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ALKUSANA.
*

Tämän kirjan tarkoitus ei kaipaa allekirjoittaneen puo-
lelta monta sanaa selityksekseen. Kun pappeinkokouksissa
valitellaan puhetaidon vaillinaisuutta uskonnollisten puhu-
jaimme keskuudessa, kun kaikkialla valitetaan puhujoista ja
lausujoista olevan semmoisen puutteen, että aikamme edistys-
pyrinnöt siitä suorastaan kärsivät, ja kun suomenkielellä ei
tähän saakka ole ilmestynyt ainoatakaan puhe- ja esitys-
taitoa käsittelevää teosta, niin nämä tosiasiat semmoisinaan
puhunevat parhaiten kirjani ilmestymisen puolesta.

En ole kuitenkaan ajatellut teostani ainoastaan n. s.
julkisten esiintyjäin: pappien, opettajain, puhujain, lausujain,
seuranäytelmien esittäjäin y. m. oppaaksi, vaan olen uskal-
tanut mielessäni kuvailla sen esittämälle aineelle hiukan
laajempaakin huomiota. Käsittäen puhetaidon äidinkielemme
viljelyksen haaraksi, olen tahtonut kirjallani vedota kaikkiin
niihin, jotka sanovat tätä kieltä ja yleensä kansallista vilje-
lystyötä rakastavansa, olen ennen kaikkea tahtonut vedota
koteihin ja kouluihin, koska ne ensi kädessä ovat kielellis-
ten ja puhetaidollisten taipumusten vaalijoita. Siksi olen
koettanut aineeni tällekin puolelle huomiota omistaa, mikäli
se supistettuun tilaan nähden on mahdollista ollut.

Kirjani ainejaosta ja esitystavasta saattaa olla eri mie-
liä. Useiden mielestä esitykseni ehkä on liian lavea ja yksi-
tyiskohtiin menevä, jos lienee niitäkin, jotka pitävät sitä liian
suppeana. Puolustuksekseni sallittakoon minun ainoastaan
sanoa, että olen koettanut kulkea keskitietä. Olen pitänyt
tarpeellisena kosketella kaikkiin puhe- ja esitystaidon tärkeim-
piin puoliin ja mikäli mahdollista esittää perusteitakin, sillä
pelkistä ylimalkaisista viittauksista ei ainakaan omin neuvoin
harjoittelijalle ole suurtakaan hyötyä. Eikä suinkaan mikään
estä niitä, jotka eivät voi omistaa täyttä huomiota kaikille
puolille, sivuuttamasta heidän mielestään vähemmän tärkeitä
osia ainoastaan kertaalleen lukemalla. Yksi puoli on yhdelle
tärkeämpi, toinen toiselle; kukin ottaa kirjasta hyötyä mikäli
tarvitsee ja asian käsittää. Se olkoon kuitenkin kaikille
ohjeeksi sanottu, että luettakoon ensin kirja kokonaisuudes-
saan läpi, ennenkuin yksityiskohtaisiin harjoituksiin ryhdy-
tään, sillä yksityiskohdat voidaan käsittää täydellisesti vasta
kokonaisuuden valossa.



Huomattava teos! #<®<®#^<§ä>#®>#
# # Ensimmäinen laatuaan suomenkielellä!

Kirja papeille, opettajille, valtiopäivämiehilie,
ylioppilaille, edistysseurojen jäsenille (yleensä
kaikille, jotka esiintyvät puhujina, lausujina tai
seuranäytelmien esittäjinä), lukkareille, lau-
lunliarjoittajille, vanhemmille ja kasvattajille.

PUHETAITO
KAUNOLUVUN, PUHE- te ESITYSTAIDON PERUSTEET

SEKÄ AÄNTELINTEN B01T0.
Kirjoittanut WIHTORI PELTONEN.

Valaistu 25 kuvalla.

8HKT Teos tulee noin 300 sivun laajuiseksi ja ilmes-
tyy 5 vihkossa ä 85 p., valmistuen kokonaisuudessaan
kesän ja syksyn kuluessa. Ensi vihko on jo saatavissa.

iso
,,Puhetaito" sisältää perusteellisen, kuvilla ja

harjoitusesimerkeillä valaistun esityksen puhe- ja esitys-
taidon eri puolista. Tekijä ei kuitenkaan ole ajatellut
kirjaansa ainoastaan n. s. julkisten esiintyjäin oppaaksi,
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ALKUSANA.

Tämän kirjan tarkoitus ei kaipaa allekirjoittaneen puo-
lelta monta sanaa selityksekseen. Kun pappeinkokouksissa
valitellaan puhetaidon vaillinaisuutta uskonnollisten puhu-
jaamme keskuudessa, kun kaikkialla valitetaan puhujoista ja
lausujoista olevan semmoisen puutteen, että aikamme edistys-
pyrinnöt siitä suorastaan kärsivät, ja kun suomenkielellä ei
tähän saakka ole ilmestynyt ainoatakaan puhe- ja esitys-
taitoa käsittelevää teosta, niin nämä tosiasiat semmoisinaan
puhunevat parhaiten kirjani ilmestymisen puolesta.

En ole kuitenkaan ajatellut teostani ainoastaan n. s.

julkisten esiintyjäin: pappien, opettajain, puhujain, lausujain,
seuranäytelmien esittäjäin y. m. oppaaksi, vaan olen uskal-
tanut mielessäni kuvailla sen esittämälle aineelle hiukan
laajempaakin huomiota. Käsittäen puhetaidon äidinkielemme
viljelyksen haaraksi, olen tahtonut kirjallani vedota kaikkiin
niihin, jotka sanovat tätä kieltä ja yleensä kansallista vilje-
lystyötä rakastavansa, olen ennen kaikkea tahtonut vedota
katrillin ja kouluihin, koska ne ensi kädessä ovat kielellis-
ten ja puhetaidollisten taipumusten vaalijoita. Siksi olen



IV

koettanut aineeni tällekin puolelle huomiota omistaa, mikäli
se supistettuun tilaan nähden on mahdollista ollut.

Kirjani koosta ja esitystavasta saattaa olla eri mieliä.
Useiden mielestä esitykseni ehkä on liian lavea ja yksityis-
kohtiin menevä, jos lienee niitäkin, jotka pitävät sitä pai-
koittain liian suppeana. Puolustuksekseni sallittakoon minun
ainoastaan sanoa, että olen koettanut kulkea keskitietä. Olen
pitänyt tarpeellisena kosketella kaikkiin puhe- ja esitystaidon
tärkeimpiin puoliin ja mikäli mahdollista esittää perusteita,
sillä pelkistä .ylimalkaisista viittauksista ei ainakaan omin
neuvoin harjoittelijalle ole suurtakaan hyötyä. Eikä suin-
kaan mikään estä niitit, jotka eivät voi omistaa täyttä huo-
miota kaikille puolille, sivuuttamasta heidän mielestään vä-
hemmän tärkeitä osia ainoastaan kertaalleen silmäilemällä.
Yksi puoli on yhdelle tärkeämpi, toinen toiselle; kukin ottaa
kirjasta hyötyä mikäli tarvitsee ja asian käsittää. Sen sei-

kan taas, että esitystapani on kansantajuisempi ja selittä-
vämpi kuin kehittyneempiin lukijoihin nähden olisi suotavaa
ollut, toivon ymmärrettävän, kun muistetaan että olen tar-
koittanut kirjaani kuikkien, siis vähemmän kehittyneidenkin
oppaaksi.

Eräästä seikasta pidän tarpeellisena huomauttaa. Kun
me puhumme puhetaidosta, niin meidän täytyy puhua suo-
ma/iiisesfa /ntlictaidostu, s. o. suullisesta esitystaidosta, joka
kaiken sen ohella, mikä puhetaidossa on yleismaailmallista,
rakentuu oman kielemme ääniopillisille ja korollisille laeille.
Kun kielemme tutkimus ei kuitenkaan vielä ole ennättänyt
selvitellä kaikkia puhetaidolliselta kannalta huomiota ansait-
sevia puolia, niin oivallettaneen, että kirjassani esiintyy yhtä
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ja toista semmoista, joka perustuu ainoastaan allekirjoitta-
neen yksityisiin havaintoihin ja siis jää odottamaan laaja-
peräisemmän tutkimuksen täydennystä.

Ne ammattimiehet ja tutkijat, joiden teoksista minulle
on ollut suuremmassa tai pienemmässä määrässä apua, ovat
seuraavat:

Ulkomaalaisia: M. Tulitus Cicero, M. Fabius
Qvintilianus, Morell Muckenzie, C. L. Merkel, E. Sievers,
G. H. v. Meyer, L A. Lyttkens & F. A. Wulff, Oskar
Guttmunn, George Armin, Algot Lange, Karl Skraup,
Emil Pulleske, Roderich Benedix, Ernest Legouve, Oscar
Svahn, Carl Michel, Th. Piderit, H. Oberländer, B.
Klemm, D. J. Kilburn.

Kotimaisia: Mtitth. Akiunder, D. E. D. Ettro-
paeus, A. Genetz, E. <Y. Setälä, 11. Pipping, V. Vnse-
i/itis, T. G. Aminoff, Yrjö IViehntanu, K. Cuunelin,
Pekka Brn.r, Erkki Reijonen, J. 11. \Vennoln, Artturi
Kannisto y. in.

Anatoomisen ja fysioloogisen puolen sekä aänielinten
sairauksia ja hoitoa koskevat osat olen hyvin ymmärrettä-
vistä syistä esittänyt pääasiallisesti toht. Mackenzien mukaan.

Mitä kuviin tulee, olen osan lainannut Mackenzien,
Michelin ja Guttmannin teoksista, suuren osan kirjani eri-
koistarpeita silmällä pitäen itse piirtänyt.

Lopuksi pyydän lausua sulimmat kiitokseni maisteri
E. A. Tunkelolle, laulaja .1. Ojanperälle, näyttelijä B.
Leinolle ja regissööri Julmuri Finnelle, joista molemmat
ensinmainitut ovat lukeneet omaa alaansa lähimmin kos-
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kevät osat, jälkimäiset koko käsikirjoituksen, ja joiden hy-
väntahtoisista huomautuksista kirjalle on ollut tuntuvaa etua

Jään toivomaan että teokseni edes jossain määrin pys-

tyisi selvittämään puhe- ja esitystaidon perusteita sekä herät-
tämään asianharrastusta.

Toukokuussa 1901.
a ehijä.
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Puhetaidon tarpeellisuus ja edellytykset.
*

1. Puhetaidon merkitys.

Puhetaito on kaikkien taiteillen äiti , sanoi aikoi-
naan tunnettu saksalainen runoilija ja esteetikko Herder.

Lyhyemmin ja sattuvammin tuskin voinee ilmaista
puhetaidon suurta merkitystä inhimillisessä elämässä.
Se on todellakin kaikkien taiteitten äiti; vanhin ja ylei-
sin kaikista, jota jokainen ymmärtää ja jokainen tar-
vitsee - - kuka suuremmassa, kuka pienemmässä mää-
rässä. Papille on puhetaito melkein kaikki kaikessa;
ilman sitä hän on »huonolahjainen» tai ei ole »oikealla
alallaan». Opettaja ilman sujuvaa puhetaitoa on »kuiva»
ja »onnistumaton opettajana». Seuraa sitte asianajajat
y. m. m., joiden menestys riippuu suureksi osaksi puhe-
taidon etevyydestä — puhumattakaan suullisen esitys-
taidon varsinaisista edustajista: näyttelijöistä.

Mutta ei tässä kyllin. Niiden lukuisten vaikutta-
vien toimialojen takana, joille puhetaito on varsinaisena
ammattitaitona, avautuu vapaan yhteiskuntaelämän
laaja työkenttä. Siellä tarvitaan valtiopäivämiehiä, kun-
nallismiehiä ja kansanpuhujia, siellä on satojen seurojen
ja yhdistysten monihaarainen toiminta puhuja-, lausuja-
ja kertojavaatimuksineen, siellä sanalla sanoen pitäisi joka

I
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miehen puhetaitoon nähden olla pappi, opettaja ja asian-
ajaja samassa persoonassa.

/'itäisi olla -- toisin todellisuudessa mi. Yleinen kä-
sitys on, että puhetaito on jonkunlainenharvinaistaito, jota
tarvitsevat ainoastaan papit ja n. s. julkiset esiintyjät, jot-
ka puhuvat tai lausuvat juhlissa, iltamissa, esitelmäkurs-
seissa y. m.; muille se on suorastaan ylellisyystavaraa.

Mutta kutka ovat julkisia esiintyjöitä? Eivät var-
sinaisesti kutkaan, sillä se on ala, jolla velvollisuudet
jakaantuvat kyvyn mukaan kaikille julkiseen elämään
kehittyneille kansalaisille. Mutta kun sen eiisimäinen
ehto, puhetaito, puuttuu, on esiintyjistäkin puute ja
yhteiskunnalliset harrastuksetkin luonnollisesti kulkevat
senmukaisissa puitteissa.

Vastamainittu nykyaikaisen yhteiskuntaelämän kan-
sanvaltainen, ilman erotuksetta jokaisen kansalaisen ky-
kyyn vetoava luonne kumoo perinpohjin semmoiset väit-
teet, kuin ettei muka talonpoika ja muut vähemmän
huomatussa yhteiskunnallisessa asemassa olevat kansa-
laiset tarvitse »julkista» esiintymistaitoa. Jo kunta-
kokous on julkinen esiintymispaikka ja kuka tietää
minä hetkenä häntä vaaditaan vieläkin julkisemmalle
paikalle — puhujalavalle. Tai oikeammin: se vaatimus
on meidän ajan yhteiskunnassa jo aikoja sitte kaikille
iehtj', mutta kykenemätöntä on vaikea mihinkään vaatia.

Toiseksi ovat julkisen esiintymisen rajat paljoa
laveammat kuin tavallisesti luullaan. Niiden ulkopuo-
lelle tuskin voimme laskea muuta kuin tavallisen joka-
päiväisen kanssapuheen, senkin ainoastaan rajoitettuna.
Ajatellaanpa että joku tavallisessa seurapuhelussa ker-
too jonkun tapauksen. Hän kertoo ja muut kuuntelevat;
hänen esittämistaidostaan riippuu kokonaan minkä vai-
kutuksen kerrottu tapaus tekee ja miten se vastaan-
otetaan. Mikä on julkista esiintymistä, ellei tämä? Ja
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eikö sitte tavalliselle koti- ja seurapuhelulle, tuolle ei-
julkiselle esiintymiselle ole mitään vaatimuksia asetet-

tava? On tietystikin; hallittu ja sulosointuinen puhe-
tapa on kaikille mieluista, raaka ääni ja yksitoikkoinen
pajattaminen ei tyydytä kehittymätöntäkään korvaa.

a.
Tämä kaikki on totta, sanonee moni, mutta puhu-

misen taitohan on luonnon lahja; kukin tietysti puhuu
niin hyvin ja kauniisti kuin hän luonnostaan osaa —

ja mitä muuta voi keneltäkään vaatia? Vastaamme:
käjnnisen taito on myöskin luonnon lahja, senkin oppii
kukin »luonnostaan», mutta! kuitenkin täytyy sotilasten
ja voimistelijain harjoittaa pitkät ajat marssimista ennen-
kuin käynti on sulavaa, kaunista ja täsmällistä. Samoin
on puhetaidonkin laita. Puhumaan kyllä oppii luonnos-
taan, s. o. vaistomaisesti jäljitellen, mutta kauniisti ja
taidokkuusti puhumaan oppii ainoastaan huolellisen oh-
jauksen ja harjoituksen kautta. On erotettava vaisto-
maisesti opittu ja taito. Puhuminen kehittyneessä, vil-
jellyssä muodossa on taito, joka on tietoisesti opittavu.
Siinä selitys miksi muuten sujuvakielinen henkilö julki-
sesti esiintyessään puhuu paljoa huonommin: luonnotto-
malla äänellä, huutaen, väärällä korolla j. n. e. Hän
omaa ainoastaan »luonnonlahjan», mutta julkinen esiin-
tyminen vaatii jo taitoa, ja sen hän oppii vasta vähi-
tellen harjoituksen kautta.

Varttuneempi ikäkausi ei kuitenkaan ole enää mi-
kään uusien taitojen varsinainen oppimisaika, kaikkein
vähimmän tämän, kaikista taidoista ensimäisen. Sik-
sipä tulisikin puhetaidolliselle puolelle omata täyttä huo-
miota jo pienestä pitäin, aina siitä lähtien kuin lapsi
puhumaan opetteleksen. Lapsena sujuu oppiminen hel-
posti. Jos silloin opimme kauniisti ja sielukkaasti puhu-
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maan, olemme saaneet hyvän julkisen puhetaidon pohjan
tavallaan luonnonlahjana, jota vastoin lapsena opittua
virheellistä ääntämis- ja puhetapaa on aikuisena vaikea
saada edes suurilla ponnistuksilla täysin korjatuksi.
Vanhanajan kreikkalaiset, kuten tunnettu, olivat sivis-
tyksensä korkeimmillaan ollessa tähän nähden niin huo-
lellisia, että aivan etsimällä etsivät lastensa hoitajiksi
semmoisia palvelijoita, jotka puhuivat mahdollisimman
puhdasta ja soinnukasta kieltä.

Toisin meillä. Kodeista ja kotikielestä puhumatta
ei edes kouluissa ole näihin saakka tähän opetuksen
puoleen sanottavasti huomiota kiinnitetty. Tämä on
kuitenkin ymmärrettävissä ja selitettävissä muultakin
kuin huolimattomuuden ja välinpitämättömyyden kan-
nalta. Ei ole ihmeteltävä, jos meidän alkavissa harras-
tuksissamme yhtä ja toista perin tärkeätäkin on jäänyt
huomioon ottamatta. On jäänyt, mutta ei sovi vasta jäädä,
sillä meidän päiviemme kodeilta ja kouluilta täytyy jo
vaatia, että ne varustavat vastaiset yhteiskuntajäsenet
tällä elämäntaistelun päävälikappaleella, joka useissa
tapauksissa on heidän paras suosituskirjeensä koulusta
yhteiskunnan työkentälle siirtyessään.

#

Mutta puhetaito ei ole ainoastaan elämäntaistelun
välikappale, se on jotain muutakin. Maailmassa on
jotakin, joka on arkipäiväisen hyörinän yläpuolella,
johon koko kansan pyrkimykset lopullisesti sisältyvät.
Sanomme sitä kansalliseksi viljelystyalesi. Ja sen pii-
riin kuuluu puhetaitokin, ollen siis ei ainoastaan väli-
kappale, vaan samalla myös pyrintöperä ja tarkoitus,
s. o. osa tätä kansallista viljelystyötä.

Puhetaito nimittäin on perin tärkeä puoli äidin-
kielemme viljelyksessä; se on sen äänneopin, sen korko-
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lakien ja oikeakielisyyden jokapäiväistä käytännöllistä
viljelemistä. Sen kuitenkin vain harvat oivaltavat. Me
rakastamme äidinkieltämme — siitä ei epäilemistä —

ja iloitsemme sen vaurastumisesta, mutta sen ohella
unohdamme että suhteemme äidinkieleen ei supistu pel-
kästään ilon tunteisiin, vaan että meillä on sitä kohtaan
velvollisuuksiakin, velvollisuus omistaa sen paras kehi-
tys itsellemme, kehittää sitä vuorostamme yhä edelleen
ja näin kasvatettuna, kartutettuna jättää se tuleville
sukupolville. Me ihailemme kielemme kauneutta ja soin-
tuisuutta, mutta harvemmin muistamme, että meidän
tulisi sitä käyttääkkin kauniisti ja soinukkaasti, että ku-
kin kohdaltamme olemme sen sointulakien kehittäjiä.
Jos joku sivistyneissä piireissä ääntää ranskalaisen
sanan väärällä korolla, pidetään sitä melkein rikoksena,
mutta sitä kieltä, joka on lähinnä, omaa äidinkieltään,
saa kukin huomiota herättämättä ääntää niin huolimat-
tomasti kuin ei sillä mitään korkolakeja olisikaan. Kai-
vataan siis niin ylemmissä kuin alemmissa kansankerrok-
sissa enemmän todellista rakkautta jaselvempää käsitystä
velvollisuuksistamme äidinkielen viljelystä kohtaan.

#

Puhetaidolla on vieläkin laveampi merkitys. Se
on samalla henkisen kasvatuksen huomattavimpia väli-
kappaleita. Puhujan täytyy tarkoin harkita niitti, hän
esittää ja kuin/ett esittää. Puhetaidon harjoitus siis ke-
hittää mielikuvitusta, ujutus- ja arvostelukykyä, sanalla
sanoen: älyllistä terävyyttä ja työteliäisyyttä. Puhujan
ja lausujan tulee esiintyä kauniisti. Häneltä vaaditaan
äänen kauneutta ja musikaalista korvaa, häneltä vaadi-
taan ryhdin, liikkeiden ja kasvonilmeiden kauneutta ja
sopusointuisuutta; puhetaidon harjoitus siis on sekä
ruumiin ctlti hengen esteettistä voimistelua, yleisen kuu-
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neudenuistin kasvatusta. Edelleen: se vaatii harjoitta-
jansa kehittämään ääni-, puhe- ja hengityselimiään, se
siis lisää, hänen elintensä fyysillistä roimaa ja kestä-
vyyttä. Se kehoittaa häntä erikoisesti syventymään
kirjallisuuteen ja ihmisen sielunelämään, se sanalla
sanoen johtaa hänet aatteellisuuden, ja, henkisen itsekas-
vatuksen uralle — niinkuin toivomme myöhemmin täy-
delleen selviävän.

*

Puhetaidolla siis on inhimillisessä elämässä paljoa
suurempi merkitys kuin sille yleensä oivalletaan antaa.
Tämä taas kehoittaa kaikkia, sekä nuoria että vanhoja,
omistamaan kauniin ja sielukkaan puhetaidon oppimi-
selle erikoista harrastusta. Toiveet on tietysti etupäässä
kiinnitettävä kasvavaan polveen, mutta kun kerran on

niin, että nuoriso jotakin oppiakseen kaipaa vanhem-
man polven ohjausta ja hyvää esimerkkiä, niin seuraa
tästä että aikuistenkin jo yksistään tästä syystä on opit-
tava oikein ja kauniisti puhumaan.

Aikuisena oppimisella on tosin monet vastuksensa.
Ensiksikin lapsuudenaikainen laiminlyönti ja murre
tuottavat vaikeuksia, toiseksi mukavuudenhalu välttää
kaikkea »tarpeetonta rasitusta» ja kolmanneksi väärä
kunniantunto estää myöntämästä itseään niin puutteel-
liseksi, ettei muka osaisi »edes puhua». Mutta miksi
kieltäisimme totuutta, sillä totuus epäilemättä on, että
me vielä nykyisissä oloissa olemme puhetaitoon nähden
varsin alkavalla kannalla. Ja totta on toisekseen että
puhetaito on taide, ja siis vaatii harjoitusta, mutta taide,
jolla on erittäin korkea päämäärä ja jonka palvelijoiksi
meidät liittää velvollisuus omaa kellitystämme, äidinkiel-
tämme ja aikamme yhteiskunnallisia rientoja kohtaan.

*
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2. Puhujalahjat.

Kukapa ei mielellään haluaisi kehittyä hyväksi pu-
hujaksi -- mutta jospa ei ole puhujalahjoja?

Pyydiimme tähän vastata pienellä tosi tarinalla
tarinalla, joka kyllä on kaikille tuttu historiallisena
kaskuna, mutta joka ylläolevan yhteydessä esiytynee
hiukan toisessa valossa.

Noin puoli neljättä sataa vuotta ennen Kristusta
eli Kreikassa nuori mies, jolla oli palava halu tulla
hyväksi puhujaksi, suurien kansanjoukkojen innostajaksi.
Mutta luonto oli ollut hänelle tyly; se oli hänelle anta-
nut melkein mitä lahjoja tahansa, vaan ei puhujalahjoja.
Hänen kielensä oli sammaltava, hengitys lyhyt, ääni
heikko ja kantamaton, jonka lisäksi hänellä oli ruma
virhe puhuessaan tuon tuostakin kohotella toista olka-
päätään.

Mutta hän oli väsymätön pyrkimyksessään. Vih-
doin hän luulikin olevansa valmis astumaan kansansa
eteen. Ja niin hän suuressa oikeusistunnossa esiintyi
puhujana. Mutta hänen kielensä takelsi, hänen äänensä
kuului huonosti ja olkapäänsä rumat nytkäykset pistivät
jokaisen silmään. Pilkkahymyn, ivasanojen ja vihellys-
ten keskeyttämällä täytyi hänen lopettaa puheensa ja
rientää suorinta tietä oikeussalista ulos. - »Hänellä
ei ole puhujalahjoja!» kuului kansan tuomio.

Mutta tämänpä tuomion alle nuori kreikkalainen ei
alistunut. Hän oli päättänyt että hänestä piti lulla pu-
huja. Onnistumattoman kokeensa perästä hän vetäytyi
yksinäisyyteen ja ryhtyi uudella innolla harjoituksiaan
jatkamaan. Sammaltavaisuutta kielestä poistaakseen hän
puhui pitkät ajat suu täynnä pieniä kiviä, kunnes pie-
ninkin takeltamisen vivahdus oli kadonnut. Heikkoa
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ääntään vahvistaakseen hän huusi päiväkaudet meren
rannalla kilpaa aaltojen pauhun kanssa ja hengityseli-
miään vahvistaakseen hän juoksi pitkiä jyrkänteitä ylös
puhuen ja lausuen samaan aikaan keskeytymättä. Suu-
ren peilin edessä hän harjoitti ryhtiä, kasvonilmeitä ja
liikkeitä sekä ripusti kohdalleen kattoon terävän mie-
kan, jonka kärki olkapään hiukankaan liikahtaessa
tunkeusi syvälle lihaan. Ja ollakseen pakotettu pysy-
mään keskeytymättä harjoituksissaan, hän ajeli toisen
puolen päätään aivan paljaaksi.

Näitä harjoituksia kesti pitkät ajat, kunnes tämä
lannistumaton mies taas kerran astui puhujana kansansa
eteen. Vaan eipä sammaltanutkaan enää kielensä; ei,
se soi hopeankirkkaana; ukkosena vyöryi hänen täyte-
läinen äänensä ja majesteetillisen hallittuna kohosi loi-
tos näkyvä vartalonsa. Eikä väikkynyt enää ivahymy
kuulijain kasvoilla, ei kuulunut pilkkasanoja eikä vihel-
lyksiä, vaan valtavana kaikui kansan ääni: »suuri pu-
huja on Hinautunut keskuuteemme!»

Mies oli tuo vanhanajan kuulu puheniekka, joka
tulisilla puheillaan nosti kokonaisen kansakunnan tais-
teluun vapautensa puolesta ja jonka nimi on säily-
nyt kunnianimenä kaikkien aikakausien suurille puhe-
taitureille.

*

Tämä kertomus Demostheneesta on kyllin selvä
vastaus yhä uudistuviin valituksiin: »eihän minulla ole
puhujalahjoja, vaikka oikeitten puhujain ja lausujain
puutteessa pitää hyvän asian vuoksi esiintyä», tai
»mitäpä minä harjoittelisin puhetaitoa, ei minusta kui-
tenkaan mitään puhujaa tule» j. n. e. Puhujalahjoja
on jokuisellu, kunhan vain opimme niitä käyttämään.
Tosiasia, jota tuskin tarvinnee mainitakkaan, on että
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lahjat tietysti ovat erilaiset, toisilla niukemmat, toisilla
runsaammat. Mutta totta on toisekseen että kaikilla,
joilla suoranaiset luonnonvirheet eivät ole esteenä, on
joka tapauksessa siinä määrin puhujalahjoja, että heistä
voi tulla varsin tyydyttäviä esiintyjöitä.

Kysymys siis ei ole yksistään lahjoista, vaan pa-
remminkin siitä että käytämme lahjojamme, s. o. kasva-
tamme itsestämme puhujoita ja lausujoita. Kertomus
Demostheneesta osoittaa että hyvä puhetaito on useim-
missa tapauksissa pitkäaikaisen huolellisen harjoituksen
tulos, ja toisesta vanhanajan suuresta puheniekasta, roo-
malaisesta Cicerosta tiedetään, että hän vuosikausia har-
joitteli taitoaan, matkustaen paikasta toiseen etevien
puhetaidon opettajien ohjausta saadakseen. Samanlai-
sista pitkäaikaisista ponnistuksista tietävät kertoa kaik-
kien sekä vanhemman että myöhemmän ajan puhetaitu-
rien, lausujataiteilijain ja näyttelijäin elämäkerrat. Mitään
Demostheneita tai Ciceroita ei meistä useimmista tieten-
kään tule, vaikka koko ikämme harjoittelisimme, mutta
lahjakkaimmista kyllä suurienkin kansanjoukkojen innos-
tajia ja vähemmän lahjakkaista puhujia, joita aina miel-
tymyksellä kuunnellaan. Suurpuhujan edellytyksiin kuu-
luu erikoinen yksilöllinen taipumus ja luonne sekä heil-
le uva mieli luonnon ja taiteen kauneutta tajutakseen,
mutta se/viisti ja kauniisti puhumaan oppii jokainen, ken
vain oppia tahtoo.

#

Julkiselta esiintyjältä vaaditaan paljo. Esiinluki-
jan, lausujan ja kertojan tulee olla etevä esittäjä sekä
omata kyky syventyä kirjoittajan ajatuksiin, ne oikein
ja tarkoitetulla tavalla esittääkseen. Puhujalta vaadi-
taan vieläkin enemmän. Hänen tulee itse laatia puheensa
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ja siis olla ei ainoastaan hyvä puheniekka, vaan myös
etevä kynäniekka.

Mutta vaatimukset eivät saa pelottaa. Jokaisen
päivän harjoitus on askel eteenpäin, vaikeudet vähene-
vät askel askeleelta ja päämäärä lähenee, kun meillä
vain on tämän taidon todelliset edellytykset: oikea käsi-
tys puhetaidon suuresta merkityksestä ja harras pyrki-
mys sitä omistamaan puolitiehen pysähtymättä.

JS
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Äänielimet ia niiden toiminta.
*

1. Äänikoneiston tuntemisen välttämättömyys.
Kaikkia ihmisäänen syntymiseen ja muodostumi-

seen osaa ottavia elimiä sanomme yhteisellä nimellä
tilin iti imiksi.

Mutta mitäpä meillä on niiden kanssa tekemistä,
meidänhän piti saada ohjeita puhe- ja lausumistaidossa?

Ajattelemme: ken ei tunne jotakin konetta perin-
pohjin, hän ei osaa sitä käyttääkkään. Äänielimet muo-
dostavat sen koneiston, jonka tarkoituksenmukaisesta
käyttämisestä puhujan ja lausujan onnistuminen etu-
päässä riippuu; siksi niiden tunteminen on hänelle suora
välttämättömyys. Sitä paitsi voi näitä äänenkäyttä-
jälle niin tärkeitä elimiä milloin tahansa kohdata sai-
raudet tai muut vauriot, joiden hoitaminen (ja ennen
kaikkea välttäminen,) edellyttää niiden tuntemista.

Ihmisen äänikoneiston voimme jakaa pääasiassa
kolmeen osaan:

1. hengityselimet, jotka saavat aikaan äänen syn
lymiselle välttämättömän liikevoiman: ilmavirran,

2. kurku n/u'tti ja äänijänteet, jotka viimemainitut
synnyttävät ihmisen varsinaisen puhe- ja lauluäänen,
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3. sointu- ja puhe-elimet, joista toiset antavat kur-
kunpäässä syntyneelle äänelle soinnun, toisten avulla
etupäässä muodostetaan puhe.

*

2. Hengityselimet.

Varsinaisina hengityseliminä, äänen liikevoimana
eli tuulimoottorina toimivat keuhko/. Ne ovat kaksi
rintaonteloon sijoitettua pesusienentapaista elintä, joiden
leveämpi pää eli pohja antautuu alaspäin ja suipompi
pää eli kärki ulottuu ylös aina kaulaan saakka. Niiden
rakenteesta sekä samalla koko hengityselimistöstä saa-
nemme selvimmän käsityksen, jos seuraamme ilman kul-
kua ulkoapäin keuhkoihin.

Kun ilma on kulkenut kurkunpään läpi kaikille
tunnetun »kurkunsolmun eli Aataininpalan - kohdalla,
tulee se henkitorveen (traehea). Tämä on noin B—lo8—10
cm pitkä, jdäpäästään helposti käteenkin tuntuva rusto-
rengastorvi, joka rintaonteloon saavuttuaan jakautuu
kahteen haaraan, n. s. hehkitörven päähaaroihin (bron-
hiöihin), joista toinen menee oikeaan, toinen vasempaan
keuhkoon. Kuta syvemmälle keuhkoihin nämä torvet
joutuvat, sitä lukuisemmiksi ja hienommiksi putkiloiksi
ne haarautuvat, päättyen vihdoin pienen pienien saip-
puakuplien tapaisiin rakkuloihin, joita nimitämme lecuh-
leosol ti i/esi.

Nämä rakkulat, joiden luku lasketaan 800— 900
miljoonaksi kumpaisessakin keuhkossa, muodostavat var-
sinaisesti keuhkot ja niissä, kuten tiedämme, puhdistuu
veri ulkoa tulevan raittiin ilman vaikutuksesta. Sisään-
hengittäissä ne laajentuvat ja uloshengittäissä supistu-
vat kokoon, avustaen siten ilman virtailemista, mikä
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iluiueiiiu nfi>s/>tiiu kulkirssauii /uitirr leurleiiu/uitissti u/rvmi
iiiinilai7uksen suiiuiiiiii milloin nimittäin tahdomme
ääntä käyt liisi.

#

Keuhkot ovat hengityksen varsinainen keskus,
mutta niiden hengitystoiminnallista tehtävää avustavat
eräät muutkin tärkeät
elimet. Niistä mainit-
takoon kylkiluut, jotka
kohoten ja laskeutuen
avustavat keuhkojen
laajentumista ja supis-
tumista. Vieläkin tär-
keämpi hengitykselle
on //ulien eli välilihas
(diaphragma). Se on
poikkipuolin rintaon-
telon pohjaan sijoitet-
tu, ohut mutta erittäin
jänteinen lihaslevy,
jonka reunat kiinnit-
tyvät alimpiin kylki-
luihin. Siten se muo-
dostaa ikäänkuin väli-
katon rintaontelon ja
vatsaontelon välille,
erottaen ne niin täy-
dellisesti toisistaan,
et iii ainoastaan ruo-

Kuva 1. Henkitorvi ja keuhkot.
1 kurkunpää, 2 henkitorvi, 3 henkitor-
ven päähaarakkeet (vason keuhko ha-
laistuna näyttäen toisen haarakkeen

edelleen haarautumista), 4 kylkiluin,
5 pallea.

katorvi, suuri emävaltimo ja alempi onttolaskimo kul-
kevat ontelosta toiseen palleassa niitä varten olevien
aukkojen kautta. Keuhkojen pohja lepää pallean päällä
ja tämä lihas avustaa hengitystä siten, että sen keski-
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kohta sisäänhengittäissä ja kylkiluitten kohotessa ve-
täytyy suoremmaksi alaspäin, antaen keuhkoille (s. o.
ilmalle.) enemmän tilaa, mutta uloshengittäissä kohoaa
kupukan tavoin ylöspäin. (Katso kuvaa 1, jossa pallea
on uloshengitysasennossa.)

Hengityselimistön vaikuttavimpia jäseniä ovat vielä
rinta- ja vatsalihakset. Edelliset liikuttavat rintakehää
kokonaisuudessaan, jälkimäiset avustavat pallean toi-
mintaa ja saavat aikaan hengitykselle niin tärkeän
vatsanpuristuksen.

*

3. Kurkunpää ja äänijänteet.

Ne elimet, joiden avulla ihmisen varsinainen puhe-
ja lauluääni syntyy, yhtyvät toisiinsa lyhyen torven
muotoiseksi äänilaitokseksi, jonka tunnemme kurkun/iäti n

(larynx) nimellä. Tästä ihmeteltävästä koneistosta, joka
itse asiassa on henkitorven yläpään jatko ja laajennus
Aataminpalan kohdalla, saanemme selvimmän käsityksen
tarkastamalla sen eri osia alhaalta ylöspäin.

Henkitorven muodostavat, kuten tunnettu, sormuk-
sentapaiset ympyriäiset rustorenkaat. Sen jatkona ylös-
päin on kurkunpään alin jäsen kchtirusto (cartiluyo cricoi-
dea, kuva 2, 3 ja kuva 3, i). Se on kantasormuksen nä-
köinen rustorengas, kantapuoli takanapäin ja kooltaan
tavallisesti niin suuri, että sopisi pikkusormeen. Sitä seu-
raa järjestyksessä ylöspäin toinen hiukan suurempi, takaa-
päin auki oleva rustorengas, jota sanomme kilpirusfoksi
(enrtilugo thyreoidea, kuva 2, i). Se on muodostunut
kahdesta kilvenmuotoisesta levystä, jotka yhtyvät etu-
puolella teräväkulmaisesti ja jota hiukan ulkonevaa koh-
taa juuri sanomme Aataminpalaksi (kuva 3, 2). Takaa-
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päin ovat molemmat sivukilvet erillään, muodostaen
kumpikin kaksi haaraketta, joista toinen menee ylöspäin
toinen alaspäin. Viimemainitun haarakkeen avulla kiin-
tyy kilpirusto allaolevaan kehärustoon siten, että haa-
rake ulottuu kehäruston päälle sen ulkopinnalle ja liit-
tyy siihen liikkuvan nivelen avulla (katso kuvaa 2).
Kehäruston kantaan liittyy sen yläpuolella kaksi kolmi-
haarakkeista rusto-
kappaletta, joita sano-
taan asetusrustoiksi
(cartilaginesarytcenoi-
dece) yksi kummalla-
kin puolella (vasem-
manpuoleinen näkyy
kuvassa 2, 5). Ne ni-
veltyvät alahaarak-
keellaan kehärustoon,
jaeteenpäinmenevään
haarakkeeseen kiin-
nittyy äänijänteentoi-
nen pää (kuva 2). Koi-
inas, sivullepäin an-
taittuva haarake, yli-
tyy lihassäikeiden
'~,.,.avulla kilpiruston ta-

kareunaan (näkyy ku-
vassa 2 ylöspäin ko-

Kuva 2. Kurkunpää keskeltä halaistuna,
niin että näkyvissä on vasemmanpuoleinen

sisäsivu.
1 kilpirusto, 2 kilpiruston ylähaarake,
3 kehärusto, 4 henkitorvi, 5 asetusrusto,
6 Santorininrusto, 7 vasen äänijänne.

hoavana haarakkeena). Tämän haarakkeen päässä on pieni
rustomainen kappale, jota sanotaan Santorinin /■us/oksi
(kuva 2, ii). Aivan sen lähellä kurkun sisäpuolta peittä-
vän limakalvon poimussa on toinen samanlainen pikku
pakura, jota nimitetään IVrisbergin rustoksi. Niiden tar-
koitus on sama kuin kalanluiden ja jouhikankaan pu-
vussa: ne tukevat kurkunpään kaivomaista reunaa.
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Yllämainitut rustot ovat kurkunpään kovia runko-
aineksia. Niiden lomia täyttää ja ne yhtenäiseksi tor-
veksi liittää useat eri lihakset ja joustavat siteet, joista
kuvassa 3 nälsyy muutamia katkelmia.

a.
Tämän torvirungon sisässä ovat_äänen varsinaiset

synnyttäjät, äänijänteet. Ne eivät ole mitään jänteitä

Kuva 3. Kurkunpää edestä katsottuna.
1 kieliluu, 2 kilpirusto, 3 kilpiruston
ylähaarake, 4 kehärusto, 5 henkitorvi,
6 sidekudos kieliluun ja kilpiruston vä-

lillä, 7, 8, 9, 10 ja 11 erilaatuisia
yhdistyslihaksia.

tavallisessa merkityk-
sessä, vaikka ovat ai-
koinaan sen nimen
saaneet, vaan kur-
kunpään sisäseinäin ää
peittävästä limakal-
vosta kurkkutorven
keskustaa kohti vaa-
kasuorasti ulkonevan
poimun kapea, kovem-
pikudoksinen reuna,
yksi kummallakin
puolella vastakkain.
Ne kiintyvät edestä
kilpiruston yhtymä-
kulmaan (Aataminpa-
lan sisäpuolelle) ja
takaa ennemnaiiiittui-
hin asetusruston etu-

haarakkeisiin, kumpikin puolellaan.
Äänijänteet ovat lujaa, joustavaa sidekudosta, väril-

tään tavallisesti hohtavan valkoiset, joskus hiukan pu-
nervat, pituudeltaan noin li cm (miehillä jonkun verran
pitemmät kuin naisilla) ja leveydeltään noin 2 —2.', mm,
siis jokseenkin sen kokoiset kuin kuva 4 osoittaa. Ta-
kaapäin on jänteiden välittömänä jatkona noin \ cm
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pituudelta kovempaa, rustomaista kudosta, jolla ne kiin-
nittyvät asetusruston haarakkeisiin. Näiden jänteiden
ja rustojatkojen viilille muodostuu siten lähes tuuman
pituinen rako, josta ilma kulkee. Sanomme sitii tiiiui-
ruoksi (glottis).

Paitsi varsinaisia äänijänteitä on niiden yläpuolella
hiukan pienemmät limakalvon poimut, joita sanotaan
vale-äänijänteiksi. Äänen synnyttävät varsinaiset äiini-
jänteet siten, että niiden
välistä ulospäin kulkeva
ilma panee ne väräjä-
mään s. o. soimaan; va-
leäänijänteet ainoastaan
jotenkuten tukevat varsi-
naisten jänteiden toimin-
taa ja ehkä eräissä ta-
pauksissa ottavat suora-
naisestikin osaa kuiskaus-
äänen synnyttämiseen.

Kuva 1. Kurkunpää äänijänteineen
ylhäältä katsottuna?

1 kurkunkansi, 2 sen paisuvainen,
3 päärynämäinen syvennys, 4 Vris-
bergin rusto, 5 Santorinin rusto, 6
vale-äänijänne, 7 oikeanpuoleinen
äänijänne, 8 äänirako (sulettuna).

*

Vielä on mainittava eräs kurkunpäähän kuuluva
jäsen, kurkunkansi (epiglottis). Tulee muistaa, että nie-
lun alapää jakaantuu kahteen haaraan. Takimainen
on vatsaonteloon menevä ruokatorvi, sen etupuolella on
hcnkitorri, jonka yläpää on tuo vasta kertomamme kur-
kunpää (katso kuvaa 5). Jottei ruoka pääsisi henki-
torveen, on kurkunpää varustettu edellämainitulla kan-
nella. Se on sireeninlehden muotoinen, noin 3 cm pitkä,
2 , ein leveä ja I—31 —3 mm paksu lihaskieli, joka on kanta-
puolestaan kiintynyt kielen kannan ja kurkunpään vä-
liin (katso kuvaa 5.) Tämä kansilehti on tavallisesti
kääntynyt ylöspäin kielen kantaa vasten, päästäen ilman
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vapaasti kulkemaan kurkunpäähän ja päin vastoin, mutta
kun syömme tai juomme, laskeutuu se alas tiiviiksi
kanneksi kurkunpään aukon yli.

*

4. Sointu- ja puhe-elimet.

Jokainen tietää, että jos kiinnitämme viulun jän-
teet johonkin puupalikkaan ja koetamme soittaa, ei siitä
synny mitään oikeata viulun ääntä. Vasta kun jänteet
kiinnitetään viulun koppaan, antaa tämä niiden synnyttä-
mälle äänelle täyteläisen, kumisevan soinnun. Tämmöistä
koppalaitosta sanomme sointu- eli kajahtelupohjaksi.

Ihmisäänen varsinaiset synnyttäjät ovat äänijän-
teet. Mutta niiden tuottama ääni ei semmoisenaan ole
läheskään samanlaista kuin se ääni, mikä korvaamme
saapuu. Se on ainoastaan pelkkä ääni, joka niinikään
tarvitsee oman sointupohjansa.

Ja sillä onkin semmoinen. Pankaa kätenne rinta-
kehän päälle ja laulakaa vahvalla rintaäänellä, niin huo-
maatte kuinka rintakehän seinämät hiljalleen väräjävät.
Ui iilakella siis on äänilaitoksemme sointupohjan ensi-
mäinen jäsen.

Tiiliä äänilaitoksen alla olevalla kajahtelupohjalla
on kurkunpään yläpuolella monijäseninen, forvenmuo-
loinen jatko, jota sanomme yhteisellä niinellä kiijaluliis-
lureeksi. Ensinnäkin on n. s. kurkun/itiäiim/fc/o, jolla
tarkoitetaan sitii pientä onteloa, minkä äänijänteiden
yläpuolella oleva kurkunpään osa ja holvikaaren tavoin
ylöspäin kaartuva kurkunkansi muodostavat (katso ku-
vita ")). Tiimiin yläpuolella seuraa nieluksi (/iliuryu.r)
nimitetty kajahdusontclo, jonka yläosaa tavallisesti sano-
taan liduksi. Nielun vläpää haavautuu kahteen väy-



I.aldlelinat.

Pienet aivot

Korvakanav. aukko
Nenäkäytävät.
Kova kitalaki.
Kitakieleke.
Oikea manteli.
Kieli.
Kurkunkansi
Kieliluu.
I\':s kaulanikainn
Äänijänteet.
Keliäriisin.

Ilenkitorvi.

Ruokatorvi.

Selkäydinkanava.

Oikean bronkiön
liiiiirautuininen.

Oikea keuhkn.

Pallea

Kuva 5. Äänielimet; läpileikkaus,
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lään, joista alempi on kaikille tunnettu suuontelo ja
ylempi n. s. nenäontelo. Suuontelon ja nenäontelon välillä
olevan välikaton» muodostaa etupuolella luinen osa,
jota sanomme kovaksi kitalaeksi (palatum durum) ja sen
jatkona taaksepäin pehmeä lihainen osa, pehmeä' kita-
laki eli kitapurje (palatum molle), joka päättyy kaikille
tunnettuun kidan laesta alaspäin riippuvaan lihasnapuk-
kaan n. s. kitakielekkeeseen (uvulu, kuvat 5 ja 6). Tämä
kitapurje jatkoilleen on liikkuva laitos, se on ikäänkuin
väliverho nielun ja nenäontelon välillä. Kun hengitämme
nenän kautta, riippuu kitapurje alaspäin, joten sen taakse
jää ilmalle vapaa kulkutie nenästä nieluun, mutta kun
puhumme tahi laulamme, nousee kitapurje ylös ja taak-
sepäin aina kidan takaseinään saakka ja suuntaa siten
ilmavirran suun kautta ulos. Ainoastaan eräissä tapauk-
sissa se päästää osan ilmasta nenäonteloon, niinkuin
myöhemmin saamme nähdä.

