut:
sesta ja 1-evinneisyydestb
- runsaasti
kansanrunoutta
133.OOO numeroa erilaista
juu.rl L?j.nsija. nemora.attia.ineBta - ia palion
ta.rinasulrut?ille
liuovnesta. L'le"rtti Lla-a.viota ei tarvitse
kuva.ta.:
nolvel] e vi el-ii. hi stori a.11i.sena henklldnli.
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h?in oli etevii tutkija,
nalnio
nrnoilija,
akateemikko.
peri l,'latti Kuusi, nyt
Il?inen j?ilkeens?i oppituolin
elbkkeell-?i, mutta ottaa ealel-leen aktiivisesti
osaa
kansanrunouclenlaltoksen
askarel si in. f alla hetke]-l-?i
professorj.
Helsingin
oppituol-ia
ha]-litsee
Lea Vir- kensanperinteemmetanen. - Eika neiclHn folklorenme
ja kaupunkilaissuinkaan ole hukkunut teol.listuneen
tuneen kulttuurin
a1le. 0n etsitteva
uusia-alueita
ja niitii
jota saatainme pitbe
on: sellainenkin,
ltsestZiH,n selvairre ja Johon enme sen vuoksi kiinnitii
ecles huoniota,
saattaa
olla perinnettii.
L{utta juuri
huosen takia,
ette se on liian
1-?ihe1-1ii, enme sitii
truusirr on harvina.ista,
maa. Kaikki
todella
mutta
sj-td arvokkaa^npaa.
L?ihteenii:

Professori

Jouko l{autalan

teos.