Nenäontelon jakaa ohut pystysuora luuseinämä
keskeltä kahteen käytävään, jotka aukeavat ulospäin sie-
raimien nimellä. Nämä käytävät ovat kumpikin taval-
laan kolmilokeroisia, siten että niiden ulkoseinämästä
työntyy kolme simpukankuoren muotoista luulevyä, jotka
ikäänkuin jakavat ontelon kolmeen kanavaan, joista ylin
on hajun paikka, kahdesta alimmasta kulkee varsinai-
sesti ilmavirta (kuva 5).

Nenäkäytävien yläpuolella on vielä muutamia eri-
koisia sointukammioita, luuonteloita, jotka joko suorasti
tai epäsuorasti ovat yhteydessä nenäontelon kanssa.
Niitä sanotaan luhilelinilesi (sinus, kuvassa f> näkyy niistä
muutamia).

Olemme yläolevassa maininneet ainoastaan tär-
keimmät niistä sointupohjista ja kajahtelukammioista,
jotka muodostavat ihmisäänen sointulaitoksen. Huomat-
tava nimittäin on, että näitä onteloita ympäröivät luut
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(jopa lihaksetkin) ovat, sointuelimiä, niin että oikeastaan
koko yläruumis /uineen, jänteilleen muodostaa ihmis-
iin nett yhtäjaksoisen sointulaitoksen.

#

Sillä kajahdustorven osalla, jota sanomme suuväy-
läksi, on hiukan toisenlaisiakin tehtäviä kuin olla pelk-
känä sointuontelona. Sen elinten avulla nimittäin muo-
dostetaan määrätyttä äänteitä (joiden merkkinä ovat
kirjaimet) ja niistä sano-

ja, s. o. se ihmisen iiän-
teleinistapa, jota sanom-
ine jiuhcclesi.

Aäntoideinnuodos-
tamis- eli puhe-elimet
ovat kahta lajia: liikku-
vin ja liikkumattomia.
Liikkumattomia eli vas-
oneita, joita kohti ja vas-
taan osa liikkuvista pu-
he-elimistä tekee liikkei-
tä, ovat Itu m//nui ileeni-
iieen ja kova kitalaki.
Liikkuvia: kieli, huulet
ja kitapurje, jota paitsi

Kuva 6. Avattu suu.
1 yläleuka, 2 alaleuka, 3 kitalaki, 4
kitakieleke, 5 ja 6 kitakaarekkeet,

7 mantelit, 8 kieli.

alaleuka kokonaisuudessaan lähenee tai loittonee ylä-
leuvasta tarpeen mukaan, muuttaen samalla poskien
muotoa.

Kornit kitalaen tunnemme ennestään, joten se ei
kaipaa mitään selityksiä. Hampaat (luvultaan 32, 16
kumpaisessakin leuvassa) ovat hyvin tärkeät puheelle,
sillä niiden täysilukuisuudesta ja säännöllisyydestä riip-
puu suuresti puheen selvyys ja kauneus. Ikenet taas
ovat kielen liikkeiden vastineina useissa äänteissä.
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Puheen pääelin on kieli, jota seikkaa sattuvasti
kuvaa sekin, että useilla kansoilla puheeksi muodostu-
nut äänteleminen on vaistomaisesti saanut siltä nimensä,
esim. suomenkieli. Kieli on pehmeä, liikkuva lihas, jonka
kanta on kiinnittynyt kieliluuhun kurkunpään yläpuo-
lella sekä alapuoli leukaluuhun (katso kuvaa 5). Se on
kaksiosainen, sillä pystysuora väliseinä jakaa sen kah-
teen samanlaiseen puoliskoon (Raamatun kuvaannollinen
puhe »kaksiteräisestä miekasta» on siis tavallaan ana-
toomisestikin totta). Suuren liikkuvaisuutensa avulla
tekee kieli puheessa mitä erilaisimpia liikkeitä, milloin
keskiosallaan tai kärellään, milloin ylös kitalakeen, mil-
loin hampaita ja ikeniä vasten, eteen- tai taaksepäin j. n. e.

Huulet ovat lihassäikeiden muodostamia elimiä.
Ne ovat hyvin liikkuvaiset ja ovat yhteydessä leuvan,
nenän ja kasvojen nahkan kanssa. Puhumiseen ne otta-
vat osaa erittäin huomattavasti asettumalla eri asentoi-
hin; onpa äänteitä, jotka muodostuvat pääasiallisesti
huulien liikkeiden kautta.

Kitapurje kic/ekkeineen ottaa äänteiden muodosta-
miseen tuntuvasti osaa suunnaten äänivirran tarpeen
mukaan suu- tai nenäväylän kautta ulos, kohoten tai
laskeutuen, jopa ollen eräissä äänteissä kielen liikkeiden
vastineenakin.

#

5. Äsinen synty ja sointu.
Äänen synty.

Kaikki korvalla tajuttava ääni syntyy siten, että
joku aine joutuu väräjävään tilaan. Tästä väräjämi-
sestä syntynyt ääni saapuu korvaamme tavallisesti
ilman välityksellä, joka on joutunut samanlaiseen värä-
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jämistilaan ja siten kuljettaa ääntä eteenpäin aaltomai
sissa värähdysliikkeissä.

Väräjävä aine voi olla joko kiinteä kappale, esim.
viulunkieli, telefoonilanka y. m., tai ainoastaan ilma-
virta, joka murtuessaan jotakin ulkonevaa syrjää vas-
taan rupee väräjämään, esim. huilun ääni, tuulen vinku-
minen nurkissa, avaimen reikään puhaltaessa syntyvä
ääni j. n. e.

Äänet ovat kahta lajia, joko sointeja (soinnillisia
eli musikaalisia ääniä) tahi hälyjä. Ero on siinä, että
sointiäänessä värähdykset ovat säännöllisiä, s. o. seuraa-
vat toisiaan yhtä pitkien väliaikojen kuluessa ja ovat
samanlaisia, esim. laulussa, viulun, urkujen ja piaanon
äänessä; hälyissä ne ovat säännöttömiä, joten niiden
yhteinen ääni saapuu korvaamme kolahduksena, j}rri-
nänä, rätinänä, sorinana, suhinana j. n. e.

#

Ihmisellä tulee käytäntöön molemmat lajit, sekä
soinnit että hälyt.

Miten syntyy ihmisen sointiääni?
Jos panemme viulun kielen väräjämään joko sor-

mella näpäyttämällä tahi jousella vetäisemällä, niin se
soipi. - Jos pingotamme jännettä kireämmälle, niin ääni
yhä korkenee sitä mukaa kuin kieltä jännitämme, sillä
kuta hienommaksi jänne venyy ja, kuta, pmkemmalle se
jännittyy, sitä nopeammin se värähtelee ja sitä kor-
keani/ii <ui ääni. Jänne kuitenkin katkeaisi, jos sitä
ylenmäärin pingottaisimme, sen vuoksi — jos nimittäin
haluamme vielä korkeampia ääniä — painamme sen
jostakin kohti sormellamme vastinlautaa vastaan, jol-
loin jänne lyhenee ja ääni kohoo, sillä kuta lyhyeni]}/'
kirii, sitä nopeammin se värähtelee ja sitä, korkeani])),
on ääni.
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. Samoin ihmisäänen soittimessa, kurkunpäässä. Siellä
syntyy ääni siten, että keuhkoista tuleva ilma kulkee
tämän soittimen kielien (äänijänteiden) väliin muodostu-
neesta raosta ja panee kielet väräjämään. Ero on vain
siinä, että ihmisen äänilaitoksessa on rinnakkain kaksi
kieltä, jotka väräjävät yhtaikaa samalla tavalla. Kun

Kuva 7. Äänijänteet hengitys-
asennossa.

Kuva 8. Äänijänteet matalaa
ääntä laulattaessa

hengitämme, ovat jänteet niin etäällä toisistaaan, ettei
ilmavirta saa niitä väräjämään (kuva 7). Mutta jos
tahdomme ääntää jonkun matalan äänen, lähenevät
äänijänteet uloshengittäessä jo siinä määrässä toisiaan,
että ilmavirta niiden välistä kulkiessaan panee ne väräh-

Kuva 9. Äänijänteet korkeaa rinta-
ääntä lau lettaessa.

Kuva 10. Äänijänteet ylimpiä
ääniä laulettaessa.

teleinään, s. o. soimaan (kuva 8). Kuta korkeampia
ääniä sitten haluamme ottaa, sitä enemmän täytyy ääni-
laitoksen pingottaa kieliään, jolloin ne yhä lähenevät
toisiaan, kunnes ylimmissä rintaäänissä ovat jo niin
lähekkäin, että takimaiset rustoiset osat sattuvat yh-
teen ja äänirako menee umpeen siltä kohdalta (kuva 9).
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Tätä äänijänteiden pingottumista ja raon pienentymistä
jatkuu yhä kuta korkeampiin ääniin noustaan, niin että
jänteet lopulta jännittyvät melkein toisiinsa kiinni, kui-
tenkin vielä värähdellen koko pituudeltaan. Kun sitte
kohotaan kaikkein ylimpiin ääniin, niin useiden ääni-
laitos viulun tapaan lyhentää väräjäviä kieliään siten,
että jänteet takaosaltaan puristuvat yhteen ja ainoastaan
lyhyt erillään oleva etuosa värä-

jää (kuva 10). Joillakuilla tapah-y
tuu yhteenpuristuminen molem-
missä päissä, joten tuo lyhyt
äänirako jää keskelle. Bassot
eivät kuitenkaan koskaan käytä
lyhennettyä kieltä, puhtaat sop-
raanotkin harvoin.*)

Niinkuin kuvat osottavat,
on äänirako takaosaltaan leveäm-
pi kuin edestä ja raon supistu-
minen ja laajeneminen tapahtuu

.

~.
..

. ,etupäässä juuri tassa takaosassa.
Se johtuu varsinaisesti siitä, että

Kuva 11. Äänijänteiden vä-

räjäminen edestä katsottun a.
Jänteet poikkikatkaistuina,
pisteviivat osottaen niiden

väräjämistä.

jänteet ovat edestii kiinnittyneet samaan kohtaan rinnak-
kain, mutta takaapäin kumpikin omalla puolellaan olevan

*) Tästä kaikesta on nykyaikainen tiede päässyt selville n. s.

/.■url.l.-u/ieiliu avulla. Se on pieni, tylsäkulmaisesti hoikan varren päähän
kiinnitetty peili, jota pidetään suuontelon takaosassa. Tutkijan otsaan
on kiinnitetty toinen suurempi peili, n. s. heijastaja, joka kokoo valon-
säteet ja jonka avulla ne suunnataan suuontelon takaosaan, sieltä liei-
jastuakseen kurkunpäähän tutkittavia paikkoja valaisemaan. Näin
teinien näkyy tuossa pienessä kurkkupeilissä kurkunpään elinten kuva
ja niiden liikkeet. Sen luukaan ovat ylläolevat kurkunpään kuvat-

kin tehdyt. Mainita vain tulee, että eri tutkijat ovat johtuneet mel-
koisesti eroaviin tuloksiin. Me seuraamme pääasiallisesti lohi. Mtu-
bir.ii n esilyslä, koska hiinen tutkiniuksensa ovat laajimmat ja epäile-
mätiä variniiiunat ja lieska omat kurkkupeili-ha vainiomme ovat samat.



26 Atiii iiiimti ja niiden toimiuiu.

asetusruston haarakkeeseen. Nämä rustot taas liikkuvat
eri lihasten avulla, etääntyen ja lähentyen toisiaan sekä
pingottaen ja löyhentäen jänteitäkulloinkin tarvittavalla
tavalla (pingottaminen voi venyttää jänteitä korkeintaan
2 mm). Sitäpaitsi kehärusto ja kilpirustokin liikkuvat
jonkun verran avustaen tätä kielenviritystoimintaa.

Äänijänteiden väräjäminen tapahtuu ylös ja alas
(kuva 11). Matalissa rintaäänissä väräjävät jänteet siksi
harvaan, että niiden liikunnon voi kurkkupeilin avulla
huomata, mutta korkeammissa äänissä on väräjäminen
niin nopea, ettei silmä voi sitä seurata. Se onkin jo
esim. c!!:ssa (kolmiviivaisessa c:ssä) 1024 värähdystä
sekunnissa.

Ainoastaan kahden kielen avulla siis ihmisen ääni-
laitos saa aikaan kaikki nuo erikorkuiset äänet, joiden
jäljittelemiseen koneet tarvitsevat suuremman määrän
kieliä tai muita laitoksia, ja kaikki tapahtuu niin välit-
tömässä yhteydessä tahdon kanssa, ettei semmoinen ole
mahdollista missään keinotekoisessa soittimessa.

#

Tulemme sitte hälyihin. Niitä on kahta lajia:
kurkunpään hälyjä ja knjahdustorven hälyjä. Edelliset
syntyvät siten, että äänijänteetväräjämättä ovatkuitenkin
niin lähellä toisiaan, että niiden välistä kulkeva ilma
synnyttää jänteiden reunoja vasten hieroutuessaan omi-
tuisen hankausäänen. Semmoisia ääniä ovat esim. ke-
rake h (ei hoo, niinkuin tämän kerakkeen nimi äänne-
tään, jolloin siihen on jo yhdistynyt sointiäänellinen 00,
vaan pelkkä huohotusääni h), loppuhenkonen (aspirat-
sioni) ja kuiskaus. Pontevammassa kuiskauksessa voivat
äänijänteet olla suurimmalta osaltaan (etupäästä) vas-
takkainkin ja ainoastaan takimainen rustoinen osa
varsinaisesti erillään. Tämän hankausäänen puhe-elimet
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sitte saattavat muodostua äänteiksi ja sanoiksi (kuis-
kauspuheeksi), mutta se on ainoastaan soinnuton han-
kausääni, olipa se heikompi tai voimakkaampi.

Kajahdustorven htilyt syntyvät siten, että puhe-eli-
met supistavat jotakin kajahdustorven osaa niin, että
ilma tästä ahtaasta väylästä kulkiessaan synnyttää han-
kausäänen (esim. suhiseva s) tai sulkevat hetkiseksi ilma-
väylän kokonaan, jolloin väylän auvetessa syntyy pa-
mahtava laukeamisääni (esim. k, t, p). *)

*

Ihmisen sointiääni, kuten sanottu, syntyy kurkun-
päässä, ja kun se on musikaalinen ääni, niin voimme
sen muodostaa lauluksi. Laulaminen siis on kurkun-
pään sointiäänen käyttämistä ja muodostelemista laulul-
lisiin tarkoituksiin. Hälyjä sen sijaan voimme ainoas-
taan täristää, suhistaa j. n. e. Puheessa, esiintyy sekä
sointeja että hälyjä, ensinmainitut kuitenkin monta ver-
taa valtavampana pääaineksena. Kaikki ääntiöt ovat
sointeja, kerakkeet h, k, t,p,s,' ovat hälyjä ja muut kerak-
keet yhdistyksiä kurkunpään sointiäänestä ja kajah-
dustorven hälystä. **)

*) Se ääni, jonka me tunnemme kuorsaamisen nimellä, syntyy
siten, että ilmavirta hengittäissä saa velttona olevan kitakielekkeen
väräjämään. Nauraessa äänijänteet avautuvat ja sulkeutuvat nopeasti
peräkkäin, sysäyksittäin; hiljaisessa naurussa syntyy ainoastaan han-
kaumaani, äänekkäässä naurussa ovat jänteet siksi pingotetut että ne
väräjävät, liikkeiden ollessa muuten samat.

**) Ihmisäänen sointien ja hälyjen erilaisuuden voimme hel-
posti huomata, jos äännämme niitä peräkkäin, tukkien kädellä mo-
lemmat korvat. Sointeja ääntäissä tunnemme päässä voimakkaan
soinnin eli surinan, hälyissä sen sijaan emme mitään semmoista huo-
maa. Esim. un. s. uusi. it/ili. Niissä äänteissä, jotka muodostuvat
sointi- ja hälyäänen yhtymisestä, on vaikea erottaa eri aineksia, sillä

sointiääni on paljoa voimakkaampi, joien kuulemme etupäässä sen.
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Äänen sointu eli resonanssi.

Jos lyömme ääniraudan soimaan ja panemme sen
pään ensin pöytää vasten, sitten jotakin metalliesinettä
ja kolmanneksi vaikkajm hammasta vasten, niin teemme
seuraavat huomiot:

1. että pöytä, metalli ja hammas soivat ääniraudai
miikaun, sen ääntä melkoisesti vahvistaen,

2. että kullakin näistä kappaleista on aivan eri-
lainen sointu, vaikka ääni tietysti on yhtä korkea, s. o.
ääniraudan äänen korkuinen.

Nämä ilmiöt, jotka ovat kaikille kappaleille yhtei-
siä ja joille äänen sointu eli resonanssi perustuu, joh-
tuvat seuraavasta.

Mikään ääni, varsinkaan mikään sointiääni, ei ole
yksi ainoa ääni, vaan useammista osaäänistä eli osa-
sävelistä kokoonpantu ääniyhteys. Voimakkainta näistä
osasävelistä, joka samalla on matalin, sanotaan perus-
stieticksi, heikompia ja korkeampia ylisti ccl"desi. Perus-
sävel määrää äänen korkeuden, ylisävelet vahvistavat
perussäveltä. Osasävelien laatu ja lukuisuus riippuu
kappaleen koosta, muoelostu ja uineen laadusta, josta
seuraa, koska kaikki kapjialeet ovat enemmän tai vä-
hemmän erilaisia, että kullakin kappaleella on o inu omi-
na isäänensä. (Verrattakoon toisiinsa vain esim. raudan,
lasin ja posliinin ominaisääniä.)

Jos kahden kappaleen ominaisäänessä on samoja
osasäveliä ja jos toisen synnyttämä ääni kohtaa toista
niin läheisesti, että se saa sen väräjämään, niin tämä-
kin rupeaa soimaan tuon äänen mukana, vahvistaen
niitä osasäveliä, jotka ovat molemmille yhteisiä, ja hei-
kontaen niitä, jotka ovat erilaisia. Tästä johtuu se
omituinen ilmiö, että eri soittimien (esim. viulun,



\tiiien synty ju soin In. 29

torven, piaanon, harmoonion j. n. e.) äänet ovat huo-
mattavasti erilaisia. Perussävel, s. o. äänen kunkinker-
lainen korkeus, on sama, mutta erilaisten sointupohjien
ominaisääni antaa sille eri soittimissa aivan eri soinnut'
di resonanssin.

a.
Tämän perusteella myös ymmärrämme kuinka

äänijänteiden synnyttämä ääni vasta ihmisäänen sointu-
laitoksen mukanasoimisen kautta saa lopullisen muotonsa
ja kuinka eri henkilöillä on niin erisointuinen ääni. Ei
ole kahta aivan samannäköistä ihmistä, samoin ei ole
kahta aivan samanlaista rintakehää ja edellä mainitse-
miamme sointuonteloita, vaan on niiden koko, muoto,
kudoksien tiiviys ja joustavuus eri henkilöillä erilainen.
Siksi on kullakin »oma äänensä», jonka helposti erottaa
kaikista muista.

Samankin henkilön äänen sointu vaihtelee alitui-
seen, ollen milloin tummempi, milloin heleämpi j. n. e.
Se johtuu siitä, että useimmat sointulaitoksen osista
ovat liikkuvia (ei kiinteitä kuten elottomassa soittoko-
neessa), joten niiden ominaissointukin alati vaihtelee
sen mukaan. Rintakehä on eri tapauksissa eri lailla
jännitetty, joten sen sointu riippuu siitä. Kurku n/uitin
sointuonteloa muuttaa melkoisesti sekin, onko kurkun-
kansi alempana tahi ylempänä. Nielu milloin supistuu,
milloin laajenee ja sen seinämät ovat eri lailla jännite-
tyt. Sitäpaitsi kulkee sen yläpäässä, kuten jokainen voi
itse tavallisesta peilistä nähdä, kitakielekkeen molemmin
puolin kitapurjeesta alaspäin kaksi holvikaaren tapaista
harjannetta, n. s. Icitalcaarcklceet (kuva 6). Näiden muo-
dosta sekä niiden väliin muodostuneiden holvien koosta
riippuu suuresti kunkinkertainen nieluresonanssi. Suu-
ontelo ottaa alituiseen mitä erilaisimpia muotoja, joten
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sen ominaissointukin alati muuttuu. Kuinka oivallisia
sointukammioita nenäkäytävät ovat, siitä lienee jokai-
sella hiukan omaakin kokemusta, sillä äänen soinnutto-
muudesta huomaa helposti milloin ne yskän vuoksi tai
hoidon puutteesta eivät ole aivan avoimet. Tie nielusta
nenäväylään on avoin m, n ja r\ (eng) äänteissä, jolloin
nenäväylän sointu on hyvin tuntuva, mutta vaikkapa
tämä tie muulloin on kitapurjeen kautta suljettukin,
siirtyy väräjäminen kitapurjeen välityksellä nenäonte-
lossakin olevaan ilmaan. Päänluissa olevien lahdekkei-
ileti muoto ei muutu, mutta niiden mukanasoimisella on
niin suuri merkitys, että eräillä alkuasukasheimoilla,
joilla nämä lahdekkeet ovat perin pienet, on äänen
sointukin viheliäisin mitä on tavattu.

Ihmisen ääni (tarkemmin sanoen: sen pääaines,
sointiääni) ei siis riipii yksinomaan siitä, miten oivalli-
set äänijänteet ovat ja miten ne tehtävänsä suorittavat,
vaan paljoa suuremmassa määrässä siitä, missä määrin
koko sointulaitos soi mukana — tosiasia, jolla puhujaan
ja laulajaan nähden on mitä ratkaisevin merkitys.

#

6. Aänielinten kehitys.

Lapsena, aina 14:een ikävuoteen saakka, on tyttö-
jen ja poikien kurkunpää ja siis äänikin jokseenkin
samanlainen. Mutta 14, 15 vuoden ijässä (joskus hiu-
kan aikaisemmin tai myöhemminkin) tapahtuu kurkun-
pään kehityksessä suuri muutos. Poikain kurkunpää
kasvaa silloin erittäin nopeasti, vaurastuen toista vertaa
suuremmaksi eli numeroilla ilmaistuna kuin 5 —10. En-
nen pyöreä kilpirusto muodostuu edestä teräväkulmai-
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seksi, joten kurkunpää saa melkein kolmiomaisen muo-
don. Ääni samalla tulee syvemmäksi ja täyteläisem-
miiksi saaden »miehekkään» soinnun.

Tämän nopean kehityksen vuoksi syntyy äänen-
murroksen, nimellä tunnettu aika, jolloin ääni on taval-
laan sortunut eikä tapaa puhtaita ääniä, varsinkin eräät
äänet ovat vaikeita tavata. Moni voi kuitenkin varo-
vaisuutta käyttäen laulaa koko ajan, mutta tarpeen on
että ne, joiden ääneen murros tuntuvammin vaikuttaa,
keskeyttävät kokonaan laulamisen, kunnes murrosaika
on ohitse, muussa tapauksessa voi ääni turmeltua ainai-
seksi. Tätä murrosaikaa kestää tavallisesti pari vuotta.

Tytöillä on kurkunpään kehitys pienempi kuin
pojilla, melkein kuin 5 —7. Sen vuoksi niillä ei tavalli-
sesti ole mitään äänenmurrostakaan huomattavissa; ai-
noastaan joillakuilla voi tähän aikaan ääni olla hiukan
käheämpi ja karkeampi. Naisen kurkunpää siis jää
pienemmäksi ja säilyttää paremmin entisen pyöreän
muotonsa. Ääni kuitenkin muuttuu täyteläisemmäksi,
pehmeämmäksi ja joustavammaksi.

Äänenmurroksella on äänen kehitykseen se tuntuva
vaikutus, että lupsenäänestä kehittyy naisääni, ja mies-
ääni. Naisääni pysyy jokseenkin samalla korkeusalalla
kuin lapsenäänikin, mutta mielien ääni muuttuu (ääni-
jänteiden pitenemisen vuoksi) kokonaista oktaavia ma-
talammaksi. Kun siis lauletaan yksiäänistä yhteislaulua,
laulavat miehet itse asiassa oktaavia alempaa kuin nai-
set, vaikka tottumaton korva ei sitä erota, koska kaikki
oktaavit ovat yhteensointuvia.

Melkein tällä samalla asteella pysyy ääni sitte
koko nuoruuden ja miehuuden ijän, vaikkapa se yhä
vielä voittaa täyteläisyyttä aina 27— 35 ikävuoteen
saakka. Äänen taantuminen alkaa miehillä noin 50
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vuoden ijällä, naisilla vähää aikaisemmin. Silloin kur-
kunpään rusto-osat muuntuvat luuksi joko kokonaan
tai osittain ja pehmeät osat kadottavat joustavuutensa.
Ääni heikkonee ja menettää joskus sointuisuutensakin

- ihmisestä on tullut »vanhus

<%
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Aänielinten harjoitus.
*

1. Harjoituksista yleensä.

Saatuamme tarpeelliset anatoomiset ja fysioloogi-
set pohjatiedot, käymme nyt tarkastamaan aänielinten
harjoitusta. Sitä ennen tulee meidän tehdä muutamia
yleisiä huomautuksia, jotka koskevat kaikkia tässä kir-
jassa esiintyviä ohjeita ja harjoituksia.

Ensiksi: harjoitus ja seikkaperäiset tiedot ovat
jokaiselle tarpeen. Ihmiset ovat yleensä taipuvaisia
pitämään yksityiskohtaisia tietoja ja harjoituksia tar-
peettomina, jonkunlaisina teennäisinä ammattikonsteina,
ja elävinä esimerkkeinä mainitaan useita henkilöitä,
jotka ilman erikoisia harjoituksia ovat hyvinkin on-
nistuneita esiintyjiä. Se myönnettäköön, mutta sillä ei
ole sanottu että he ovat läheskään niin vaikuttuvia kuin
he voisivat olla ja ettei heilläkin olisi oppimista, ja
paljokin oppimista. .Ile ovat synnynnäisiä kykyjä, mutta
mitä he olisivatkaan, jos kykyyn liittyisi vielä taito/

Toiseksi: pelkkä tieto ei yksinään riitä, vaan on
suoranainen harjoitus tämän ohella välttämätön. Se
koskee kaikkia aloja, mutta ennen kaikkea juuri tätä,
jolla tieto voi olla ainoastaan harrastuksen herättäjänä
ja tarpeellisena tietopuolisena pohjana, mille puhujan
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itsensä on väsymättömien harjoitusten kautta luotava
muu persoonallinen taitonsa. Laulajalta vaaditaan vuosi-
kausien harjoitusta, ennenkuin hän kykenee julkisesti
esiintymään; totta kaiketi puhujaltakin täytyy jotakin
vaatia! Siksi ovatkin kaikki harjoitukset heti alun
pitain otettavat tosi kannalta, tietäen ettei muutamissa
viikoissa mestariksi tulla ja että opaskirjan harjoitukset
ovat ainoastaan alkuperusteita, joita kukin tarpeen mu-
kaan lisätköön ja laajentakoon.

Harjoituksen välttämättömyyttä terottaa varsinkin
se seikka, että kaikki suulliset esiintyjät, olkootpa he
puhujia, lausujia tahi laulajia, ovat tavallaan voimiste-
lijoita. Heidän etevyytensä riippuu, paitsi luonnonlah-
joista, etupäässä siitä miten nopeasti ja tarkoituksen-
mukaisesti he saavat lukuisat, eri lihakset tahtoaan
tottelemaan. Siksi on näitä lihaksia harjoitettava kuta-
kin kohdaltaan, aivan kuin voimistelija erilaatuisilla
liikkeillä harjoittaa lihaksiaan. Eikä ainoastaan lihak-
sia, vaan samalla myös aivoja s. o. henkistä älykkyyttä,
sillä muistettava on, että kaikki liikkeet lähtevät alkujaan
aivoista ja vasta hermoston välityksellä siirtyvät lihaksiin.

*

Kaiken harjoituksen tulee kuitenkin olla järkevää.
On vältettävä liikarasitusta, sillä vain vähitellen, pi-
tempiaikaisen harjoituksen kautta tottuvat lihakset
niille ennestään outoihin tehtäviin, joten kaikki liialli-
nen pakotus on suorastaan vahingoksi. Jos tässä suh-
teessa voinee mitään yleispätevää ohjetta antaa, niin
siksi ehkä kelvannee parhaiten Goethen tunnettu lause:
»Ohne Hast, aber ohne Rast» (Hätäilemättä, mutta
hellittämättä).

Vielä eräs seikka: aivan yksikseen harjoittelemista
ei ole suosittava. Kukaan ei näe omia kasvojaan, ei
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edes peilistä, sanoo puheenparsi, ja niinpä ei kukaan
kuule aivan tarkoin omaa ääntänsäkään, vaan eksyy
helposti pitämään kauniina sitä, mikä todellisuudessa on
aivan luonnotonta *). Paitsi äänellisiä hairahdusmah-
dollisuuksia, on erittäin huomattava että alkavalla har-
joittelijalla pyrkii kulloinkin tarvittaviin liikkeisiin
ottamaan osaa semmoisetkin lihakset, joiden apua ei
ollenkaan kaivata. Ja ne liikkeet ovat poikkeuksetta
rumentavia (niinkuin jokaisella epäilemättä on ollut
tilaisuus omin silminkin huomata), totuttaen puhujan,
ellei häntä hyvissä ajoin oikaista, tekemään aivan huo-
maamattaan mitä luonnottomimpia kasvonilmeitä, sil-
mien, pään, käden ja vartalon liikkeitä. Ellei meillä
siis ole tilaisuutta nauttia taitavan opettajan ohjausta,
niin pyytäkäämme toki ystäviemme arvostelua silloin
tällöin, tai vielä parempi: koettakaamme saada joku
toveri kanssamme harjoittelemaan, mikä ei pitäisi olla
vaikeata. Toinen, vaikkapa aivan samantasoinenkin,
voi kuitenkin aina sanoa mikä kuuluu ja näyttää hy-
vältä, mikä luonnottomalta.

Varsin tärkeä apuneuvo harjoituksissa on peili.
Sen avulla voimme omin neuvoinkin tarkastaa liikkei-
tämme, jota paitsi se on ääntämisharjoituksissa, esim.

) Deinostheiieestii kerrotaan, että kun hän onnistuniiittonnin
ensi esiintymisensä jälkeen saapui kotiinsa, hän oli harmista raivois-
saan: hänelle, joka oli niin uutterasti ja väsyinättömästi harjoitellut
puhetaitoa ja joka ei itse mielestään suinkaan ollut huono puhuja,
oli naurettu ja vihelletty. Silloin sattui hänen luokseen hyvä yslä-
vänsä, näyttelijä Satyros, jolle hän purki suuttumuksensa. Laiisuppa
minulle joku kappale Sofokleesta tai Euripideesta , virkkoi näyttelijä,
Demosthenes lausui ja jo muutamien säkeiden päästii sanoi näyttelijä:

Xyt ymmärrän, miksi sinulle on naurettu. Kuuntelehan! Satyros
lausui nyt itse samat säkeet tunnetulla erinomaisella taidollaan. Nyt
vasta huomasi Demosthenes virheensä, ja juuri tämä tapaus antoi
hänelle aiheita noihin kuuluisiin pitkäaikaisiin harjoituksiinsa.
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kieli-, huuli- ja kitapurjeliikkeissä suora välttämättö-
myys. Huomattava vain on, ettei liikkeitä pidä tehdä
suorastaan peilin avulla, vaan että ensin tehdään liike
ja peilistä vain tarkastetaan onko liike oikea tahi ei.

*

2. Hengitvstaito on puhe- ja laulutaidon pohja.

Ensi sijaan kaikista harjoituksista on asetettava
hengityselimien harjoitus; se on pohja, jolle kaikki muu
rakentuu. Väitettäneen kyllä, että hengittää toki osaa
jokainen, mutta muistettava on että kaikessa vilkkaam-
massa toiminnassa, niinkuin kiivaassa kävelyssä ja juok-
sussa, mutta varsinkin pitempiaikaisessa puheessa ja
laulussa, vaaditaan paljoa vilkkaampaa ja voimakkaam-
paa ilmavirran käyttöä kuin mihin tavallisissa oloissa
olemme tottuneet. Ja tätä vaatimusta emme kykene
tavallisilla keinoilla tyydyttämään.

Tästä voi kuka tahansa helposti vakuuttautua.
Puhuja, joka ei ole tottunut hengitystään hoitamaan
(muuten hyvin tavallinen ilmiö), hengästyy jo puheensa
alkupuolella, pysähtyy tuon tuostakin kesken lausetta
huohottaen uutta ilmaa ottamaan, rasittuu ylenmäärin
ja alkaa hikoilla, jonka ohessa-kasvoille kohoo tuskal-
linen ilme, ikäänkuin sanoen: ette usko hyvät kuulijat,
miten kauhean vaikeata tämä puhujan ammatti sentään
on! Tottunut hengittäjä sen sijaan puhuu tuntikausia
aivan rauhallisesti, hengästymättä tai muuten huomat-
tavasti rasittumatta.

*

Mutia ei tässä kyllin, hengitys ennen kaikkea vai-
kuttaa itse ääneen kokouuisnui/essaau : *cn roiniukkiiu/ecu,
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täyteläisyyteen, sulosointuun ja vuihtclukykyyn. On sa-
nottu: pidä huolta hengityksestä, ääni sitte kyllä pitää,
itse hiioiIn il scsiti iin. Eikä suotta, sillä hengityksen
täydellisyydestä riippuu niin hyvin äänijänteiden toi-
minta kuin sointueiinten mukanasoiminen. Sitä paitsi
huono hengittäjä melkein poikkeuksetta ilmanpuutteen,
vuoksi nielee lauseen viimeiset tavut epäselviksi tai
kuulumattomiin, ja hengästyminen vaikuttaa että hänen
äänensä säännöllisesti sortuu pitemmän puheen loppu-
puolella.

tlilccnn lieiigifysturuu o////iniinen siis on siturim-
tuallit ositllii sumaa lenin hyviin ja kesläväii äänen
huulelei miiien.

&

Tähän tulee vielä lisätä eräs seikka, joka ei ole
niinkään vähäpätöinen. Hengityselimet ovat ihmisen
kaikista elimistä enin alttiit heikkoudelle ja sairauksille
(heikkorintaisuudelle, katarreille, keuhkotaudille y. m.).
Niitä vastustavat tuntuvasti hengitysharjoitukset, sillä
oikea hengitys on parasta voimistelua koko rintakehälle,
lisäten sen laajuutta, keuhkojen terveyttä ja elonvoi-
maisuutta — jopa siinä määrässä, että sisäänpainunut,
heikko rinta on usein parannettu pelkillä hengityshar-
joituksilla.

#

3. Kri hengitystavat.

Siihen tapaan nähden, miten ihmiset hengittävät,
erotetaan kolme päämuotoa, joiden välillä luonnollisesti
voi olla joukko enemmän tahi vähemmän poikkeavia
välimuotoja.
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Tavallisin hengitystäpä on n. s. rinta- eli kylkiluu-
hengitys, jolloin keuhkojen täyttyminen ja tyhjentymi-
nen tapahtuu pääasiallisesti kylkiluiden ulkonemisen ja
takaisin laskeumisen avulla. Tavallisissa oloissa ja var-
sinkin jos rintakehä on laaja, tämäkin hengitystäpä on
riittävä, mutta puhujan ja laulajan ilmantarvetta se ei
kykene tyydyttämään siinä määrässä kuin pitäisi.

Kuva 12.

Hengityselimet
(uloshengittäissä)

Kuva 13.

Rintahengitys
(sisäänhengittäissä)

Kuva 14.
Palleahengitys

(sisäänhengittäissä)

Toista hengitystapaa nimitämme solisluulle n i/i lyk-
selcsi. Silloin hengitys tapahtuu etupäässä ylimpien
kylkiluiden avulla, s. o. rinnan yläosan laajenemisen ja
supistumisen kautta, johon liittyy rintalastasta olka-
niveliin menevien solisluiden, s. o. olkapäiden kohoaminen
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ja laskeuminen (liike, joka on kaikkea muuta kuin kau-
nis). Tätä tajiaa käyttävät etenkin ne naiset, jotka
kureliivillä estävät alimpien kylkiluiden liikkumisvapau-
den, mutta usein monet muutkin tarvitessaan enemmän
ilmaa (puhuessaan, laulaessaan, kiihkeissä liikkeissä y. m.).

Kolmatta tapaa sanomme puilenhengitykseksi. Tämä
hengitystäpä on - - jos se vain suoritetaan niinkuin
pitää -- kaikkein täydellisin, sillä se käyttää kohtuulli-
sessa määrässä hyväkseen rintakehänkin toimintaa ottaen
sen lisäksi avukseen vaikuttavan lisävoiman, tuon meille
ennestään tutun, voimakkaan välilihaksen eli pallean.
Tällä tavoin hengittäissä painautuu pallea sisäänhen-
gittäissä vähitellen keskikoh-
daltaan alaspäin ja rintakehä
(varsinkin sen alaosa) laajenee
samaan aikaan. Keuhkot saa-
vat siten melkoisen tilanlisäyk-
sen myös alaspäin, laskeutuen
pallean mukana ja laajentuen
pohjiaan myöten. Uloshengit-
täissä pallea taas kohoo jar J

ilma virtaa samaan aikaan

A B

Kuva 15. A luonnollinen
rintakehä b kureliivilläpuristettu rintakehä,

keuhkojen ylemmistä osista. Pallea siis toimittaa tässä
samaa tärkeätä tehtävää kuin mäntä pumpussa.

Tämän hengitystavan etevämmyys on päivän selvä.
Paitsi tuota pääasiaa, että siten saadaan ilmaa paljoa
enemmän kuin toisten hengitystapojen kautta (vertaa
kuvia 13 ja 14), puhuvat sen puolesta monet muutkin
seikat. Toiset hengityslajit, varsinkin »kureliivihengi-
tys , rasittavat liiaksi keuhkojen yläosaa, alaosan ol-
lessa miltei toimetonna (katso kuvaa 15 ja vertaa sa-
malla kuviota B keuhkojen luonnolliseen muotoon ku-
vassa 1). Sitä paitsi nämä vaillinaisemmat hengitysta-
vat antavat osaltaan aihetta »papinkäheyden» nimellä
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tunnettuun äänielintautiin (josta vasta enemmän). —

Palleahengityksen luonnonmukaisuutta todistaa sekin,
että pienet lapset ja eläimet käyttävät poikkeuksetta
juuri tätä hengitystapaa.

*

Sanoimme vastikään että pallea toimittaa pum-
punmännän tehtävää. Käsitettäköön tähän liittyvä

Kuva 16. Rinta- ja vatsalihakset.
1 Ulompi kylkiluulihas, 2 sisempi vino vatsalihas, 3 pystysuora vat-

salihas, 4 ulompi vino vatsalihas.

ajatus oikein, sillä se on hengitystaidon perusajatus,
eikä koske ainoastaan palleaa, vaan kaikkia muitakin
hengityselimiä. Tottumaton kengittäjä luulee ottavansa
aimo varaston ilmaa sisäänsä, kun hän vetää sitä kiih-
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keästi suu- ja nenäonteloonsa, hengityselinten ollessa
melkein lepotilassa. Se on samaa kuin jos vaatisimme
että täysinäisen tynnyrin pitäisi imeä jotakin sisäänsä.
On huomattava että me emme itse voi mitään imeä,
meidän on vain laajennettava rintakehää ja käytettävä
palleata niin, että ne imevät, s. o. valmistavat tilaa
uudelle ilmalle, joka kyllä sitte omasta painostaan itse
virtailee sisään (katso kuvia 13 ja 14).

Tästä johtuu että meidän on opittava tarkoituk-
senmukaisesti ja voimakkaasti käyttämään niitä lihaksia,
jotka saavat tämän imevän pumpun toimimaan ja jotka
useallakin ovat ennestään tottuneet perin velttoon työs-
kentelyyn. Rintakehää laajentavat n. s. ulommat ky/ki-
luiilihuksii ja supistavat sisemmtit kylkiluulihukset. Pal-
lean toimintaa avustavat erittäin tuntuvasti vatsali-
hakset, jopa siinä määrässä että jotkut sanovatkin
jialleahengitystä vntsuhengitylcseksi. Niistä mainittakoon
ulompi ja sisempi vino vatsalihas, poikittainen vatsali-
has ja pystysuora vatsalihas. Ne pallean kanssa muo-
dostavat n. s. >vatsanpuristuksen» s. o. jDakottavat ilman
uloshengittäissä ylöspäin. Mutta ne eivät ainoastaan
pilkota sitä ylös, ne myös sitä pidättävät, s. o. päästä-
vin silti vain sen verran kuin kulloinkin turvitnnn —

seikka, jolla on puheessa ja laulussa mitä ratkaisevin
merkitys.

*

Se uusi ilmamäärä, mikä kerrallaan käy keuh-
koissa, on verrattain pieni. Ihminen hengittää lepo-
tilassa 15—18 kertaa minuutissa, jolloin noin i litraa
uutta ilmaa käy joka henkäyksellä keuhkoissa, koko
ilmavaraston ollen noin 5 litraa (katso kuvaa 13). Suu-
rin osa keuhkojenime ilmamäärästä siis on siellä alati
pysyvää säilytysilmaa, joka ainoastaan kaasuille omituisen
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kihovaihdon (läpitunkevaisuus-kyvyn) kautta uudistuu
vereksen ilman vaikutuksesta. Puheessa ja laulussa on
uuden ilman tarve kuitenkin melkoista suurempi ja
taitavalla palleahengityksellä voikin tämän kertavaihdon
määrän kohottaa kahden, kolmen kertaiseksi (kuva 14).

i*

Hengitystapojen eroavaisuus ei rajoitu yksistään
edellä kerrottuun, vaan on silläkin suuri merkitys kuin-
paistako ilmatietä, suu- vai nenäväylää sisäänhengittäissä
käytämme. Uloshengitys puhuessa ja laulaessa tapah-
tuu, kuten tunnemme, varsinaisesti suuontelon kautta,
ja tottumaton hengittäjä käyttää sisäänhengittäissäkin
miltei yksinomaan samaa tietä. Se ei kuitenkaan ole
paras tapa, vaan on uuden ilman ottaminen toimitettava
neniin kautta. Syyt: ensinnäkin ilmavirta lämpenee
nenän kautta kulkiessaan, tuottamatta kurkunpää- tai
keuhkokatarria *). Toiseksi: ilmassa, varsinkin kokous-
huoneissa, on aina hienoa tomua ja likaa sekä hengitys
puhuttaessa nopeampi ja kiihkeämpi. Suun kautta il-
maa otettaessa tomu kulkeutuu äänijänteisiin, jopa aina
henkitorven päähaarakkeisiin, nenän kautta hengittäissä
se pysähtyy nenäkäytävien seinämiin. Kolmanneksi:
nenäkäytävät pysyvät avoimina, jolla on suuri merkitys
äänen sointuun nähden. Neljänneksi: suun kautta kii-
reesti ilmaa otettaessa syntyy vinkuva hankausääni,
niinkuin jokainen voi helposti huomata, ja suu kuivuu
pikemmin. Sitä paitsi on nenän kautta hengittävän
paljoa helpompi tottua palleahengitykseen.

*) Edellä niainitseiniennne nenäkuorikkojen (simpukkain) pin-
nalle nimitt. tulee ääretön joukko verisuonia, joissa virtaileva veri
lämmittää ohikulkevan kylmän ilman. Miten suuri merkitys näillä
hengityksemme läinminvesiputkilla on, huomaa siitä pistävästä tun-
teesta, minkä suoraan suun kautta vedetty kylmä ilma vaikuttaa nie-
lun lakaosassa.
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Nenän kautta hengittäminen siis on päämäärä, jo-
hon tulee pyrkiä. Totta kyllä on ettei puhuja voi eikä
ole taimeenkaan aina ottaa kaikkea ilmaa nenän kautta,
esim. kiivaassa puheessa kesken lausetta toimitettavassa
välihengityksessä. Käyttäköön hän silloin kernaasti suu-
väylääkin apuna, mutta aina pitemmissä pausseissa (lau-
seen lopussa) on sisäänhengitys toimitettava nenän kautta.

Hengitystaidon korkein huippu on osata ottaa ilmaa
yksinomaan nenän kautta suun avointietkin ollessa (vält-
tämätöntäkin, sillä luonnotonta olisi sulkea suu aina
sisäänhengittäissä). Sitä varten on erityisesti harjoitet-
tava kitapurjetta laskeutumaan alas kielen kantaa vas-
ten, joka viimemainittu elin osaltaan avustaa tätä teh-
tävää hiukan kohoamalla. Tämä taito oli viime vuosi-
sadalla muutamain suurpuhujain »suuri salaisuus», joka
jätettiin vain jollekulle perinnöksi tai opetettiin suurista
summista.

*

4. Alustavia hengitysharjoituksia.

Knnenkuin siirrymme varsinaisiin harjoituksiin,
tehtäköön seuraavat yleiset huomautukset:

1. Palleahengityst.ä seisaallaan harjoittaissa olkoon
vartalo suorana ja pää pystyssä, käsivarret milloin
soliin takana vaakasuorasti yhtyneinä niin, että toisen
kiisi varren kiisi koskettaa toisen kyynärpäähän, milloin
vapaasti sivuilla.

2. Niille, joiden rinta on sisäänpainunut, on edul-
lisempi, ainakin aluksi, harjoittaa makaavassa asennossa
selällään, kädet rinnan päällä.

3. Sisäänhengitys tapahtukoon aina nenän kautta
uloshengitys suuväyliin kautta.
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4. Olkapäiden kohoamista ja laskeutumista varot-
takoon

5. Kureliivi on ehdottomasti hyljättävä ja käy-
tettävä kaikin jiuolin tarpeeksi väljiä vaatteita.

6. Samoin on hyljättävä suolivyö ja käytettävä
hyvätekoisia joustavia henkseleitä, sillä vyö on esteeksi
palleahengitykselle.

7. Juuri vähää ennen tahi vähää jälkeen ruoka-
ajan ei pidä harjoituksia suorittaa.

8. Harjoitusten tulee aina tapahtua raittiissa
ilmassa, ei ummehtuneessa eikä tujjakansavuisessa.

9. Harjoitettakoon useampia kertoja päivässä, ei
hyvin kauvan yhteen mittaan eikä koskaan väsymyk-
seen ja rasitukseen asti.

10. Harjoituksia jatkettakoon siksi, kunnes pallea-
hengitys muuttuu luonnolliseksi, itsestään suoriutuvaksi.

*

Harjoituksia.

/. Pallean harjoitus. Puhujan ja laulajan on hen-
gitettävä pallealla. Mutta kuinka? Missä on pallea?
Kuinka se on saatava toimintaan?

Asetutaan selälleen makaavaan asentoon, kädet rin-
nan yli ristissä. Otetaan keuhkot ilmaa täyteen, alote-
taan uloshengitys laulamalla kuuluvasti jotakin ääntä
ja jatketaan sitä niin kauan, kuin hiukankaan ilmaa
keuhkoista ylettyy. Helposti voi silloin kädellä huo-
mata, kuinka jjallea vähitellen yhä kohoo, työntyen ylös
rintaan päin keuhkojen avuksi, vatsan laskeutuessa
samaan aikaan. Sitte heti voimakas, syvä ja mukava
sisäänhengitys, jolloin pallea laskeutuu alas ja vatsa
laajenee.
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Tämä harjoitus on tuiki tärkeä, jotta pallea saa-
taisiin irti entisestä toimettomuudesta ja ottamaan te-
hokkaasti osaa hengitykseen. Se tuottaa aluksi vai-
keuksia, sillä ensiksikin pallea on varsinaisesti itsetoi-
miva lihas, joka vain harjoituksen kautta alistuu tah-
toamme tottelemaan, toiseksi niin hyvin pallea kuin
muut osaaottavat lihakset ovat aivan tottumattomia
näin voimakkaaseen toimintaan. — Harjoitus suorite-
taan ainoastaan muutamia kertoja yhteen mittaan, jonka
jälkeen levähdetään.

tl. Syvä ju hidas sisäänhengitys, nopea uloshen-
gitys. Otetaan ilmaa syvästi ja hitaasti keuhkoihin
pallean jiainautuessa alas; hengitetään ulos nopeasti ja
voimakkaasti.

S. Voimakkaasti jet, nopeus/i sisään, hitaasti ja
tasaisesti ulos. Tämä harjoitus on hyvin tärkeä. Hen-
gitys on tavallisesti tasaista, s. o. sisään- ja ulos-hengi-
tykset ovat yhtä pitkiä ja muutenkin samanlaisia. Pu-
heessa ja laulussa tulee sisäänhengityksen olla lyhyt ja
voimakas, sillä muuten tulisivat pysähdykset kovin pit-
kiksi; uloshengityksen sen sijaan tulee olla pitkä ja
hallittu, sillä puhuja ei saa tuhlata tarpeettomasti ilma-
varojaan. Hidas ja tasainen uloshengitys saadaan aikaan
rinta- ja vatsalihasten pidättävällä ponnistuksella.*)

*) Rinta-ja vatsalihasten vahvistaminen on siis erittäin tärkeätä.
Rintakehän vahvistamiseksi voidaan tehdä yleisesti tummettuja, rinta-
kehää Laajentavia voimisteluliikkeitä, sekä vapain käsin että sauvalla

tahi kuulilla. Vatsalihasten vahvistamiseksi oval seuraavat liikkeet
paikallaan. Asetutaan selälleen lepoasentoon, ruumis suorana, sääret
rinnakkain, käsivarret ristissä rinnan yli tai sivuilla; kohotaan siten
hitaasti ja tasaisesti istumaan sekä laskentaan samalla tavalla takai-
sin. Toisella kertaa kohotetaan alaraajat, yläruumiin; ollessa lepo-
asennossa. Näitä liikkeitä vuoroteUaan 4—lo kertaa peräkkäin.
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4. Syvä sisäänhengitys nenän kautta suun avoinna
ollessa; tasainen uloshengitys, s. o. kitapurjeen harjoitus
suuväylän sulkemiseen. Suoritetaan peilin avulla.

*

Harjoittelija varokoon ennen kaikkea ettei hän tee
hengityksestä konstikasta puljetoimiiitnn, vaan että se —

vaikka onkin jaaljoa syvempää ja voimakkaampaa kuin
mihin ennen on totuttu — suoriutuu ylitti luonnollisesti
kuin nukkuvan hengitys. Se on hengityksen todellista
itsetoimivaisuutta (automatismia). Puhujan ja laulajan
tulee hoitaa hengitystä niin, ettei kuulijakunta sitä näe
eikä kuule, s. o. hengityksen täytyy koko esityksen ajan
olla niin varmaa, tyyntä ja rauhallista, etteivät kuulijat
huomaa hengittääkö hän vai ei.

Vielä huomattakoon että aloltelija voi harjoitlaissa
saada keuhkoihinsa liiaksi ilmaa, s. o. keuhkojen pysy vii
ilmavarasto voi paisua liiaksi. Jos kurkunpäässä tai
rinnan alaosassa tuntuu pinnistystä, silloin on ilmaa
liiaksi ja harjoitus keskeytettäköön hetkiseksi.

Hengityselimien toimintakyvyn kehitystä on sa-
maan aikaan edistettävä muullakin tavoin: nopeasti
kävelemällä, juoksemalla, uimalla, sukeltamalla, voimis-
telemalla y. m. Nekin ovat hyvin tärkeitä hengitys-
harjoituksia.

*

Tehtyämme nämä yleiset huomautukset, siirrymme
hetkiseksi eräisiin toisiin asioihin, joiden tunteminen on
tarpeen, ennenkuin voimme hengitysharjoituksiin liittää
äänenharjoituksen.

#
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5. Laulu- ja puheäänen ero, lauluharjoitusten
merkitys.

Soinnillinen ääni semmoisenaan, käytimmepä sitä
lauluun tahi puheeseen, on tuota samaa kurkunpäässä
syntyvää ja sointuelimistön kautta sointunsa saapaa ääntä.
Kummankin käyttötavan erilainen tarkoitus tosin vaikut-
taa jonkun verran eroavaisuuksia. Lauluääni liikkuu laa-
jemmalla alalla, käyttäen suuremman määrän erikorkui-
sia ääniä kuin puheääni, jota paitsi eri äänien korkeus
ja pituus on tarkoin määrätty. Puheessa sen sijaan kor-
keus ja pituus on puhujan vapaassa vallassa; hän on
itse säveltäjä, joka kirjoittaa nuottinsa samana hetkenä
kuin niitä tarvitaan. Vielä tapahtuu äänestä toiseen
siirtyminen eri lailla laulussa ja puheessa. Edellisessä
ääni pysyy koko nuotin ajan samalla korkeudella, kehit-
tyen tarkoin määrätyksi musikaaliseksi ääneksi ja siir-
tyen suorinta tietä seuraavan nuotin ääneen. Puheessa
ei ääni ennätä kehittyä korkeudeltaan täysin määrä-
tyksi, vaan siirtyy seuraavaan korkeusasteeseen vähi-
tellen, useampien väliäänien kautta, joita tottumaton
korva ei edes kykene huomaamaan. Laulussa äänias-
keleet otetaan tieten ja tarkoituksella, puheessa enem-
män tahi vähemmän vaistomaisesti ja silmänräpäyk-
sellisesti.

Laulun ja puheen erotusta voi siis jotenkuten ver-
rata tanssin ja käynnin eroon: edellinen on kaikin puo-
lin määrätympää, täsmällisempää ja laajaliikkeisempää.
Mutta kieltäminen ei käy, että hyvä puhuja lähenee
suuressa määrässä laulajaa. Hänen puheensa on täs-
mällistä ja tarkoituksella hallittua, se on rytmillistä,
verrattain laajalla alalla liikkuvaa ja tuon tuostakin
eri äänilajeihin siirtyvää, sanalla sanoen: »soittoa».
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Sitä paitsi on molemmille 3'hteistä se, että yhtä vähän kuin
»huonokorvaisesta« voi tulla hj^vää laulajaa, yhtä vähän
hänestä voi tulla sulosointuista puhujaakaan, sillä hänen
korvansa ei erota puheen sointua eikä eri vivahduksia.

Tästä johtuu eräs puhujalle ja laulajalle tärkeä
seikka, nimittäin että lauluharjoitukset ovat hänelle
mitä suuriarvoisimpia äänenharjoituksia monessa suh-
teessa. Ken tanssii hyvästi, hän käveleekin kepeästi.
Laulu tarkistaa korvaa ja kehittää yleistä sointuaistia;
molemmissa, niin laulussa kuin puheessa, tulee esiin
ääni-irittervallien tajiaaminen, erilainen temppo (nopeus)
ja rytmi (poljento), eri pitkät paussit (pysähdykset),
äänen eri voimakkuusasteet,: piaano (vieno), I'ortte (kova),
crescendo (paisuva), decrescendo (hiljenevä) j. n. e. Kaik-
kein tärkein puoli kuitenkin on se, että a/ottelija suu
ää.nielimensä laulussa paljoa voimakkaampaan toimin-
taan kuin puheessa.

Puhujan on siis edullisinta alottaa ääniharjoituk-
sensa lauluharjoituksilla ja jatkaa niitä yhä edelleen pu-
heharjoitusten ohessa.

*

Mitä ovat ääniharjoitukset?
Ne ovat ainoastaan jatkuvia hengitysharjoituksia,

jolloin uloshengitettävä ilma muutetaan soivaksi ääneksi.
Hengitys-ja ääniharjoitukset siis lopullisesti muodostuvat
yhdeksi ja samaksi tehtäväksi: äänenmuodostukseksi.

*

0. Äänen puhtaus, sointuisuus ja täyteläisyys.

Äänenmuodostuksen ensi päämäärä on äänen puh-
tauden, sointuistiutlcn ja lä-yfe.läisyyde.n saavuttaminen.
Nämä ominaisuudet taas riippuvat kuuloelimen lur/e-
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kuudesta sekä koko äänielitnistön tarkoituksenmukai-
sesta käyttämisestä.

Korviin tarkkuus on äänen puhtauteen ja sointui-
suuteen nähden siinä määrässä ratkaiseva tekijä, että
puhuja ja laulaja saa — kuten Palleske sanoo — kiittää
taidostaan enemmän korvaansa kuin ääntänsä. Korva
on hänen ensimäinen opettajansa ja arvostelijansa,
hänen aina valpas ohjaajansa. Sen pahempi että tämä
opettajamme on ensi aluksi verrattain »kuuro» tajutak-
seen äänen korkeus- ja sointuerotuksia, ja sitäkin her-
kempi erehtymään, kun on puhe omasta äänestä. Mutta
sitä voi tässä suhteessa melkoisesti kouluuttaa. Oival-
lista harjoitusta on, kuten jo sanottiin, laulaminen; se
tarkistaa tuntuvasti huonoakin korvaa», puhumatta-
kaan että tärkinkin korva kaipaa melkoista kehitystä.
Sanoakkaan tuskin tarvitsee että soittokone on tähän
nähden suureksi hyödyksi, sen avulla kun voi tarkistaa
ääntänsä ja oppia huomaamaan korkeuserotukset.

Toiseksi äänen puhtaus ja oivallisuus riippuu itse
äänen (s. o. sointiäänen) synnyttäjistä, äänijänteistä.
Tietysti jänteiden anatoomisen rakenteen hienoudella on
tähän nähden suuri merkitys, mutta varsinkin sillä sei-
kalla, miten joustavasti ja täsmällisesti ne tehtävänsä
toimittavat. Siitä meidän on kuitenkin tarpeetonta tä-
män yhteydessä sen enempää puhua, koska emme voi
äänijänteitä mitenkään erikseen harjoittaa, vaan niiden
kouluutus riippuu kokonaan yleisistä äänenmuodostus-
harjoituksista.

Paljoa yksityiskohtaisemmin omassa vallassamme
on äänijänteiden yläpuolella oleva kajuhdustorvi. Sillä
onkin yllämainittuihin äänen ominaisuuksiin nähden
mitä ratkaisevin merkitys, sillä kauniin, jouhtaan ja
täydellisen äänen muodostumisen perusehto on eitä
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ääniväylän, s. o. kajahdustorven tulee olin pitkin pituut-
taan avoin, antaen kurkunpäästä kohoavalle väräjävälle
äänivirrulle vapaan kulkutien, minkäänlaisten es/eiffen

sitä mutkan, varrella. häiritsemättä tai ahdistamatta.
Mutta esteitä on monenmoisia: nielu, kitapurje kaarek-
keineen, kieli, hampaat ja huulet, joista monet voivat
tehdä hermostuneita, kouristuksentapaisia ääniväylän
sulkemisliikkeitä ja siten muuttaa äänen enemmän tahi
vähemmän rumasävyiseksi.

Näistä muutoksista yleisimmät ja huomattavimmat
ovat seuraavat kolme muotoa: kurkkuiin ui, nenä-ääni
ja nin j>iti iin i.

Kurkkuääni, tuo ruma, soinnuton ja väkinäi-
nen äänenväri, syntyy siten, että kielen kanta- eli juu-
ripuoli työntyy kouristuneesti taakse- ja alaspäin pai-
naen kurkunpäätä. Kitapurje kaarekkeineen puristuu
niin, että viimemainitut melkein koskettavat toisiaan, ja
nielun seinämät puristuvat kokoon, jolloin ääniväylä
supistuu luonnottoman ahtaaksi. Joskus voi kurkku-
ääni syntyä myös siten, että kurkunpää painetaan väki-
valtaisesti liian alas ja nielu puristuu, kitapurjeen ja
kielen ollessa jokseenkin luonnollisessa asennossa.

Nenä-ääni taas syntyy sikäli, että kitapurje ei
kohoa taipeeksi ylös eikä taakse, vaan jättää äänelle
vapaan kulkutien nenäväylään, jolloin, kun kielen kan-
tapuoli on työntynyt taaksepäin, ilmavirta suuntautuu
nenään, synnyttäen tuon vastenmielisen äänensävyn.

Unipiäänen eli hammasäänen syntymiseen vai-
kuttaa se, että suuta ei pidetä tarpeeksi avoinna, vaan
ääni salpautuu ainoastaan hiukan raollaan olevien ham-
masrivien taakse, josta se vaivoin, litteänä ja umpivä-
risenä pääsee ulos.

#
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Nämä rumat virheet, joista varsinkin kurkku-
ääneen useimmilla on suuremmassa tai pienemmässä
määrässä taipumusta,*) ovat poistettavissa ainoastaan
oikealla ilmavirran käyttelyllä. Mutta ennenkuin kajo-
amme tähän jjääasiaan, tehtäköön muutamia yksityis-
kohtaisia huomautuksia.

Nielun supistumisen välttämiseksi on kaula pi-
dettävä vapaassa, luonnollisessa asennossa, sitä miten-
kään pingottamatta.

Kitapurje on kohotettava mahdollisimman ylös ja
tarpeeksi taakse sekä kitaholvit pidettävät avoinna, niitä
sivuilta yhteen puristamatta. Harjoitettakoon peilin
edessä, kunnes kitapurje ja holvit ovat täysin vallassa.

Kieli on useimmilla ihmisillä mitä kiusallisin
kappale: jäykkä, itsepäinen ja omavaltainen. Varsinkin
sen kanta on monilla erittäin kankea, johon vielä liittyy
kantapuolen kouristuksentapainen kokoonpuristuminen,
taakse- ja alaspäin työntyminen. Sen lisäksi tottumat-
tomalla kielen keski- ja etuosa tavallisesti lepää suu-
ontelossa paksuna lihamöhkäleenä, täyttäen sen suurim-
maksi osaksi tai köyristäen vihaisen kissan tavoin sel-
känsä ylös lähes kitalakeen saakka. Siksi on kielen
harjoitukselle omistettava erikoista huomiota; se on
totutettava vapaaksi ja varmaliikkeiseksi. Sen perus-
asento sekä laulussa että puheessa on litteä, hiukan
kuurnamainen asento suuontelon pohjalla (reunat ylös-
päin), jolloin suuontelo muodostuu pyöreäksi ja täysin
vapaaksi äänen kulkuväyläksi.**) Kieli tosin tekee

*) Sivumennen sanottakoon etteivät asianomaiset korvan kou-
luuttamattomuuden vuoksi tiedä itse mitään virheistään, vaan luule-
vat olevansa hyvinkin sulosointuisia painijoita ja laulajoita.

'•) Keinolapsi käyttää aina huutaessaan kieltä tällä luonnolli-
sella lavalla, se on koverona kuin käen kieli , kuten puheenparsi
sanoo. Vasta myöhemmin kehittyy kieli paksuksi lihamöhkäleeksi.
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monenmoisia liikkeitä eri äänteiden vaatimusten mukaan,
mutta se tekee ne -- niinkuin (Uitliuuuu sanoo ■— taita-
van miekkailijan tavoin nopeasti ja varmasti, vetäytyen
heti jälleen perusasentoon. Harjoitukseksi ovat seuraa-
vat liikkeet suositeltavia:

1. Suu auki, kieli työnnetään mahdollisimman ulos ja vede-
tään sen jälkeen sisään alaleuvan liainmasrivin sisäpuolelle litteään
lepoasentoon (sisäänvetäminen ensin hitaasti, sitte yhä nopeammin.)

2. Kielen takaosa asetetaan mahdollisimman litteään asentoon,
jonka jälkeen kielen kärki kohotetaan hitaasti ylös suulakeen ja
lasketaan yhtä hitaasti alas, kielen kantapuolen pysyessä samassa
asennossa.

3. Kieli lepoasennossa, kärki kohoaa kitalakeen kulkien kaik-
kialla, niin hyvin kovan kitalaen eri osissa kuin pehmeälläkin kita-
laella niin takana kuin suinkin mahdollista, kielen kannan vetäyty-
essä taaksepäin.

4, Suuontelon pohjalla lepäävän kielen kanta työnnetään
eteenpäin mikäli mahdollista, päästämättä kärkeä kohoamaan liain-
masrivin yli.

Kun kieli täten on saatu vapaaksi ja liikkuvaksi,
silloin se myös voi olla rauhallinen. Tilavaatimus lau-
lussa on ruiihiilliucti kieli, jjuheessa Uikkuni kieli.

Suun tulee, yleisesti puhuen, olla avoinna niin
paljo, että peukalo mahtuu hyvästi etuhampaiden väliin.
Se on normaaliasento kauniin ja täyteläisen äänen muo-
dostumiselle, josta tietysti eri äänteet vaativat muutok-
sia, mutta joka perusasento on aina mielessä pidettävä.
Se on monelle aluksi perin vaikeata, sillä alaleuka on
niin jäykkä, että se vain suurella vaivalla saadaan tar-
peeksi etääntymään yläleuvasta. (Huomattava nimitt.
on, että ainoastaan alaleuka on liikkuva, joten suun
avautuminen riippuu kokonaan siitä.) Siksi on alaleu-
kaa erikseen harjoitettava mahdollisimman vapaaksi ja
liikuntakykyiseksi. Harjoitukseksi soveltuvat seuraavat
liikkeet:
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1. Suu auki, alaleukaa liikutetaan vaakasuorasti oikeaan ja
vasempaan; sen jälkeen pieni kiertoliike, niinikään vaakasuorassa

asennossa.
2. Lauletaan vuorotellen e ja i ääntiöitä suu mahdollisimman

avoinna.

Vielä on varalla pidettävä, ja jos niin tarvitaan,
erikoisilla harjoituksilla vastustettava sitä, ettei ala-
leuka saa työntyä jommallekummalle sivulle tai eteen-
päin yli sen p3rstysuoran rajaviivan, mikä kummallekin
leukapielelle kuuluu toisiaan vastaavina suuontelon osi-
na. Ei mikään ole rumempaa kuin eteenpäin työnnetty
alaleuka; se muistuttaa erään imettäväisen eläimen leu-
vasta, jota tosin on selitetty sukulaiseksemme, mutta
josta puhujan ja laulajan ei ainakaan tarvitse mallia
ottaa.

Huulten tulee olla avoinna sen verran, että etu-
hampaiden latvat hiukan esiin pilkottavat (tuskin mi-
tään epäkauniimpaa voi ajatella kuin että esim. alaham-
jiaat näkyvät ikeniä myöten). Vielä: huulia ei saa
puristaa hampaisiin kiinni, ei myöskään työntää kovin
kauas eteenpäin supjälon tajiaan, ei supistaa toista pieltä
ja toista sen sijaan liiaksi avata j. n. e.

#

Tulemme sitte tuohon pääasiaan: ilmavirran oike-
aan, tarkoituksenmukaiseen käyttelyyn.

Tämän käyttelyn ja siis kaikkien sitä koskevien
harjoitusten päämäärä on muuttua keuhkoista tulevu
Unin soivaksi ääneksi ja suuda koko sointuelimistö tnu-

kunusoimnun.
. Sointuelimistön mukanasoiminen on ajatus,

joka puhujan ja laulajan pitäisi täydellisesti käsittää ja
omaksua. Useimmat nimitt. käyttävät ääntään juuri-
kuin äänijänteet olisivat puupalikkaan kiinnitetyt. Rin-
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tasointua (sekin raakaa ja epätasaista) monillakin sen-
tään on jonkun verran, mutta nenä- ja otsaosien sointu
(s. o. päänsointu) puuttuu miltei tykkänään, jonka vuoksi
äänikin on ohut, mehuton ja soinnuton. On siis herä-
tettävä eloon ruumiin uinuvat sointuainekset, saatava
sointu kohoamaan ylös päähän ja syventymään alas
rintaan, sanalla sanoen: äänijänteiden synnyttämän vä-
räjämisen tulee levitä koko yläruumiiseen, tunkeutua
kaikkialle - aivan kuin nesteet tunkeutuvat joka paik-
kaan, missä vain pieninkin huokonen löytyy.

*

Nenä- ja otsasoinuun harjoitus. Otetaan keuh-
kot ilmaa täyteen, sunnataan voimakas ilmavirta kita-
lakea kohti ja lauletaan suletuin huulin (sen verran
avaamalla että ö voi syntyä)

möm möm möm möm möm möm möm möm

Ilma siten puristetaan kokoon ja pakotetaan voi-
makkaasti väräjämään kitalakea vasten, jolloin nenä- ja
otsapuolikin, jopa vähitellen koko pää, yhtyy siihen niin
tuntuvasti, että sen voimme helposti itse huomata sek ii

soivana äänenä ettii vienona väräjämisenä näissä osissa.
Tietysti kitapurjetta on hoidettava niin, ettei tuo ennen
mainittu nenä-ääni synny, sekä huomattava ettii tämä
on vain alkuharjoitus päänsoinnun herältämiseksi.

Huulten harjoitus. Kun näin on saatu sointu
edes jossain määrin kohoamaan ylempiin osiin, ruve-
taan huulia harjoittamaan. Useimmilla nimittäin huulet
eivät ota ollenkaan osaa äänenmuodostukseen, vaan ovat

veltot ja toimettomat ja ääni aivan sananmukaisesti
»purraan poikki« hampailla. Harjoituksen tarkoituk-
sena on keskittää ääni huuliin, niin että ne vapautuvat,
jännittyvät ja vienosti väräjämällä ottavat osaa äänen-
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muodostukseen, s. o. estävät ilman mielinmäärin ulosvir-
tailemasta. Alotetaan laulamalla taas

möm möm möm_möm_möm_möm_möm,
tällä kertaa keskittämällä ääni huuliin. Jatketaan sitte
laulamalla y ö ja o ääntiöitä, kunnes huulet on saatu

vapautumaan entisestä tenhottomuudestaan.
Äänivirran

suunta. Tottumat-
toman äänenkäyttä-
jiin äänivirralla (ilma-
virralla) ei ole mitään
suuntaa, vaan se tu-

lee kurkunpäästä hil-
jalleen, venyvän pii-
män tavoin itselleen
kulkuväylää etsien.
Siksi hänen äänensä-
ki 11 on täyteläisyyttä
ja sointua vailla. Tär-
keätä on sen vuoksi
että puhuja ja laulaja
oppii hallitsemaan
äänivirran suuntaa.
Tietysti ääni täyttää
koko suuontelon, mut-
ta sen [jäävirran tu-

Kuva 17. Äänivirran suunta.

lee joka tapauksessa suuntautua pontevasti kitalakea
kohti - silloin on päänsointukin mukana.

Soinnun laatu kuitenkin riippuu melkoisesti siitä,
missä kohti äänivirta kitalaen tapaa. Me merkitsemme
tiimiin illan päätepisteet kirjaimilla n ja h, joista n

osoittaa yliihampaiden ijenvallia, h kitapurjetta (katso
kuvaa 17). Anatooniisesta osasta muistamille, ettii
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kitalaen etuosan muodostaa kova luukutto, takaosan
pehmeä lihuskutto. Seuraus: kuta enemmän äänivirta
suuntautuu a:ta kohti, sitä heleämpi ja metallinkirk-
kaampi on ääni ja sitä paremmin se keskittyy huuliin;
kuta enemmän taaksepäin /;:tä kohti, sitä pehmeämpi
ja vienosointuisempi. Tietysti näin ollen äänivirran
tavallisin suunta täytyy olla kovaa kitalakea kohti,
jolloin ääniväyläkin on mahdollisimman avoin; 6:suun-
taa käytämme silloin kuin tarvitsemme pehmeämpiä ja
vienompia ääniä (jolloin tietysti ilmavirran kulkukin
on vähemmän voimakas).

*

Iliuantivistys (komrimeer au s). Tavallisessa
hengityksessä on kaksi osaa: sisäänhengitys ja uloshen-
gitys, jotka molemmat ovat aivan samanlaisia, ja ulos-
hengitys alkaa heti kuin sisäänhengitys on loppunut.
Taiteellinen, puhujalle ja laulajalle välttämätön hengitys
eroaa siitä melkoisesti. Ensiksikin se on kolmiosainen:

1. sisäänhengitys,
2. ilmanpidätys,
3. uloshengitys.

Toiseksi sisäänhengitys ja uloshengitys ovat aivan
erilaisia: sisäänhengitys on nopea ja voimakas, ulos-
hengitys hidas ja hallittu, johon tulee vielä lisäksi että
ulos/iengitettävän ilman pitää, olla, mahdollisimman ti-
vistettyä eli kokoonpuristettua (komprimeerattun).

Miksi V

Hmanpidättämisen vaatimus perustuu seuraavaan.
Jos ilmankäyttäjä heti sisäänhengityksen päätyttyä alot-
taa uloshengityksen (s. o. puhumisen tai laulamisen),
virtaa ilmaa tarpeettoman runsaasti ulos, varsinkin ensi
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sanain aikana, jolloin äänikin pyrkii tahtomatta kohoa-
l

maan. Siitä taas seuraa että ilmavarasto loppuu ennen
aikojaan. Siksi täytyy äänenkäyttäjän ensin vakauttaa
itselleen se ilmavarasto, minkä hän on hankkinut, s. o.
omistaa se varastoksi, jota hän täydellisesti hallitsee.
Hänen täytyy totuttaa pallea, rinta- ja vatsalihakset
asettumaan hetkiseksi — vaikkapa vain silmänräpäyk-
seksi - lepoon, jolloin ilmaa ei virtaile ulos eikä sisään,
ja jonka jälkeen lihakset pidättävällä ponnistuksellaan
estävät ilmaa virtaamasta enempää kuin mikä on aivan
välttämätöntä.

Mutta ne eivät ainoastaan estä liikavirtailemista,
vaan tekevät vieläkin enemmän: puristavat sointuonte-
loissa olevan ilman mahdollisimman tiviiksi. Peruste:
jos kello pannaan soimaan astiassa, josta ilma on pum-
puttu ohueksi, kuuluu sen ääni kovin heikolta, jos taas
astiaan pumputaan lisää ilmaa, niin äänen kuuluvaisuus
kohoaa sitä mukaa kuta tiviimmäksi ilma tulee. Joh-
donmukaisuus: kuta tivistetymjaää ilma on kajahtelu-
onteloissa, sitä voimakkaampi sointu on äänellä ja sitä
paremmin sointu leviää onteloita ympäröiviin osiin.

Tavallinen hengitysilma ei ole tivistettyä, puhe- ja
laulu-ilman tulee olla kokooirpuristettua. Kun ilman
vakauttaminen on toimitettu ja uloshengityslihakset al-
kavat pakottaa ilmaa ulos, ponnistavat sisäänhengitys-
lihakset pidättävästi vastaan ja äänijänteet jiäästävät
ilmaa ainoastaan välttämättömän määrän. Rintaontelo
ja kurkunpään alla oleva henkitorvi siis muodostavat
ensimäisen .tivistyskammion. Toinen semmoinen on ka-
jahdustorvi. Ääniraosta tuleva puristettu ilma suun-
tautuu hallittuna kitalakeen. Nielu laajenee, kitapurje
kohoo ja holvit käyvät avoimiksi, huulet jännittyvät
pidättävästi ja siten yhä tivistävät suuontelosta tulevaa
ilmavirtaa, jolloin kaikki ilma muuttuu soivaksi ääneksi.
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Ilman tivistäminen ja sen täydellinen hallitseminen
on suullisen esittäjän vaikein, mutta samalla suuriar-
voisin taito. Jos hän sen oppii, silloin hän on äänensä
herra. Rintakehä ei silloin laskeudu uloshengittäissä
veltosti kokoon, vaan se ja vatsaseinämät ovat mahdol-
lisimman jännitetyt, koko rintakehä soi voimakkaasti ja
rintasointu voittaa alaa yhä syvemmällä keskiruumiissa.
Kun ilma on tivistettyä äänijänteiden sekä ylä- että
alapuolella, eivät jänteet väsy niin suuresti, vaan toi-
mivat helpommin, varmemmin ja tasaisemmin tässä ko-
koonpuristetussa ilmassa. Kun nielu laajenee, katoo
kurkkuääni; kun tivistetty ilmavirta suuntautuu kitala-
keen, soi koko pääkoppa mukana; suu avautuu, umpiääni
katoo ja huulet ottavat osaa äänenmuodostukseen. Sa-
nalla sanoen: äänenkäyttäjä vapautuu tuosta rasittavasta
tunteesta, mikä ennen kohdistui kurkkuun ja kaulaan,
sekä elinten luonnottomasta pingotuksesta ja jäykkyy-
destä, mikä on useimmille alotteleville tunnuksellista.
Hän ei tunne enää mitään erikoisosia, vaan koko ääni-
koneisto muuttuu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka
ontelot ovat kokoonpuristettua ilmaa täynnä ja jonka
jokainen osa on jännitetty soivaan vireeseen. Vienoin
piaanoäänikin on silloin täyteläistä, lävistetyn ilman
kantamaa - äänenkäyttäjä on soiva kokonaisuus.

*

Harjoituksia.

1. Ilmttnrttktiii/luniiueu. Syvä sisäänhengitys,
sitte ilmanvakauttaminen, ensin pari sekuntia ja siitä
vähitellen 18 sekuntiin saakka (ei kauvemmin); sen jäl-
keen hillitty uloshengitys tivistämällä. Hengityskaa-
vassa vlöskohoava nuoli merkitsee ilmanottoa, kaari (-^)
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,-'^ hengenpidätystä ja alaslaskeutuva nuoli uloshen-
gitystä; numero kaaren päällä pidätysaikaa se-
kunneissa. Erikoista harjoitusta vaatii laulun ja
puheen alottaminen ilmanvakauttamisen jälkeen,
jotta ilma lähtee tasaisesti ja levollisesti sekä ai-
noastaan niin vähässä määrässä kuin on välttä-
mätöntä. Ilmanpidätystä ei saa toimittaa ääni-
jänteiden väkivaltaisella sulkemisella, vaan koko

hengityselimistön pidättävällä ponnistuksella.

2. Asteettninen uloshengitys ja. ilman-
vakauttaminen. Tämä harjoitus on vain
edellisen jatkoa, tähdäten täyttä valtaa
hengityselimien yli. Kaava ei kaipaa lä-
hempää selitystä.

•'/. Jutkuvu ■vti/i/ieiigi/ys. Tämä har-
joitus sisältää hengityksen ja ilmanhallit-
semisen sovelluttamisen käytännölliseen
tarpeeseen: lauluun ja puheeseen. Täysi

sisäänhengitys voidaan tehdä jiuheessa ainoastaan sil-
loin kuin sisällys suo pitemmän pysähdyksen. Tämä

tapahtuu varsinaisesti
lauseen lopussa eli
pisteessä. Mutta lau-
seet ovat usein niin
pitkiä, ettei niitä voi-
da suorittaa loppuun
saakka yhdellä ulos-
hengityksellä. Sen
vuoksi tehdään aina
keskellä lausetta ole-

vissa pienemmissä pysähdyskohdissa (puolipisteissä ja
pilkuissa) n. s. välihengityksiä, s. o. lyhyitä ja nopeita
puoli-, neljännes- tai kahdeksannes-hengityksiä, joten
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saadaan ilmavarasto hyvästi riittämään lauseen loppuun
saakka. Puhujan tulee hoitaa hengitystä niin, ettei
hänelle koskaan satu ilmanpuutetta, ja ettei hän ota il-
maa muulloin kuin välimerkkien tai korostuksen siio-

in issn pysähdyskohdissa. Siksi hänen tulee etukäteen
laskea paljoko ilmaa on jo käytetty ja paljoko tarvi-
taan lisätä ensi pysähdyskohdassa seuraavan lauseen-
osan varalta. Tätä hän harjoittelee ylläolevan kaavan
mukaan. Ensin syvä sisäänhengitys. Sitte nopea ilma-
varaston vakauttaminen (valmistus puhumaan), seuraa
sitte yksi sana kuuluvalla äänellä; uuden ilmanotto, ilman-
vakauttaminen, kaksi sanaa; uuden ilman otto, vakaut-
taminen, kolme sanaa; ilman otto, vakauttaminen, neljä
sanaa j. ri. e., kunnes viimeinen sanajakso jo sisältää
kahdeksan yhdeksän sanaa. Täten hän oppii tarkoin
tuntemaan paljoko ilmaa tarvitaan eri pitkiin jaksoihin.

Harjoitus suoritettakoon ensin keskivahvalla ää-
nellä, sitte yhä kovemmalla, jolloin ilmanmenekkikin
kohoaa yhä suuremmaksi. Sitte keskiääntä hiljemmällä,
jolloin ilmankulutus on pienempi. Sen jälkeen harvaan,
jolloin menekki on kohtuullinen, ja nopeaan, jolloin il-
mankulutus on melkoista suurempi saman ajan kuluessa.
Kuta kovemmin ja nopeammin puhutaan, sitä suurempi
ilmanhäviö. Erikoisesti tulee harjoittaa kiihkeää, into-
himoista esittämistapaa, sillä silloin, suurta ilmankulu-
tusta lukuun ottamatta, hengitys pyrkii häiriytymään
ja ilman ottaminen on nopean tempon vuoksi tavallista
vaikeampaa.

4. Ilmanmeneki.il tarkistaminen. Sytytetään kynt-
tilä ja lauletaan suu sen kohdalla, parin tuuman etäi-
syydellä kynttilän liekistä. Kun harjoittelija voi laulaa
niin, ettei liekki vähintäkään häily kovimmassakaan
fortessa, silloin hän omaa täydellisen ilmanmenekin
hallitsemistaidon, s. o. hän mu uitua kaiken ilman ääneksi,
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mikä on päämäärä. Harjoitus on vanha ja siis taval-
laan »kulunut», mutta ainoa keino oppia välttämään
tarpeetonta ilmankulutusta *).

*

Yllämainituille periaatteille sovitettujen harjoitusten
tulos on luonnollinen ja varma. Äänen huonot ominaisuu-
det, mitä lajia lienevätkin, katoovat vähitellen ja sijaan
tulee yhä suurempi puhtaus, sointuisuus ja täyteläisyys.

Rintakehä laajenee ja koko yläruumiin lihakset
kouluutuvat, saavuttaen mahdollisimman suuren jousta-
vuuden; vartalon ryhti kehittyy varmaksi ja kauniiksi.

Keuhkot laajenevat ja voimistuvat.
Sydämen toiminta ja verenkierto vilkastuu.
Vatsaelimistö vahvistuu ja sen ainevaihto lisääntyy.
Katarrit katoovat ja ääniväylän seinämät puhdis-

luvat, sillä iliuantivistys on elimistön sisäistä terveys-
hierontaa.

Siis yleensä edullisia vaikutuksia ei ainoastaan
iänelle, vaan koko elimistön toiminnalle.

Tietysti harjoitukset ovat sovitettavat aina har-
joittelijan elimistön ja äänen alkuperäisten ainesten mu-
kaan. Kellä on heikko ääni, hän alottakoon hiljaisella
äänellä; kellä voimakas, hän voimakkaalla; siis lähte-
mällä aina siitä asteesta, mikä on lähinnä ja etenemällä
vähitellen siihen, mikä jnäämääränä kangastaa.

Luonnollista on että ilmantivistysharjoitukset tun-
tu eul koko elimistössä: rinnassa, kaulassa, niskassa,
ohimoissa y. m.; iopa melkein poikkeuksetta seuraa jon-
kunlainen murrosaika (kriisi), jolloin ääni on työläs ja
epävarma. Mutta siitä ei tarvitse olla huolissaan, kun

l Esimerkkinä siilä, niiton pitkälle liengitystaito ja ilmavirran
ääneksi muuttaminen voi Harjoituksen kautta kellittyä, mainittakoon
ottä Furiiitill aikoinaan lauloi 300 nuottia käsittävän säveljakson yh-
dellä ulpsheneityksellä.
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vain kurkku ei väsy; lihakset kyllä vähitellen tottuvat
uusiin tehtäviinsä ja ääni on kriisin jälkeen entistä puh-
taampi ja sointuisampi.

*

6. Äänen laajuus ja registerit

Äänen laajuus matalimmasta korkeimpaan ääneen
on enimmillä ihmisillä kaksi oktaavia (kaikilla ei sitä-
kään), verrattain vähäisellä osalla 2.1 ja ainoastaan pe-
rin harvoilla 3 oktaavia.

Kaikkien ääniala ei ole samalla korkeudella; tois-
ten ääni on matalampi, toisten korkeampi. Tämä riip-
puu aänielinten koosta ja laadusta. Naisten ja lasten
kurkunpää on pienempi ja siis äänijänteetkin lyhyem-
mät, siksi niiden äänikin liikkuu yleensä oktaavia kor-
keammalla kuin miesten. Eroavaisuus menee vieläkin
pitemmälle, niin että kumpaistenkin äänellä on omalla
alueellaan useampia korkeusaloja, joiden sointusävykin
on tuntuvasti erilainen: miesäänellä basso, baritooni ja
tenoori, naisäänellä näitä vastaavat uitto, mezosöpraano
ja sopraano.

Näistä eri äänialoista antanee selvimmän yleiskäsi-
tyksen seuraava taulu, joka suunnilleen osottaa eri
äänenlaatujen korkeuden meidän maassamme:

Basso DEFGAHcdefgahc

Baritooni FGAHcde f g a h c d e
i w

Tenoori AHcdef g a h c d e f g

Altto efga h c d e Ega h e d

Mezosopraano gah c d e fg a h ed e f

Sopraano hc d e fgah e d e. Eg a
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Tästä yleisestä äänialataulusta tietysti on koko
joukko poikkeuksia, varsinkin kun useilla harjoitetuilla
äänillä alue on kahta oktaavia laajempi. Syvät bassot
voivat mennä aina oktaavia taulun matalinta ääntä alem-
mas, korkeat sopraanot taas koko joukon ylintä ääntä
korkeammalle. *)

*

Mitä erikseen puheääneen tulee, on sen liikkumis-
ahi, niinkuin edellä viitattiin, paljoa rajoitetumpi kuin
lauluäänen. Tavallisessa puheessa se käsittää ainoas-
taan neljä viisi erikorkuista musikaalista ääntä, joiden
viilillä se vaihtelee eikä yleensäkään liiku oktaavia laa-
jemmalla alalla. Vaistomaisesti ihminen tavallisesti va-
litsee äänialansa keskiäänen, s. o. ylimmän ja alimman
äänen keskikohdan, käyttäen sitä enimmän ja siitä hiu-
kan kohoten ja laskeutuen. Askeleet ovat, lauluäänen
kannalta katsottuna, sekunteja, terssejä ja kvartteja,
harvoin sitä suurempia (poikkeuksena kyllä joskus ote-
taan oktaavinkin askeleita). Mutta tämän niin sanoak-
semme ulkonaisen köyhyytensä ohessa on puheäänellä
oma sisällinen rikkautensa. Musikaalinen eli lauluok-
taavi käsittää puoliäänineen kaikkineen ainoastaan 12
erikorkuista ääntä, mutta puheäänen oktaavissa on näi-
den lisäksi ääretön joukko tottumattomalle korvalle
tajuamattomia väliääniä, joita ei ainakaan tähän saakka
ole voitu asettaa mihinkään järjestelmään eikä graafil-
lisilla merkeillä osottaa (seikka, josta jokainen hiukan-
kaan tarkkakorvaisempi voi vakuuttautua soittokoneen
ääressä: hän ei löydä läheskään kaikkia puheäänensä
iiiiuiii, vaikka kuinka etsisi).

Emme näin ollen voi merkitä nuoteilla muuta kuin

*) Korkeimpia ääniä, niitä ihmisen äänijänteillä on tavattu,
lienee laulajatar Aguiarin aikoinaan saavuttama o'.
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puheäänen pylväsäänet, emmekä edes niiden intterval-
leja aivan tarkoin. Näytteeksi siitä, niiltä tavallinen
puhe näin merkittynä näyttää, seuratkoon tässä jjari
katkelmaa: *)

*mm-
- -

7Hy-vää, huomenta. Mi-tä kummaa! Mut-la hei , po-jat ja ly - töl

Näy-te tään-pä kel-lä on notkeimmat pol-vet ja nopeimmat ja - lat
*

/ Lauluääni tietysti on sitä köyhempi, kuta supiste-
tummalle alalle se on rajoitettu, samoin puheääni kai-
kista väliäänistä huolimatta sitä yksitoikkoisempi ja
väsyttäyämpi, kuta ahtaampi liikkumisala on ja kuta
harvemmin ääni kohoaa ja laskeutuu. (Muistettakoon
vaan entisajan »katkismus-lukua», joka kulki koko
kappaleen samalla äänen korkeudella, ainoastaan viime
sanassa hiukan laskeutuen). Sanomatta selvää on, että
suullisen esittäjän, jonka tulee saada esiin mitä erilai-
simpia tunteenilmauksia (hämmästystä, uhkausta, inhoa,
vihaa j, n. e), on harjoitettava äänensä liikkumaan laa-
jalla alalla, vaihtelevasti ja taipuisasti.

Tulee siis harjoittaa kaikkia äänialan ääniaineksia,
niin että niin hyvin ylemmät kuin alemmat ovat puh-
taita, kauniita ja täyteläisiä. Tämä on sitäkin tärkeäm-
pää, kun ääni eri korkeusasteilla ei ilman harjoittamatta
ole läheskään tasainen eikä yhtäjaksoinen, vaan useim-
milla alemmat ja ylemmät äänet ovat aivan erisointui-

*) Merkitseminen on tehty tutuitnnialle nuottipinnalle, siis mie-
hiin nähden oktaavia liian korkealle. Inttervallit tietysti eri henki-
löinä ja eri tapauksissa oval erilaiset, ylläoleva vain osottaa yleistä
suuntaa.



Eräästä seikasta pidän tarpeellisena huomauttaa. Kun
me puhumme puhetaidosta, niin meidän täytyy jiuhua suo-
mnluiscsta, puhetaidosta, s. o. suullisesta esitystaidosta, joka
kaiken sen ohella, mikä puhetaidossa on yleismaailmallista,
rakentuu oman kielemme ääniopillisille ja korollisille laeille.
Kun kielemme tutkimus ei kuitenkaan vielä ole ennättänyt
selvitellä kaikkia puhetaidolliselta kannalta huomiota ansait-
sevia puolia, niin oivallettaneen, että kirjassani esiintyy koko
joukko semmoista, joka perustuu ainoastaan allekirjoittaneen
.yksityisiin havaintoihin ja siis jää odottamaan laajaperäisem-
män tutkimuksen täydennystä.

Ne ammattimiehet ja tutkijat, joiden teoksista minulle
on ollut suuremmassa tai pienemmässä määrässä apua, ovat
seuraavat:

Ulkomaalaisia: AI. Tullius Cicero, M. Fabius
Qvintilianus, Morell Maclcenzie, C. L. Merkel, E. Sievers,
G. 11. v. Meyer, I. A. Lyttlccns & F. A. Wulff, Oscar
Guttmann, George Armin, Algot Lange, Karl S/eraup,
Emil Palleske, Roderich Benedix, Ernest Legouve, Oscar
Svuhn, Carl Michel, Th. Piderit, H. Oberländer, B.
Klcmtn, D. J. Kilburn.

Kotimaisia: Mutth. Akiander, D. E. D. Euro-
paeus, A. Genetz, E. N. Setälä, 11. Pipping, V. Vasenius,
T. G. Aminoff, Yrjö Wichmann, K. Cunnelin, Peleku Brax,
Erkki Reijonen, J. H. IVennola, Artturi Kannisto y. m.

Anatoomisen ja fysioloogisen puolen sekä aänielinten
sairauksia ja hoitoa koskevat osat olen hyvin ymmärrettä-
vistä syistä esittänyt pääasiallisesti toht. Mackenzien mukaan.

Mitä kuviin tulee, olen osan lainannut Mackenzien ja
Guttmannin teoksista, suurimman osan tämän kirjan erikois-
tarpeita silmällä pitäen itse piirtänyt.

Lopuksi pyydän lausua sulimmat kiitokseni professori
E. N. Setälälle, laulaja A. Ojanperälle, näyttelijä B. Leinolle
ja regissööri Jalmari EinneUe, joista molemmat ensinmai-
nitut ovat lukeneet omaa alaansa lähimmin koskevat osat,
jälkimäiset koko käsikirjoituksen, ja joiden hyväntahtoisista
huomautuksista kirjalle on ollut tuntuvaa etua.

Jään toivomaan että kirjani edes jossain määrin pys-
tyisi selvittämään puhe- ja esitystaidon perusteita sekä herät-
tämään asianharrastusta.

Tekijä.
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PUHETAITO
KAUNOLUVUN, PUHE- JA ESITYSTAIDON
PEEUSTEET SEKÄ ÄÄNIELINTEN HOITO.

Kirjoittanut WIHTORI PELTONEN

VALAISTU 25 KUVALLA.

••T" Teos tulee noin 300 sivun laajuiseksi ja julaistaan 5
vihkossa ä 85 p. Ensi vihko on ilmestynyt ja on saata-
vissa kaikista kirjakaupoista sekä asiamiesteni luota. "Äi

Kirja valmistuu kokonaisuudessaan kesän ja syksyn kuluessa!
Loppuvihko ilmestyy viimeistään lokakuulla.

Teoksen monipuolisesta sisällöstä y. m. katso lähemmin
ilmoituslehdestä.

Porvoossa toukokuulla 1901.

Werner Söderström.
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sia ja niiden viilillä on yksi tai useampia aukkopaik-
koja, joissa ääni on heikko ja horjuva.

Ihmisen ääniala nimittäin jakautuu eri jaksoihin:
registcreihiti. Miehillä niitä on tavallisesti kaksi, joista
alemjiaa sanotaan riuturct/isferUesi, 3-lempää huilu- eli
litlsetlirei/isteriksi; naisilla useimmiten kolme: viulu-,
fulsiili- ja jititirct/isferi (ala-, keski- ja yläregisteri). Tästä
jaosta ovat ammattimiehet riidelleet ja yhä riitelevät.
Toht. Mtiekeitzictt mukaan on olemassa ainoastaan kaksi
rekisteriä ja perusteena on se, että rintaregisterin äänet
otetaan täyspitkillä jänteillä, falsettiregisterin lyhenne-
tyillä jänteillä (kuva 10). Mutta hänen omatkin tutki-
luusesinierkkinsä osottavat niin lukuisia jioikkeuksia,
että hyvällä syyllä saattaa epäillä, onko tämä perus pä-
tevä. Jotkut taas ovat esittäneet aivan kuviteltujakin
jakoperusteita. Luonnollisimmalta tuntuu se selitys
(jonka pätevyyttä käytännölliset harjoituksetkin vahvis-
tavat), että registerijako perustuu pääasiallisesti erilais-
ten sointiiuinesteu ruikutuleseen. Jokainen voi huomata
että rintaregisterin alemmissa äänissä rintasointu on
erittäin voimakas, mutta heikkenee vähitellen kuta ylem-
mäs tullaan, kunnes miesten falsettiregisterissä ainoas-
taan kajahdus/orren ja otsuosuin sointu 011 enää vaikut-
tamassa. Naisten kolme registeriä selitetään siten, että
alaregisterissä 011 riiitasoinfit, keskiregisterissä nielii-
soiutii ja yläregisterissä /ititinsuintu varsinaisena sointu-
aineksena.

Harjaantumattomassa äänessä on registerijako
jyrkkä ja perin häiritsevä. Kun semmoisen äänen omis-
taja alkaa laulaa rintaregisterinsä matalimmasta äänestä
kohoten, askelittani yhä korkeammalle, on rintasointu
koko ajan mukana, kunnes tullaan registerien siirty-
niäkohtaan. Se on kohta, jonka yli hänen on kovin
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vaikea päästä ja jossa tuntuu ikäänkuin koko kurkun-
pää tahtoisi pusertua kokoon. Kun hän vihdoin siirtyy
tiiman kohdan yli, tuntuu kurkunpäässä helpotuksen
tunne, mutta samassa on rintasointu kerrassaan kadon-
nut ja jälellä on enää ainoastaan heikko yläosain sointu
(hän laulaa -falsettia», kuten sanotaan). Eri registe-
rien äänet siis ovat niin erisointuisia, kuin ne eivät,

kuuluisikaan samalle henkilölle. Jos registerejä on kol-
me, on falsetti- ja pääregisterin välillä samantapainen
taitekohta. Se on kuitenkin pienempi, sillä 3'lommät
registerit eivät eroa toisistaan niin huomattavasti kuin
ala- ja keskiregisteri.

Tämä registerien eroavaisuus siirtymäkohtineen
tuottaa mitä suurimpia hankaluuksia ei ainoastaan lau-
lajalle, vaan myös puhujalle: Viimemainittu kyllä usein
tietää kuinka pitäisi ääntä käyttää, mutta hän ei pääse
registerien väliaukon yli eikä löydä soinnun tasapainoa.
Registerit siis ovat tasoitettara f ja siirfymäkohdat koko-
naan poistettavat. On saatava alaregisterin ääniin myös
päänsointua ja yläregisterin ääniin rintasointua. Niin-
kin tehden kyllä rintasointu säilyy valtavampana ala-
registerissä ja päänsointu yläregisterissä, mutta mitään
»kynnystä» ei niiden välillä saa olla, vaan äänen tulee
olla kauttaaltaan tasainen ja yhtäjaksoinen, niin että
äänenkäyttäjä voi vapaasti siirtyä ylemmäs ja alemmas
aina tarpeen mukaan.

*

Harjoituksia.

Otetaan ensiksi selvä henkilön keskiäänestä laula-
malla koko rintaregisteri matalimmasta äänestä kor-
keimpaan. Sen jälkeen suoritetaan kaikki harjoitukset
ensin laulamalla, sitte lausumalla joku pitempi runosäe
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t. m. s. yhden uloshengityksen aikana — tietysti jokai-
nen harjoitus useampaan kertaan peräkkäin.

1. Keskiäänessä, kohtalaisen kovasti ja selvästi.
2. Yhtä ääniaskelta ylempää.

3. Kahta ääniaskelta ylempää.
\. Yhtä ääniaskelta keskiääntä alempaa.
ö. Kahta askelta alempaa.
Näitä viittä ääntä, jotka muodostavat tavallisen

puheen varsinaiset eli keskiäänet, harjoitetaan, siksi,
kunnes äänenmuodostus on varma ja tasainen, ilman
hallitseminen ja tivistys jokseenkin vallassa.

Sen jälkeen otetaan harjoitettavaksi jälellä olevat
rintaregisterin äänet, sekä alemmat että ylemmät, aivan
samalla tavalla kuin ensimäiset viisi. Kun niissä on
saavutettu täysi soinnun (s. o. ilmantivistyksen) tasa-

paino, siirrytään ylempään registeriin ja harjoitetaan
sen kaikkia ääniä. Pääasia on saada niidenkin mukaan
rintasointua, saada ne täyteläisiksi. Tämän tehtyä ja
sitqn saavutettua varmuutta alempana ja ylempänä, ryh-
dytään tuota siirtymäkohtaa harjoittamaan, s. o. sitä
poistamaan. Tehtävä ei olekkaan nyt kovin vaikea,
sillä elimistön hallitsemiskyky on varttunut ja molem-
pien registerien harjoitus on niitä lähentänyt kummal-
takin puolelta ja tasoittanut suurimmat eroavaisuudet.
Rintasointu, joka alkuaan oli raaka ja kova, on voitta-
nyt pehmeyttä, yläosain heikko ja mehuton sointu täy-
teläisyyttä. Nyt registerit vain liitetään täjrdellisesti
toisiinsa, niin että molemmat registerit sulavat yhtäjak-
soiseksi kokonaisuudeksi. — Jos harjoittelijan äänessä
on useampia siirtymäkohtia, on menettely aivan sama.

Näiden harjoitusten suhteen, jotka itse asiassa
eivät ole muuta kuin edellisessä luvussa esitettyjen
sointuharjoitusten jatkamista, ei pidä kiirehtiä, vaan
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suorittaa ne vähitellen, viikkojen kuluessa. Ainoastaan
siten tulee jälki varmaa, vain siten voi harjoittelija
toivoa kerran pääsevänsä kauniin ja yhtäjaksoisen ääni-
alan omistajaksi.

#

Äänialaa voidaan harjoitusten kautta laajentaa mo-
niaita askeleita sekä ylös- että alaspäin. Laulajaan näh-
den tällä on suuri merkitys ja puhujaankin katsoen
sikäli,.että kuta enemmän hänen koko äänialansa laa-
jenee, sitä vapaammin hän voi liikkua puheäänen var-
sinaisella liikunta-alalla. Muistettava kuitenkin on että
keskiäänet ovat puhujalle tärkeimmät, sillä ne ovat
luonnollisimmat. Korkeat äänet ovat — käyttääksemme
Legouven vertausta — armeijan ratsujoukko, jota tarvi-
taan loistaviin hyökkäyksiin, matalat äänet sen tykistö,
joka suurissa voimanponnistuksissa tekee erinomaisia
palveluksia, keskiäänet armeijan jalkaväki, sen liikkuva
päävoima, jolla taistelutaktiikka suorittaa varsinaiset
liikkeensä. Korkeat äänet paljon käytettyinä ovat,vä-
syttäviä, ne kuluvat ja kadottavat sointunsa, muuttuen
lopulta särkyneen vinkuviksi (josta moni pappi on kyl-
läkin varoittavana esimerkkinä); matalat äänet taas
käyvät alituiseen käytettyinä yksitoikkoisiksi, jota paitsi
niillä on varsinainen kä3'täntönsä synkkien mielentilo-
jen ilmaisemisessa.

£

8. Äänen voimakkuus ja kestävyys.

Puhujan (samoin laulajan) huomattavimpia omi-
naisuuksia on hyvät äänivarat, s. o. äänen voimakkuus,
kestävyys ja kantavuus. Varsinkin ulkoilmassa puhut-
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taissa voi sanoa äänestä riippuvan kaikki. Hyväsisäl-
-1 öinen mutta heikolla äänellä esitetty puhe ei tee mi-
tään vaikutusta, kun sen sijaan köyhempisisältöinenkin
esitys hyvien äänivarojen siivillä käy toisinaan erino-
maisesta.

Millainen ääni on voimakas? Semmoinenko, joka
suurilla ponnistuksilla syntyen täyttää lähimmän ympä-
ristönsä huudolla ja pauhulla?

Eipä suinkaan, se päinvastoin osottaa todellisen
voiman puutetta; se ei ole enää puhumista, vaan huu-
tamista ja pauhaamista. Vain semmoinen ääni on todella
voimakas, jonka omistaja aivan rauhallisesti, mitään
näkyviä ponnistuksia tekemättä saa sanansa kuulumaan
täyteläisinä jokaiseen loukkoon ja voimakohtauksissa
huutamatta aikaan tarkoitetun vaikutuksen; vain sem-
moinen ääni on voimakas, joka on kauttaaltaan, pienim-
piin yksityiskohtiinsa saakka hallittua, s. o. täysin käyt-
täjänsä vallassa. Sitä paitsi tulee muistaa ettei puhe-
äänen kantavuus riipii yksin sen voimasta, vaan erittäin
suuresti ääntämisen selvyydestä ja taidokkuudesta (josta
edempänä enemmän).

Me olemme siis jo edellä maininneet äänen voi-
makkuuden, kestävyyden ja kantavuuden perusteet.
Ilman täyteläisyyttä ei ole voimaa, ilman tivistettyä ilmaa
ja hallittua ilmavirran käyttöä, ei ole voimaa, ilman
koko sointuclimistön mukanasoimista ei ole voimaa.
Äänijänteiden tarmokkuus kasvaa ilmantivistyksen mu-
kana, äänen voimakkuus ja kantavuus resonanssin kera.

Voimakkuutta ja eri voimakkuusasteiden käyttä-
mistä voimme kuitenkin erikseen harjoittaa, s. o. kehit-
tää ilmantivistys- ja ilmavirran hallitsemistaitoamme
yhä suurempaan täydellisyyteen. Messa di vocc ja
muut samantapaiset harjoitukset eivät ole muuta kuin
tiimiin kehityksen jatkamista ja voidaan siis suorittaa
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menestyksellä vasta kun registerihypyt on poistettu ja
opittu jommoinenkin ilmanhallitsemistaito.

*

Harjoituksia.

Kaikki harjoitukset suoritetaan ensin keskiäänellä,
sitte alempaa ja ylempää.

%

/. Tasu/iainon harjoitus. Otetaan keuhkot ilmaa
täyteen ja lauletaan keskivahvalla äänellä, 13-vnesti ja
tasaisesti, pienimmässäkään määrässä voimaa, nopeutta
tai korkeutta kohottamatta. Tämä harjoitus, niin vähä-
pätöiseltä kuin nä3'ttääkin, on erinomaisen tärkeä, sillä
ellei ääntä opita hallitsemaan samalla kohdalla, niin ei
myöskään koskaan opita sen eri korkeus-, nopeus- ja
voima-asteiden hallitsemistaitoa.

2. Voiman- paisuttaminen (crescendo). Alotetaan
heikoimmasta piaanosta ja kohotetaan äänen voimaa

kovimpaan fortissimoon, ei kuiten-
kaan kirkumiseen saakka. Kaikki
yhden uloshengityksen aikana.

3. Voiman hiljentäminen
(i/icrescendo). Alotetaan kovim-
masta fortissimosta (varottakoon
parkaisua) ja läskeiltään tasaisesti
hiljaisimpaan piaanoon.

4. Messa, di vove (messa di
vootshe), kahden edellisen har-

joituksen }didistys. Alotetaan hiljaisimmasta piaanosta
ja kohotaan tasaisesti kovimpaan I'ortissimoon, josta,
laskeutaan takaisin pianissimoon. Kaikki yhden ulos-
hengityksen aikana.
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5. Otetaan pitempi yhtäjaksoinen lukukappale.
Alotetaan hiljalleen ja kohotetaan voimakkuutta vähi-
tellen lause lauseelta mahdollisimpaan määrään (tietysti
aina välillä uutta ilmaa ottaen).

(i. Alotetaan hitaasti ja lisätään tempon nopeutta
(ei voimaa), ei kuitenkaan epäselvv3'teen saakka.

7. Alotetaan hiljalleen ja hitaasti sekä lisätään
vähitellen voimaa ja nopeutta mahdollisimpaan määrään.

*

Lopuksi hiukan eri sävelaskelien (inttervaliien) ta-
paamisesta.

Inttervallien tapaaminen on laulajan kehyksen
tärkeimpiä puolia ja vaatii pitkäaikaista harjoitusta.
Mutta se on puhujalle ja lausujallekin melkein yhtä
tärkeätä. Inttervalliharjoitusten kautta hän laajentaa
keskiääniskaalaansa oppien liikkumaan tällä varsinai-
sella alueellaan varmasti ja puhtaasti sekä tarpeen tul-
len vaikeudetta käyttämään harvinaisempia ylä- ja ala-
ääniäkin. Harjoitukset voidaan suorittaa ensin laula-
malla, sitte lausumalla samaa lausetta keskiäänessä,
sekuntia, terssiä, kvarttia y. m. inttervalleja korkeam-
malta ja matalammalta. Sen jälkeen ottamalla eri intter-
valleja samassa lauseessa, esim.

hiljaisella äänellä eri inttervalleja vaihdellen,
yhä voimakkaanani. „ „ „ „

paisuvalla „ „ „ „ .

hiljenevällä „ „ „ „

*

Kun harjoittelija näin oppii hallitsemaan äänensä
eri puolia: voimaa, nopeutta, korkeutta j. n. e., kun
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hän edellä esitet37illä perusteilla voittaa äänelleen yhä
suurempaa puhtautta, sointuisuutta ja täyteläisyyttä,
omistaa hän vähitellen itselleen kauniin, vaihtelevan
ja sielukkaan esitystavan tärkeimmät apuneuvot, joi-
den käytäntöä jokapäiväinen kokemus yhä varmentaa.



IV

Äänteiden, tavujen ja sanojen muodostus.
*

1. Yksityisäänteiden merkitys.

Esitys kielen yksityisistä äänteistä, niiden S3rnty-
misestä ja toisiinsa liittymisestä, on 3deensä kuivimpia
lukuja kuin missään suurelle yleisölle aijotussa teoksessa
olla voi. Kun mekin nyt kuitenkin uskallamme täm-
möiselle kuivalle luvulle kirjassamme tilaa antaa, toisin
sanoen toivoa että se luettaisiin, niin sallittakoon mei-
dän puolustaa menettelyämme parilla sanalla.

Puhe ei ole mikään yksiperäinen kokonaisuus,
vaan lukuisten pikkuosien yhdistys kulloinkin tarvitta-
valla tavalla. Puheen, samoin kuin kaikkien muidenkin
yhdistysten täydellisyys siis riippuu yksityisosien täy-
dellisyydestä, tarkemmin sanoen siitä, että

1. tavataan oikeat yksityisäänteet,
2. 3rhdistetään ne oikealla tavalla.

Tätä kuitenkin vaikeuttavat monet seikat, etu-

päässä murteellinen tai muuten huoleton, ja virheellinen
ääntämistapa, joka vaikuttaa ettei suinkaan kaikilla suo-
menkieltä puhuvilla a, ole sama a eikä o sama o.

Mutta pitääkö niin ollakkaan? Pitääkö kaikkien
suomea puhuvain ääntää samalla tavalla, huolimatta
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siitä, että se tuottaa toisille melkoisia vaikeuksia ja on
omansa hävittämään murteitten suoman luonnollisen
moninaisuuden?

Me p37ydämme merkitä kantamme tässä asiassa
seuraavasti. Murre ei ole »väärää» eikä »raakaa», vaan
elävä jäsen elävässä kielessä. Mutta mitä murretta pu-
hummekin, meille kaikille yhteistä kuitenkin on se kie-
len »murre», jota luemme ja kirjoitamme ja jota sanom-
me kirjakieleksi eli va/tasuomeksi. Se on kielen viljelty'
ja enin kehitelty muoto, jonka melkoinen osa kansasta
on omistanut itselleen sivistyneeksi •puhekieleksi, se on

kielellisessä suhteessa samaa kuin laillinen 3rhteiskunta-
jär[est3's hallinnollisessa, se on kansallisen olemuksemme
tärkeimpiä tukipylväitä, joka yhdistää eri seudut ja
3rksilöt sekä antaa tukea niin sisään- kuin ulospäin.
Siksi sen tulisi myös olla jokaisen kansalaisen pyrki-
mysperänä, niin että kukin osaisi sitä sujuvasti ja mur-
tamatta käyttää. Pienempiä eroavaisuuksia tulee tie-
tysti aina olemaan eri paikkakuntien ääntämistavassa,
sillä murteilla on verrattain laajat fysioloogiset perus-
teensa, eikä suinkaan mikään estä kä3rttämästä murretta
kotikielenä. Mutta kun kerran kirjallisuuden kautta
joka tapauksessa aivan huomaamattamme omistamme
valtasuonien muotoja, niin miksemme voisi omistaa
myös sen mukaista ääntämistapaa, s. o. omistaa sitä
kokonaan? Ja sitäkin suuremmalla sy3rllä, kun mikään
murre ei enää meidän päivinämme säily puhtaana, vaan
saa vaikutuksia sieltä ja täältä, eri murteista ja kirja-
kielestä, niin että se lopulta ei ole enää varsinaisesti
mitään, vaan kaiken sekotusta. Kirjakieli näin ollen
olisi kaikille yhteinen yleismurre, joka yhä nuorentaisi
itseään murteitten vielä kä3Tttämättömillä rikkauksilla ja
jossa kukin tapaisi ei ainoastaan oman murteensa, vaan
kaikkien muidenkin murteiden arvokkaimmat ainekset.
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Kun me siis pidämme kirjakielen mukaista ääntä-
mistapaa aivan yleisesti toivottavana — ainakin milloin
kirjakielen muotojakin kä3 Ttetään — niin luonnollista on,
että se jokaiseen julkiseen esiint3'jään nähden on suora
ruuti m us. Tällä emme tarkoita semmoista valtakielen
ääntämistä, jonka jokainen äänne on sivunpituisilla mää-
ritelmillä rajoitettu puolelta ja toiselta, jommoista muu-
tamissa kielissä on yritetty; tarkoitamme yleensä oikeata,
kaikin puolin, selvää ja huolellista ääntämistä, semmoista,
jonka avulla suomalainen puhekieli kaikuu mahdollisim-
man kauniina ja täyteläisenä, todellisena valtasuonena.

*

Julkisella esiintyjällä on ääntämiseen nähden pal-
jon oppimista, sillä juuri ääntämisen tä3'dellisyydestä
riippuu puheen huomattavimmat puolet: sen sujuvuus,
liijiilluvaisiiiis ja kuuluvaisuus. Hänen on sitä paitsi
pidettävä samalla kertaa silmällä lukuisia eri puolia,
ryhdistä ja ulkopiirteistä alkaen; mutta kuinka hän voi
sitä tehdä, jos jo puhumisen niin sanoaksemme koneel-
linen puoli tuottaa hankaluuksia ja vaatii kaiken huo-
mion? Siksi on ääntämisen suhteen päästävä sille as-
teelle, että se suoriutuu itsestään, että voimme oikein ja
sujuvasti ääntää mitä ikänänsä eteen sattuu.

Mutta ei ainoastaan oikein, sujuvasti ja tajuttavasti.
Suullinen esittäjä on taiteilija, siksi hänen ääntämis-
tapansa tulqe olla kaunistu ja hänen tulee värittää pu-
heensa aina sisällyksen vaatimusten mukaan. Mutta
siihen I^etäkseen hänen täytyy tuntea yksityisten ään-
teiden luontaiset ominaisuudet, niiden yksilöllisyys niin
sanoaksemme. Ilman tätä tuntemusta hän ei kohoa
tehtävänsä herraksi niinkuin toivomme seuraavista
luvuista tii3rdelleen selviävän.

*
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Sanoimme että murre tuottaa vaikeuksia. Kaik-
kein heikoimpia puolia tässä suhteessa on se, että kor-
vamme on niin tottunut niihin enemmän tai vähemmän
vaillinaisiin äänteisiin, joita lapsuudesta saakka olemme
käyttäneet, että tuskin huomaamme mitään erotusta
äänsimmepä niin tahi näin. Korvan kouluutus on siis
oikeitten äänteitten tapaamisen ensi ehto. Toiseksi me
suomalaiset 3Tleensä käytämme varsinaisia puhe-elimiä,
s. o. huulia, alaleukaa ja kieltä, kovin heikosti ja pon-
nettomasti, joten puheemmekin on leveätä ja sameaksi
äännevirraksi sulautunutta. Puhe-elimet on siis ennen
kaikkea irrotettava tenhottaminuudestaan ja, saatava, voi-
makkaasti toimimaan.

Mitä yksityisiin äänteisiin tulee, ovat toiset vai-
keampia ääntää kuin toiset (yleisestikin, mutta usein eri
henkilöillä syystä tai toisesta jotkut erikoiset äänteet);
sen vuoksi on juuri näitä äänteitä erikseen harjoitettava,
kunnes kaikki kankeudet on voitettu. Ellei niitä opita
kauniisti ja vaikeudetta ääntämään, niin ne takeltavat
alati tahi niellään kuulumattomiin. Huomioon on myös
otettava eri voimakkuus- ja nopeusasteet, niin että ään-
teet syntyvät voimakkaallakin äänellä kauniita ja eheitä,
hiljemmällä aina selviä ja kuuluvia; verkkaisessakin
puheessa täyteläisiä, nopeassa selviä ja toisiinsa häm-
ment3rmättömiä.

&

2. Kielen alkuaiuekset eli perusäanteet.

Ihmisen puhetta, s. o. sitä muodostelua, jonka alai-
seksi keuhkoista tuleva ja kurkunpäässä väräjämään
pantu ilmavirta matkallaan joutuu, voi varsin sattuvasti
verrata vuolaan virran kulkuun. Sen rannat milloin
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lähenevät toisiaan, milloin etääntyvät; siellä täällä pis-
täyy esiin pikku niemeke, ilmautuu saari tai kohoaa
matala kari taikkapa kiehittäypi kohiseva koski, muo-
dostellen virran tasaista kulkua ja antaen sille yhä
uusia käänteitä.

Virran tasainen kulku, olkootpa rannat lähempänä
tai etäämpänä toisistaan, edustaa niitä kielen aineksia,
joita sanomme ääntiöiksi (vokaaleiksi), niemekkeiden,
saarien ja koskien kohdat kerakkeita (konsonantteja).
Ero on vain siinä, että tavallisen virran rannat, pol-
vekkeet ja saaret ovat pysyväisiksi muodostuneet, puhe-
virran rantojen ja esteitten kunkinkertaista muotoa hal-
litsee ihmisen tahto.

Kielen alkuainekset siis ovat kahta lajia. Eri kie-
let vain käyttävät niitä sanojensa muodostelemiseen
eri lailla: toiset suosivat enemmän ääntiöitä, toiset
kerakkeita. Suomenkieli on erittäin ääntiörikas. Sen
käyttämä kerakemäärä tekee ainoastaan noin 50,", jota
vastoin esim. ruotsin, saksan ja englannin kielissä ke-
rakkeiden osuus on yli 60 |).

*

Ääntiöt.

Kaikki ääntiöt ovat sointeja, se on kurkunpäässä
S3rntyvän soinnillisen äänen eri muotoja. Siksi ne ovat
laulun pääainekset sekä puhekielen sävelen eli melodian
varsinaiset kannattajat.

Suomen kirjakielessä eli valtasuomessa on seuraa-
vat 8 ääntiötä eli oikeammin perusääntiöfä: a, e, i, o, n,
y, ä, ö. Eräissä murteissa tavataan tämän lisäksi muu-
tamanlaisia nenä-ääntiöitälun ja valtakielen äänteistä
poikkeavia sivumuotoja, mutta ne eivät kuulu meidän
aineeseemme.
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Ääntiöiden ääni, kuten sanottu, syntyy kurkun-
päässä äänijänteiden väräjämisestä. Niiden muoto eli se
soinnullinen kokonaisuus, minä ne korvaamme saapuvat,
riippuu siitä muodosta, minkä kajahdustorvi kutakin
ääntiotä varten ottaa. Se milloin laajenee, milloin su-
pistuu, milloin pitenee milloin h^henee, mutta supistu-
minen ei ole koskaan niin suuri, että mitään hälyääntä
S3rnt3risi, kuten kerakkeissa.

*

Kajahdustorven muodonmuuntelut ovat moninaiset.
Erikseen huomattavia kuitenkin ovat torven ulkopään
(huulien) ja torven keskiosan (kielen) liikkeet ja muo-
donmuutokset, sillä ne etupäässä määräävät ääntiön
kunkinkertaisen muodon.

Huulten liikkeiden, s. o. huulten muodostaman
aukon suhteen erotamme neljä päämuotoa:

/. täysiayoin rauhallinen asento, jolloin suuaukko
on kaikkein avonaisin (niin että peukalo mahtuu ham-
masrivien väliin) ja huulet rauhallisessa asennossa,
eteenpäin työnt3rmättä tai taaksepäin vetäytymättä:
ääntiöt a ja ä.

2. leveä rakoasvnto: aukko supistuu korkeudel-
taan, mutta leviää sivuillepäin, suupielet vetäytyvät
hiukan taaksepäin ja huulten keskiosa lähenee ham-
paita: e ja /.

3. puoliavoin pyöristetty asento, jolloin huulet
vetä3'tyvät pielistä kokoon ja työntyvät huomattavasti
eteenpäin, aukon muodostuessa soikean pyöreäksi: o ja ö.

4. pyöreä, vi/ietlysaseufo: huulet työntyvät vieläkin
enemmän eteenpäin ja puristuvat sivuilta kokoon vihel-
lysasentoon, niin että keskelle jää ainoastaan pienehkö
P3"öreä aukko: u ja //.
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Tietysti samallakin huuliasennolla muodostetuilla
ääntiöillä on huulten liikkeissä hiukan eroa, ylläolevassa
ryhmityksessä on jälkimäisellä äänteellä aina aukko
hiukan pienempi kuin edellisellä. Eri henkilöt niinikään
käyttävät huulia eri lailla voimakkaasti, joten yllämai-
nittu osottaa ainoastaan yleistä suuntaa.

Kielen liikkeissä on erotettava kaksi suuntaa,
joilla kumpaisellakin on ratkaiseva merkitys ääntiöiden
muodon ja luonteen määräämisessä:

Kuva 18. a ääntiö. Kuva 19. u ääntiö

1. kielen liikkeet ylöspäin, kitalakea kohti,
2. kielen liikkeet eteen- tahi taaksepäin.

Kun kieli ääntiöitä äännettäessä kohoaa lepotilas-
taan suulaen pohjalta ja jännittyy 3'löspäin, muodostaa
se suuväylän avarammaksi tahi ahtaammaksi aina sen
mukaan, kuinka 3rlös se kulloinkin kohoaa. Tähän näh-
den erotamme kolme päämuotoa:

/. Avoin sun väylä, jolloin kieli kohoaa ainoastaan
hyvin vähän lepotilastaan: ääntiöt a ja ii.
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2. Puoliavoin suuväylä, jolloin kieli kohoaa lepo-
tilansa ja kitalaen keskivälille: ääntiöt o, i) ja e.

3. Ahdas suuväylä, jolloin kieli kohoaa niin 3rlös,
että kielen ja kitalaen välille jää eräässä kohti ainoas-
taan ahdas rako: u, y ja i (w:ssa kielen takaosa kohoaa
pehmeää kitalakea kohti, kärkipuoli sen sijaan on al-
haalla; ja v':ssä kohoaa kielen etuosa kovaa kita-
lakea kohti, /:ssä siinä määrin, että kieli hiukan kos-
kettaakin kitalakea).

Yllämainittujen kielen korkeusasentojen mu-
kaan jakaantuvat ääntiöt kolmeen ryhmään:

avoimia: a, (i;
puoliavoimia: o, ö, e;

ahtaita: u, y, i.

Kielen liikkeiden suhteen eteen- tahi taak-
sepäin jakaantuvat ääntiöt kahteen ryhmään:

taka-ääntiöihin, jolloin kieli yetäytyy taaksepäin:
a, o, u ja

etu-ääntUnkin, jolloin kieli työntyy eteenpäin ala
hampaita vastaan: ä, ö, y, e, i.

*

Jos edellä esitet3rstä vedämme lopputulokset eri
elimien liikkeisiin (arttikuleeraamiseen) nähden, ovat ne
seuraavat:

Huulten aukko laveimmasta supistetuimpaan:

ii, ä, e, /, o, ö, ii, y

Kielen kohoaminen matalimmasta korkeimpaan
asentoon:

a, ii, o, ö, e, n, y, i.
Kielen asento ta'immasta asennosta etumaisimpaan:

n, o, a, a, o, y, e, i.
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Niiniä asennot määräävät ääntiöiden yksilöllisen
luonteen, s. o. niiden ominaissoinnun ja missä määrin
ne voivat esiintyä toistensa seurassa samassa sanassa.
Jätämme kuitenkin sen puolen erääseen myöhempään
lukuun, käsitelläksemme sitä 3rht'aikaa kerakkeiden sa-
mantapaisten ilmiöiden kanssa.

*

Mitä itse ääntämiseen tulee, huomattakoon seu-
raavaa:

1. Kun ääntiöt ovat laulussa sanallisen puolen
varsinaiset edustajat sekä puhekielessä se äänncr3rhmä,
josta puheen kauneus ja sointuisuus pääasiallisesti riip-
puu, ovat ne äännettävät erikoisella huolella, niin että
ne ovat puhtaita ja kirkkaita, pääsemättä venymään
leveiksi ja cpämääräisiksi.

2. Ääntämisen tulee olla varmaa, ja hallittua, niin
että äänijänteet ja puhe-elimet toimivat voimakkaasti,
kuitenkin ilman liiallista jännitystä. Erikoista huolta
pidettäköön siitä, että puhe-elimet, varsinkin huulet,
ottavat varmasti k3rS3rni3dtsessä olevalle ääntiölle kuulu-
van asennon, muussa tapauksessa n muuttuu helposti
o:ksi tai r/:ksi, a -— reksi, ii — ö:ksi, ö —• r':ksi, ;// —

/:ksi tai ö:ksi; etenkin //:n muuttuminen ö:ksi on muu-
tamissa Suomen murteissa tavallista. Emme tällä tar-
koita että muutos tapahtuisi kokonaan, vaan että ään-
tiö vivahtaa enemmän joltakin toiselta ääntiöltä kuin
siltä, mikä se pitäisi olla, toisin sanoen: on ipämääräi-
neu. Varsinkin laulaessa monet suomalaiseen tapaan
tuskin nimeksi liikuttavat huulia ja kieltä (alaleuvan
jä3rkkyydestä puhumattakaan), josta seuraa että laule-
taan: kon (kun), moo (maa), moo (muu), söö (S3y) j. n. e.
Laulaminen tosin vaatii elinten rauhallisuutta, mutta

joka tapauksessa on ääntiöt äännettävä puhtaasti, s. o.
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huulet vietävä kulloinkin tarvittavaan asentoon ja kieltä
käytettävä voimakkaasti, joskin tyynesti.

3. r.n ja varsinkin /:n ääntäminen tuottaa useim-
mille aluksi vaikeuksia. Hammasrivit, nimitt. pyrkivät
liiaksi kiinni, jolloin nämä ääntiöt tulevat ikäänkuin
vaikeasti valittaen hammasten välistä. Niitä on siis
erikseen harjoitettava: aluksi parhaiten laulamalla,
totuttaen alaleuvan etääntymään 3'läleuvasta, keskittäen
äänen huuliin ja kielen keskiosaa kohottaen.

4. Äänijänteitä ei saa koskaan panna väräjämään,
s. o. ääntämään, ennenkuin puhe-elimet ovat asettuneet
k3rs3ruyksessä olevalle ääntielle määrätyn asentoon.
Jos äänijänteet S3rnn3rttävät äänen puhe-elinten ollessa
vielä lepotilassa, synt3ry epäpuhdas ja epämääräinen
ääni eikä suinkaan tarkoitettu ääntiö.

5. Suomessa puhuttavan ruotsinkielen ääntiöihin
verraten on suomenkielen o hiukan avonaisempi kuin
ruotsinkielen ä.

i&

Kerakkeet.

Ääntiöt saattavat 3rksinäänkin muodostaa tavuja.
Kerakkeiksi sanomme niitä kielen aineksia, jotka ainoas-
taan ääntiöiden kanssa muodostavat tavuja.

Kerakkeet symyvät siten, että kurkunpään äänirako
tahi kajahdustorvi on siinä määrässä supistunut, että
ilmavirta tuon supistuskohdan läpi kulkiessaan S3rnii3rt-
tää heikomman tahi voimakkaamman hälyn. Tähän
häfyyn ylityy useissa kerakkeissa kurkunpäästä samaan
aikaan tuleva sointiääni ja saattaa häty silloin olla niin
heikko, ettei korvamme sitä ollenkaan tajua. Sanomme
niitä soinnillisiksi, kerakkeiksi. Toisia, joihin sointiääni ei
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yhdy, vaan äänteen muodostaa 3'ksinään häly, sanomme
soinnittomiksi kerakkeiksi.

Suomenkielessä on seuraavat 14 keraketta:
soinnit/outia: k, f, }>, s, h, ' (= loppuhenkonen),
soinnillisia: il, I, r, tn, n, /,■ (eng), j, v *).

Näiden lisäksi esiintyy lainasanoissa vielä muuta-
mia muita, niinkuin f, b, g, z y. m.

*

Kerakkeilla on kielessä erittäin tärkeä sija. Voi-
simme niitä sanoa kielen ryhdin luojiksi ja soinnun sel-
ventäjiksi, sillä ne tavallaan erottavat ääntiöt toisistaan,
s. o. helpottavat niiden selvää, toisiinsa sekaantuma-
tonta ja himment3rmätöntä lausumista. Aäntiöiden ja
kerakkeiden merkityksestä kielen rakenteessa 011 vertai-
levasti sanottu, että ääntiöt ovat kielen sielu, kerakkeet
sen ruumis, ääntiöt sen veri ja elävä henki, kerakkeet
sen luisto ja lihasto. Sen vuoksi kerakkeet ovatkin huo-
lellisesti, terävästi ja voimakkaasti äännettävät, muuten
puhe muuttuu leveäksi ja ponnettomaksi ääntiövirraksi.
Eikä tämä vaatimus koske ainoastaan puhetta, vaan
uyöskin laulua; sillä vaikka laulussa ääntiöt ovatkin
pääasia, kärsii tekstin selvy3rs suuresti, jos ääntiöiltä
riistetään kerakkeiden tuki.

Erittäinkin suomalaisessa jiuhckielessä on kerak-
keiden suuri merkitys huomioon otettava. Kielet voi-
simme jakaa puhekieliin ja lait litkielii n. Ne kielet, joissa
kerakeaines on runsas, ovat edullisempia puheelle, ään-
tiörikkaat kielet taas laululle. Suomenkieli on, kuten
tiedämme, ääntiöistä rikas, mutta kerakkeista köyhä.

*) Suomenkielen j j;i /■ ovat hälynsä heikkouden vuoksi pikem-
min ääntiöitä kuin kerakkeita; ne kuitenkin luetaan viimemainittui-
hin kuuluviksi, koska niiden osallisuus tavujen muodostamisessa on
sama kuin varsinaisten kerakkeiden.
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Se on siis varsinaisesti laulukieli, jonka vuoksi meillä
on kahdenkertainen S3ry omistaa huomiota kerakkeiden
selvälle ja kuuluvalle ääntämiselle.

*

Kerakkeet voimme jakaa pienempiin tyhmiin use-
ammalla eri tavalla, riippuen siitä mitä jakoperustetta
kä3rtämme. Me seuraamme ääntämisten?/ mukaista lyh-
mitystä, koska se antanee selvimmän käsit3rksen eri ään-
teiden luonteesta. Siten saamme seuraavat neljä ryhmää:

1. Sulki/äänteitä (klusiileja), joita äännettäissä
ääniväylä on hetkisen kokonaan sulkeuksissa ja äänteen
muodostaa joko sulkuun meno ja sulussa 010 3'hteensä
taikka pääasiallisesti sulun laukeaminen: k, I, p, d.

2. Rakoäänteitä (frikatiiveja), joita äännettäissä
ääntimet ovat niin lähellä toisiaan, että niiden välillä
on ainoastaan pieni rako, jonka reunoihin ilmavirta
hankautuu: k, s, f, l, j, v.

Näistä ovat h, s ja f hankaiisääutcitä, jolloin äänne
on pelkkä hankaushäh/; / on sivitrakoinen, jolloin ilma-
virta kulkee molemmin puolin kieltä muodostuneista
aukoista (kuuluvaa hälyä S3iin3rttämättä) sekä j ja v

puoliääntiöitä (sentivokaaleja), jolloin hankausrako on
niin väljä, ettei kuuluvaa hätyä S3rnny, vaan nämä ään-
teet ovat muodostumistapansa puolesta likellä ääntiöitä.

3. Täryäänteitä (tremulantteja), joita äännettäissä
joku ääntimien osa ilmavirran vaikutuksesta väräjää
S3rnnyttäen tärisevän äänen: n. s. »--äänteet.

4. Nenä-äänteitä (nasaaleja), joiden tunnuksena
on, että suuväylä sulkeutuu ja ilmavirta suuntautuu
nenäväylän kautta ulos: in, n, 1/.

Loppuhenkonen (') voi olla joko sulkuäänne, jol-
loin kurkunpään äänirako sulkeutuu enemmän tai väheni-
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män kuuluvasti, tahi äänijänteiden hankausäänne, jol-
loin se kuuluu vienolta //:lta.

*

Sulkuäänteet. Suomenkielen varsinaiset sulku-
äänteet ovat k, t ja p. Niiden muodostumisessa on huo-
mattava kolme kohtaa: 1) ääniväylän sulkeuminen eli
sulkuun meno, 2) sen sulussa 010 ja 3) sulun laukeami-
nen. Kun sulkuäänne on tavun ensimäisenä äänteenä,
on ääniväylän sulkeumisesta (implosionista) S3rnt3 rvä
häly niin heikko, ettei korvamme sitä tajua ja kun itse
sulussa 010 on äänetön, niin korvalle tajuttavan ään-
teen synnyttää vasta arttikulatsionin kolmas kohta (eks-
plosioni): ilmavirran hiukan pamahtava esiinsyöksäh-
täminen sulun lauvetessa (esim. ku-ka, tä-tä). Sulku-
äänteen ollessa tavun viimeisenä äänteenä on sulkuun
meno voimakkaampi (laukeaminen sen sijaan heikompi),
joten korvamme tajuaa kaikki kolme osaa ja äänne
tuntuu pitemmältä \ok-sa, ot-sa, ovat). Milloin taas
sulkuäänne on kahdennettu, muodostaa sulkuun-meno ja
sulussa-olon synn3rttämä paussi (joka tässä tapauksessa
on tavallista pitempi) edelliseen tavuun kuuluvan ään-
teen ja sulun laukeaminen alottaa seuraavan tavun
(uk-ku, kitt-to, pap-pi).

Sulku S3'nty3r eri äänteissä eri paikoilla.
k:ssa kohoaa kielenselän taka- ja keskiosa kita-

lakeen synnyttäen sulun. Jos tavussa seuraa etuääntiö,
{>', ö, y, e, i, kts. siv. 80) syntyy sulku kovaa kitalakea
vasten, jos taas takaääntiö (a, o, u), koskettaa kielen-
selkä kovan ja pehmeän kitalaen rajaseutua; jos kah-
dennettu k on kahden tavun rajalla, joista toisessa on
etuääntiöitä, toisessa takaääntiöitä, luistaa kieli paussin
aikana edellisen tavun vaatimasta asennosta jälkimäisen
vaatimaan (tik-ka, tak-ki).
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t:ssä heti kielen kärkisauinan takana oleva osa
kielenselän etupintaa muodostaa sulun 3rläleuvan ikenien
alaosaa vastaan, kielenkärjen samalla koskettaessa yiis-
len etuhammasten takapintaa (sulku siis S3'nty3r hiukan
ylempänä kuin ruotsinkielen t:ss'A, jossa kielenkärki
työntyy yläleuvan etuhampaita vastaan).

p:ssä huulet painautuvat vastakkain, ja siten S3ll-
-tynyt sulku siis on huulten sulku.

Suomalainen kansankieli ääntää sulkuäänteet —

niinkuin yleensä kaikkikin kerakkeet — kovin heikosti.
Puhujalla on tnysi S3y ääntää ne koko lailla pontevam-
min. Mutta tarkka erotus on tehtävä suomen- ja ruot-
sinkielen sulkuäänteiden välillä. Ruotsin k:n, l:n, p:n
suurin voima on liikkeen viimeisessä osassa, laukeami-
sessa, joka on pamahtavampi ja loppuhenkosella varus-
tettu (k', V, p'), kuuluen meidän kielikorvamme mukaan
melkein kuin kho-kho (koko), thä-thä (tätä) j. n. e.
Suomen k, t, p, ovat niitä S3rmi3'ttävän ilmavirran voi-
maan nähden heikommat, läheten tämän ominaisuutensa
puolesta enempi ruotsin //:tä, c/:tä ja /?:tä. Sitä paitsi
on pituudellakin eroa, niin että ruotsin 3'ksinkertaiset
sulkuäänteet ovat jonkun verran pitemmät, kuuluen
useimmiten sanan keskellä melkein meidän kahdenne-
tuilta (esim. porten, saken). Tämä on tärkeätä huo-
mata, sillä meilläkin on Aiime aikoina näk3'U3't muuta-
missa piireissä oireita ruveta ääntämään lyhyitä sulku-
äänteitä ruotsinkielen >S3rsäävään tapaan. Me puol-
lamme voimakasta ääntämistä, mutta sysäävä ääntämi-
nen on aivan toista; se on meidän kielellemme kokonaan
vierasta ja siis näiden niinkuin kaikkien muidenkin
äänteiden suhteen lyljättävä.

d on meidän suomalaiselle kielellemme vaikein kai-
kista kirjakielen äänteistä, sillä kansankieli ei sitä tunne,
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vaan eri murteissa on tiiliä sijalla /•, heikko /• (merki-
tään ei), I, j, e, h tai ei mitään. Viime aikoina on näi-
den lisäksi väärin äännet3rn kirjakielen vaikutuksesta
»kova» f levinnyt kansan keskuudessa laajoilla aloilla
d:n edustajaksi (esim. tuhtotteko, sytämmen j. n. e.), mikä
tietysti on äärettömästi kieltämme rumentanut. Jotkut
sen vuoksi vastustavatkin jyrkästi d:n käytäntöön otta-
mista, vaatien valtasuonienkin ääntämään niitten mur-
teitten tavoin, jotka eivät enimmissä tapauksissa kä3rtä
tällä sijalla mitään keraketta. Me emme tahdo tähän
kiistakys3'irykseeen lähemmin kajota, pyydämme ainoas-
taan vakaumuksenamme sanoa että ellei ?/:n oikeata
ääntämistä harrasteta paremmin kuin l^dsyään ja tätä
outoa äännettä saateta 3rhtä tuttavaksi kansan kor-
valle, kuin sitä vakavasti vaaditaan kirjallisessa esit3rk-
sessä, taikka sitte ?/:tä kokonaan hävitetä, niin että kir-
joitetaankin mci jän, teijän, vitjaan, niin on r/:ii sijalla
ennen pitkää enimmillä seuduilla 1 eikä mikään muu.
Epäillä kuitenkin saattaa olisiko viimemainittu mettety-
tapa valtakielellemme eduksi ja voisiko se koskaan
päästää yleiseksi enemmän oikeinkirjoitukseen kuin ään-
tämiseenkään nähden. Onnellisimmaksi ja kaikin puolin
rauhallisimmin suoriutuvaksi ratkaisuksi luulisimme, jos
d otettaisiin kaikkialla käytäntööni, niinkuin sen suh-
teen on jo yhdenmukaiseen kirjoitustapaan pääst3r ja
niinkuin sen kirjakielen mukaista ääntämistäkin jo enim-
missä kouluissa harrastetaan.

d:n ääntämistä harjoitellessa on muistettava, että
?/:ssä kielen kärki arttikuleeraa hiukan 3'lemmäs (taem-
nias) kuin ?!:ssä ja että don soinnillinen, kerake. Sitä
paitsi kieli t:tä muodostaissa työntyy voimakkaalla lihas-
jännityksellä ja ilmanpainallus on niinikään voimakas;
d:ssn sitä vastoin kielen jännitys on paljoa vähäisempi
(»heikko kosketus») ja ilmavirta (jota seuraa kurkun-
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päästä tuleva sointiääni) heikompi. Harjoitukseksi
äännettäköön uutterasti semmoisia sanoja, joissa d, esiin-
tyy, ja erikoisesti semmoisia, joissa esiintyjä sekä / että
d vaihdellen tavujen alkukerakkeina (esim. tyydytys),
sillä niissä pyrkii ääntäminen, varsinkin nopeasti lau-
suttaessa, häiriytymään ja t ja d vaihtamaan paikkaa
(esim. tyytydys, lyydydys, dyydytys).

Mitä lainasanoissa esiintjrviin ta ja g äänteisiin tu-
lee, niin niiden ääntämisen suhteen riittää huomautus,
että niissä p:n ja k:n arttikulatsioniin liittyy sointiääni,
joten ne ovat melkein samassa suhteessa yr.hen ja /r.hon
kuin d on if:hen.

*

Rakoäänteet. Niitä esiintyy valtasuomessa h, s,
f, l, j ja f.

h eroaa kaikista muista hankausäänteistä siinä, että
se ei synny suussa, vaan pääasiallisesti kurkunpäässä,
ilman hieroutumisesta äänijänteiden reunoja vastaan.
Suomenkielessä voi sanoa olevan kaksi tai oikeastaan
kolmekin /?,:ta. 1) /?:n ollessa sanan alkuäänteenä on
suu seuraavan ääntiön asennossa ja h:n äänijännehäh/
on niin voimakas, että muuta hälyä ei kuule (herää,
haamu, j. n. e.). 2) /?:n ollessa tavun loppuäänteenä on
suu edellä olevan ääntiön asennossa, kieli kuitenkin hiu-
kan enemmän kohoutuneena, ja kurkunpäänhälyyn 3rh-
tyy heikko suuhäly (ahdistaa, vahva j. n. e.). 3) ään-
netään /?, (niinkuin dosentti 11. Pippingin, tutkimukset
osottavat) sanan keskellä, ääntiöiden välissä, sointi-
äänellisenä, johon yhtyy kajahdustorven häly (esim.
keihäs, paha).

s on suomenkielessä puhdas suuhäty, S3rnt3ren siten
että kielen kärkiosa kohoo ylempien ikenien keskiosaa
vastaan, jolloin tästä ahtaasta raosta kiivaasti kulkeva
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ilmavirta s3Tnnyttää tuon .v:lle omituisen suhinan. Suomen
ruotsin äänteisiin verraten on suomen s enemmän ruotsin
sj:n kuin ,s':n kaltainen, sillä ruotsin .s-:ssä kielen kärki ei
taivu ylöspäin, vaan t3'önty3r alemmas kuin suomen .s':ssä.

f. Lainasanoissa esiintyvä /' äänne synt3y siten,
että alahuuli arttikuleeraa 3dähampaita vastaan, jolloin
tästä välistä kulkeva ilma S3rnn3rttää /': 11e omituisen
hankaushälyn.

1 on erittäin heleä- ja voimakas-sointuinen äänne,
oikea y]ini3 rs kerakkeiden joukossa. Tarvitsee vain tar-
kata sen sointua kaksinnettuna (esim. halla, vallan), tul-
lakseen tiistä vakuutetuksi. Hele3rs kuitenkin riippuu ään-
tämistavasta. / syntyy siten, että kielen kärki t3röntyy
ylintä hammasriviä tai ikeniä vastaan, muodostaen sillä
kohtaa sulun, mutta jättäen molemmille sivuille aukot,
joista ilma virtaa. Jos nämä aukot ovat hyvin pienet ja
kielen selkä kitalakeen päin kohonnut, synt3y kaikkein
helein, n. s. ruotsin I; jos sivuaukot ovat hiukan suurem-
mat ja kielen selkä alempana, S3rnt3ry keskiheleä suoma-
lainen I, ja jos kieli supistuu lujasti kokoon muodostaen
suuret sivuaukot. ja kohoutuen taka-osaltaan 3dös, S3rnt3 ry
paksu venäläinen /(—-/). Muutamissa Hämeen murteissa
tavataan tavallista suomalaista /:ää tummempi, hiukan
venäläiseen vivahtava /äänne. Puhetaiturin tulee omistaa
itselleen savolaisten keskiheleä suomalainen / ja helein
ruotsalainen /, sillä ne molemmat ovat hänelle tärkeitä,
niinkuin vasta saamme tarkemmin nähdä. Suomen /!:ssä
kielen kärki arttikuleeraa ikenien keskiosaa vastaan.

*

j syntyy eräissä kielissä siten, että kielen selkä
arttikuleeraa kovan kitalaen etuosaa vastaan ja välistä
kulkeva ilmavirta S3rnnyttää jm hälyn, kurkunpäästä
samaan aikaan tulevan sointiäänen ollessa kuitenkin
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paljoa voimakkaampi. Suomen / sitä vastoin ei ole
mikään oikea hankausääni, sillä se äännetään 3rleensä
niin heikosti, että hankaushälyä ei kuulu tuskin ollen-
kaan, vaan j on melkein i ääntiön kaltainen, ollen sitä
ainoastaan hiukan pitempi laajuudeltaan. Tämän kovin
läheisen sukulaisuuden vuoksi i useissa tapauksissa ään-
netään y:ksi, jos nimitt. seuraava tavu alkaa ,/:llä, esim.
pijjan, lijjan, Majju, häjjy, hujjari j. n. e.

v S3rnty3r sikäli, että alahuuli arttikuleeraa yläham-
paita vastaan, ja se on 11 ääntiölle melkein 3rhtä läheistä
sukua kuin j on ?:lle, joten jotkut eräissä tapauksissa
ääntävätkin sen enemmän ?/:n kuin ?,':n huuliasennolla
(kaninin, tautranfai j. n. e.). Yleensä v äännetään suo-
messa eräisiin muihin kieliin verraten heikosti, ilman
sanottavaa hälyä, jopa se muutamissa murteissa yrittää
jäämään joissakuissa tapauksissa kokonaan poiskin, esim.
heo/teu (hevonen), uosi (vuosi), saanto (suvanto), v siis
on äännettävä kyllin voimakkaasti.

Läheisen ääntiösukulaisuutensa vuoksi sanotaankin
/:tä ja ?':tä /iitoliääntiiiiksi.

*

Täryäänteitä on Suomen kirjakielessä ainoastaan
/• (kansankielen r> kuuluu myös niihin). Mutta sillapa
onkin suomenkielessä (niinkuin 3'leensä kaikissa kielissä)
niin suuri merkitys, että se ansaitsee osalleen muuta-
mia rivejä enemmän kuin mikään muu äänne.

r on voimakkain kaikista kerakkeista, mutta samalla
myös kiusallisin, jonka vuoksi sen kaunis ääntäminen
011 antanut kaikkien aikojen puhujoille ja näyttelij<")ille
kyllin työtä. *) On näet. olemassa kaksi toisistaan suu-

*) Jo Demostheneesta kerrotaan se hullunkurinen kohtalon

leikki, ettei hän pitkiin aikoihin osannut oikein ääntää jaloa taitoansa
ilmaisevan sanan ensi äännettä: rhetortke (puhetaito).
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sesti poikkeavaa /--toisintoa: kielenkärki-r ja kilakieleke-r.
Edellinen S3- nty\' siten, ettii kielen kärki kohoaa ylä-ike-
niä kohti ja välistä kulkeva ilma panee kielen kärjen
väräjämään. Jälkimäisessä kielen kärkiosa jää suuon-
telon pohjalle ja kielenselän takaosa kohoaa pehmeätä
kitalakea kohti, muodostaen kitapurjeen kohdalla kou-
run, jossa alaspäin riippuva kitakieleke ilmavirran vai-
kutuksesta värähtelee. Kielenkärki-/- on paljoa kau-
niimpi ja -notkeampi kuin kitakieleke-/-, joka kuuluu
kömpelöltä ja kurkkuääniseltä.

Useilla Euroopan kansoilla on luontainen taipu-
mus kitakieleke-/-:iiän. Me suomalaiset, onneksemme käy-
tämme kielcnkärki-r:ää; kitakieleke-/- esiint3y meillä vain
puhevikana n. s. sorakielisillä». Mutta huomioon otta-

mista on meilläkin tämän äänteen suhteen. Suomalai-
sessa /':ssä on varallisten luku ylipäätään 2 3, jota
paitsi ne ovat kovin heikkoja, niin että /• ääntiön edellä
ja ääntiöiden välissä ei sanottavasti täiyäänteeltä kuulu.
Tiiman r:\\ kyllä tarvitsemme vienoluontoisemmissa sa-
noissa niinkuin riemu, rakkaus, hurskaus, soija j. n. e.
mutta sen ohella tarvitsee puhetaituri voimakkaan, moni-
värälutyksellisen /-:n voimakkaissa sanoissa, semmoisissa
kuin orja, hurja, hyrsky j. n. e. (asia, jonka tärkeys
selviää täydelleen edempänä, äänteiden luontaisesta väri-
sihystä ja kuvaamisk3'vystä puhuessamme).

Puhujan on siis opittava voimakas, monivärähdyk-
sellinen ?•. Se ei olekkaan suomalaiselle vaikeata. Har-
joitellessa kohotettakoon kielen kärki ikenien koskiosaa
kohti ja suunnattakoon voimakas äänetön ilmavirta
keuhkoista. Kun kielen kärki täten saadaan voimak-
kaasti, itsellekin selvään tuntuvasti väräjämään, liite-
tään siihen kurkunpään sointiääni, jolloin voimakkaan
täry-?*:n ainekset on löydett3r. Näitä aineksia opitaan
sitte taidokkaasti käyttämään ?-:n muodostamiseksi eri-
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laatuisissa sanoissa, sillä voimakas täry-/' voi helposti
muodostua rumaksi, jopa naurettavaksikin, tähän tapaan:
hraju, hryske. Helpoimpia ovat aluksi semmoiset sanat,
joissa ?-:n edellä on ääntiö ja jälessä kerake, esim. orja,
orpo, hurja, j. n. e.

*

Nenä-äänteitä on Suomen kirjakielessä m, u ja ;;.

Ne vat kaikki elinten arttikuleeraukseen nähden varsin
heikkoja äänteitä, mutta tähän 3 Tht3rvä sointiääni ja sen
suuntautuminen nenäonteloon, antaa niille kauniin, täyT-
teläisen soinnun. Suomenkielessä ne kuitenkin äänne-
tään vähemmän »nenästä» (s. o. nasaleeratusti) kuin
useissa muissa kielissä.

m äänteessä sulkeutuu suuväylä huulien täydelli
sen ummistumisen kautta.

n:ssä tapahtuu suuväylän sulkeutuminen siten, että
kielen kärki kohoo ikenien keski- tahi takaosaa vastaan
synnyttäen samanlaisen sulun kuin t äänteessä (t:ssä
?/:ään verrattuna on toinenkin sulku: nenäväylän sul-
keutuminen kitapurjeen kautta).

r\ äänteessä sulku muodostuu taempana, siten että
kielen selkä kohoo kovaa kitalakea vastaan tai kovan
ja pehmeän kitalaen rajaan, samoin kuin /i-:n eri vivah-
duksissa. Kun sulku iy:ssä on taempana kuin muissa
nenä-äänteissä, on tämä äänne sitä mukaa muita nasa-
leeratumpikin.

Suonien kirjakielessä ei ;/ äänteellä ole vielä omi-
tuista kirjainmerkkiä (asia, joka kyllä sietäisi korjauk-
sen), vaan käj'tetään tylyen ?/:n merkkinä /?:ää, esim.
kaupunki (pitää olla kanpia/ki) ja kahdennetun ;/:n
merkkinä ng:t&, esim. kaupungin (s. o. kau/itti/ijiu). Tä-
män epätäydellisen merkitsemistavan harhauttamana
eivät monet tiedä koko // äänteen olemassa olosta —
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asianlaita, joka on omansa edelleen säilyttämään erästä
laajoilla aloilla yleistä, perin rumaa ääntämisvirhettä.

Kaikissa Suomen murteissa näet äännetään lyliyt
/; äänne kydlä oikein: kanpnyki, layka, rety/ca (y ään-
nettä siis tarkoittaa se /?, joka kirjoitetaan k:n edelle
sanan keskeen), mutta milloin esiintyy kahdennettu ij,

silloin eteläiset ja läntiset murteet (ja jotkut muutkin)
kyllä ääntävät edellisen y.n oikein, mutta toisen ij ään-
teen sijaan jää k, esim. kaitpuykin, laykan, raijkan,
tuijkos j. n. e. (Karjalan, Savon, Keski-Suomen ja jot-
kut muutkin murteet ääntävät aivan oikein: kaupvyyin,
layyan, rayyan, fuyyos.) Tämän pahan virheen poista-
miseksi on tarpeen oppia tuntemaan y äänne.

Koe. Lausukaa peilin edessä perättäin antaa ja
aukea ja tarkastakaa kielenne liikkeitä. — Antaa, sanassa
kielen kärki n äänteessä kohoo ikeniä vastaan, se siis
on oikea /?; mutta ankea sanassa ei kielen kärki tuon
luullun ??:n kohdalla kohoakkaan, vaan sen sijaan kie-
len selkä nousee kitalakeen: se niin ollen ei niekkaan
mikään /?, vaan aivan toinen äänne: y, siis aykea. (Ään-
täkää huviksenne ankea oikealla n kerakkeella, niin
voitte huomata, niiltä se kuuluu).

Kun Lyhyen y äänteen muodostamistapa täten on
saatu selville, helppo on sitten ääntää se kahdennettu-
nakin samalla arttikuleerauksella uuden ilmanpainalluk-
sen alussa, esim. angervo, (s. o. angervo). k:n välttämi-
seksi lienee vielä paikallaan mainita, että k:ta muodos-
tettaessa nenäväylä on suljettu kitapurjeella, kielen
sulku on voimakas ja ilmavirta laukeaa suuväylään;
y äänteessä kielen kosketus pehmeään kitalakeen (s. o.
sulku) on paljoa heikompi, kitapurje on alhaalla ja ilma-
virta suuntautuu nenäväylään.

*
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Olemme näin tarkastaneet lyhyimmiten jokaista
valtasuonien keraketta (loppuhenkosesta puhumme myö-
hemmin, sillä se on suomenkielessä siksi tärkeä äänne,
että se vaatii aivan oman lukunsa). Ääntämiseen näh-
den tehtäköön lopuksi sama huomautus kuin ääntiöi-
denkin suhteen, nimittäin ettei mitään keraketta pidä
ääntää ennenkuin ääntimet on viety kerakkeen vaati-
maan asentoon. Ilman tarkkaavaisuutta tässä suhteessa,
syntyy kaikenlaisia syrjä-ääniä, tähän tapaan: mnämä,
nDonner, mßergman j. n. e.

*

3. Äänteiden luontainen värisävy ja voimakkuus.

Ottakaa joku skaalan ääni, alempi tahi 3'iempi, ja
laulakaa tällä korkeudella peräkkäin esim. 11 ja i, ja
ääntäkiiä sitte samalla korkeudella esim. /• ja /. Hel-
posti huomaa jokainen että // kuuluu paljoa tummem-
malta, s. o. matalammalta kuin i, joka tuntuu korkealta
ja terävältä; samoin /■ melkoista matalammalta ja toi-
senlaatuiselta kuin heleä l.

Tämä omituinen ilmiö, jota sanomme äänteiden
ominaisääneksi eli luontaiseksi värisävyksi, perustuu etu-

päässä kajahdustorven vaikutukseen. Edellisestä tie-
dämme että kajahdustorvi kielen, kitakielekkeen, huul-
ten ja alaleuvan liikkeiden kautta muuttaa muotoa kus-
sakin äänteessä, jolloin sen ominaissointukin soinnillisissa
äänteissä muuttuu, joko 3rlentyen tahi alentuen. Tähän
lisäksi tulee niissä soinnillisissa kerakkeissa, joissa on
kuuluvaa hälyä mukana, erilaisen kerakehälyn vaikutus
(soinnittomien kerakkeiden äänellinen sä\y tietysti riip-
puu yksinomaan kerakehälyn laadusta).

*
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Kajahdustorven ominaissointu on kaksiosainen:
alempi eli nielusointu ja \dempi eli suusointu, s. o.
nieluontelon ja suuontelon sointu (nenä-äänteissä tietysti
nenäontelon sointu on pääasiallisesti suusoinnun sijalla).
Nielusointu on verrattain heikko ja riippuu kielen ylem-
mästä tahi alemmasta asemasta, ollen korkein avoimissa
ja matalin ahtaissa äänteissä. Paljoa huomattavampi
on suusointu, jonka määrää suun muodostaman sointu-
ontelon avaruus ja pituus, siten että suusointu on ma-
talin niissä äänteissä, joissa kieli on enin taaksepäin
vetäyt3Tiyt, ja korkein niissä, joissa kieli on enin eteen-
päin t3'öntyiyt. *)

Eri äänteiden (varsinkin ääntiöiden) sointua on
tutkittu monenmoisilla koneilla. Mitä suomalaisiin ään-
teisiin tulee, on dosentti H. Pipping n. s. Hensenin apa-
raatin avulla määritellyt ääntiöittemme ominaissoinnun.
Sen mukaan on suomalaisten puheääntiöiden keskimää-
räinen korkeus nuottiviivikolle merkittynä niinkuin alem-
pana näkyy. Ylemmät nuotit osottavat suusoinnun,
alemmat nielusoinnun, ja yleissilmäyksen helpottamiseksi
ovat kaikki ääntiöt merkityt kahteen kertaan: vasem-
manpuoleisessa sarjassa nielusoinnun, oikeanpuoleisessa
suusoinnun mukaan ryhmitettyinä. **)

*) Huomattavin kaikista äänen sointuaineksista on rintasointu,
mutta kun se on samalla henkilöllä jokseenkin yhtä korkea kaikissa
soinnillisissa äänteissä, niin sillä ei ole mitään merkitystä eri ääntei-
den toisiltaan erottamisessa, vaan se on kaikille soinnillisille äänteille
yhteinen aines. Rintasoinnun korkeus on yleensä yksiviivaisen e:n
seuduilla, joillakuilla hiukan alempana, toisilla hiukan ylempänä.

") Tutkija on pyynnöstämme itse hyväntahtoisesti merkinnyt
liiman keskimääräisen korkeuden. Siitä myös selviytyy miksi tässä on
merkittynä ti, y ja i ääntiöiden nielusointukin, joka ei ollut tarkem-
min määrätty Tutkijan pari vuotta takaperin julkaisemassa teoksessa

Zur Phonetik der finnischen Sprache».
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a ä o ti e u 3t i u o a. ä ö 3' e i

Avoimia. Puoliav. Ahtaita. Takaäänt. Etuääntiöitä.

Helppo on 3dläolevasta huomata, että nielusointu
on seurauksena niistä puhe-elinten liikkeistä, joiden no-
jalla ääntiöt jaettiin avoimiin, puoliavoimiin ja ahtaisiin;
suusointu (joka etupäässä määrää äänteen soinnullisen
korkeuden) taas niistä arttikulatsioneista, joihin perus-
tui ääntiöiden jako taka- ja etuääntiöihin. Helppo on
nyt myös ymmärtää miksi ?? tuntuu tummalta ja ?' he-
leältä, vaikka laulamme ne samalta oktaavikorkeudelta.

*

Tästä ääntiöiden soinnullisesta erilaisuudesta joh-
tuu muutamia lyvinkin tärkeitä seurauksia.

Ensiksi se suomalaisen Kielettären sanojen nuio-

dostelemistavassa tärkeä ominaisuus, jota sanomme ään-
tiösoinnuksi, s. o. että samassa 3'hdistämättömässä sa-
nassa esiintjy joko ainoastaan korkeasointuisia etuään-
tiöitä (esim. pehmeä, käytetty, äitinsä), jolloin sanaa
sanomme etuääntiölliseksi, tai ainoastaan matalasointui-
sia takaääntiöitä (esim. kova, luovuttanut, talonsa), taikka
näiden ohessa joskus e ja i (esim. laiva, kapea), joissa
molemmissa tapauksissa sanaa sanomme takaiiäutiölli-
seksi. Samassa yhdistämättömässä sanassa sitä vastoin
ei koskaan esiiniy a, o, n 3rhdessä ä, ö, y:\\ kanssa ja
e, i ääntiöidenkin suusointu on aina hiukan matalampi
silloin, kuin ne esiintyvät matalasointuisten takaääntiöi-
■den 3-hte3'dessä.
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Toiseksi se kaikille laulajoille tunnettu tosiasia,
että matalasointuisemmat ääntiöt ovat 3'leensä helpom-
pia laulaa alemmissa äänissä, korkeasointuisemmat kor-
keammissa. Tähän kuitenkin vaikuttaa jiarissa ään-
tiössä hiukan kurkunpään korkeusasentokin (kurkun-
fiää nimitt. on eri ääntiöissä hiukan eri korkeusasteella),
niin että järjest3rs muuttuu seuraavaksi: matalissa ja
keskiäänisissä helpompia ti, y, o, ö, keskialueella a sekä
ylemmissä ja keskiäänissä ii, e, i. Laulajan sen vuoksi
täytyy erUyisen harjoituksen avulla oppia muodosta-
untaan kaikki ääntiöt vaikeudetta kaikissa korkeus-
asteissa.

Kolmas, puhujaan nähden erittäin tärkeä seuraus
011, että eri ääntiöt, niinkuin kerakkeetkin, luontaisen
sointukoi-keutensa ja muodostumistapansa mukaisesti
P3rstyvät kuvaamaan erilaisia ominaisuuksia ja henkisiä
käsitteitä, semmoisia kuin: kova, pehmeä, tumma, heleä
j. n. e. Tämä 3'ksilöllmen ominaisuus, jota tahtoisimme
nimittää äänteiden luontaiseksi värisävyksi, ei tosin ole
aina niin selviin selvä ja tarkkapiirteinen, ettei pienem-
pien poikkeusten mahdollisuutta olisi, mutta se on joka
tapauksessa siksi huomattava piirre, ettei kenenkään
äänenkä3'ttäjän sovi sitä umpisilmin sivuuttaa. *)

Koetamme seuraavassa mainita suomalaisten ään-
teiden huomattavimmat yksilölliset ominaisuudet pyy-
täen lukijaa vertaamaan toisiinsa näitä ominaisuuksia
ja sitä elinten rauhallisempaa tai jännitetympää tilaa,
minkä alaisena äänne syntyy, sillä ne ovat toisiaan
vastaavassa suhteessa.

*) Soinnillisten kerakkeitten ominaissointua ei ole tutkittu yhtä
tarkoin kuin ääntiöiden. Ainoastaan kahden suomalaisen kerakkeen
suusoinnun korkeuden on toht. Pipping määritellyt, nimitt. r:n ja t:i\.
Edellinen on e B, jälkimäinen gis3.
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u: tumma, syvä, raskas ja synkkä, joskus kammottava.
o: tä3Tteläinen, voimakas, hidas ja vakava.
a: tyyni, rauhallinen ja sopusointuinen; tasapainoa, tyy-

t3'inystä, varmuutta kuvaava.
e: ei erikseen mitään, yleensä leveä, väritön ja ilmeetön.
ä: edellisen tapainen, kuitenkin hiukan eloisampi, voi

merkitykseensä nähden liikkua laajalla alalla, esiin-
tyy suomenkielessä 3'leensä pehmeäluontoisena.

ö: tummanlainen ja pehmeä, esiint3y suomenkielessä
enimmäkseen hiukan S3'nkkänä.

y: ei aivan määrätty, suusointuun nähden korkea, nielu-
soinnultaan matala; esiinty3r suomenkielessä enim-
mäkseen surullisen pehmeänä sekä ö:hön yhty-
neenä syvän ja synkän edustajana.

?'.• terävä, vilkas ja kiihkeä.
/.- heleä, soinnukas, hilpeä, hyväntahtoinen.
/-.- rajua luonnonvoimaa, särk3rmistä ja murtumista ku-

vaava.
m: pidätettyä voimaa, humisevaa tai kumisevaa luon-

nonääntä muistuttava.
n: ei erikseen mitään; edellistä ohuempi, terävämpi ja

»kuivempi», mutta joka tapauksessa soinnukas.
*/.- pehmeä, miellyttävästi metallinsointuinen.
s: suhiseva luonnonääni, yleensä pehmeäsä\yinen, mutta

voi kiiht3rä miltei vihellykseksi.
p: hillitty, pehmeäsävyinen paukahdusääni.
k ja t: kovanlaisia »sisäisiä» laukausääniä.
d: pehmeäsävyinen.
v: vakava, leuto, tummanlainen.
/.- epämääräinen, pehmeäsä\yisempi ja leveämpi kuin /'.

h: rauhallinen, pehmeästi huohottava luonnonääni.

*
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Itsestään selvää on, että äänteet tavuiksi ja sanoiksi
yhtyessään tuovat 3'hdistykseen kukin luonteensa mu-
kaista väritystä, jopa useissa tapauksissa niiden ominai-
suudet tulevatkin vasta yhdistyksissä selvimmästi esiin.
Tämä väritys tietysti on lukuisten muutosten alainen,
riippuen siitä missä määrin lähekkäin olevat äänteet
vaikuttavat toisiinsa tummentavasti, heleyttä kohotta-
vasti, pehmentävästi, koventavasti j. n. e. Mutta tosi-
asiana pysyy, että äänteiden alkuperäinen värisävy
pääasiallisesti säilyy.

Ihminen voi kuitenkin tässä, niinkuin monessa
muussakin suhteessa kohota jossain määrin luonnon
herraksi tai tässä tapauksessa oikeammin luonnon avus-
tajaksi. Useissa sanoissa nimittäin esiintyy juuri niitä
äänteitä, jotka parhaiten kuvaavat sanan ilmaisemaa
henkistä tahi aistimellista sisältystä. Verrattakoon vain
??:n, ?/:n, ö:n, /-:n ja Ir.n kuvaamiskykj^ä esim. seuraa-
vissa sanoissa: myrkky, myrsky, tyrsky, kurjuus, mörö,
jörö, sekä ?':n, e:n ja varsinkin /:n vaikutusta seuraa-
vissa: ylväs, heleä, hilpeä, vilkas, kiivas j. n. e.

Mutta läheskään aina ei ole näin onnellisesti asian-
laita. (>n joukko sanoja, joissa useat äänteet tuntuvat
aivan vastakkaisilta sanan ilmaisemalle sisällykelle, esim.
hurskas, sorja, rukous j. n. e. Tämmöisissä tapauksissa
tulee puhujan taito l^symykseen -- ja semmoisia tapauk-
sia ovat oikeastaan kaikki, jok'ainoa sana, sikäli että
esittäjiin tulee mahdollisuuden mukaan vahvistaa ään-
teiden luontaista värisäv3'ä milloin se on sisällystä ku-
vaava, päinvastaisissa tapauksissa sitä taas heikontaa
ja lieventää.

Nyt myöskin ymmärrämme, miksi edellä sanoimme
että puhujan täytyy omata kaksi ?-:ää, Z:ää j. n. e. Hä-
nen täytyy omata jokaisesta äänteestä ei ainoastaan
kaksi, vaan vieläkin useampia vivahduksia, kä37ttääkseen
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kutakin aikanaan tarvittavalla tavalla. Kullakin ään-
teellä tosin on oma muodostumistapansa, josta poikkea-
minen helposti vie epäpuhtaisiin siirtymä-ääniin tai
aivan toisiinkin äänteisiin, mutta tämä ala ei ole niin
rajoitettu, ettei olisi tarpeellista liikkumisen tilaa, päin
vastoin on sitä kyllin ja siis mahdollisuus ääntää kuta-
kin äännettä useammalla eri vivahduksella.

Jotkut tutkijat ovat koettaneet aivan tarkalleen
määritellä mitä kaikkia lihasliikkeitä tarvitaan ääntääk-
senime jonkun äänteen tummemmin tai heleämmin j. n. e.
Nämä määritelmät ovat kuitenkin kovin monimutkaisia
voidakseen tavallista esiintyjää hyödyttää. Pääasia mei-
dän mielestämme on, että esittäjä todellakin tuntee eri
äänteiden muodostumistavan ja kuvaamiskyvyu. Silloin
hänessä herää pyrkinys pidellä äänteitä kunkin esille
tulevan sanan merkitystä vastaavalla tavalla ja sisäinen
sielunvoima, tunne, tulee tahdon avuksi, helpottaen elin-
ten toimintaa tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi. Sen
mukaan suhteutuu puhe-elinten jäntevämpi tahi lievempi
liettäminen, ilmavirran suunta ja tivistys 3'. m., sen
mukaan äännämme .v:n pehmeämmin tai kimakammin,
/:n heleämmin tahi tummemmin, kä3rtämme /-:n eri vi-
vahduksia tarpeen mukaan, määräämme k:\\ ja /:n kos-
ketuksen ja laukeamisen joko kovemmaksi:: tai peh-
meämmäksi . Jos luonteeltaan heleitä ääntiöitä esiin-
tyy tummaa ja synkkää kuvaavissa sanoissa, niin koe-
tamme niiden sointua himmentää ääntämällä ne ??:n

huuliasentoa lähenevällä tavalla, mikäli se selvy3rteen
nähden laatuun kä3r; tummia ääntiöitä heleissä yhdis-
tyksissä taas ?:n huuliasentoa lähenevällä tavalla j. n. e.

Nämä ynnä monet muut seikat huomioon ottaen
voi ätykäs harjoittelija piiasta lyvinkin pitkälle ääntei-
den värisiuyn kä3Tttel3rssä, ja nekin, joilla ei ole mah-
dollisuutta tälle puolelle erikoisempaa huomiota omistaa
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voivat aina saavuttaa melkoisia tuloksia — kunhan vain
ovat asiasta selvillä.

#

Äänteiden erilaisuus ei rajoitu yksistään värisä-
vyyn, vaan on niiden voimakkuuden eli kuuluvaisuus-
Icyvynkin suhteen eroavaisuutta huomattavissa. Eri hen-
kilöt tietysti ääntävät eri äänteitä eri voimakkaasti,
mutta jonkunlainen yleinen suhde on joka tapauksessa
olemassa (riippuen kunkin äänteen sointurikkaudesta ja
muodostumistavasta), jopa siinä määrässä että erään
kokeen mukaan voimakkain äänne a kuului 360 aske-
leen päähän, heikoin p tuskin 50 askeleen etäisyyteeen.
Järjestys tähän nähden, voimakkaimmasta heikoimpaan
on seuraava:

ääntiöt: a, ä, o, ö, e, i, ti, y.
kerakkeet: r, I, y, m, n, j, v, il, s, k, f, h, p.
Niinkuin näemme on a voimakkain kaikista kielen

äänteistä. Se onkin jonkunlainen kaikissa kielissä tavat-
tava ihmiskielen perusäänne, ollen sointukorkeudeltaan-
kin tavallaan keskiääni, toisten kohotessa korkeammalle,
toisten laskeutuessa matalammalle. Niinpä suomenkie-
lessäkin a on' enin käytetty äänne, edustaen yksinään
melkein kymmenettä osaa koko äännevarastosta. Kun
lukijoitamme epäilemättä huvittanee tietää missä mää-
rin kielemme käyttää eri äänneaineksia hyväkseen, lii-
tämme tätä seikkaa valaisevan taulun. Se perustuu kir-
japainojen kirjaintarpeeseen eikä mihinkään satunnai-
seen laskelmaan (ainoastaan y äänteen esiintyminen on
saatu eri tarkastelun avulla). Vertailun helpottamiseksi
on suhdenumerot asetettu niin pieniksi kuin mahdol-
lista. Eri äänteet esiintyvät toisiinsa verraten seu-
raavasti :
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Taulu osottaa ainoastaan perusäänteet; puheessa,
esim. sanassa tuo, eivät w ja o enää ole yksityisiä perus-
äänteitä, vaan yhteensä 3'ksi ainoa äänne: kaksois-
ääntiö no.

*

4t. Yksityisäänteiden yhtyminen äänneryhmiksi
ja sanoiksi.

Olemme edellä käsitelleet eri äänteitä syntymis-
ehtoineen ja ominaisuuksineen yksityisinä eli irrallisina.
Se on ollut välttämätöntä, sillä ilman sen kautta saavu-
tettavaa tuntemusta emme kykene äänteitä tä3rdellisesti
käsittämään ja hallitsemaan.

Tavallisessa puheessa eivät äänteet kuitenkaan
esiinny yksinäisinä, vaan pienemmiksi tahi suuremmiksi
äänneryhmiksi yht3aieinä. Tämä yhtyminen taas ei
tapahdu aivan jälkiä jättämättä. Sanassa oma eivät o,

Ääntiöt: Kerakkeet:
ai ... 10 kertaa. n . . . 9 kertaa.
ui . . . 8 „ t . . . e

„

äf.,..';".. 8 „ s . . . 6 „

e ... 8 „ m . . . 5 „

i ... 8 „ k . . . 5 „

V' • • • 5 I,
.

. . 4 „

o' • • • 3 r, ./'■■■ 4 „

ö; • • • 11 „
'• ■ ■ ■ 4 „

Ääntiöitä oli i) . . . 3 „

p . ,
. 3 „

»■ • • • 2 „

d . . . 11, „

Kerakkeita 54 ,',
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m ja a ole enää aivan samanlaisia kuin yksityisesti
äännettäessä, sillä niiden muodostumiselle tarpeelliset
liikkeet ovat mukautuneet enemmän tahi vähemmän
toistensa mukaan, mikä vuorostaan on vaikuttanut itse
äänteisiin. Yksityisäänteet siis äänneryhmiksi yhtyes-
sään alistuvat yhtenäisyyden lain alle, joka sulattaa eri
liikkeet jossain määrin yhteen (huom. mitä edellä on
sanottu k.n muodostumisesta etu- ja takaääntiöiden yh-
teydessä). Sitä paitsi saattavat äänteet puheellisessa
käytännössä laajeta paljoa pitemmiksi, kuin ne ovat
yksit3äsinä eli perusäänteinä.

Helposti saatamme näin ollen 3rmmärtää kuinka
kieli eri murteissa muodostuu niin erilaiseksi, vaikka
3rksityisäänteet ovat kaikilla jokseenkin samat. Laaje-
tessaan ja toisiinsa 3rhtyessään saattavat monet äänteet
poiketa puoleen tai toiseen enemmän tahi vähemmän,
jopa niinkin paljo, että lähenevät aivan toisia äänteitä;
vähemmän tärkeitä äänteitä saattaa jäädä kokonaan
poiskin ja niiden sijaan aivan uusia tulokkaita ilman-
tila j. n. e.

Tämän kaiken saatamme ymmärtää, mutta juuri
se antaa jokaiselle puhetaidon harjoittajalle sen tärkeän
viittauksen, ettei hänen sovi ruveta tavuja ja sanoja
muodostamaan ennenkuin hän tarkan itsehuomioimisen
kautta on tullut vakuutetuksi siitä, että hän tuntee 3rk-
sityisäänteet sekä kykenee niitä varmasti ja virheettö-
mästi käyttämään. Kun vain harvat, jotka todellisuu-
dessa ääntävät esim. minkä ja ompi, siitä itse tietävät
mitään, vaan luulevat ääntävänsä minkä, ja onpi, niin
voimme ymmärtää kuinka suuri on tottumuksen voima
ja kuinka »kuuroja» itse asiassa olemme ääntämispoik-
keuksia ja murteellisuuksia tajuamaan.

*
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Lyhyet ja pitkät ääntiöt.

Kaikkia yksityisäänteitä voimme ääntää joko ty-
hyempään tahi pitempään. Kun äännämme jonkun ään-
teen niin, että se vaatii noin toista vertaa pitemmän
ajan, kuin yksityisenä lyhyenä äänteenä ollessaan, saam-
me siitä pitkän äänteen.

Suomenkielen ääntiöillä on kaksi laajuusastetta:
lyliyt Ja pitkä. Merkitsemiseen nähden on kielellämme
se erinomainen etu, että nämä eri laajuusasteet osote-

taan silmällekin tä3rsin havaittavalla tavalla (esim. rata,
raataa), joten käyttäjälle ei jää mitään arvailemisen
varaa, milloin on liysymyksessä lyhyrt, milloin pitkä
ääntiö, niinkuin monissa muissa kielissä.

Näiden n. s. kielellisten laajuusasteiden pituus ei
ole ääntämisaikaan nähden sekunneissa määrätty, vaan
ainoastaan toisiinsa verraten suhteellinen. Kumpaista-
kin astetta voidaan ääntää koko lailla pitempään tahi
lyhyempään, riippuen puheen kunkinkertaisesta nopeu-
desta ja painokkuuden eli koron vaatimuksista. Jos
pitkää astetta pidennetään tuntuvammin sanan merki-
tystä vahvistamaan, saamme n. s. ylipitkän asteen, esim.
suuuri kiitos!

Tärkeätä on oppia erottamaan tavallinen lyhyt ja
pitkä aste; se on selvyyden ja oikeakielisyyden ensi
ehto, jota paitsi kukaan, joka ei tarkoin hallitse näitä
varsinaisia asteita, ei opi koskaan hallitsemaan niiden
tyhenemis- ja pitenemismahdollisuuksiakaan taiteellisen
esit3rstaidon vaatimuksia vastaavalla tavalla.

*

Murteellisuuksia. Tavallisimmat kirjakielen pit-
kien ääntiöiden vastineet niissä murteissa, jotka tässä
kohdassa ovat toisella kannalla, ovat seuraavat:
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oa, esim. moa (maa), soa (saa).
eä: peä (pää), veärä (väärä).
ie: siesket (sääsket), tulle (tulee).
iä: Idät (häät), niät (näät).
uo: Muoses (Mooses), sanuo (sanoo).
oo: kampoo (kampaa), kuulkoo (kuulkaa)
ec: härnee (härnää), kuulkee (kuulkaa).

Vapautuminen tällaisista murteellisuuksista onnis-
tuu tietysti sikäli, kuin puhuja — kirjallisuuden ja seu-
rustelun avulla - oppii valtakieltä tuntemaan ja sen
käyttämistä harrastaa.

*

Kaksoisääntiöt,

Kaksoisääntiö synty3r siten, että kaksi erilaista
ääntiötä äännetään samalla hengähdyspainalluksella, s. o.
samaan tavuun kuuluvina.

Suomen kirjakielen kaksoisääntiöt (diftongit) ovat:
uo, yö, ie, au, ou, eu, iu, äy, öy, ey, ai, oi, ui, ei, äi, öi, yi.

Eri murteissa on näiden lisäksi huomattavina seu-
raavat kaksoisääntiöt, niin tarkoin osotettuina kuin taval-
lisilla kirjainmerkeillä on mahdollista:

ua: fiiii (tuo), kuulema (kuolema).
yä: yä/tii (yöllä), hyärii (lyörii).
ia: riurus (vieras), riamii (riemu).
iä: miäs (mies), siäItä (siellä).
i/a, ijä: rijamit (riemu), rijiiri, (vieri).
iju: hijusit (kiusa), nijukkti (niukka).
uo: nuoraa (nauraa), tao/u (taulu).
eo: seota (seula), leeolu (keula).
oe: koeru (koira), potien (poika).
ne: lucvu (laiva), vaemo (vaimo).
äö: vaalii (väylä), käörä (kä3-rä).
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Murteissa siis enimpäin kaksoisääntiöiden jälkiosa
äännetään liian leveästi, niin että ?:n sijaan äännetään
enemmän tai vähemmän selvä e, u:n sijalla on o:hon,
y.n sijalla ö:hön, o:n sijalla a:han, ö:n sijalla w:hän ja
e:n sijalla ä:hän vivahtava ääntiö. Puhujalla on sen
vuoksi tä3'si syy omistaa erikoista huomiota niiden
oikealle ja hallitulle ääntämiselle, sillä murteellinen
kaksoisääntiöiden ääntäminen on liian ruma virhe vaa-
timattomimmallakin julkisella esiintyjällä.

Harjoitellessa äännettäköön erikseen kumpikin kak-
soisäänciön kirjakielen mukainen perusäänne sekä kol-
manneksi se, johon päin ääntäminen pyrkii murtautu-
maan. Tarkattakoon ääntimien asentoa kussakin eri
äänteessä ja kun sitte kaksoisääntiö) äännetään, niin
vältettäköön juuri tuota murteelliselle ääntiölle omituista
asentoa ja äännettäköön uusi äänne rivakasti 3rhtenä
liikkeenä (esim. Suumi: u, o, a; helppo on erottaa a:n

asento ja ääntää uo: Suomi).
«.

Mitä laajuuteen tulee, ovat enimmät kaksoisään-
tiöt, kuten luonnollistakin, pitkien ääntiöiden mittaisia.
Eroavaisuutta kuitenkin on olemassa, jopa siinä mää-
rässä, että n. s. korottomani tavujen /-loppuiset kaksois-
ääntiöt eivät, ole lyliyttii ääntiötä pitemmät, esim. /lup-
peina, riemuita. Toht. Pippingin käyttämissä koe-
sanoissa vaihteli lyhyiden, pitkien ja kaksoisääntiöi-
den laajuus (sadannesosa sekunneissa mitattuna) seu-
raavasti:

lyhyt ääntiö 13- 19.
pitkä ääntiö 25—40.
kaksoisääntiö 17—45.

Kaksoisääntiöiden laajuuden vaihtelu-ala siis on
kaikkein suurin, ainapa niin suuri, että lyliyt kaksois-
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ääntiöi eräissä tapauksissa on ääntämisaikaan nähden
pisintä lyhyttä ääntiötäkin lyhyempi.

*

Lyhyet, pitkät ja kahdennetut kerakkeet.

Suomenkielen kerakkeilla samassa tavussa on kaksi
laajuusastetta: lyhyt jä pitkä, jotka tottumatonkin korva
voi helposti toisistaan erottaa. Lyhyt on kerake tavun
alussa ja tavun keskellä toisen kerakkeen rinnalla, esim.
peli, pelkkä; pitkä (ollen laajuudeltaan lähes toista
vertaa pitempi kuin lyhyt) tavun, varsinkin korollisen
tavun, lopussa, esim. pelto, silta, kunto. Kirjoituksessa
ei lyhyen ja pitkän kerakkeen erotusta osoteta, vaan
kumpikin pituusaste merkitään vain yhdellä kirjaimella
(kts. edell. esimerkkejä). Jos taas keskellä sanaa edelli-
nen tavu loppuu samalla kerakkeella, niillä seuraava
alkaa, niin siten syntyvää kerakeäänettä, jossa edelliseen
tavuun kuuluva osa on pitkä, jälkimäiseen kuuluva ty-
lyt, sanotaan kahdennetuksi, [geminuataksij ja kumpi-
kin osa merkitään erikseen kirjaimellaan, esim. pellon,
sillan, kannon. Toisiinsa verraten ne voisimme osot-
taa jokseenkin näin: l, l, 11.

Tämä asia kaipaa hiukan selitystä. Edellisestä
tiedämme että kerakkeen ääntämisessä on kolme osaa:
alku, keskus ja lop]JU. Kun kerake on tavun alussa,
emme tajua selvästi kaikkia osia, vaan ainoastaan joko
lopun tahi keskuksen ja, lopun ja arttikuleeraus on
yleensä lyhyt; siksi kerakekin on lyhyt. Kun se on
tavun lopussa, on arttikuleerauksen alku enimmäkseen
paljoa pontevampi ja keskus pitempi, me tajuamme sen
(joskus myös hiukan lopjma) ja kerake on pitkä. Kah-
dennetussa kerakkeessa arttikuleerauksen alku ja. keskus
muodostavat pitemmän ensi osan, loppu lyhyen toisen
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osan. Tosin kahdennetutkin kerakkeet äännetään samoin
kuin pitkät ääntiöt yhdellä arttikuleerauksella (s. o.

3Thdellä liikkeellä); niitä siis arftikitleeraamiseen nähden
voi (kuten toiset tekevätkin) sanoa ainoastaan pitkiksi,
joten eri asteet olisivat tylyt, keskipitkä, pisin. Mutta
kun tämmöinen »pitkä» kerake kuuluu kahteen taruun
ja niiden rajalla on aina huomattavissa ilmavirran tun-
tuva heikkeneminen, jolloin sointiääni on perin heikko
(sulkuäänteissä ilmavirran katkeamisen vuoksi ääne-
tön paussi), niin uuden hengälKtyspainalluksen (== ta-
vun) alussa esiin tuleva kerakkeen loppu tuntuu aivan
uudelta äänteeltä. Sitä paitsi on huomattava että jos
peräkkäin seuraa kaksi semmoista sanaa, joissa edelli-
sen lopussa ja seuraavan alussa on sama kerake, niin
nekin äännetään yhdellä arttikuleerauksella, aivan kuin
kahdennettu kerake samassa sanassa, esim. naapu-
ri// uniset /anne. Voimme siis hyvällä syyllä
puhua kahdennetuista kerakkeista, joille meillä on vas-
taavat selvät kirjainmerkitkin.

*

Vastamainitut kerakkeiden pituusasteet on puhu-
jan ottaminen huomioonsa ja siis äännettävä vala, valta,
vallan. Puheen nopeus ja korko tietysti vaikuttaa että eri
asteita äännämme aikaan nähden milloin hiukan tylyem-
pään; milloin hiukan pitempään. Pitemmäksi saamme ke-
rakkeen ääntämällä sitä kauvemmin tahi pontevammin
taikka 3rhdistämällä molemmat keinot. — /-, /, ui, n, y
soivat sekä .s- suhisee niin kauvan kuin vain haluamme;
k:n, f:n ja p:n taas voimme ääntää niin suurella ponte-
vuudella, kuin kulloinkin tarvitaan, jota paitsi niiden kes-
kimäinen osa, äänetön paussi, on sekin kielenaines, koska
elimet silloin ovat arttikuleerausjännityksessä, joten sitä
voimme tarpeen mukaan pidentää ja kuulotajuntamme-
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kin käsittää sen aina äänteen pidennyksenä. Äänteiden
luontaisen värisiuyn vahvistamiseen ja heikontamiseen
sekä rytmiin, varsinkin runopoljentoon nähden on tällä
kerakkeiden pidentämis- ja tyhentämismahdollisuudella
mitä suurin merkitys, joten äänenkä3,ttäjän tulee tässä
suhteessa omata täydellinen hallitsemistaito.

#

Ne murteellisuudet, jotka kerakkeiden kitytössä
esiintyvät, ovat pääasiallisesti kahta laatua:

1. Lyhyen kei-akkeen asemassa on kuhdennettu, esim.
kevväällä (keväällä), avvain (avain), vappaa (vapaa),
talloon (taloon), tulloo (tulee), sannoo (sanoo), lukkee
(lukee) j. n. e.

2. Kahdennetun kerakkeen sijalla paikoittain ly-
hyt, esim. kyläsä (kylässä), koulusa (koulussa), täälä
(täällä), sielä (siellä), isänän rakenus (isännän rakennus).

#

Murteellisia yhdistämisiä, poistamisia ja lisäyksiä.

Murre, samoinkuin yleensä huoleton ääntämistapa,
on taipuisa mukavuuden tavottelussaan tekemään vää-
riä äänneyhdistyksiä, jopa eräissä tapauksissa kokonaan
]loistamaankin äänteitä. Se tapahtuu tavallisimmin siten,
että kahden rinnakkain olevan tavun lyhyet äänteet
yhdistetään kaksoisääntiöksi (joskus myös pitkäksi) ja
äännetään yhtenä tavuna. Mainitsemme vain seuraavat
esimerkit:

kokoutua tai kokootua (koko-utua), vetäytyä tai
retäätyä (vetäytyä), halvaus (halva-us), hiessä (hi-essä),
ruosta (ru-osta), ryin (ly-in), mäillä, tai mäellä, (mä-ellä),
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join tai joen, (jo-en), jaa (ja'a), raasta (raa'asta), nätin
(nä-en) j. n. e.

Kukin tavu on tietysti äännettävä eri tavuna, s. o.
eri ilmanpainalluksella. Kaikissa tapauksissa — saman-
laisten ääntiöiden ollessa rinnakkain — ei sekään riitä,
esim. rua'asta, ju'u, vaan on, jos mieli saada selvä tavu-
ero aikaan, eri tavujen rajalla käytettävä täydellistä
kurkunpään (s. o. äänijänteiden) sulkua — liike, jonka
harjoittelija muutamilla kokeilla saa itselleen täysin sel-
väksi ja tunnettavaksi.

*

Mutta murre ei ainoastaan omavaltaisesti 3rhdistä
ja poista äänteitä, se voi niitä liyös lisätä. Tämmöi-
sistä lisä3rksistä mainittakoon:

1. Siirtymukeruke, esim. hcinijä (heiniä), nuotijo
(nuotio), joien (joen), luJen tahi htfen (luen), lavija (la-
via), kulwa (kulua), syttyä (syttyä) j. n. e.

2. Siiriyinä-ääntiö, n. s. shvaa, joka tavataan muu-
tamissa Hämeen, Savon, Karjalan ja Pohjanmaan mur-
teissa ja joka tekee yhdestä tavusta kaksi, esim. van«lia
(vanha), vahfva (vahva), suhdtanen (sulhanen), tul"vi
(talvi), kolfme (kolme), kylupy (kj^lpy), höF-mö (hölmö)
j. n. e.

*

Yhtäläistyminen.

Helpottaakseen puhe-elinten toimintaa pyi*kii ään-
täminen sulattamaan eri äänteiden liikkeitä 3'hteen, sa-
malla arttikuleeraamisella suoriutuviksi. Tämä p3Trki-
m3rs saattaa joskus mennä niin pitkälle, että kahdesta
rinnakkain olevasta eri tavuihin kuuluvasta kerakkeesta
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edellinen muuttuu jälkimäisen kaltaiseksi tai joksikin
toiseksi, jonka voi helposti ääntää jälkimäisen arttiku-
leerauksella, esim. mäempää (mäenpää), kylmävvihat (kyl-
mänvihat). Semmoista yhteensulautumista sanomme yhtä-
läisti/miseksi eli ussimileeruumiseksi.

Yhtäläistyminen on luonnollinen pyrkinys ja sem-
moisena siis oikeutettu. Mutta jos se menee liian pit-
källe, muuttaen kovin paljon sanojen kielellistä asua,
sanomme sitä murteelliseksi ja hyljättäväksi. Varsinkin
taiteellisiin esitysvaatimuksiin nähden ei tässä suhteessa
sovi kovin laajoja rajoja suvaita, sillä 3rhtäläistyminen
kytkee eri sanat toisiinsa sekä muuttaa puheen enem-
män tahi vähemmän epäselväksi ja yksitoikkoiseksi.
Missä raja on oleva, siitii saattaa olla eri mieliä; me
merkitsemme seuraavassa ainoastaan oman kantamme.

11 yväk s y t tiiv i ti yli täläi s t yr niisiä.

Niitä ovat samassa sanassa liitepäätteen edellä ole-
van nm yhtäläistyminen ?w:ksi tai ?/:ksi, jolloin mitään
epäselvyyttä ei synny, vaan kieli voittaa sointuisuudessa,
koska m ja y ovat sointurikkaampia äänteitä kuin ??.

Esim. ompa, (onpa), oyko (onko), oleyko (olenko), saa-
i/aainpa (saadaanpa), tuskiinpa (tuskinpa), menenkin
(menenkin) j. n. e.

Hyljättäviä yhtäläistymisiä

1. tm yhtäläistyminen liitepäätteen edellä samassa
sanassa, esim. ekkös (etkös), tulekkos (tuleekos), en men-
nykkään (en mennynkään), tulippu viimeinkin (tuli/pa
v.) j. n. e.

2. Edellisen sanan loppu-??,:n yhtäläistyminen yh-
distetyissä sanoissa, esim. raavaalliha (raavaanliha),
hevoserruoku (hevosenruoka), talompoika (talonpoika),
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lampaampää (lampaanpää), linnammäki (linnanmäki),
isovvihan ujut (isonvihan ajat) j. n. e.

3. Edellisen sanan loppukerakkeen yhtäläistymi-
nen jälkimäisen sanan alkukerakkeen kanssa erillään
olevissa sanoissa. Esim. em minä (en minä), nuupurij
Jussi (naapuri?/ Jussi), järvempinnalla, (järven pinnalla),
nys se meni (nyt se meni), nym mennään (n.yt mennään),
yhden, kerran tyhden k.), Mj? kuy käveli (hän ku?« kä-
veli), miehek kuulkaa, (miehel kuulkaa), vunhuv veljer
rahat (vanha?? veljen r.), pois pojap pussista (pois po-
ja/ pussista).

Yhtäläistymisvirheet ovat niitä murteellisuuksia,
joita alottelijan korva vähimmin tajuaa, sillä yhtäläis-
tymis-äänne on usein varsin heikko ja epämääräinen,
vain jonkunlainen väliäänne. Harjoittelija tekee sen
vuoksi viisaammin tarkatessaan puhe-elimiensä asentoa
kuin luottaessaan korvaansa.

■*

Huolimaton ääntäminen, äänteiden, tavujen ja
sanojen nieleminen.

Varsinaisten murteellisuuksien rinnalla esiint3y toi-
nenkin vastustettava puoli: huolimaton ja veltto ääntä-
mistapa, olkoonpa puhe muuten kirjakielen mukaista tai
murretta. Useilla henkilöillä on paha tapa tehdä pu-
huessaan vääriä äänne3rhdistyksiä niellä joitakuita ään-
teitä, jopa kokonaisia tavuja ja sanoja. Se kaikki
tietysti tapahtuu puheen selvyyden ja kauneuden kus-
tannuksella ja vaikuttaa että ainoastaan osa sisällöstä
joutuu kuulijan hyväksi, vaikka esittäjä puhuisi jyrise-
vällä ukkosäänellä. Viittaukseksi siitä, mihin suuntaan
virheet kityvät, mainitkaamme seuraavat esimerkit:
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sotm (se on), sei (se ei), nii noppinu' (niin oppi-
nut), minäole nollu' (minä olen ollut), soon kuuheota
(se on kauheata), suuremmassamäär-ss. (suuremmassa
määrässä), ystävänhum. (ystävän luona), sairaassatii-ss.
(sairaassa tilassa).

Tämmöisen kelvottoman puhetavan vaikuttimina
saattaa, paitsi huoletonta äänteiden ääntämistä, olla
myöskin taitamaton hengitys ja kehno korotus. Mutta
mitkä vaikuttimina lienevätkin, sääntö on, ettei puhuja
saa niellä ainoatakaan äännettä, sitä vähemmän tavuja
ja kokonaisia sanoja. Sanan loppukerake on aina ään-
nettävä selvästi, sillä muuten se helposti sulautuu seu-
raavaan sanaan, jos tämä on ääntiöllä alkava. Kerak-
keiden huolellinen ääntäminen on 3rleensäkin kovin tär-
keätä, sillä varsinkin kiireessä puheessa huolettomasti
äännettyjen kerakkeiden kajahdustorvisointu hämmentyy
yhteen eivätkä kerakkeet silloin suinkaan ole ääntiöi-
den selventäjiä, kuten pitsiisi.

*

5. Loppuhenkonen.

Sanoimme että loppuhenkonen (aspiratsioni) on suo-
menkielessä siksi tärkeä äänne, että se ansaitsee oman
lukunsa. Mieliindettämme puolustaa varsinkin se seikka,
että loppuhenkonen, jota alkuaan ovat kielessä edusta-
neet selvät kerakkeet k ja // [esim. kustek (kaste), tulek
(tule), ei annetuk (ei anneta), terveh (terve), huoneh
(huone)], on jo nykyään monista murteista suurimmaksi
osaksi kadonnut, puhumattakaan kirjakielen käyttäjistä,
joista useat ovat sen melkein kokonaan unohtaneet.
Mutta jos 3rleensäkään ei ole aihetta antaa kielestä ka-
dota mitään, mikä sille on ominaista ja tarpeellista, niin
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kaikkein vähimmän tätä äännettä, jolla meidän kerak-
keista kÖ3'hässä kielessämme on niin äärettömän suuri
merkitys kielen ryhdin ja selvyyden tukijana. Sen vuoksi
on varsinkin jokaisen julkisen esiintyjän ottaminen loppu-
henkonen erikoiseen suosioonsa *).

iS

Millä sanoilla ja muodoilla on loppuhenkonen? -

Kun tämä ejiäilemättä on kysymys, josta läheskään
kaikki eivät ole selvillä, mainitsemme seuraavassa ne
tapaukset, joissa loppuhenkonen esiintyy, käyttäen sen
osottamiseksi tunnettua merkkiä ['].

1. Teonsanoin käskytavan [impperatiivin] yksikön
2:ssa persoonassa, esim. anna', sano', mene', ole', tule',
kuole'.

2. Käskyteiva/i kielteisen muodon yksikön 2:ssa
persoonassa, esim. älä' mene', älä' syö', älä' narraa'.

3. Lsen nimitavan [infinitiivin] lyhyemmissä muo-
doissa: antaa' (huom. erotus: antaukko pitää? antaako
hän?) olla', sanoa', syödä', kuolla'.

*) Muutamissa Savon ja Pohjois-Karjalan murteissa esiintyy
loppuhenkonen vielä nykyäänkin täysin kuuluvana k kerakkeena,
esim. käännek, tukit, matkatut;, tämiek; ei-äissii muissa murteissa on
tällä sijalla oliosanoissa (substantiiveissa! .s- tai f, esim. uinu*, venes,
hernes, tarres, eslet, sudet, puutet, riimel. Jliiä oikeinkirjoitukseen tulee,
ei loppuhenkosen osottamiseksi käytetä mitään erikoista merkkiä,
paitsi niissä tapauksissa, jolloin se liitteen kerakkeen vaikutuksesta
äännetään kerakkeeksi yhtäläistyneenä. Kotikielen seura on
puoltanut tämmöistä merkitsemistapaa milloin k- ja p-alkuinen liite
seuraa loppuhenkosella päättyvää sanaa tai muotoa, esim. annappa,
m annakkaan, saat antaakkin, tule tännekkin, sinnekkö, paliastikko, m
ok tervekkään. ei kuitenkaan silloin kuin sana on ulkotulennossa
(allatiivissa) tai ehtotavan (konditsionaalin) yks. kolmantena teki-

jänä, esim. jin/allckin (ei: pojallekkin), niisipä (ei: olisippa) j. n. e.
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4. Tosituvun [indikatiivin / kielteisissä muodoissa,
sekä persoonallisissa (aktiivisissa) että persoonattomissa
(passiivisissa), esim. en anna', et sano', ei kuole', ei an-
neta', ei sanota', ei mennä'.

ö. Mnhtotuvan [potentsiaalin] kielteisissä muo-
doissa, niin persoonallisissa kuin persoonattomissa: en
antane', et sanone', ei suune', ei kuultane', ei mentäne',
ei sanottane 1.

ii. Lukusanassa kolme'.

7. Asemosanassu jpronominissa] itse'.

8. Apusanoin [partikkelien] seuraavantapaisissa
latiivimuodoissa: minne', sinne', tänne', muuanne', kah-
taanne', alle', päälle', luo', taa'.

9. Oliosunuin [substantiivien/ nimentö- (nomina-
tiivi-) muodoissa, kun ne ovat e-loppuisia, esim. puhe',
kirje', jyrkänne', viikate', poikue', luhdeke'.

10. Mu iitamissii määräsanaiu /adverbien/ muo-
doissa, esim. hyvästi', lujasti', viisaasti', tietysti', laa-
jalti', syvä/ti', kaiketi', peräti', olleti', asti', kiinni', yli',
yui/iäri', ulomma', likemmä', peremmä', sikäli', mikäli'.

11. Ka ii luulo- /prolatiivi-/ muodoissa, esim. maitse',
tne vii sv', sivu tse', ylitse'.

12. Kolmannen persoonan omistusliitteessä //ios-
sessiiris/t/I'iks/ssa/, esim. akkansa', /taikansa', ilonsa'.

13. llkotii/ctilo- /allatiivi-/ muodoissa, esim. lah-
dekkeelle', Innalle', pojalle', tälle', muualle'.

14. Teonsanoin ehtotuvassu /konelitsionualissa],
esim. sanoisi', olisi', menisi', elettäisi'.

Kun loppuhenkonen ei kuitenkaan enää monin pai-
koin esiinity kansankielessäkään läheskään kaikissa muo-
doissa ja yhtymissä, niin voitaneen ltyrsyä missä mää-
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rin tätä äännettä näin ollen olisi sivistyneessä puhe- ja
esityskielessä käytettävä?

Asiasta saattaa olla eri mieliä, ja varsinkin niistä,
jotka ovat henkosen jo melkein kokonaan unohtaneet,
saattaa sen runsas käyttäminen tuntua suorastaan kau-
healta. Kotikielen seura on puoltanut loppuhenkosen
kä3'ttämistä valtakielessä kaikissa muissa 3rllä maini-
tuissa asemissa paitsi kahdessa viimeisessä (ulkotulen-
nossa ja ehtotavassa), koska se kansankielessäkin esiin-
tyy niissä verraten ahtaalla alalla. Meillä puolestamme
ei ole tähän muuta lisättävää, kuin että ulkotulennonkin
henkonen saattaa joskus — rytmin ja soinnun kaiva-
tessa vahviketta — olla paikallaan; ehtotavan henko-
nen sen sijaan voi jäädä kokonaan unhotuksiin.

*

Miten on loppuhenkonen äännettävä? - Kansan-
kielessä on tähän nähden käytännössä pääasiallisesti
kolme tapaa, jotka tietysti ovat semmoisinaan sivisty-
neeseen puhekieleenkin otettavat:

1. luja lopuke (merkkinä '); saadaan aikaan sulke-
malla äkkiä äänijänteet ja siten katkaisemalla soiva
ääntiö samaan tapaan kuin sanoissa raaiasti, ja'a. Luja
lopuke siis on kurkunpään sulkuäänne ja käytetään sitä
milloin henkosellista sanaa seuraa toinen ääntiöllä al-
kava, esim. anna' olla", nouse' ylös, en syö' aamiaista.

2. vieno henkäyslopuke (merkkinä c); äännetään
avoimella ääniraolla heikkona loppuhenkäyksenä, mel-
kein kuin hyvin vieno li. Henkäyslopuke siis on kur-
kunpään ja kajahdustoryen vieno haukansaiini ja käyte-
tään aina kun henkosellinen sana on lauseen viimeisenä
sanana. Esim. en minä annot, se ci kannata', olipa se

aika ryökäle''.



Loppuhenkonen 117

3. yhtäläisti/nyf. kerake, jota käytetään henkosen
edustajana:

a) kaikissa niissä henkosellisissa muodoissa, joita
seuraa liite />u, //?'?', kuun, kään, kin j. n. e. (esim. tulenpa,
en olenkaan, uijon sanoa/lein).

b) kaikissa yhdyssanoissa, joiden ensi jäsen on
henkosellinen ja toinen kerakkeella alkava (esim. puhe-
taito, käännekohta, koneUeollisuus).

c) kaikissa henkosellisissa sanoissa, joita seuraa
samaan lauseeseen kuuluva kerakkeella alkava sana
(esim. terve1 tuloa, maksap pois, ustu* sisään).

Kun henkoskerake syntyy yhtäläistymisen kautta,
niin se tietysti on aina seuraavaan sanan alkukerak-
keen kaltainen, siis: älä"1 mene; juokse! järveen, ei käyl
luuttian; anna'' rahat; oles siivolla, kuulel' hyvä mies;
juokse" vikkelään, ei suull nauraa. Huomattava kuiten-
kin on että henkoskerake on ainoastaan lyhyt, puoli
kuuluva siirtymäkerake (seuraavan kerakkeen arttiku-
leerauksen ensi osa), joten se on niin äännettäväkin.
Jos äännämme sen kovin voimakkaasti, esim. annav
rahat, niin se ei suinkaan ole kaunista.

Henkosen voimakkuus riippuu yleensä siitä, miten
likellä se on korollisia ääntiöitä ja onko se lauseen ko-
rollisissa tai suhteellisesti korottomissa osissa. Tottu-
mattoman korva tarvitsee tässä kohden koko joukon
harjaantumista. Ilman sitä voi niin sanoaksemme keino-
tekoinen henkosen esille ottaminen tehdä puheen töy-
tääväksi, varsinkin jos useampia henkosellisia tai muu-
ten kerakerikkaita sanoja seuraa aivan lähekkäin. Jos
kaksi henkosellista sanaa on peräkkäin, on melkein aina
tarpeen lieventää toista henkosta, tai -- jos molemmat
ovat äännettävät yhtäläistymeellä kerakkeella - - usein
jiittää toinen kokonaan poiskin. Henkonen on suoma-
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laiselle puhekielelle samaa kuin suola ruualle: sitä voi
kä3'ttää tarpeen mukaan, mutta sillä voi helposti maun
pilatakkin.

•sS

Lopuksi moniaita ääntämis-esimerkkejä. Raesade",
ihmeUyö, murreosana, rinnePpelto. Astu" sisään, kelpo
huoneUoveri. Mitäs teillek kuuluu? OlluPpu mullakin
viikate"! Muitsetko tulit vai vesitse'? Vuonna kol-
meakymmentä kolme'. KolmeHoistu murkkua. Ei sovi
miehen horjua* sinnel tänne'. Antaa' itse^kyItäisen
mennä'. Itse^kulle^kin. Tauvpäin kuin krapu. Tar-
tnPjJa meluun ja alal' viilettää- \ Ettekö uijiakaan päi-
vällistä syödä'? »Älä lähe 1-' kultani aaltojen valtaan .
Älum mene'! Ällä mene" sinne'! Älävpiis!



V.

Ajatuskorostus.
#

1. Korostamisen tarkoitus ja keinot.

Kun Demostheneelta aikoinaan kysyttiin inistä sei-
koista puhujan vaikutusvoima etupäässä riippuu, vas-
tasi hän:

1. korostamisesta,
2. korostamisesta ja
3. korostamisesta.

Mitä on korostaminen?
Ajatellaanpa että joku on joutunut vedenhätään.

Jos hän huutaa rannalla olevia ihmisiä avukseen hy-
myssä suin ja välinpitämättömällä äänellä, niin tuskinpa
kukaan lähtee häntä pelastamaan, sillä kukaan ei käsitä
hänen tilansa vaaranalaisuutta, vaan pikemminkin luu-
lee hänen tekevän vähemmän sopivaa pilaa. Hänen siis
täytyy — jos mieli autetuksi tulla — antaa sanoilleen
semmoinen paino ja väritys, että muut käsittävät hänen
tarkoituksensa mahdollisimman nopeasti ja täydellisesti.

Tätä sanojen painostamista ja värittämistä sanom-
me korostamiseksi. Korostaminen siis on taito ilmaista
mahdollisimman helposti käsitettävällä ja vaikuttavalla
tavalla ajatuksia.
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Mutta vaikkapa korostus näin alkuaan johtuukin
suorastaan selvyyden ja käsitettäväisyyden vaatimuk-
sesta, liittyy siihen pian eräs toinenkin puoli. Ihmisellä
on luontainen kauneudenvaisto, ja kun puhumme, kuun-
televat toiset meitä paljoa mieluummin, jopa ymmärtä-
vät tarkoituksemme ja taipuvat asiallemme suosiolli-
siksi paljoa helpommin, jos voimme puhua niin, että se
heitä miellyttää, s. o. jos voimme puhua kauniisti. Ja
niin tulee kauneuden tavoittelu ymmärrettäväisyyden
ohella toiseksi pyrintöperäksemme ja korostamisella on
lopullisesti kaksi samalla kertaa silmällä pidettävää
päämäärää:

1. puheen ymniärrettäväisyys,
2. sen kauneus.

#

Miten nämä päämäärät saavutetaan?
Ne keinot, joiden avulla korostus saadaan aikaan,

ovat äänen voimakkuus,'pituus, korkeus ja väritys, esi-
tyksen rytmi, nopeus ja pysähdykset, esittäjän ryhti, liik-
keet ja kasvonilmeet. Kuta helpommin ja tarkoituksen-
mukaisemmin esittäjä kykenee näitä kaikkia käyttämään
ja hallitsemaan, sitä ymmärrettävämpää, sielukkaampaa
ja vaikuttavampaa hänen esityksensä on.

Suullisen esittäjän tulee ennen kaikkea saada sel-
ville ettei korostus koske ainoastaan joitakuita tärkeim-
piä sanoja, vaan esitystä kokonaisuudessuan, sen pienim-
piin osiin saukka. Siis yksityistä äännettä, tavua, sanaa,
lauseenosaa, kokonaista lausetta tai pitempää lausejak-
soa eli kappaletta — kaikkia näitä joko semmoisenaan
tai sen itseään suuremman kokonaisuuden osana, jonka
jäseniä ne ovat.

*



Korostamisen tarkoitus ja keinot. 121

Korostuksen voimme luonteensa mukaisesti jakaa
kahteen pääosaan. Ihminen ilmaisee puheessaan ajatuk-
siaan ja tunteitaan, hän siis puhuu ajatellen ja tuntien
ja hiin puhuu muiden ihmisten ajatukselle ja tunteelle.
Tämän perusteella ja'amme korostuksen

ajatuskorostukseen ja
tunne korostukseen,

joista edellinen tarkoittaa etupäässä puheen ymmärret-
täväisyyttä, jälkimäinen sen kauneutta.

Useimmat odottanevat korostuksen suhteen varmoja,
joka kohtaan tarkoin sopivia sääntöjä sekä runsaasti
korostusnäytteitä. Niillä ei kuitenkaan pitkälle päästä.
Joka kohtaan soveltuvat säännöt eivät ole edes mah-
dollisia; voidaan ainoastaan osottaa yleiset, luonnolliset
perusteet, joille harjoittelijan itsensä tulee rakentaa.
Korostuksen pohjana on ihmisen älyllinen ajatuskyky,
mielikuvitus ja tunne. Kellä ei ajatusta, mielikuvitusta
ja tunnetta liene, hän ei opi koskaan hyvin korosta-
maan, vaikkapa hänelle laadittaisiin tuhansia sääntöjä
ja sadoittain näytekappaleita.

Samasta syystä: kuta korkeampi henkinen kehi-
tysaste, sitä suuremmat korostamistaidon edellytydtset,
kuta kehittyneempi tunne-elämä, sitä rikkaampaa ja sie-
lukkaampaa puheen väritys. Villin puhe muistuttaa
eläimen ääniä; vasta pitkäaikainen ajatuksen ja tun-

teen kehitys tekee hänestä sivistysihmisen, jonka pu-
heessa tunne- ja ajatuselämän rikkaus kuvastaksen kai-
kessa moninaisuudessaan.

*

2. Sanakorko.

Kun ääntiö tai kaksoisääntiö yksinään tai yhdessä
yhden tai useamman kerakkeen kanssa muodostuu
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samalla hengähdyspainalluksella, sanotaan että tämä
ääntiö), kaksoisääntiö tai äänneryhmä muodostaa tavun.

Tavun eri ainekset eivät ole aivan samanarvoisia,
vaan on yksi muita voimakkaampi ja kuuluvampi. Tässä
n. s. koronkannattajan asemassa on tavun ääntiö ja
kaksoisääntiöllisissä sanoissa edellinen perusääntiö, esim.
kan-yas, pie-ni, kanssaan, lau-pi-as. Asiaa ei muuta
sekään, että eräissä tavuissa joku toinen äänne, esim.
heleä ja pitkä l hal-la sanan edellisessä tavussa, saattaa
olla tavallaan korvaan kuuluvampi; pääpaino on kui-
tenkin aula, vaikka / heleäsointuisuutensa ja pituutensa
vuoksi tuntuu niin huomattavalta.

*

Tavuista muodostuvat sanat lukuunottamatta
joitakuita yksitavuisia sanoja, joissa yksi ainoa tavu
muodostaa tajuttavan kokonaisuuden. *)

Jos tarkastamme mitä tahansa useampitavuista
sanaa eri muodoissaan, voimine helposti huomata että
se sisältää pääasiassa kahdenlaisia aineksia: toisia, jotka
sanan eri vaihteluissa ennen muita säityvät alkuperäi-
sinä ja muuttumattomina, sanan ilmaisemaa käsitettä
kuvaavina; toisia, jotka alituiseen vaihtelevat, osottaen
sanan kunkinkertaista tilaa (taivutus- ja johtopäätteitä).
Esim. työ, työteliäs, työskentelee, työtön, työttömyys;
virta, virtuilee, virrassa, virtaava, virruton, virtaa-
maton; lukea, Itien, luin, luettava, lukematon j. n. e.

Näistä esimerkeistä näemme, että suomenkielessä
sanan ensi tavu sisältää sen pääasiallisimmat ja alku-
peräisimpinä säilyvät runkoainekset, ollen siis ikäänkuin
sanan merkityksen kannattajana muita tärkeämpi. Sa-
nomillekin sitä kantatuvuksi ja annamme sille ääntäissä

*) Suomenkielessä tämmöisten sanain luku supistuu 100:aan.
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muita suuremman painokkuuden, n. s. sanan pääkoron,
jonka merkitsemme näin ', esim. koti, oppi, kuolema.

Muutkaan tavut eivät ole toisiinsa verraten aivan
samanarvoisiayaan erotamme niiden joukossa keskivah-
vuisiu ja heikkoju. Sitä painokkuutta, jonka kantatavun
jälkeen painokkaimmat eli keskivahvuiset tavut saavat,
sanomme sivukovoksi ja merkitsemme '; kaikkein hei-
koimmin kuuluvia eli heikkoja tavuja sanomme korotto-
miksi ja äännämme ne muita heikommalla äänenpainolla.

Sivukoron paikka ei ole yhtä varma ja määrätty
kuin pääkoron. Ainoastaan 4-tavuisissa sanoissa on
sivukorko aina samalla tavulla järjestyksessä, nimittäin
3:nnella, esim. lunastaja, uskollisuus, sdtumussu, ymmär-
retään j. n. e. Sitä paitsi sanan toinen ja viimeinen
tavu ovat aina korottomia. Viisi- ja useampitavuisissa
sanoissa sen sijaan sivukoron paikka on vaihteleva,
ollen milloin 3:nnella, s:nnellä ja 7:nnellä, milloin 4:n-
nellä, 6:nnella ja B:nnella, jopa joskus 3:nnella, 6:nnella
ja B:nnella tavulla. Yleisenä perusteena näyttää olevan,
että sivukorko asettuu niille tavuille, jotka ilmaisevat
tärkeimmät taivutus- ja johtopäätteet. Esim.

ja, jä: opettajana, runoilijäta, parantajalle, kalastajana.

ne: oppinevat, opettanevat, ilmoittanevat, ymmärtänevät.
va, vä: kärsivänä, rukoilevana, opettavalla, paranta-

vassa, vihittävältä; olevinaan, ymmärtävinään.
vainen, vainen: oppivainen, opettavaisella, vältteleväisiä.
kainen, käinen: lapsukainen, nuorukaisella, tyhykäisestä.
lainen, läinen: käskyläinen, puoluelaista, pariisilaisia.
mainen, mainen: koiramainen, sankarimaista, S3föjätär-

mäinen, petomaisella, pelkurimäisesta.
/????, mii: opettamani, kirjoittamalla, kuuntelemassa, har-

joittamatta, opettamasta, rakastamansa.
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miiisi, uniisi: pettämäisillään, tiiomitsemäisillänsa.

maton, mätiin: öpettamäton, oppimattomalla, tuntema-
tonta, tietämättömästä, parantumattomalla.

niinen: onnistuminen, sanomisella, kirjoittamista, (poik-
keus, kun kolmas tavu on pitkä: hätiköimisellä,
kirpelöimistä, vartioimisesta, j. n. e.)

ele: kalasteleminen, piinoelemäni, hyvästelemässä.

e: liskoessanne, lähestyessään, häirahtuessamme.

Iraa, kiiii: sanokaamme, nöudattakäatte, levittäkäämme.

Uinen: talollisena, miehuullisessa, mahdollisesti, (poik-
keus: perinnöllinen, kähmalöllista, jumalallisena.)

liftaa, yttuä: pelästyttäen, venäläistyttää, säksalaistiit-
tamälla, miiukalaistiittamisella.

us, ys: lempeytensä, vapaudella, viekkaudellansa (itäis-
ten murteitten mukainen korostaminen: lempey-
tensä, vapaudella, viekkaudellansa, on tietysti yhtä
oikeutettu, jopa sujuvampikin).

???/>-, yi/s: turhamaisuutta, tulevaisuudessa, huikentele-
vaisuudessansa, opetteleva istiudell ansa.

utu, yty: häiriytyä, heittäytyessään, pilaiitumässa (itäi-
set murteet: häiriytyä, heittäytyessään, pilaii-
tumässa).

Sanakorko siis — niin vaistomaisesti kuin eri ta-
vujen korostaminen puheessa suoritetaankin — näyttää
3rleensä käyvän 3rhteen sanan ajatuksellisen rakenteen
kanssa. Niin on laita varsinkin kun puheen nopeus
(temppo) on hidas ja korostus voimakas; jos sitä vas-
toin temppo on nopea ja korostus vähäinen, voi sivu-
korko toisinaan siirtyä äänellisesti kookkaammalle (s. o.
pitemmälle) tavulle sanan rakenteesta huolimatta, esim.
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hHaulla tempolla: tavallisesti, nopealla: tavallisesti;
samoin: oppimisella: oppimisella; mahdollisesti: mah-
dollisesti j. n. e. Muunlaisiakin, puhujan mausta ja lau-
seen poljennosta johtuvia poikkeuksia on huomattavissa.
Ylempänä olevat esimerkit kuitenkin osottavat koros-
tamisen tavallisen suunnan, josta suuremmassa määrässä
poikkeaminen saattaa helposti muuttaa puheen luon-
nottomaksi.

Yhdistetyissä eli Uittosanoissa säilyttää yhdistyk-
sen ensi osa pääkorkonsa, mutta toisen osan pääkorko
lieventyy sivukoroksi, säilyen kuitenkin alkuperäisellä
paikallaan, vaikka tämä tavu uudessa asemassaan jou-
tuisikin yhdyssanan toiseksi tavuksi. Esim. pää f kau-
punki //itäkaupunki; hallinto -f koneisto = hallinto-
koneisto; maan + viljelys 'koulu maanviljelyskoulu.
Ainoastaan semmoisissa tapauksissa, kun yhdyssanan
jälkiosaa tahdotaan lauseen ajatukseen nähden erikoi-
sesti saada kuulijain huomioon, saa sekin pääkoron ja
yhdistys tavallaan purkautuu. Esim. keskipiste (»se osui
kerrassa keski upporikas (»se mieshän on
aivan up/io rikas»).

*

Tavallisessa puheessa ei juuri koskaan sanakoron
suhteen virheitä tehdä, mutta julkisesti esiintyessään ja
voimakkaampaa korostusta käyttäessään monet hairah-
tuvat varsin pahasti, ääntäen sivukorolliset tavut pää-
korollisina ja ])äin vastoin, korottomat korollisina j. n. e.
Seuraavat esimerkit osottakoot tavallisimpia virheitä:
Kokoon lu maan. kokoontumaan, rakastumaan, elä-
mää, lloitessä/mme, rakastuissamme, vanhuudessa,
ylellisyydessä, rlkkauddssans&a (puhuja siis ei ainoas-
taan pane väärää korkoa, vaan voidakseen helpommin
niin tehdä, venyttää mielivaltaisesti lyhyen ääntiön
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pitkäksi) elämänsää, rakastit, siiureksii, 'tjunkäikiri-
nen elämää j. n. e.

On näin ollen täysi S3y omistaa sanakorolle huo-
maavaisuuutta. Puhumattakaan selvy3'den ja tajutta-
vaisuuden vaatimuksista, on oikea sanakorko samalla
puheen kauneudenkin perusehtoja, sillä eripainoisten
tavujen rytmillinen vuorottelu synn3rttää korvaa miel-
tyttävän vaihtelevaisuuden. Sanakoron merkitys tähän
nähden on sitäkin suurempi, kun eivät suinkaan kaikki
pääkorolliset, kaikki sivukorolliset ja kaikki korottomat
tavut ole aivan yhtä painokkaita, vaikka merkitäänkin
samalla merkillä. Jos tahtoisimme niiden todellisen
painokkuuden tarkemmin osottaa, täytyusi meidän käyt-

1':. 2 I !'■■.

tää numeroita, esim. sovinnollisuus.

*

Lopuksi muuan huomautus. Sanoimme että suo-
menkielessä pääkorko on sanan ensi tavulla ja että toi-
nen ja viimeinen tavu ovat aina korottomia. Tästä
yleisestä säännöstä on kuitenkin eräitä poikkeuksia, jol-
loin suhde muuttuu aivan päinvastaiseksi, niin että ensi
tavu saa sivukoron ja viimeinen tavu pääkoron. Esim.
Kirkkoonko matka? Kirkkoon! Varoitus: Mikko!
Tämä omituinen poikkeus ansaitsee kyllä suullisen esit-
täjän huomiota, mutta se ei. kumoa edellä lausuttua
sääntöä, sillä se ei kuulu varsinaisesti sanakorkoon,
eikä esiinny koskaan muulloin kuin milloin 3dcsi ainoa
sana muodostaa lauseen. Siksi selitämmekin .sen myö-
hemmin, lauseen ajatuksellisesta tarkoituksesta puhues-
samme, jolloin se on helpommin käsitettävissä.

*
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;>. Lauseen ajatuskorko.

Pitempää tai lyhyempää sanaryhmää, jolla puhuja
ilmaisee jonkun ajatus3Thteyden, sanomme lauseeksi.

Yhtä vähän kuin kaikki sanan tavut ovat keske-
nään samanarvoisia, ylitti vähän ovat lauseen eri jäsenet-
eli sanatkaan yhtä tärkeitä ja painokkaita.

Tätä tärkeyttä tutkiessamme meidän täytyy mennä
hiukan pitemmälle kuin tavujen merkitystä selvitelles-
säninie. Yhteiskunnassa on kullakin jäsenellä oma ase-
mansa ja ammattinsa, jonka mukaan hänen yleinen mer-
kityksensä eli yhleiskiinnulliu.cn arvonsa suhteutuu. Mutta
ihmisiä ei arvostella aina tältä kannalta, vaan hyvin
usein myöskin yksilöllisten ominaisuuksiensa mukaan.
Puhumme silloin ihmisarrosiu, ja semmoisessa vertai-
lussa voi anunattiarvoltaan vähäpätöinen henkilö) kohota
korkeassa asemassa olevaa kansalaista ylemmäksi.

Jotain samantapaista on lauseessakin huomatta-
vissa. Senkin jäsenillä on ensinnäkin niin sanoaksemme
yhteiskunnallinen eli ammattiarvonsa, joka enimmissä
tapauksissa määrää sanan merkityksen. Mutta yhfäk-
kiä saattavat sanat joutua ikäänkuin vastakkain, muilta
ominaisuuksiltaan vertailtaviksi ja arvosteltaviksi, ja
silloin usein »matala kanto kaataa ison reen», s. o. ta-
vallisissa oloissa vähäpätöinen sana kohoaa mitä tär-
keimmäksi ja päin vastoin.

Sitä painokkuutta minkä sanat edellisessä tapauk-
sessa saavat, sanomme urvokoroksi, jälkimäistä vastak-
in/iskoroksi.

#
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Arvokorko.

Niinkuin sanakorossa erotimme kolme eri painok-
kuusastetta, samoin erotamme lauseen arvokorossa kolme
pää-arvolajia.

1. Peruskoroksi sanomme keskimäistä arvoastetta.
Se on ikäänkuin perusarvo, josta kohoamme ylemmä
tai laskeudumme alemma. Tämän arvon ilmaisemme
lausumalla sanan tavallisella keskivahvalla äänellä, sen
painokkuutta mitenkään erikseen korottamaa. Merk-
kinä käytämme pientä ristiä (+) tällaisen koron saa-

■neen sanan yläpuolella. Esim. mies, hevonen, kinos.

2. Nousukoroksi nimitetään sitä suurempaa pai-
nokkuutta, jonka annamme tärkeytensä vuoksi.huomat-
tavimmille sanoille. Se voipi olla suurempi tahi pie-
nempi, aina sen mukaan kuinka tärkeäarvoinen sana on.
Siksi ja'amme sen eri asteisiin. Sitä korkoa, joka on
peruskorkoa hiukan suurempi, sanomme T.scn asteen
nousukoroksi ja merkitsemme sen sanan yläpuolelle ase-
tetulla 3rkkösellä (t). Seuraava aste ylöspäin on 2:scu

asteen nousukorko, jonka merkitsemme kakkosella; sitä
seuraavan 3:nnen asteen nousukoron merkitsemme kolmo-

sella, ja niin 3'hä 3rlöspäin. Esim. Hevonen vetää rekeä.

3. Korottomuudeksi sanomme kaikkein vähintä
korostuksen määrää. Se on peruskorkoa astetta alempi
ja sen saavat kaikki vähemmän tärkeät sanat. Sanan ko-
rottomuus siis vastaa tavun korottomuutta, emmekä sille

i
käytä mitään erikoista merkkiä. Esim. Hevonen on kaunis.

Eri korkoasteiden välillä ei erotus ole suuri. Pe-
ruskoron mittana on, kuten jo sanottiin, se äänenpaino,
jolla lausumme yksityisiä sanoja irrallisina, niille mitään



iso iso iso arvokas elämäkerrallinen teos, as as as

(Darth Dufber
CeKijän luvalla suomennettu

W5~ Teos aiotaan jutaista 12 vihossa, jokaisessa 80 si-
vua; vihon hintana on 1 mk 10 p. Tilaus olisi tehtävä
ensi tilassa, ainakin ennen elokuun loppua, sillä syys-
kuun alussa ilmoitetaan, onko teos saavuttanut suomalai-
senkin yleisön suosiota siinä määrässä että jatkoa voi-
daan julaista. On arvioitu, että teos kokonaisuudessaan
valmistuu jouluksi 1902. AAAAAAAAAAAA

Mitään laajempaa elämäkerrallista teosta Lutherista ei
tähän asti ole ollut suomalaisen yleisön käytettävänä. Minusta
se on valitettava puute, sillä niin syvästi on Luiherin aikaan-
saama uskonpuhdistus vaikuttanut meidänkin kansamme us-
konnolliseen kehitykseen, että on hyvinkin syytä tutustua hänen
omaan elämäänsä lähemmin. Olen nyt päättänyt tarjota suo-
malaisessa asussa tällaisen teoksen, joka kaikilta asiantuntijoilta
on saanut yksimielisen tunnustuksen.

Arkkipiispa Gustaf Johansson kirjoittaa teoksen joh-
dosta minulle:

»Minua ilahuttaa, että olette ottanut kustantaaksenne Köi-
den Luther-elämäkerran. Sivistyneille on uskonpuhdistus-
ajan tunteminen välttämätön, koska tähän aikakauteen edellisen
ajan kehitys keskittyy ja vastainen kehitys juurtuu. Ja erittäin-
kin opettavaista on lähempi tutustuminen Lutheriin itseensä,
sillä hän on uuden ajan tienraivaaja ei ainoastaan uskonnon
alalla, vaan hengen kehityksen yleensä. Vieläkin on toteutta-
matta niitä totuuksia, joita hän lausui, ja täyttämättä niitä
periaatteita, joiden tärkeyden hän voimakkaasti ja selvästi osoitti.
Sivistyneen on hyvinkin hyödyllistä tutkia läheisesti Lutherin
luonnetta ja hänen suurta elämäntyötään. Kun Köiden erin-
omainen esitys Lutherista saadaan suomeksi julaistuksi, täyt-
tää se kirjallisuudessamme suuren ja jo kauvan tunnetun puut-
teen. Epäilemättä se tuleekin saamaan laajan ja kiitollisen
lukijakunnan.-

Toht. Erik Johansson lausuu teoksesta m. m.:
Erlangenilaisen professori Th. Köiden Luther-elämäker-

rassa yhdistyy tieteelliseen tarkkuuteen ja perinpohjaisuuteen
saksalaiselle harvinainen, helppotajuinen esitystapa. Teos ei



olekaan kirjoitettu yksin teologeja, vaan nimenomaan suurem-
paa sivistynyttä yleisöä varten. Erinomaisen viehättävässä
muodossa saapi lukija siinä tutustua suuren uskonpuhdistajan
sekä sisälliseen että ulkonaiseen elämään, nähdä, mitä tarkoi-
tusperiä hän tavoitteli, mitä keinoja hän käytti ja millä tavalla
hän arvosteli aikansa ilmiöitä. Mutta sen ohella lukija saapi
elävän kuvan koko aikakaudesta, sen moninaisista henkisistä
virtauksista ja sivistysriennoista, sen vaikuttavista henkilöistä
ja niiden luonteesta j. n. e. Samalla sanoen: lukija oppii tun-
temaan kappaleen sivistyshistoriaa, jonka merkitystä ei voi kyl-
lin suureksi arvata. Näin ollen voi tätä teosta mitä lämpimim-
min suositella kaikkien todellista valistusta harrasta-
vien kansalaisten luettavaksi. Prof. Köiden Luther-elämä-
kerta on todella oleva suuri voitto suomalaiselle kirjallisuudelle.»
Teos on tilattavana kaikissa kirjakaupoissa sekä asiamiesteni luona.

Sisällys.
Johdanto. Saksan kansan tila ja mieliala 13 vuosis. lopussa.
Ensi kirja. Lutherin elämän alkuvaiheet. Lutherin lap-

suus ja nuoruus. — Luther Erfurtin Augustiinolaisluostarissa ja ensi
vuodet Wittenbergissä. — Teologian tohtorina.

Toinen kirja. Uskonpuhdistus-taistelun alku Wormsin
päätökseen asti. Kirkon ja yhteiskunnan tila 1517 vaiheilla. Late-
raanikokous. Humanismi. — Annekiista. — Lutherin oikeusjuttu.
Neuvottelut Cajetanin kanssa. — Väittely Leipzigissä ja sen lähimmät
seuraukset. — Luther ja Saksan kansa. Suuri vuosi 1520. — Paa-
vin panna ja Wormsin päätös.

Kolmas kirja. Wartburgissa ja Wittenbergissä talon-
poikaissodan alkuun. Wartburgin lepo ja Wittenbergin myrsky.
— Lutherin palaus ja evankelisen kirkon järjestyksen alku. — Lu-
ther ja virastot. — Uuden evankelisen elämän alku. Kiista Eras-
muksen kanssa. Taistelu kiihkoilijoita vastaan. — Luther talon-
poikaissodassa ja hänen naimisensa.

Neljäs kirja. Talonpoikaissodasta Augsburgin valtiopäi-
viltä palaukseen. Talonpoikaissodasta Speierin valtiopäiviin. —

Tarkastusmatka ja katkismukset. — Taistelu roomalaisten ja sveitsiläis-
ten kanssa. 1528—29. — Speierin valtiopäivät ja Marburgin kes-
kustelu. — Augsburgin valtiopäivät.

Viides kirja. Augsburgin valtiopäivistä Schmalkaldin
päiviin 1537. Wittenbergiin palauksesta Johan Vakaan kuolemaan.
— 1532:sta Wittenbergin sovintoon. — Kirkolliskokous-kysymys ja
Schmalkaldin päivät.

Kuudes kirja. Viimeiset vuodet. Vanhoja ja uusia kiis-
toja. Protestanttisuuden edistys. — Jatkoa. Maakreivin sivuavio-
liitto. -- Luther perheenisänä ja yksityismiehenä. — Viimeiset tais-
telut ja Lutherin kuolema.

Werner Söderström.
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erikoista painokkuutta antamatta. Se tietysti on eri
tapauksissa eri suuri. Kun puhumme vienolla, hiljai-
sella äänellä, on peruskorkokin pieni; voimakkaissa lau-
seissa ja varsinkin suurta kuuluvaisuutta kysyvissä
ulkopuheissa se on paljoa suurempi; muut korkoasteet
tietysti suhteutuvat aina peruskoron mukaan. Nousu-
korko kohoaa ainoastaan vähin erin, niin että kukin
aste on vain noin 3 ä § edellistä korkeampi (riippuen
aina lauseen laadusta), s. o. että vasta kolmannen, nel-
jännen tai viidennen asteen nousukoron saava sana äänne-
tään toista vertaa painokkaammin kuin peruskorollinen.
Erikseen huomattava on, että kuta useampiu yhä kohou-
viu nousukoron usteitn sumussu luuseessu esiintyy, sitä
pienemjn on kunkin asteen nousu, sillä muuten kohoaisi
ääni huutavaksi ja puhe muuttuisi luonnottomaksi.
Eräissä tapauksissa voi kohoaminen olla niin vähäinen,
että se on tuskin huomattava, vaikka me tietysti esi-
merkeissämme aina merkitsemme täyden asteen, koska
.1 ja ,j asteiden merkitseminen olisi yhtä hankalaa kuin
turhan tarkkaa. Koroton sunu taas lausutaan kaikkein
heikoimmalla äänenpainolla, ei kuitenkaan koskaan niin
heikosti, ettei sana selvästi kuulu.

Tottumattoman korvan on aluksi vaikea erottaa
edes kolmea neljää eri astetta. Harjoittelija pyrkii joko
ääntämään tasaväkisesti, tai jos koettaa nousuja tehdä,
niin ottaa ne liian suuria. Harjoitus kuitenkin pian
totuttaa korvaa ja yhä suurempi tarkkuus seuraa itses-
tään kehityksen keralla.

*

Käymme sitte tarkastamaan, minkä arvon kukin
sana lauseessa saapi. Siinä meidän täytyy turvautua
kieliopin apuun, koska juuri kielen lauseoppi selvittää
eri sanojen merkitystä lauseessa. Tarpeen on kuitenkin
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kaiken väärinkäsityksen välttämiseksi heti huomauttaa,
että lauseoppi, vaikka se onkin korostamiselle hyvänä
pohjana, ei kuitenkaan sovi semmoisenaan joka kohtaan,
vaan poikkeuksia ilmautuu silloin tällöin. Ainoana rat-
kaisijana on se ajatussisällys, jonka puhuja tai kirjoit-
taja tahtoo saada sanotuksi. Vielä: voimme esittää
ainoastaan pääkohdat, lopusta täytyy harjoittelijan
pitää itse huolta sen ohjauksen perusteella, minkä esi-
merkkimme voivat antaa.

#

Peruslause. Lauseen perusjäsen on alus (subjekti),
ilmaisten sen esineen tai asian, josta lauseessa puhutaan.
Alus on korostuksenkin perusjäsen ja saa sen vuoksi

peruskoron. Esim. mies, lapsi.
Lauseen toista jäsentä sanomme maineeksi (predi-

kaatiksi) ja annamme sille l:sen asteen nousukoron,
koska se sanoo jotakin aluksesta, esim. mitä alus tekee,

I I
mikä se on j. n. e. Esim. Mies kuokkii. Poika syö.

■ i
Lapsi nukkuu.

•fr
Kasvanut lause. Lauseessa on useimmiten mui-

takin jäseniä kuin alus ja maine. Sanomme niitä yhtei-
sellä nimellä määräyksiksi, sillä ne lähemmin määräävät
joko alusta tahi mainetta tai molempia yhteisesti. Luon-
nollista myös on, että ne saavat astetta suuremman ko-
ron kuin se sana, jota ne määräävät.

Määräyksiä on useampaa lajia.
Aluksen määräys voi lähemmin sanoa millainen

1 -!- , ,1
alus on, esim. vahva mies, tai kenen se on, esim. pojan

kirves, j. n. e. Sanomme sitä silloin aluksen lisäan-
neiksi (attribuutiksi).
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Maineen määräykset taas voivat lähemmin mää-
rätä tekemisen aikaa, paikkuu, luutuu, syytä, tarkoitusta,
keinoa, tahi sitä esinettä, johon tekeminen kohdistuu.

+ 1 2 4 1
Esim. Mies kuokkii viikon (ajanmääräys), Mies kuokkii

i
sulolla (paikanmääräys), Mies kuokkii ahkerasti (laadun-

i i
määräys), Mies kuokkii kuuristti.ee (kuvaava laaduu-

i -i
määräys), Mies kuokkii niiriiiilruolralla (keinon määräys),

I 2
Mies kuokkii uhoa (kohde eli objekti). Tai määräys

i
voi ainoastaan täydentää mainetta, esim. Poika kääntyi

sairaaksi (maineentäyte).

Näillä määräyksillä voi vielä olla itselläänkin mää-
räyksiä, jotka vuorostaan määräävät niitä lähemmin,
jopa vielä edelleen näillä määräysten määräyksilläkin
määräyksiä. Esim. Erinomaisen, vahva mies. Mies
kuokkii -metsittynyttä ahoa. Mies kuokkii kaukaisella
salolla. Mies kuokkii ahoa ruismaaksi. Korostamisen
suhteen on aina sääntönä, olkootpa määräykset mitä
lajia tahansa, että jokainen määräys saa ostettu kor-
keamman koron kuin se sana, jota se lähemmin mää-

-2 i + 1 8
rää. Siis: Erinomaisen vahva mies kuokkii harvinai-

-2 I 3 2 3 8
sen ahkerasti tiheäksi metsittynyttä ahoa suurella, kaukai-

sella salolla. (Huomattakoon että suurella ja kaukai-
sella ovat kumpainenkin määräyksiä sanalle salollu (riri-
nakkaismääräyksiä), sen vuoksi ne saavat yhtä suuren
koronkin, aivan samoin kuin ahkerasti, uhou ja sedollu
ovat kaikki samanarvoisia määräyksiä sanalle kuokkii,
sanoen kuinka kuokkii, mitä kuokkii ja missä kuokkii.)
Koko lauseen rakenteesta ja korostuksesta antanee alla
oleva ryhmitys jokseenkin selvän yleissilmäyksen.
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tiheäksi
harvinaisen metsittynyttä suurella, kaukaisella

Erittäin ahkerasti ahoa salolla.
vahva kuokkii

lllirs

*

Alus ja maine yhtyneinä, aluksettomat lauseet.
Alus ei ole kaikissa lauseissa erillisenä, vaan sisältyy
useissa tapauksissa maineeseen. Se ei mitenkään kohota

i i i
maineen korkoa. Esim. Tulen. Tule tänne! Mencttekö

1 2 :: 2 1
kirkkoon? Sanonpa sanasen. Lupaa kysymättä läksin

kylään.
Vielä on joukko lauseita, joissa määrättyä alusta ei

ole ollenkaan, esim. sutuu, syödään j. n. e. Ne koroste-
-1 2 2 1

taan seuraavasti: Pyryttääpä kovasti! Poika viedään
2 2 2 1 2 2 1

kouluun. Käyden kylään päästään, juosten tielle jäädään.
#

Yhteensulautuneita käsitteitä, etu-, suku- ja
arvonimet. Lisääntö tavallisesti saa astetta suurem-
man koron kuin se sana, jolle se on määräyksenä,

i +

esim. Kaunis kirkko. *)

*) Lisäännön oikea korostaminen kysyy erikoista huolellisuutta,
sillä osiin, kovin voimakas lisäännön painostaminen muuttaa puluin

luonnottomaksi ja töytääväksi. Varsin tavallisia virheitä lisäännön
korostamisessa ovat: a) lisääntö korostetaan pääsanaansa heikommin,

+ l + r
esim. Nopea ratsu, Kaunis kukka, b) lisääntö korostetaan imin voi-

makkaasti ja pääsana lausutaan sen korottomana jatkona yhteen,

esim. Vilhon venhe, Vellamonkarjoja, Koskenkuohua (oikeako
i + l

rost.: Vilhon venhe, Vellamon karjoja). Lisääntö on yleensä koros
tettava ainoastaan hyvin vähän pääsanaansa painokkaammin.



Arrokorko. 133

On kuitenkin eräänlaisia lisääntöjä, jotka ovat
sulauneet pääsanan kanssa saman käsitteen vakinai-
seksi ilmaisuksi. Siksi semmoinen lisääntö saa saman

koron kuin pääsana. Esim. viekas kettu (kettu käsi-
tetään aina viekkaaksi), väkevä leijona, ylevä hevo-

nen, sininen lemmenkukka, kylinä Pohjola, hurskas pappi,

ilman kotka.. Jos korostamme kylmä Pohjola, niin ilme-
nee helposti ajatus, että voi olla lauhkeita ja lämpimiä-
kin pohjoloita, nyt on puhe kylmästä Pohjolasta, jos

taas kylmä Pohjola, niin oletetaan että on useampiakin
kylmiä seutuja, nyt tarkoitetaan kylmää Pohjoluui

Yhteensulauneiksi on niinikään käsitettävä seu-

raavan tapaiset muodot: Herra Jumala (ei Herra
1 ■+ 1

Jumala, sillä syntyy heti rinnakkaisuus: herra Kinnu-

nen), Jeesus Kristus, Pyhä Henki, Suomen yliopisto,
i- i- + ■■■

Suomen suuriruhtinaskunta, Ruotsin kuningaskunta,
+ r + + + : r

Rooman kaupunki, Turun hiippakunta, Porvoon piispa,
+ 1- + 1-

Saksan keisari, Lohjan lukkari j. n. e. Jos toista tai
toista sanaa korostetaan enemmän, saa lausunto helposti
aivan toisen luonteen, mikä tietysti on paikallaan-

-1
kin, jos nimenomaan sitä tarkoitamme. Esim. Ruotsin

+ i
kuningaskunta (Ruotsin, ei Tanskan), Ruotsin kuningas-
kunta (kuningaskunta, ei esim. keisarikunta).

Niinet (etu-, suku-, arvo- ja persoonalliset lisäni-
i

niet) korostetaan seuraavasti: Heikki Meriläinen, Johan
i i

Ludvid Runeberg, senaattori Mechelin, maanviljelijä
i +i-!-i i +

Kinnunen, kuningas Oskar, keisari Frans Joosef,' Pietari
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I+l+.1 + 1 t
suuri, Kaarle rohkea, Aleksanteri 11, Wilhelm I, kirjai-

-12 12
lija Heikki Meriläinen, maanviljelijä Matti Kinnunen.

Pääsanan kanssa yhdistetty lisäanti") äännetään
i t

niinkuin seuraa: Aura-laiva (== Aiira-läiva), Suomi-
i - i i

3rhti<>, Kansallis-pankki, Kauppis-Hoikki; samoin: Kalle
i- i

poika, Henrik piispa.
Semmoiset lisäännöt kuin tuhman rohkea, taivaan

sininen, äännetään niinikään tavallisesti yhdyssanoina
t

(jotkut kirjoittavatkin ne yhteen). Siis: tuhmanrohkea,
iii

taivaansininen, tuhkanharmaa, turkinpunainen. Milloin
pääsanalle on annettava suurempaa huomiota, ään-
netään molemmat erossa ja samalla korolla, esim.

i —•— i i i
kalman kalpea, tuhman rohkea.

*

Apusanat. Kuten sanottu, jäävät kaikki lauseen
vähemmän tärkeät sanat korottomiksi, koska ne ovat
ainoastaan jonkunlaisia apusanoja, korollisten sanojen
ollessa varsinaisia käsitesanoja, joiden välisiä suhteita
apusanat, ilmaisevat. Korottomia ovat:

1. Aputehdikkö (apuverbi) olla (lienee) kaikissa
muodoissaan (on, olen, olemme, ovat, oli, olisi, lienen,
lienevät j. n. e.) sekä kieltosana ei niinikään kaikissa

.

+ i -'-

muodoissaan. Esim. Kirkko on kaunis. Ihmiset ovat
I+2 1

syntisiä. Matti oli Amerikassa. Pojat ovat olleet uutte-
+ i i

na. Tyttäreni ei ole ollut terve. Vaimo lienee hullu. *)

*) Poikkeus: Kun olin sana esiintyy käsky- ja toivomuslau-
... lseulon maineena, äännetään se usein korollisena. Esim. Olkoon niin!

i l 2Ollos huoleton! Olkaa siivolla!
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2. Kaikki sijusunat (postpositsionit ja preposit-
sionit) niinkuin: alla, päällä, myöten, seassu, joukossa,
kanssu, hulki, kuultu, ennen, jälkeen, päästä, mukaan,
letkaa., vastaan, vuoksi, luona, edessä, yli, ympäri, pit-
kin, vusten, varten, läpi, poikki, liki, lähellä, luona,
vaillu, ilmun, puitsi, tähden, kohti, pum j. n. e. Esim.

+ 1 1 2 +

Lakki on pöydän alla. Poika meni joen yli. Merimies
1 2 -- 1

palasi vuoden päästä. Kello on lähes kymmenen.
3. Sidesanat (konjunktsionit), kuten: ja, sekä,

että, jottu, mutta, kun, kuin, jos, vaan, taas, taikka,
tahi, vai, eli, joko, siis, siksi, toki, mutta, näet, nimit-
täin, niin, sitte, kunnes, konsa, jahka, sillä, koska, ehkä,

vaikka., niinkuin, ikäänkuin j. n. e. Esim. Kaksi ja
-!■ 1 + 1

kolme on viisi. Karhu eli mesikämmen. Mies näet söi
8 2 -;- 1

kaikki kalat. Elämä on kuin unelma.
Huomattava kuitenkin on että useat näistä sanoista

esiintyvät milloin määräsanoina milloin sidesanoina ja
että ne edellisessä tapauksessa ovat korollisia. Esim. Kun

■I- 2 12 1
asia on niin, niin menen mielelläni. Mattihan on kuiten-

I -1- 1 2 S
kin vielä nuori. Poika syö kuin mies ainakin.

Asemosanat (pronominit) ovat osaksi korollisia,
osaksi korottomia.

Tekijäasemot (personuulipronominit): minä, sinä,
hän; mc, te, he, jäävät yleensä korottomiksi, vaikkapa
ne ovatkin aluksena ja kohteena. Tämä johtuu siitä
aivan luonnollisesta perusteesta, että milloin teleijäase-
moita käytämme, kysymyksessä oleva henkilö joko on
jo ennestään tuttu, joten tiedämme kenestä on puhe ja
pääasia on mitä uutta hänestä sanotaan, tai alus sisäl-
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tyy maineeseen, jolloin tekijäasemon voi jättää koko-
-1 2 1

naan poiskin. Esim. Tuletko (sinä) kirkkoon? Oletteko
2 1 2 I

(te) sairas? (minä) Menen kylään. Minä rakastan
2 1 1

isääni. Minä tottelen häntä, minä kunnioitan häntä.
II 12

Poika itki ja isä suuttui häneen. (Isä suuttui poikaansa.)
1 2 1Minä toivon hänestä parasta. (Opettaja toivoo oppilaas-

taan parasta.) Äiti antoi hänelle voileivän. (Aili antoi

köyhälle pojalle voileivän.) Minä surmaan hänet! (Minä

surmaan viholliseni!) *)

Poikkeuksena ovat semmoiset lauseet kuin: Hetki-
-1 2+12

sen tuijotettuaan minuun, karhu asteli metsään. Lau-
+ 1 2

seissa: Sinäkö? Kirja on hänen, Anna kirja minulle!
on jo vastakkaiskorko huomattavissa.

Omistusliitteen yhteydessä ovat tekijäasemot
+ i

niinikään korottomia. Esim. Teidän veneenne vuotaa.
+ 1 +

Hänen hevosensa kuoli. Poikani mun!

Kysyväiset (i?itterrogutiivi-)&semot mikä, kuku, ken,
kumpi, kumpainen, ovat joskus korottomia, esim. Kuka

*) Tekijäasemoista puheen ollen lienee paikallaan huomauttaa
eräästä varsin tavallisesta korostusvirheestä. Kun Jumalasta käyte-
tään tekijäasemoita Sinä, Hän, antavat monot säännöllisesti tekijäaso-

molle kaikkein suurimman koron, myöhemmin puheeksi tulevan vas-
tdkkaiskoron. Esim. Jumala kaikkivaltias! Me kiitämme Sinua, me
kunnioitamme Sinua. Aihe on hyvin ymmärrettävissä, mutta sem-

moista korostamista on liidettävä virheellisenä, ellei nimenomaan tar-
koiteta juuri vastakkaisuuden ilmaisemista (ajatellen Jumalaa esim.
ihmisten vastakohtana). Milloin sisäistä kunnioituksen tunnetta tahdo-
taan äänessä ilmaista, on se saatava aikaan äänen värityksellä, s. o.
tunnekorostuksella, eikä tekijäasemoiden painokkuudella.
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2 1

siellä on? Kukapa uskoisi! mutta saavat useimmiten
+

vastakkaiskoron, esim. Mikä mies? Kumpiko poika?

Taka kohla ise I f rr/u lii vi-)asemot : joka, jompi, sekä
takakohtaisina käytetyt kysyväiset asemot: mikä, kuka,

i
ken, kumpi, ovat aina korottomia. Esim. Hän on mies,

11 -1-12
joka ei pelkää. Muistatko mistä pappi saarnasi? Sijan

i itiedät, kussa synnyit.
('lso lususe m oi (tlemonsirutiiri-//ro nominit): tämä,

tuo, se; nämä, nuo, ne, ovat tavallisessa käyttelyssä
i

korottomat. Esim. Tuo uuttera poika. Nämä poika-
-1 2 I -

viikarit ovat.varastaneet omenoita. Nuo kuuluisat sanka-
I 2 I

rinime. Minä annoin sen tuolle pojalle. En pidä siitä.

Determinatiivisesti käytettyinä sekä aina muul-
loinkin, milloin kysymyksessä oleva henkilö tahi asia
osotetaan muista erilleen, toisten vastakohdaksi, saavat

+ 1
osotusasemot vustukknislcoron. Esim. Se koira älähtää,

1 1 2
johon kalahtaa. Hän paleltui sen vuoksi, että oli huo-

-1 2 12
nosti puettu. Siitä asiasta en tiedä mitään. Kuka tuo

l t
on? Tuolle pojalle minä sen annoin. Siitä en pidä!

Itsekohtainen (rcfleksiivi-j asemo itse on koroton
aina, milloin ei nimenomaan vastakohdan ilmaiseminen

"i tole tarkoituksena. Esim. Hän oli niin sairas, ettei jaksa-
,..-'. + i -'

nut kaantaa itseään. Poika ilmoitti itsensä oppilaaksi.
i ■>

Hän pukee itsensä hyvin. — Sen sijaan vastakkais-
i i

korollinen: Tein sen itseni tähden. Itsestään paha
+ i

pappi saarnaa.
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Epämääräisenä asemona käytettynä on itse ko-
roton pääsanansa edellä, korollinen sen jälessä. Esim.
Ei itse kuningastakaan armahdettu. Ei kuningasta

i 1
itseäänkään armahdettu. Hänellä ei ole rahaa itsel-
läänkään.

Epämääräiset (indefiniitti-j asemot: joka, jokai-
nen, jompikumpi,kulein, mikin, kumpikin, kukaan, mikään,
kenkään, kumpikaan, moni, harva, ainoa, kaikki, mo-

li 2
lemmut, omu, sumu, ovat korollisia. Esim. Joka miehelle

12 2 1 ! 1
annettiin kahvia. Kullakin päivällä on surunsa. Kaikki

1 1 +2
ihmiset ovat kuolevaisia. Monta on mutkaa matkassa.

Joku, jokin, eräs, mtiuun, monius, ovat korottomia,
kun ne ovat ainoastaan jonkunlaisina täytesanoina, mutta
korollisia, kun ne ovat todellisina määräyksinä. Esim.

1 2 +

Anna minulle joku neuvo. Muuan markkinamies. Eräs
l + 2 1 1 ■:,

onnellinen sattuma. Joutilas jotakin tekee: kaitsee kylän
+ 1 :: 2 1 2

kanoja. Mies sairasti muutamia viikkoja. Viivyin siellä
vain eräitä päiviä.

il/???? ja toinen saavat melkein poikkeuksetta vas-
-I- +

takkaiskoron. Esim. Mustalaiset ja muut maankiertä-
-2 1 2 ::

jät. Toisen poikansa hän päätti kouluuttaa papiksi.

*

Määräsaiiat, lukusanat ja kiihtosauat. Vaikka
olemmekin edellä esittäneet ne perusteet, joiden mukaan
määräysten korko yleensä suhteutuu, mainittakoon seu-
raavassa kuitenkin muutamien sanaryhmien korko,
koska se voinee helpottaa ja varmistaa alottelijan työtä.
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Määräsunat (adverbitJ kuten: tuolla, täällä, kan-
keina, siellä, takaisin, ylhäällä, alhaalla, harvoin, heti,
piein, nyt, hyvin, vähän, hinkein, paljon, kauvun, hiljuu,
varsin, sangen, aivon, keskellä, eilen, tänään, silloin,
kovin, kerron, vihdoin, heti j. n. e. ovat tavallisessa
käyttelyssä korollisia, sillä ne määräävät tekemisen
aikaa, paikkaa tai laatua tahi ovat laatusanan selityk-

-!• 2 i -'- 1
senä. Esim. Jumala on sangen hyvä. Pilvet kulkevat

2 2 12 + 1 2
ylhäällä. Pian aijomme lähteä. Laiva purjehtii kaukana.

Joskus ovat määräsanat ainoastaan täytesanoina.
Silloin ne ovat korottomia. Esim. Olipa se vähän
112 1

hullusti. En tunne koko miestä. Ole nyt vaiti!

Lukusunut (numerualit) esiintyvät aina korollisina
lisääntöinä, olkootpa ne perus- tai järjestyslukuja. Esim.
1,-1-12 l :i 2

Viisi lasta istui veneessä. Kuvernööri ajoi kahdella hevo-
-1 :: 2 a 2 :;

sella. Jeesus ruokki 5,000 miestä viidellä leivällä ja kah-
-2 + 2 1 2

della kalalla. Mattihan se on kuin viides pyörä vaunuissa.
Kiihtosunut (intterjektsionit), niinkuin ah! voi!

hei! ai! oi! no! kali! ulin! pitipiti! huiliai! j. n. e.
eivät ole kuten muut sanat lauseen ajatuksellisen ra-
kenteen jäseniä, vaan irrallaan olevia tunteenilmauksia.
Siksi ne saavatkin etupäässä tunnekoron, mutta samalla
kuitenkin jonkun verran arvokorkoakin. Esim. Mutta

i ii
hei, pojat! Voi kuinka kaunis on illan kuu!

*

Yhdistettu lause. Kun kaksi tahi useampia yksi-
näisiä lauseita yhdistetään samaksi lauseeksi, syntyy siitä
lausejakso, jota sanomme yhdistetyksi lauseeksi. Esim.
Tiiu li käy. Järvi unltoilee. Tuuli käy ju järvi aaltoilee.
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Näin syntyneet lauseet eivät kuitenkaan ole kaikki
aivan samanluontoisia, vaan erotamme 1) rinnastettuja
luuseitu, 2) päälauseita ja sivulauseita.

Rinnastetuissa la useissa ovat kaikki yhdistyk-
seen kuuluvat yksinäiset lauseetkeskenään samanarvoisia
ja korostetaan siis aivan samalla tavalla. Esim. Tuuli

I 1 ■ 1 2
käy ja järvi aaltoilee. Kuu paistaa hcleään, kuollut
12 i :

ajaa keveään. Muuttolinnut; livertävät, puut lehdittyvät,
1 :: 2 ; 1

nurmi nostaa vihreätä nukkaa ja maanmies puuhaa

iloisena pellollansa.

Päälauseitu ja sivulauseita sisältävässä lause-
yhdistyksessä eivät yksinäiset lauseet ole samanlaatuisia,
vaan sivulause on päälauseen määräyksenä. Esim. Mc
uskomme (päälause), että veljesi on viaton (sivulause).
Kun merkitsemme korkoja päälauseille ja sivulauseille,
käytämme kyllä samanlaisille lauseenjäsenille saman-
arvoisia merkkejä, mutta äännettäessä saa sivulause,
koska se on päälauseen määräys, kauttaaltaan hiukan
korkeamman koron. Täydellisen taidon saavuttaminen
vaatii korvan ja äänen kouluutusta; pääasia on aluksi
että kukin sana äännetään arvonsa mukaisesti ja sivu-
lause kokonaisuudessaan hiukan painokkaammin. Esim.

1 +112
Metiedämme, että maa on pyöreä. Tunnen miehen, jollaon

2 1 12 :i
kymmenen lasta. Oletko kuullut kertomusta jättiläisestä,

1 :: 2 + l
joka ompeli kirkon harjalla? Hänen menestyksensä riip-

! 1 1
puu siitä, että hän on ahkera ja rehellinen. Kunnioita

2 2 1 2 1
isääsi ja äitiäsi, jotta menestyisit ja kauvan eläisit.

Merkitsemisen voi myös suorittaa seuraavasti, joka
vastaa likipitäin ääntämistä (sillä lisäyksellä kuitenkin,
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että sivulauseen asteitten nousut ovat hyvin pieniä):
I 2 :: 1 _2_

Me tiedämme että maa on pyöreä. Kunnioita isääsi ja
2 8 1 8

äitiäsi, jotta menestyisit ja kauvan eläisit.

Lyhennetyt luuseet äännetään aivan samalla ta-
+

valla, sivulause hiukan painokkaammin. Esim. Vanhem-
-1 2 8 + l

mat luulivat pojan kuolevan. [Vanhemmat luulivat (pää-
-1 1 2

lause), että poika kuolee (sivulause)]. Kerrottiin ystä-
-3 1. +

väni olleen sairaana. [Kerrottiin (päälause), että ystä-
i

väni on ollut sairas (sivulause)].

Supistuneeksi leiuseeksi sanotaan lauseyhdis-
tystä, jossa yhdellä aluksella on useampia maineita tai
yhdellä maineella useampia aluksia tai kohteita. Koros-
taessa ovat kaikki tämmöisen lauseen samannimiset jäse-

-i- i i
net aivan samanarvoisia. Esim. Lapsi itkee, nauraa ja

1 2 Y + +1
jokeltaa vuorotellen. Susi, karhu ja kettu liittyivät

2 1 2 2 2
yhtiömiohiksi. Seppä tarvitsee alasimen, moukarin, vasa-

roita ja pihdit.

Korostamisen suhteen on erikseen huomattava, että
milloin supistetussa lauseessa esiintyy useampia saman-
laisia lauseenjäseniä peräkkäin, on ne äännettävä hiu-
kan painokkaammin ja kunkin käsitteen välillä pidet-
tävä lyhyt paussi. Se on aivan välttämätöntä selvyy-
den vuoksi, jotta kuulijalle jää aikaa erottaa eri käsit-
teet toisistaan ja saada itselleen selvä kuva kustakin

erikseen, niin etteivät ne hämmenny epäselväksi käsite-
+ 1 2 2

joukoksi. Esim. Seppä tarvitsee alasimen ja moukarin.
(Siinä on ainoastaan kuksi käsitettä: alasin ja moukari,
ja ne kyllä helposti tajuamme ilman erikoista koros-
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1 2 2
tusta). Mutta: Seppä tarvitsee alasimen, moukarin,
pihdit ja vasaran (Tässä on jo tajuttava neljä sepän-

+ t 2 2
työn välinettä). Samoin: Poika osaa puhua ja nauraa.

+ 1 2 2 2 2Poika osaa puhua, nauraa, laulaa ja viheltää.
Hl 11Sillä Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia.

*

Tavallisesta poikkeava sanain järjestys lau-
seessa. Suomenkielen lauserakenteessa esiintyy varsin
usein tavallisesta poikkeava sanain järjestys, joka vaa-
tii tavallisesta poikkeavaa korostustakin. Eroavaisuus
on siinä, että kun tavallisessa lauseessa alus on ensi-
mäisenä ja maine määräyksineen sen jälkeen, niin tässä
on järjestys päinvastainen: maine määräyksineen on
edellä ja alus viimeisenä. Siten joko tahdotaan ilmaista
että alus on tuntematon, ennen mainitsematon, ja siis
ensi kertaa mainittuna vaatii suurempaa huomiota, tahi
pyrkii kielenkäyttäjä siten saamaan suurempaa vaihte-
lua ja joustavuutta aikaan. Kun sanomme: Kuusi kas-
vuu kunnaulla, niin on kuusi ensimäkien käsite, mikä
lausutaan; jatkoksi sitte sanotaan mitä se tekee ja
missä tekee. Mutta kun sanomme: Kunnaalla kasvaa
kuusi, niin ensi ajatus, mikä meille annetaan, on että
kunnaalla kasvaa jotakin; sen jälkeensanotaan mitä siellä
kasvaa. Sen vuoksi meidän ei enää käy korostaminen:

2 1 +

Kunnaalla kasvaa kuusi, vaan on aluksen korkoa korotet-
i

tava tähän tapaan: Kunnaalla kasvaa kuusi. Korotuksen
suuruus riippuu aina edellä olevasta sanasta, jota hiukan
painokkaammaksi viimeisenä oleva alus on korotettava.

Esimerkkejä. Satamaan tuli laiva. Pöydällä on
1 :; 2 1 2

puurokuppi. Niemen kärkeä kiertää vene. Tuossa pie-
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:i 2 1 :: 2 3 2
nessä mökissä asuu vanha ukko. Metsästäjän laukussa

1 i I 2 1
on lintu. Kun mies meni metsään, tuli häntä vastaan

1 2 1 2
karhu. »Se pyörii sittekin!» sanoi Galilei.

Tätä korostuksen poikkeusta ei ole sekotettava
vaslalrlraiskorlroon, sillä sen kanssa sillä ei ole mitään
oleellista yhteyttä, vaikka se kyllä jossain määrin sii-
hen vivahtaakin.

*

Korkoasteitlen keskinäinen suuruus, apu-teon-
sanat. Sanoimme että kuta useampia yhä kohoavia
korkoja esiintyy peräkkäin, sitä pienempi on kunkin
asteen nousu. Se on kuitenkin aivan ylimalkainen lau-
sunto, jonka vuoksi nyt, kun jo tunnemme arvokoron
pääkohdat, hiukan seikkaperäisempi viittaus lienet) alot-
telijaan nähden paikallaan.

Kun meillä on lause: Mies meni, niin korostamme
-i- i

sen näin: Mies meni. Mutta jos lisäämme jatkoksi jonkun
määräyksen, esim. Mies meni kylään, niin meni sanan
korko on tällä kertaa tuntuvasti pienempi ja kylään
saa ainoastaan hiukan suuremman koron kuin meni
sanalla on ensi tapauksessa. Me siis, huolimatta siitä
että kyllä merkitsemme koron kohoamisen tasaisin,
kokonaisin numeroin 1, 2, 3, itse asiassa äännämme

1 - '■'= i'/,
jokseenkin mii n: Mies meni. Mies meni kylään. Sa-

i '/ ; ,'/s

moin: Poika oppii. Poika oppii kirjoittamaan. Poika
'- -.. '

oppii kirjoittamaan kirjeitä.
Niinkuin näemme, tapahtuu koron nousu lauseen

pidetessä aluksi vähin erin, viimeksi tullut uusi käsite
sen sijaan kohoaa verrattain runsaasti. Asteiden suu-
ruus tietysti riippuu aina lauseen laadusta, jota paitsi
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myöhemmin puheeksi tuleva poljentokin siihen osaltaan
vaikuttaa.

Eräs sanaryhmä sietää tämän yhteydessä tulla
erikseen mainituksi. On joukko teonsanoja, jotka eivät
yksinään aluksen kanssa kykene ilmaisemaan täysin
tajuttavaa ajatusta, vaan vaativat jonkun toisen sanan
täydennyksekseen. Ne siis ovat tässä tapauksessa ainoas-
taan jonkunlaisia apu-teonsanoja ja täydennykseksi tu-
leva sana (maineentäyte) vasta sanoo pääajatuksen.
Semmoisia ovat ensinnäkin kaikki n. s. persoonattomat
teonsanat, niinkuin pitää, täytyy, turvilsee, tulee, sopii,
kelpuu, suattau, tahtoo, sietää, pätee j. n. e. sekä yleensä
kaikki sanat, jotka joko aina tai satunnaisesti esiintyvät
apu-teonsanoina. Esim. Mies aikoo (mitä?). Hän rupee
(mitä tekemään? miksi?). Ne kaipaavat jotakin täyden-
nyksekseen.

Tämmöiset sanat saavat aina hyvin pienen koron,
jopa voivat useissa tapauksissa mennä korottominakin,
täydennyssanan koron sen sijaan tuntuvammasti koho-

+ 1 Vi iv.
tessa. Esim. Mies kylvää. Mies aikoo kylvää. Mies

'/« 1 2 + .1
aikoo mennä kylvämään. Sairas ci voi olla iloinen.

1 V. 1 l'/i ■_>"= J.VI 4- V.
Tytön täytyy mennä viemään kirje postiin. Poika pysyy

t'/i
uutterana.

*

Vastakkaiskorko.

Arvokorko on korostus, minkä sanat saavat taval-
lisessa käyttelyssä, ilman mitään erikoistarkoitusta.
Vaslakkaiskorko on se muuttunut korostus, jonka joku
tai jotkut lauseen jäsenet saavat joutuessaan syystä tai
toisesta uuteen asemaan, ikäänkuin vastakkain joiden-
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kuiden toisten sanain kanssa, jolloin ne ovat tavallista
painokkaammin korostettavat. Esim

Arvokorko: Kuka se oli? Porvoon piispa.

Vaslakkaiskorko: '
T _ ,

' Porvoon piispa.
| Kuka porvoolainen? Porvoon piispa.

*

Vastakkaiskorko on erittäin tärkeä. Tavallisessa
arkipuheessa sitä käytetään hyvin vaillinaisesti, mutta
jokaiselle puhujalle ja lausujalle se on vaikuttavan esi-
tyksen ensimäisiä ehtoja. Siksi sitä on opittava käyt-
tämään, s. o. huomaamaan milloin lauseenjäsenet joutu-
vat semmoiseen asemaan.

Vastakkaiskoron voivat saada poikkeuksetta kaikki
sanat, nekin jotka muuten ovat korottomia. Täten syn-
tynyt merkityksen lisäys lasketaan tavallisesti korotto-
mille sanoille neljäksi asteeksi, korollisille kolmeksi tai
ainoastaan kahdeksi, sillä korolliset sanat säilyttävät
uuden lisäyksen ohessa entisen arvokorkonsa, jonka
vuoksi ne eivät kaipaa niin suurta lisäystä. Siten tulee
sana, joka ennen oli koroton, saamaan 3:nnen asteen
nousukoron; sana, jolla ennen oli l:sen asteen nousu-
korko, 3:nnen tai 4:nnen asteen koron j. n. e. Kuiten-
kin on huomattava, että lauseen sisällys usein vaikut-
taa tähän seikkaan niin tuntuvasti, etteivät yleiset oh-
jeet pidä aivan sananmukaisesti paikkaansa, vaan vas-
takkaiskorko on milloin pienempi, milloin suurempi,
aina vastakkaisuuden tärkeyden mukaan. Korostusta
määrätessä merkitään arvokorko entiseen tapaan ja vas-
takkaiskoron merkiksi vedetään sanan alle vuhvu viivu
tai ilmaistaan painetussa muodossa lihavalla tyylillä.

*
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Vastakkaisuudet voivat olla joko samassa lauseessa
tai aivan eri lauseissakin. Esimerkki loitolla olevista
vastakkaisuuksista: Toiset luulevat hänen tarkoittaneen
auringon valoa, jota paksut uutimet estivät huoneeseen
virtaamasta. Se on tavallisin selitys. Mutta toiset arve-
levat hänen tähdänneen syvemmälle, tarkoittaneen hen-
gen valoa, joka — — —.

Vastakkaisuuksia voi olla useampia pareja samassa

lauseessa ja jonkun parin toisella vastakkaisuudella

saattaa olla useampia jäseniä kuin toisella. Esim. Rune-
'. -

-

berg poltti vaakunaa, Stool kotitupakkaa tai vaan
i i

sammalta. Ennen itse kärsin, kuin näen vaimoni,

lasteni ja koko sukuni kärsiviin.

Vastakkaisuudet:

1. Runeherg Stool.

| Kotitupakka.
j Sammal.2. Vaakuna

Vainio.
Lapset-
Suku.

1. Itse

Arkipäiväisessä puheessa jätetään useimmiten toi-
nen vastakkaispari huomioon ottamatta (tavallisesti en-
simäinen pari järjestyksessä), jolloin sisällys tietysti

i
kadottaa paljon. Esim. Jota koulu kovempi, sitä pappi

i +i
parempi. Oikea korostus: Jota koulu kovempi, sitä

i

pappi parempi (vastakkaisuudet koulu ja pappi, ko-
vempi ja parempi).

Samankäsitteiset sanat eivät koskaan voi muodos-
taa vastakkaisuutta, vaikkapa ne luuserakennuksecn
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nähden jouluisivatkin vastakkaisiin asemiin. Esim. Mitä
i i

köyhii saa, sen köyhä syö (vastakkaisuudet .s-???? ja syö,
köyhä ja köyhä eivät voi muodostaa vastakkaisuuksia).

i i
Sen sijaan: Mitä käsi saa, sen suu syö (vastakkaisuu-
det Itiisi ja .s'????, suu ja syö).

*

Kaikki vastakkaisuudet eivät ole yhtä ilmeisiä,
vaan erotamme siinä suhteesssa kolme päämuotoa: sel-
viä, himmeitä ja kätkettyjä, vastakkaisuuksia.

Selvät vastakkaisuudet ovat helpoimmin huo-
mattavia, sillä vastakkaisuudet ovat silloin joko lausu-
tut selvästi vastakkaisin sanoin, niinkuin nuori : vanha,
isäntä : palvelija, rikas : köyhä, ruma : kaunis, hyvä :

paha, kesä : talvi, elämä : kuolema j. n. e. tai vaikkapa
eivät olekkaan merkitykseltään vastakkaisia, kuitenkin
joutuvat lauseissa niin selvästi vastakkaisiin asemiin,
että vertailu syntyy itsestään. Esim. Sanat ovat joko

i i 1
korollisia tahi korottomia. Sinä olet rikas, mutta minä

1 2 1 2
olen köyhä. Tuli on hyvä palvelija, mutta huono

1 2 I 2 2 2
isäntä. Mies tulevi neuvotusta, koira neuvomatto-

-2 2 2 1
masta. Mut vanhemmille varmaankin lie liiaks' anta-

-2 2 !

nut, kun nuorimmalle muuta ei kuin hiukka ripponut.

Jumala aulaa päivänsä paistaa niin pahoille kuin hy-
I 12 2

ville. Ystävä vaiko vihollinen? Milloin laiska työtä

tekee: kesällä ei kerkiä, talvella ei tarkene. Auta
i

miestä mäessä, älä mäen alla. Vaikka kokee, eipä
1 '21

hylkää Herra. Ei maa miestä petä, ellei mies maata
I '_> 1 2 2

petii. lieit' en loukkaa, tuota kuollutt' ennen ja itseäni
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12 8 2
loukkaisin ja teitä, kuin noin kunnon miehiä [vastak-
kaisuudet: he (nuo kunnon miehet) ja me (tuo kuollut,

+ ii.
minä itse ja te)]. Kun Caesar mua rakasti, itkin minä

i i
häntä; kun hän onnellinen oli, iloitsin siitä; kun hän

i i i
oli urhokas, kunnioitin häntä; mutta kun hän vallan-

i
ahnas oli, surmasin hänet (vastakkaisuudet: Civsurin
työt ja mieliala, puhujan työt ja mieliala).

Himmeiksi vastakkaisuuksiksi sanomme niitä,
jotka ovat lausutut kuvaannollisilla sanoilla tai muuten
tavalla, joka tekee vastakkaisuuksien havaitsemisen vai-
keaksi. On sen vuoksi usein tarpeen ne selventää s. o.
kehittää tavallisempaan, selvätajuisempaan muotoon,
ennenkuin vastakkaisuudet käyvät; huomattaviksi. Esim.

Suuri pää, mutta vähä mieltä. (Selvennys: pää, = nä-
kyvä kuori, 7//?'e/?- = näkjmiätön sisällys; vastakkai-

suudet: kuori ja sisällys, suuri ja vähä.) Jota koulu
i + i

kovempi, sitä pappi parempi (koulu, — oppiaika, työ;
i i

pappi =■ oppinut, työn tulos). Kierrä minut, älä kiroa,
12,3sanoi kivi kyntäjälle (kierrä = tee jotakin, kiroaminen

+ i +

= tyhjää pauhaamista). Jos mies on vähä, kyllä laki
i

on luja (mies = yksityisen oma voima ja asema, laki
2 2

= yhteiskunnan siveellinen voima, oikeus). Tass' auroin,
2 2 1

,miekoin, miettehin isämme sotivat (auroin = rauhan
asein, miekoin = sodan asein; auroin & miekoin =

ulkonaisin asein, miettehin = sisäisin, hengen asein).
+ i

Tähfyömme, kesät kirkkahat (tähfyömme = tulven

valoisuus, kesät kirkkahat = kesän valoisuus). Kun sota
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.2 t
.

+ 2 '

laaksoissamme soi ja halla näläntuskat toi (sotu = ihmis-
1

ten hyökkäys, lialla = luonnon hyökkäys). Sa muisto-
i >■

jen, sa toivon maa (muistojen = entisyyden, toivon =

i + i +-.-' +

tulevaisuuden). Täyttyy joet, täyttyy järvet, yks' ei
2 12 1

koskaan täyty: saidan miehen viljalaari.

1. Joet =; -matalat säiliöt

<>
Joet I , '~•2. _..

'. = kaikki muutJärvet|
o Joet | . . ... .3. T.. ' = pohjallisiaJärvet| 1 J

Järvet = syvät säiliöt.

paitsi -yksi.

Saidan mielien vilja-
laari = pohjaton.

Kätkettyjä vastakkaisuuksia ovat semmoiset,
joissa ainoastaan toinen vastakkaisuuksista on sanoin
ilmaistu; toinen sen sijaan on kätketty, vain ajatuksessa
oleva. Tässä tapauksessa siis vieläkin enemmän kuin
edellisissä riippuu korostamisesta, tuleeko vastakkai-

+ 2 1
suus ollenkaan esiin. Esim. Ei yksi kauvan naura

(monta yhdessä kyllä nauraa kauvankin). Ei mies
2 1 8 2

nimellä elä (vaan työllä, ja toimella). Sokeiden joukos-
+ i

sa on yksisilmäinen kuningas (ei näkeväin joukossa,
siellä vaaditaan kuksisilmäisyyttä — täyttä kyvyk-
kyyttä, ollakseen kuningas = ensimäkien; yksisilmäi-

-1 2.2 1
nen on siellä viimeisiä). Löytää se joskus jyvän sokea-

kin kana (ei vaan näkevä kana). Armosta sen sinulle
i i

annan (en ansiostu). Hän on ämmä! (vaikka on mies
olevinaan ja kantaa miehen pukua). Kuka siellä? Minä

1
(ei kukaan muu). Minä olen myös maanviljelijä (ette

i
vain te muut). Minä olon myös maanviljelijä (en ainoas-
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»2-2 1 2

taan kauppias). Tääll' pellot verin heilimöi ja laihot
1 2

niitti turma (verin, ei siitepölyin; turma, ei asukkaat).
1 3 2

Itkekää itseänne ja omia lapsianne (älkää minua, vie-

raan lasta). Jumala on (vastoin jumalankieltäjäin väi-
-i- i

tettä että ei ole). Tällä pojalla ei ole hätää (katsokoot
i

vaan muut eteensä). Minä en tule (turhaa luullakkaan
2 1

että tulen). Hän on erittäin herttainen (enemmän kuin
i

tavalliseen herttaisuuteen kuuluu). Senaattori Mechelin
i

(ei maanviljelijä tai joku muu Mechelin). Matti Kinnu-

nen (juuri Matti, ei mikään muu Kinnunen). Suomen
i

suuriruhtinaskunta (ei maakunta). Isä tuli (?',9ä, ei ku-
+ i i +

kaan muu). Isä tuli (tuli, ei mennyt). Pojan kirjat (ei
1

pojan vihkot, kiijoilusneiivof t. m. s.). Pojan kirjat (ei
tytön tai jonkun muun).

Nämä esimerkit osottanevat vastakkaiskoron suu-
ren merkityksen, sen sisällystä tulkitsevan äärettömän
rikkauden silloinkin, kuin kirjoitettu tai painettu sana
näyttää olevan vaiti.

*

Vastakkaisuuksista toiset tärkeämpiä. Sanoim-
me ettei vastakkaisuuksien arvoa voi aina numeroilla
määrätä. Sen selvitykseksi seuratkoon muutamia esi-
merkkejä, jotka osottavat että lauseen ajatussisällys on
kaikkien numerojen yläpuolella ja että me sen mukaan
korostamme enemmän niitä vastakkaisuuksia tai vas-
takkaisuuksien osia, jotka ajatuksen ydintä kantavat,
toiset jätämme vähemmälle huomiolle. Esim. Parempi
oma olkivuode, kuin on vieras höyhenvuode (oma
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olki/vuode painokkaampi kuin vastakkaisuutensa vieras
höyhenvuode). Samoin: Pahatpa työmme usein eloon
jäävät, mut hyvät haudatahan luumme kanssa.

Erikseen huomattava on, että kuta useampia vas-
takkaisuuksia on lähekkäin, sitä vaikeampi on alkavan
niitä korostaa niin, ettei esityksen kauneus ja sujuvuus
siitä kärsisi. Tässä suhteessa tulee kuitenkin pian äänen-
väritys (s. o. tunnekorostus) avuksi. *)

Esimerkkejä runsaista vastakkaisuuksista:

Minulla oli vaakunaa
ja piippu merenvahaa.
Stool poltti kototupakkaa,
jos häll' ei pulaa pahaa;
mut silloin **) sai vaan sammaleen
näveräpiippu täytteekseen.

Tämä esimerkki suoriutuu kyllä hyvin, kun vas-
takkaisuuksia vaan ei esitetä töytäävästi; mutta saattaa
olla semmoisiakin lauseita, joissa toiset vastakkaisuudet
on jätettävä melkein huomioon ottamatta, jotta ajatus
säilyisi selvänä. Esim. Mua muistanut ja itseään ja
sua kuullut vaan, ja veljein toivon pettänyt ja isiensä
maan. Paitsi tässä merkittyjä vastakkaisuuksia: /??????

& itseään & sua : veljein toivo & isien mua, on vielä
seuraavat: muistanut & kuullut : pettänyt, joita saattaa
ainoastaan porin pienessä määrässä ottaa huomioon.

*) Vasta äänonvärityksen avulla vastakkaisuudet useimmiten
tulevatkin selvinä ja vaikuttavina esiin, jonka ohella painokkuus voi
nila paljoa pienempi. Esim. Mies tulevi neuvotusta, koira neu-
vomattomasta. Ei mene kesä vesittä eikä talvi pakkasitta.

**) Kun oli pula.

*
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4. Oikean ajatuskoron löytäminen.

Kielen lauseoppi on, kuten sanottu, hyvänä apuna
ajatuskoron etsimisessä. Mutta ainoastaan apuna
sen enempää siltä ei saa vaatia eikä sille sen suurem-
paa merkitystä antaa. Jo vastakkaiskoron esityksesi ii
näimme että kieliopin apu on useissa tapauksissa ainoas-
taan osittainen ja että ajatuskorostuksen pohjimmaisena
perusteena on se ajalussisuUys. minkä kirjoittaja tai
puhuja tahtoo kulloinkin saada sanotuksi.

Kun siis esitämme toisten ajatuksia, on pääasia
päästä selville siitä, mitä kirjoittaja on tarkoittanut,
minkä ajatuksen sanoihin säilyttänyt. Edes tyhyeksi
viittaukseksi siitä, mitenkä oikea ajatuskorko näin on
löydettävissä sisällystä tajuavan omintakeisen ajattele-
misen avulla, seuratkoon muuan esimerkki.

Kaikkein ensiksi merkitkäämme parin jokaiselle
tunnetun kappaleen ajatuskorko.

Herran rukous.
!- - ■ 2 1 •

Isä meidän,*) joka olet taivaissa; pyhitetty olkoon
i l

Sinun nimesi; lähestyköön Sinun valtakuntasi; tapahtu-
-2 2 1

koon Sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa: anna
2 I

meille meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille
2 :: 2 1

anteeksi syntimme, niinkuin mekin anteeksi annamme
1 t

niille, jotka meitä vastaan ovat rikkoneet; älä johdata
2 1 2

meitä kiusaukseen, vaan päästä meitä pahasta, sillä
1 I l 2

Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ijankaikki-

sesti. — Amen.

*) Isä meidän = Isämme.
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Siunaus.
+ 1 i +

Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra
12. +

valistakoon kasvonsa meidän päällemme ja olkoon meille
1 + 1 2

armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puo-
i :i 2 +

leemme ja antakoon meille ijankaikkisen rauhan. Nimeen
i i t i +

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. — Amen.

Jos nyt tahtoisimme tutkia viimemainitun kappa-
leen ajatuskorkoa ainoastaan ajattelemisen avulla, niin
voisimme menetellä seuraavasti. Koettaisimme lukea
Siunauksen niin lyhyesti, niin vähillä sanoilla kuin mah-
dollista, mutta kuitenkin niin, että se muodostaisi koko-
naisen ajatuksen. Voisimme sen tehdä näin:

Siunaa - - varjele — valista kasvosi päällemme —

ole armollinen - - käännä kasvosi puoleemme — anna
ijankaikkinen rauha. — Isä, Poika, Pyhä Henki. — Amen.

Ymmärrämmekö tämän? Aivan täydellisesti, jopa
Siunaus saattaa olla kerrassaan vaikuttavakin tässä
lyhyessä muodossaan, joka ei sisällä kuin puolet Siu-
nauksen koko sanavarastosta. Jos taas valitsemme
saman määrän mitä muita sanoja tahansa, emme saa
niistä syntymään tajuttavaa kokonaisuutta.

Mutta jos näin on, silloin myös ovat oikeita seu-
raavat johtopäätökset:

1. että juuri ylläolevat ovat Siunauksessa sisällyk-
sen ajatukselliset ydinsunut ja siis enimmän korostetta-
va/ (verrattakoon niitä täydellisen kappaleen korostus-
nunieroihin);

2. että muiden vähemmän tärkeäin ja useampaan
kertaan uudistuvain sanain asettaminen ensi sijaan, esim.
Herra siunatkoon meitä, tai kuten tavallisesti koroste-
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taan: Herra siunatkoon meitä, ei voi olla ajatukselli-
sesti oikea — viimemainittu päin vastoin sisältää suo-
rastaan itsekkään vivahduksen: Herra siunatkoon meitä

ei muita. *)

Tämä esimerkki riittäköön osuttamaan että sisäl-
lyksen ydinsanitt, ne saavat suurimman koron ja ovat
etsittävät. Jos siis aina pidämme silmällä mikä on
ajatus, mikä on pääasia ja mitkä sivuseikkoja, silloin
myöskin epäilemättä osaamme oikeaan.

*

5. Ajatuskoron ilmaisukeinot.

Ajatuskoron ilmaisukeinoja ovat: äänen voimak-
kuus, jiitiius ja korkeus, joista kaksi ensinmainittua
ovat; vaikuttavimmat ja tietoisimmin käyttäjän val-
lassa olevat.

Alottelijalla on ajatuskorostuksen äänelliseen puo-
leen nähden kaksi suurenlaista vaikeutta voitettavana.
Ensiksi hän ei millään ehdolla tahdo saada esiin kyllin
suurta painokkuutta, vaan tuntee itsensä suurempaa
korostusta vaativissa kohdissa voimattomaksi ja ääni
särkyy helposti parkaisun tapaisiksi huudahduksiksi.
Toiseksi aivan vastakkainen ilmiö: hän ei tapaa kyllin
pientä painokkuutta, vaan korostaa korottomat sanat

liian voimakkaasti. Ja se puutteellisuus voi tuottaa
usein yhtä suuria, ellei suurempia vaikeuksia kuin pai-
nokkuuden vähyys.

*) Tietysti asema (situatsioni) voi joskus vaikuttaa, että siu-
nauksen toivottajan on tarpeen antaa Herra sanalle tavallista suurempi
painokkuus (esim. semmoisen perheen piirissä, jossa ei Jumalasta pal-
joakaan välitetä j. n. e.). Sekin kuuluu oikeaan ajatuskorostukseen .
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Tästä vaikeasta asemasta selviytyäkseen tulee esiin-
tyjän harjaantua äänen voimakkuuden ja pituuden
oikeaan käyttämiseen.

*

Äänen voimukkuuelestu meidän ei tarvitse pit-
kältä puhua. Olemme edellä (sivulla 69, jonne nytkin
viittaamme) osottaneet mikä on todellista voimakkuutta,
mikä ei. Nyt ainoastaan lisättäköön, että kun voimak-
kuudessa on lukuisa joukko eri asteita heikosta kaik-
kein vahvimpaan, niin voimakkuus .tietysti on erittäin
tehokas keino korostuksen eri tärkeysasteiden ilmaise-
miseksi, kunhan puhuja vain oppii sitä täydellisesti hal-
litsemaan. Se samalla vaikuttaa vaihtelevaisuuteenkin
niin tuntuvasti, että tottumaton korva on huomaavinaan
sävelaskeleita siinä, missä niitä todellisuudessa ei ole,
vaan ainoastaan voimakkuus vaihtelee.

*.

Äänen pituus on tottumattomalle esittäjälle koko-
naan tuntematon käsite. Hän tuntee ainoastaan voimak-
kuuden, ja kun hän tarvitsisi pituutta voimakkuuden
tueksi, ei hän saa sitä esiin muuten kuin tähän tapaan:
vai - ta - vas - ti, s. o. katkoilemalla, joka on yhtä kuin —

ontto ponnettomuus. Pituus siis ei ole katkoilemista
eikä ponnetonta laahaamista, vaan ilmantivistyksen
kautta saavutettavaa äänen täyteläisyyttä (kts. siv. 56
—58). Se on tietysti ajankin pituutta, s. o. me käytäm-
me ääntämiseen pitemmän ajan, mutta pituutta, joka on
äänellisesti täyteläistä ja kuuttaaltuun lomutontu.

Nyt lukijamme myös käsittänevät mitä edellä olem-
me tarkoittaneet äänteiden pitenemis- ja lyhenemismah-
dollisuudella (kts. siv. 104 ja 108). Juuri tässä se tulee
käytäntöön, sillä korostuksen pituus saadaan aikaan
ainoastaan ylcsityisäänteidenpituudella. Pidentäminen tie-
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tysti kohdistuu varsinaisesti korollisten (pää- ja sivukorol-
listen) tavujen äänteisiin, siis: valtavasti, tyynesti, aava.

Missä pituus tulee käytäntöön? Ensinnäkin voi-
makkuutta tarvittavissa kohdissa. Kun tottumaton ko-
rostaa voimakkaasti, niin hän kyllä ääntää kovasti, jopa
huutamallakin, mutta hänen korostuksensa on sittekin
lyhyttä, ja typukkää. Hän tarvitsee silloin ehdottomasti
pituutta ja täyteläisyyttä, sillä suurempi painokkuus on
useissa tapauksissa voimakkuuden jet pituuden yhteinen
tulos. Toiseksi on suuri joukko tapauksia, joissa ver-
rattain suuri painokkuus on saatava aikaan pääasialli-
sesti pituudella. Tarkoitamme ensiksi kohtia, joissa voi-
makkuuden tuntuvampi kohottaminen ei sovellu sisällyk-
sen luonteeseen, vaan tuntuisi luonnottomalta, joskus suo-
rastaan loukkaavaltakin. Esimerkkinä kokonaisesta sem-
moisesta kappaleesta mainittakoon »Herran rukous».
Toiseksi on paikkoja, joissa — vaikkapa voimakkuus
niihin sopisikin — pituudella saamme aikaan paljoa
tehokkaamman vaikutuksen. Kolmanneksi tarvitaan pi-
tuutta useiden sanojen sisällyksen äänelliseen kuvaami-
seen — seikka, joka tosin kuuluu tunnekorostukseön,
mutta joka jo tässä mainittakoon.

Pituudella, samoin kuin voimakkuudella, on useam-
pia asteita. Sen pienintä, supistetuinta mittaa sanomme
lyhyydeksi, ja se on esittäjälle yhtä tärkeä kuin pitem-
mätkin mitat. Tottumaton korostaja, joka ei osaa lyhyyttä
käyttää hyväkseen, ääntää vasten tahtoaan korottomat
sanat joko korollisina tai niin hiljaa, että ne käyvät
epäselviksi ja kuulumattomiksi. Tärkeätä on oivaltaa,
että saudalcsemme todellisen korottomuuden aikaan, mei-
dän tulee ääntää korottomat tavut ja sanut ci ainoas-
taan vähemmän voimakkuusti, vaan myös melkoista no-
peammin, s. o. lyhyemmin. Niinpä emme esim. tekijä-
asemoita aluksina äännä sanottavasti heikommin kuin
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korollisiakaan aluksia, vaan lyhyemmin, mikä juuri on
niiden korottomuuden äänellinen tunnus. Sama koskee
apu-teonsanojenkin ääntämistä. Sitä vastoin korollisille
aluksille on tunnuksellista, että äännämme ne verrat-
tain pitkään, vaikkapa niiden korko onkin pieni. Esim.

+ 1 2
Poika tuli tänne.

Mutta me emme äännä lyhyeen ainoastaan korot-
tomia sanoju, vaan sanain välitkin ovat semmoisissa
tapauksissa lyhyitä. Emme näet lausu peräkkäin olevia
sanoja yhtä pitkillä väliajoilla, kuten luulemme, vaan
aivan epätasaisesti, niin että toisten väli on pitempi,
toiset taas liittyvät yhteen. Kun kaksi tahi useampia
korottomia sanoja seuraa toisiaan, äännämme ne niin
nopeasti peräkkäin, että ne menevät melkein yhtenä

i t
sanana. Esim. *) Se_ei_ole totta. Hän on ämmä. Mi-

i
w

nä en anna. Samoin menee korollista sanaa seuraava
koroton tavallisesti yhteen niittaan edellisen jatkoksi,
jopa eräissä tapauksissa pienikorkoinen korollinenkin

+ i
suurempikorkoisen jälkeen. Esim. Jumalaton hyvä.

1 12
Lakkion pöydänalla. Merimies palasi vuodenpäästä.

+ i
Matti Kinnunen. Jos taas koroton sana on lauseen tahi
lauseenosan alussa, niin se yhtyy seuraavaan korolli-
seen. Samoin pienikorkoiset teonsanat liittyvät joko
edellään tai jälessään oleviin siuirempikorkoisiin. Esim.

~
H i _ H- i

Me ihmisraukat! Tuuli käy ja~järvi aaltoilee. Sillä~Si-
+ i

_ i ,_
i

__

+

uunon valtakunta ja^voima ja kunnia. Kun^Caesar

*) Yhteenliittymisen merkkinä käytämme lyhyttä kaariviivaa,
siten että alhaalla oleva kaari (_) merkitsee korottomain sanain liit-
tymistä toisiin korottomiin tahi edellään olevaan korolliseen, ylhäällä
oleva;kaari ("") korottoman sanan liittymistä seuraavaan korolliseen.
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i. t _

i
mua rakasti, itkin minä häntä, kun hän~onnellinen

1 i
oli, iloitsin siitä, mutta kun hän vallanahnas oli,

surmasin hänet.
Korottomille sanoille tunnuksellista siis on, että ne

liittyvät toisiinsa tai rinnallaan oleviin korollisiin, joko
niiden jälkeen jatkoksi tahi eteen jonkunlaisiksi alote-
sanoiksi. Ellei esittäjä näitä seikkoja oivalla, ei hän myös
koskaan saa oikeaa korollisuutta ja korottomuutta osiin,

1 - I
vaan ääntää: Jumala —on hyvä, Lakki —on pöydän

i
—alla; korostamistapa, jota ei kuule arkipuheessa, mutta
joka ci 010 niinkään harvinainen »kirjasta luettaissa».

•fr

Ajatuskoron kolmas ilmaisukeino suomenkielessä on
äänen korkeus, s. o. sävelen kohoaminen ja laskeumi-
nen. Kielentutkijat erottavat eri korkolajeina äänen voi-
makkuuden ynnä pituuden, sanoen niitä yhteisesti paino-
koroksi (dynaamiseksi eli ekspiratooriseksi aksentiksi) ja
äänen korkeuden, sanoen sitä säve/koroksi (musikaali-
seksi aksentiksi). Useiden kielten todelliseen korosta-
mistapaan nähden tämä jako onkin paikallaan, sillä niissä
äänen painokkuus ja korkeus kulkevat suureksi osaksi
omia latujaan, niin ettei sävel kohoakkaan silloin kuin pai-
nokkuus lisääntyy ja päin vastoin. Niinpä esim. Ruotsin-
maan ruotsissa painokkuus ja sävel kulkevat usein aivan

i
vastakkaiseen suuntaan. Esim. Ilunheter Hjalmar.

Suomalainen ja
Suom. ruotsal.:

Huolsin ruotsa-
lainen ääntää:

Han he-ter lljalm - ar Han he-ter Hjal-mar

Toisin on laita suomenkielessä. Meidän kielemme
korostuksessa puheen sävelkin kulkee yleensä ikäsi
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kädessä ajatuskoron varsinaisen edustajan: painokkuu-
den kanssa. Kun ääni käy voimakkaammaksi, kohoo
samalla sen korkeuskin ja päin vastoin. Niinpä ääntää
suomalainen lian heter Hjalmar aivan ajatuskoron mu-
kaisesti, s. o. niinkuin ylempänä on merkitty. Samaa
todistavat allaolevat lisäesimerkitkin, jotka osottavat
sävelen yleistä kulkua:

Sävel ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti sidottu
painokkuuden kaikkiin vaihteluihin. Painokkuus on
hyvin liikkuva, vaihdellen jo yksityisen sanan eri ta-
vuissa. Sävel ei ole yhtä notkealiikkeinen, vaan pysyy
korottomissa ja pienikorkoisissa sanoissa melkein poik-
keuksetta koko sanan ajan samalla korkeudella, jopa
useimmiten korollista seuraava koroton sana menee
yhteen mittaan jatkoksi »samalla nuotilla». Ne, joilla
sävelellinen puoli on vähemmän kehittynyt, ääntävät
suurikorkoisenkin sanan aina samalla sävelellä; kehit-
tyneemmillä voi sävel hiukan vaihdella samassakin
sanassa, kuten esimerkkimme »näytetäänpä», »notkeim-
mat» ja »nopeimmat» sanoissa, mutta sävel kulkee yh-
densuuntaisesti koron kanssa. *)

') Sävelen laskeutuminen -Intoilleitta» ja »jalat» sanoissa ei kuulu
tähän sävelen yleiseen kulkuun, vaan johtuu hiukan toisista syistä,
mitkä selviävät ensi luvusta.

Se seikka, että sävel kulkee useampia tavuja samalla korkeu-
della, ei kuitenkaan synnytä sävclollistä yksitoikkoisuutta. Kun niin.
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Ruotsinmaan ruotsissa sen sijaan sävel korollisissa
sanoissa siirtyy varsin usein toiselle korkeus-asteelle jo
samassa tacussakin, (kts. edellä olevaa esim. Hjalmar)
ja juuri tämä eroavaisuus vaikuttaa, että Ruotsin ruot-
salainen meidän mielestämme daulaa» puhuessaan. *)

Suomenkielessä ei semmoista koskaan esiinny ajatus-
koron jiitoydessä, vaan ainoastaan harvinaisena poik-
keuksena joissakuissa tunnekorolla lausutuissa (hämmäs-
tystä, ihmettelyä t. m. s. ilmaisevissa) sanoissa, esim. oo!
soo! noo! kuu! niin! j. n. e. Silloin mekin laulamme
Ruotsin ruotsalaisen tapaan.

Tämän yhteydessä on paikallaan mainita, että
vaikka sävel suomenkielessä onkin etupäässä ajatusko-
rostuksen ilmaisukeino, sillä kuitenkin on tunnekorolli-
nenkin puolensa. Niinpä saattaa sävelen laskeuminen
olla eräissä tapauksissa erittäin vaikuttava siuuikorkoi-
sen sanan korostuskeino. Esim.

1
~. vallanahnas oh,Mutta kun han i

. ... „„-,
surmasin hänet! )

Silloin painokkuus ja sävel eroavat, sillä tunne-
korko, helpottaakseen synkän äänenvälityksen tapaa-

muistamme että mc puhuessa .laulamme falskisti , s. o. emme siirry
suoraan, täysin askelin nuotista toiseen, vaan aivan vähitellen |ilmiö,
joka on laulussa virhe, vaan puheessa etu) ja että sanassa alituiseen
vuorottelee heleitä ja tummia äänteitä, niin on luontaista vaihtelua
kyllin, vaikka sävelen »pylväsääni» onkin sama.

*) Huomattava on, että mokin Ruotsin ruotsalaisten ja norja-
laisten-mielestä laulamme», sillä laulavalta kuuluu yleensä sävelen
käyttötapa, joka poikkeaa vähänkin tuntuvammin siitä, mihin itse
olemme tottuneet.

**) Käytännöllisyyden vuoksi emme enäätässä emmekä seuraa-
vissa esimerkeissä osota sävelen kulkua nuoteilla, vaan ainoastaan
sen huomattavimpia nousuja ja laskuja yllämerkityllä yksinkertai-
semmalla tavalla.
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mistä ja sitä täydentääkseen, antaa sävelelle tuon taval-
lisesta poikkeavan suunnan. Päinvastaisesta sj'3'stä voi
sävel joskus kohota pienikorkoisessa sanassa. Tunne-
korko niinikään vaikuttaa, että sävel kulkee kauttaal-
taan toisinaan korkeammalla, toisinaan matalammalla,
loisinaan on yksitoikkoisempi, toisinaan eloisammin vaih-
televa, vaikka sen nousujen ja laskujen suunta onkin
ajatuskorostukscn kanssa yhden mukainen.

Itsestään selvää on, että kuta kehittyneempi yksi-
lön korostustako ja sointuaisti on, sitä vilkkaampi on
sävelen vaihtelu, sitä vapaammat äänilajinmuutokset
(modulatsionit); laita vähemmän kehittynyt yksilö), sitä
yksitoikkoisempi, sitä ahtaammalla alalla liikkuva ja
sitä kiinteämmin ajatuskorkoon sidottu on sävelkin. Se
voi usein olla niin köyhä, että henkilöllä on ainoastaan
kolme erikorkuista ääntä (ja sama määrä painokkuus-
asteitakin), joilla kullakin hän laskee yhteen mittaan
puolet lauseet. Ja juuri tältä kannalta, sävelen kauneu-
den, sen vaihtelevaisuuden tai yksitoikkoisuuden kan-
nalta, voimme kyllä puhua erikseen suomalaisen koros-
tuksen sävelellisestä puolesta, sillä siivel joka tapauksessa
muodostaa yhtäjaksoisen soinnullisen kokonaisuuden.

Siivel eilistä yksitoikkoisuutta on kahta lajia:
(.msiksi tuo vastamainkin, pieni ja perin harvoin sattuva
sävelen vaihtelu, loiseksi se yksitoikkoisuuden laji, jota
sanotaan suuruuu/toti/rsi. Jokainen tietää mitä viime-
mainitulla tarkoitamme. Sävelen liikunta-ala voi silloin
kyllä olla jotenkin laaja ja sävel verrattain usein vaih-
televa, mutta puhujalla on joku lyhyt sävelenpätkä,
esim. tähän tapaan:

jota yhtä ja ainoata hän alati kaavamaisesti toistaa,
huolimatta koron nousuista ja laskuista mitään. Ja
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juuri se seikka, että silloin korottomat sanat usein ään-
netään korollisina ja korkealla sävelellä, korolliset taas
matalalla, vaikuttaa että se tuntuu laulavalta. Sanoak-
kaan ei tietysti tarvitse, että tämmöinen »nuottien mu-
kaan laulaminen- on mitä luonnottominta ja kaikkia
kielellisiä korkolakeja polkevaa.

*

G. Lauseen kokonaistarkoitus ja välimerkit.
Kaikki lauseet eivät ole luonteeltaan samanlaisia.

Toiset ovat rauhallisia kertomalauseita tai tyveniä vas-
tauksia, toiset kysymyksiä, huudahduksia j. n. e.

Tämä lauseiden erilainen kokonaistarkoitus eli
psykolooo-inen sisällys on esitettäessäkin tarkoin huo-
mioon otettava. *)

#

Pistelause. Kun ihminen lausuu tyynellä, rauhal-
lisella tavalla jonkun kokonaisen ajatuksen tahi väitteen,
johon hän ei odota muilta vastausta, vaan jonka hän
pitää semmoisenaan pätevänä ja hyväksyttävänä, lien-
tyy aänielinten jännitys lauseen lopussa, äänen sävel
laskeutuu keskiääntä alemmaksi ja elimistö asettuu het-
kiseksi lepoon uuden ponnistuksen varalta. Tämmöisen
pysähdyksen merkitsemme kokonaisen, päättyneen aja-
tuksen jälkeen pisteellä (.).

Sävelen laskeutuminen koskee varsinaisesti lauseen
viimeistä sanaa ja etenkin sen viimeistä tai viimeisiä
tavuja. Jos viimeinen sana on pienikorkoinen, voi sävel

*) Yllämainitulta kannalta lauseita tarkastaessamme tulemme
jo tässä luvussa silloin tällöin mainitsemaan tunnekorkoa, vaikka sen
varsinainen esittäminen kuuluukin seuraavaan jaksoon.
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laskeutua huomattavammin jo viimeisen sanan alussa,
mutta jos viimeinen sana on sumikorkoinen, niin sävel
kyllä koron mukaisesti kohoo jonkun verran sanan
alussa, mutta laskeutuu viimeisillä tavuilla. Esim.
(keskiäänen kohdan osotamme pisteviivalla):

uskoo, autuaaksi, ei usko,
Joka hän tulee mutta joka hän

knrlntP ei Usk°> nvkaaote
.. . Mutta joka hän kadotetaan ai

.. . .
taan. motta.

Pistelause siis on päättynyt, rauhallinen ajatus,
ilman mitään erikoistarkoitusta, jonka osotteeksi äänen
sävel laskeutuu lauseen lopussa.')

*

Kysymyslause (kirjoitusmerkkinä ?) on melkoi-
sesti edellisestä poikkeava. Sen tarkoituksena ei ole
vakuuttaa tai ilmoittaa kuulijalle sitä tai tätä lauseen
aluksesta, vaan se sisältää sanojan ilmaisun siitä, että
hän on jotakin tietoa vailla ja haluaa sitä kuulijalta.
Tiiman ilmaisemme äänessämme etupäässä siten, että
äännämme lauseen eloisammin, s. o. että sävelen kohoa-
vat inttervallit ovat suurempia kuin rauhallisessa piste-
lauseessa, jota paitsi kysymykseen yhtyy useimmiten
jonkun verran tunnettakin, joka vaikuttaa että kysy-
myksen ydinsana (jojia joskus koko lause) saa kysyvän,
epäilevän, ihmettelevän tai hämmästyneen äänenväri-

*) Tarpoen on vaan varoa ettei sävel laskeudu liian aikaiseen
eikä liian matalalle, sillä se riistää puheelta kuuluvaisuuden ja soin-
tuisuuden.

Pistelause tietysti poikkeustajiauksissa voi olla vilkas ja eloisa-
kin. Silloin sävel on yleensä lauseen lopussa korkeammalla eikä
tavallisesti laskeudu keskiääntä alemmaksi.
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tyksen, mikä tietysti on omansa selventämään lauseen
tarkoitusta.*) Luonnollista myöskin on, että kun ko-
hoavat inttervallit ovat suurempia, ei sävel lauseen
lopussa laskeudu yhtä matalalle kuin pistelauseessa,
vaan jää useimmiten keskiääneen. Lauseen tarkoitus
tulee vieläkin selvemmin esiin, jos tämän lisäksi ääni
katkaistaan äkkiä, mutta lievästi, lauseen viimeisessä
äänteessä äänijänteiden sulkemisella (= luja lopuke, kts.
siv. 116), jolloin juuri tämä katkaisit jättää kysyvän,
odottavan vaikutuksen. Esim.

men mark ' tän
Aijotteko . . .nä'? Onko se . . . .ka'? Tuletteko . . .ne'?

Tavallisessa arkipuheessa kysymyslause yleensä
äännetään kovin elottomasti: kohoavat inttervallit ovat
pieniä, sävel laskeutuu lauseen lopussa alle keskiäänen
ja viimeinen tavu päättyy yhtä rauhallisesti kuin piste-
lauseessakin. Tähän tapaan:

Aijotteko men. . Tuletteko tän
.

nä. ne.

Silloin ei äänikään tietysti liioin kysymystä ilmaise,
vaan siitä saavat pitää huolta pelkät sanat situatsionin
avulla.

Useissa muissa kielissä kysymys osotetaan etu-
päässä kohottamalla erikoisesti säveltä lauseen lopussa,
etenkin viimeisessä tavussa (n. s. kysymystavussa). Mei-
dän kielessämme, jossa sävel yleensä seuraa painok-
kuutta, semmoinen kysymyslauseen ääntämistapa tun-
tuisi luonnottomalta. Meillä siis sävelen suunta on sama
kysymyslauseissa kuin muissakin, ollen korkeimmillaan
kysymyksen ydinsanassa, olipa tämä sana lauseessa

*) Kohoavat inttervallit ovat tavallisesti sitä suurempia, kuta
voimakkaampi tunnekorollinen lisäys on.
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ensimäisenä, keskellä tai viimeisenä (tavallisesti se suo-
menkielessä on lauseen alussa tai alkupuolella). Siis:

Tännekö t i .te'? Tännekö tulette'?
tulette'? Ei: Tännekö tulet. . . tai:

Kaikki kysymykset eivät ole todellisia, vaan on
n. s. näennäisiäkin kysymyksiä, joihin ei odoteta vas-
tuuta, vaan pidetään vastaus itsestäänkin selvänä tai
sisältyy se jo epäsuorasti itse kysymykseen. Esim. Ku-
lcupu voisi minusta semmoista luulla? Semmoisten lau-
seiden jälkeen asetetaan joskus kysymysmerkki, useim-
miten piste tai huudahdusmerkki. Ne äännetäänkin
piste- tai huudahduslauseen tavoin; ainoastaan ydin-
sanassa voi joskus ilmetä kysyvä äänenvälitys.

Kysymyslauseen ääntäminen sekä kauniisti että
kysymystä ilmaisevasti ei ole niinkään helppoa, vaan
voi varomaton harjoittelija helposti eksyä laulavaan,
teeskenneltyyn tai muuten luonnottomaan lausumista-
paan. On sen vuoksi hyvä olla varuillaan eikä luulla
aivan ensi yrityksillä parhaimpaan osaavansa, etenkin
varottakoon ettei äänenkatkaisu ole liian voimakas.

*

Huudahdus (merkkinä !) tarkoittaa alkuperäisestä
loitoksikuuluvaisuutta ja huomion kiinnittämistä. Siksi
äänen painokkuus ja sävel kohoaa huudahduslauseissa
tavallisesti vieläkin enemmän kuin kysymyslauseissa
eikä kernaasti alene lauseen lopussakaan keskiääntä
alemmaksi, usein ei edes siihen. Esim.

tän tä
Tulkaa . . .ne! Katsokaapas . .tä!

Paetkaa! kuoleman
Paetkaa! .." Me olemme mat!
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Kaikki huudalnluslauseet eivät ole todellisia huu-
dahduksia, vaan ainoastaan toivomuksia tai kehotuksia.
Niissä on sävelen ja painokkuudenkin kohoaminen pie-
nempi. Useihin huudahduslauseisiin jiityy myöskin tunne-
korko (ihmettely, hämmästys j. n. e.), mikä värityksel-
lään yhä selventää tarkoitusta. Jos huudahdus on tiukka
käsky, joka ei siedä vastaanväktämistä eikä viivyttelyä,
voivat viimeiset tavut jäädä aivan alenematta. Esim.

siivolla! paikalla!
Olkaa Mene

*

Varmistava vakuutus, vilkas tunteenilmaus.
Huudahduslauseiden tapaisia ovat eräät yksisanaiset
lauseet, jotka esiintyvät siinä määrässä omituisena
ilmiönä suomenkielessä, ett ii ne vaativat tavallisesta
poikkeavan korostuksenkin. Ne ovat joko vastauksia
kysymyksiin, kieltoja, käskyjä tai varoituksia, jolloin
niiden tarkoituksena on varmistava, kaikki epäitykset
poistava vakuutus, esim. cm/ui, kyllä, taikka ne ovat
erittäin eloisia tunteenilmauksia, esim. oho (useissa ta-
pauksissa voisimme ne selittää jonkunlaisiksi vasfakkais-
koroliisiksi lauseiksi).

Tämä puhujan tarkoitus ilmaistaan eräissä tapauk-
sissa siten, että sanakoron pääkorko on viimeisettä ta-
vulla ja ensi tavu saa ainoastaan sivukoron, jolloin sävel
on koko sanan ajan samalla korkeudella; mutta useim-
miten tähän liittyy vielä sävelenkin kohoaminen viimei-
sellä tavulla. *) Esim.

/. Varmistuvu vakuutus. Tavallinen kysymys
ja tavallinen vastaus: Minne -matka? if> 'koon! Poik-

ii Kohoaminen on varmistavissa vakuutuksissa tavallisesti terssi,
tunteenilmauksissa usein joku' suurempi inttervalli, aina tunteen vilk-
kauden mukaan.
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keava: Kirkkoonko nyt matka? Kirk "'' (varmasti,

epäilemättä, juuri kirkkoon). Astumaunko? Astu

Tuletteko te sieltä? Tul',ln"! (sen sijaan: '"' 'luun ilUluun!)
Saitteko tänään kuivin heiniä? Kuivi"' Onko asia lo-

tlellakin niin? Xii'"' Koputus ovella, huoneessa olijan

vastaus: $;*"""• (varmasti, arkailematta sisään, ei ole
mitään varottavaa). *)

2. Jyrkkä kielto, käsky tui varoitus, epäi-
levä kysymys. Varoitus: Mikko! tai Mik-kö! (joskus

/...- 1

Milr' '). Sosii! uouit! vaikku! ruikkupa! ent/ni! eipä!
re-eu! (joskus myös: ettilr 1''"! emi"'! cc''" 1). Epäilystä
tai väärinkuulemisen varomista (isottavia kysymyksiä:
/??? ■? Intin r j. n. e.

3. Vilkas tunne, ihmettely: a,' ahaa! soo"'
oh6! o1"''0' kuMa! Joskus: oh6o-o! aMa~a!

Samassa yhteydessä on paikallaan mainita eräs
sivistyneissä ja puolisivistyneissä piireissä viime aikoina
käytäntöön päässyt samantapainen koron käyttely.
Lsim. kiitos! huomenta! päivää! Uttia! hyvästi! — useim-
miten sävelen kohoamisen yhteydessä: kii os' hyväs 1'
hui °0, Tällaisella korostamistavalla ei kuitenkaan ole
mitään varsinaista yhteyttä edellisen kanssa, sillä perus-
teena ei ole varmistava vakuutus, jyrkkä väitös tai har-
vinaisen vilkas tunne, vaan jonkunlainen juhlallinen

*) Myönnämme että tällaista korostamistapaa kuulee ainoastaan
harvoissa murteissa, mutta sillä taidolla käytettynä, kuin kansa sitä
käyttää, se on yhtä kaunis kuin ilmeikäs. Poikkeuksena saattaa
myös joskus kuulla ensi tavun pääkorollisena ja viimeisen tavun
sivukorollisena kohoavalla säniellä.
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kohteliaisuus tai hienouden tavoittelu. Sen vuoksi sitä
onkin pidettävä korostusvirheenä ja kaksikielisissä kau-
pungeissa syntyneenä ruotsinvoittoisuutena (/??

c ar' a Joo'
i/oil a®'), jota muukalaisuutta osaltaan todistaa se kau-
hean töytäävä tapakin, millä viimeinen tavu useimmiten
äännetään. Käytämme siis vain vanhaa suomalaista
korkoa: kiitos! hyvästi! — senkin ohella kun on
valta värittää äänensä kuinka kohteliaaksi ja kauniiksi
tahansa. Eikä mikään estä ääntämästä viimeistä tavua
jokseenkin voimakkaalla sivukovolla, päin vastoin se
tämmöisissä yksisanaisissa huudahduslauseissa tuntuu

melkein välttämättömältä.
£

Valmistava liuoinionkiinnitys. Edellisessä olem-
me tutustuneet niihin tärkeimpiin lauselajeihin joiden
kirjalliset osotusmerkit muodostavat lauseiden ja lause-
jaksojen varsinaiset päätösmerkit. Mutta tarkoituksia
voi olla useampiakin. Puhuja voi lausua jotakin val-
mistavaa, joka ainoastaan raivaa tietä, kiinnittää huo-
miota siilien, että tulossa on tärkeämpää. Tätä sanom-
me valmistaveiksi huomionkiinnitykseksi ja käytämme
kirjoituksessa sen varsinaisena merkkinä leuksoispistcttä
(:). Esim. Niin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: sallikaa
lasten tulla minun tyköni. — Tähän vastasi opettetja:
miksikäs ei, tuokaa poika kouluun vaan!

Tämänlaatuisen lauseen ääntämisessä tehdään
useimmiten se perinpohjainen virhe, että lauseen val-
mistava alku äännetään pistelauseen tavoin, s. o. pai-
nokkuus lientyy valmistavan osan lopussa ja sävel
laskeutuu alle keskiäänen tähän tapaan:

Niin Jeesus .sanoi °PetU
Tapsillen Sallikaa lasten j.n.e.

sa.
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Näin tehden ajatus. tietysti kokonaan häiriytyy
eikä lauseen molemmilla osilla ole mitään keskinäistä
yhteyttä, vaan ne muodostavat kaksi eri lausetta. Eli-
mistön jännitys siis ei saa valmistavan osan viime sa-
nassa lientyä eikä sävel laskeutua, koska kerran lause
ei siihen pääty; päin vastoin painokkuuden pontevuus
viimeiseen sanaan siirryttäissä kohoo ja sävel ottaa
hiukan suuremman nousu-inttervallin, laskeumatta sitte
sanan varrella edes keskiääneen. Sitä paitsi ääni kat-
kaistaan viime tavussa samaan tapaan kuin kysymys-
lauseessa, jolloin ääneen jää huomautus että jatkoa seu-
raa. Se seuraakin sitte aivan lyhyen paussin jälkeen
jonkun verran muutetulla äänellä: korotetulla, ponte-
vammalla, eri lailla väritetyllä j. n. e. Esim.

opetus sallikaa
Jeesus sanoi lapsillensa: lasten j.n.e.

Kaksoispisteen tapainen, tarkoitukseltaan valmista-
va on tavallisesti myöskin pilkku ( ,) eW«-lauseen edessä,
niin että korostumiseen nähden olisikin tarkoituksenmu-
kaisempaa käyttää tämmöisessä tapauksessa kaksoispis-.
tettä, varsinkin kun pilkulla on toisenlaisiakin merki-
tyksiä, ellei pilkku olisi varsinaisesti lauseopillinen kir-
joitusmerkki ja ellei että sana tavallaan vastaisi kak-
soispistettä. Esim. Kuikki tiedämme, että mua on pyö-
reä. (Kaikki tiedämme: maa on pyöreä.) Minä sanoin
hänelle suoraun, että, hän on kehno mies. Kerrotuun,
että hän on pahoin sairas. Me uskomme järkähtämät-
tömästi, että totuus lopulta voittuu.

Tämmöisen lauseen valmistava osa äännetään
niinikään tavallisesti väärin: lientyvällä painokkuudella
ja alenevalla sävelellä. Sen ääntämistä siis koskee sama
huomautus kuin kaksoispisteellisiäkin valmistuslauseita.
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Äänenkatkaisu ei tähän kuitenkaan sovellu, koska etfti-
sana vastaa kaksoispistettä. Paussi on usein perin pieni,
ja vieläkin useammin ei ole paussiu ollenkaan, vaan
jatko seuraa yhteen mittaan (väärään ääntämiseen joh-
taa juuri se, että tämmöinen pilkku käsitetään erottanein
paussin merkiksi).

Valmistavana huomion kiinnittäjänä käytetään vielä
erästä kolmattakin merkkiä: ajutusviivaa ( —). Sen mer-
kitys on kuitenkin hiukan toisenlainen kuin kaksois-
pisteen ja valmistavan pilkun. Kun viimemainitut huo-
mauttavat ainoastaan että pääasia, joka edellä olleessa
lauseenosassa luvattiin, nyt seuraa, huomauttaa ajatus-
viiva että se, mikä seuraa, on erikseen painokasta tai
suorastaan odottamatontakin. Esim. Se kolmas, se oli

— kuolema. Hän vihasi'kaikkia: puolisoeiun, ystäviään
ju sukulaisiaan, kasveja ja eläimiä jopa— itseäänkin.

Ajatusviivassa katkaistaan ääni äkkiä (sävelen ale-
nematta) ja jatko seuraa kookkaanlaisen paussin jälkeen.

-fr

Pilkku erottavana välimerkkinä ja lauseenosien
rajan osottajana. Aivan toisenlainen merkitys kuin
äskenmainitussa tapauksessa on pilkulla seuraavan-
tapaisissa lauseissa: Sanotaan että hän on sairastu-
nut, että hän ei ole moneen päivään voinut vuoteesta
noustu. Soisin Suometit hyväksi, maani marjan kasvu-
vuksi. En oi/o lähteä, sillä en ole oikein terve. Pilkkua
käytetään joskus erottnvunu, selventävänä välimerkkinä.
Suomen maakunnat ovat: Varsinais-Suomi, Ahvenan-
maa, Satakunta j. n. e. Näissä tapauksissa ei pilkku
ole valmistavana huomautuksena, vaan ajatuksen sel-
vyydelle välttämättömänä rinnastettujen lauseiden ja
lauseenosien erottajana. Semmoinen pilkku merkitsee
aina pientä paussia, mutta ääni ei missään tapauksessa
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laskeu pistelauseen tavoin, sillä lause ei ole vielä päät-
tynyt, vaan jatkoa seuraa.

Lauseissa esiintyy koko joukko toisenlaisiakin pilk-
kuja, joita ei ole käsitettävä pysähdystä vautiviksi
puussimerkeiksi, vaan ainoastaan yhdistetyn lauseen eri
osien (yksinäisten lauseiden) rajan osottajiksi. On näet
muistettava, että kirjoituksessa välimerkit ovat ainoita
ajatuksen selventäjiä ja yhteenhämmentymisen estäjiä,
puheella sen sijaan on muitakin keinoja kuin paussit,
etupäässä painokkuus, temppo, rytmi ja väritys. Sitä-
paitsi käytetään välimerkkejä, varsinkin pilkkuja, hyvin
vaihtelevasti: toisina ajanjaksoina enemmän kuin toi-
sina, lapsille ja vähemmän kehittyneelle rahvaalle run-
saammin kuin kehittyneelle lukijakunnalle, toiset kir-
joittajat käyttävät niitä enemmän kuin toiset j. n. e.
Esimerkkejä pilkuista, jotka eivät ole paussimerkkejä
vaan ainoastaan lauseenosien rajan osottajia (merkit-
semme ne sulkujen väliin). Hän on vielä lupsi, nulik-
ka(,) joka ei parempaa ymmärrä. Minä maksan siitä
enemmänQ kuin sinä. Siinä(,) missä äsken vallitsi
ikuinen 'yö, helottuu nyt päivän hopeaterä. Tiedätkö(,)
ken on sateen, isä? Helposti voi huomutuQ mitä siitä
seuraa. Tule tänne(,) jioikuni! SuoQ Ju?nulu(,) meille
siunauksesi! (huom. loppuhenkonen: SuoJ Jumala).

Tämän yhteydessä on paikallaan mainita eräs var-
sin tärkeä lauserakenteellinen rajakohta, jota nykyai-
kaisen oikeinkirjoitustavan mukaan ainoastaan perin
harvoin osotetaan kirjoitusmerkillä, mutta joka on ään-
nettäessä huomioon otettava. Tarkoitamme sidesanoilla
ja, sekä, eikä, tai, tahi, tuikku, eli, vui alkavia rinnas-
tettuja lauseita tai supistetun lauseen osia. Niiden
edellä on usein pienen pieni, ajatuksen selvyydelle vält-
tämätön paussi, tai vaikkapa ei aina paussia, niin kui-
tenkin ajatuksellinen rajakohta, jonka edellä olevat
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sanat kuuluvat toiseen ryhmään kuin jalossa olevat.
Esim. Y'?????7 ktiy(,) ja järvi aaltoilee. Kunnioitit isuäsi(,)
ja äitiäsi. Sillä, Sinun on valtakunta(j) ju voimaQ ja
/ruunia. Miu ulia ei ole ystäviä (,) eikä sukulaisia. litin
lähtee joko /?'?'? ??'?>'/??(,) tahi huomenna. Jomn/ankiimniun
sairas tekee: joko kitoleeQ taikka /larunce. Tuletko
mukaan (,) vai jääUni kotiin?

Sitä paitsi tapaa esittäjä silloin tällöin erikoisia
kohtia, joihin ajatuksen selvj^ys ja oikea korostaminen
vaatii pienen ajatuspaussin, huolimatta siitä ettei siinä
mitään kirjoitettua paussimerkkiä ole (kirjoittajan int-
terpunkteeraus kun ei aina ole hänen ajatuksensa mu-
kainen). Esim. Kirjoitamme: Läpeensä uskonnollinen
on ajatus, että, ihminen on saanut keiikki, mitä hänellä
on. Äännämme: Läpeensä uskonnollinen on ajedus,
että ihminen on saanut(,) kaikki mitä hänellä on. Sa-
moin äännämme: Hän vaistomaisesti etsi vankkaa tu-
keu(,) rakkautta ja hellyyttä kaipaavalle luonteelleen.

#

Välilause ja päälause. Kaikki sivulauseet; eivät
ole samanlaisia. On sivulauseita, jotka ovat ikäänkuin
väliin pistettyjä selityksiä, huomautuksia y. m. Saman-
luontoisia ovat eräät lauseen tai lausejakson sisässä
esiintyvät irralliset selityslauseet. Sanomme niitä yh-
teisellä nimellä vtilUausriksi.

Välilauseet ovat aina esitettävät niin, että kuulija
helposti huomaa mikä on päälause, mikä välilause. Tar-
koitus saavutetaan lausumalla välilause hiukan eroa-
valla tavalla: toisella äänenvärkyksellä (välilauseeseen
liittyy usein tunnekorkokin) matalammin tai korkeam-
min, hiljemmin tai voimakkaammin, nopeammin tai vit-
kallisemmin, aina lauseen sisällyksen mukaan (tavallisin
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ja useimpiin tapauksiin soveltuva esittämistapa on:
matalampi sävel ja nopeampi temppo). Päälauseen alku-
puoli siis ensin äännetään sisältystä vastaavalla tavalla
siihen välimerkkiin saakka, josta välilause alkaa. Väli-
merkissä telulään äänenkatkaisu (säveltä alentamatta)
ja aivan pieni paussi, jonka jälkeen välilause lausutaan
eroavalla tavalla; sen perästä seuraa päälauseen loppu
niinikään sisällyksen mukaisesti esitettynä. Tähän
tapaan :

Hän kysyi, ..
. . ' sisarensakin neuvoa.

omituista kyllä,

Päälauseiden ja välilauseiden erotusmerkkeinä
käytetään useimmiten pilkkua välilauseen molemmin
puolin, harvemmin ajatusviivaa tahi sulkumerkkiä j |.

Ajatusviivat ja sulkumerkit ovat selviä ja huomatta-
via, pilkulla sen sijaan on jo liian monta muuta merki-
tystä. Esim. (päälauseet ja välilauseet erotamme eri-
laisilla kirjakkeilla). Vanha lautamies, joka oli koko
ajan torkkunut ja nyt äkkiä havahtui, vastasi: jaa, kor-
kea oikeus. Jokainen huolella suoritettu ääntämisyritys,
vaikkapa se ei sillä kertaa täydelleen onnistuisikaan, on

et/is/i/siis/rct. Minä väitän -— ja siihen varmaan te muut-
kin yhdytte -— että liimii on lojutu tilkit. litin väitti
kiven kovaan (sivumennen sanoen: advokaatti koko mies
kiireestä kantapäähän) että Jantunen utuko oli oikeassa.

Nämä esimerkit osottavat miten äärettömän paljo
lause kokonaisuudessaan voittaa selvjryttä sen kautta, että
välilause erotetaan täysin huomattavasti päälauseesta.

*

Puolipiste. Kirjoituksessa käytetyistä välimer-
keistä on meillä enää käsittelemättä ainoastaan puoli-
piste (;). Siitä ei olekkaan muuta sanottavaa, kuin että
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se ajatukselliselta tarkoitukseltaan on niinensä mukai-
nen: puoli pistettä, joka erottaa semmoisia yhdistetyn
lauseen osia, joilla ei ole aivan kiinteiltä keskinäistä
yhteyttä. Jotkut eivät sitä käytä ollenkaan, vaan pane-
vat puolipisteen sijalle pisteen.

*

Yhteenveto. Kirjoituksessa käytetyistä välimer-
keistä saamme siis seuraavat lopputulokset:

Piste: aleneva sävel lauseen lopussa, ääni- ja puhe-
elinten levähdys; täysi pysähdys.

Kysymysmerkki,: sävel kohoava, lopussakin keski-
korkeudella pysyttelevä, viime tavussa kysyvää odotusta
ilmaiseva äänenkatkaisu; täysi pysähdys jos kysymyksiä
on yksi, pienempi jos jatkuvia kysymyksiä seuraa.

Huueluhdusmerkki: a) tavallinen huudahduslause:
sävel ja painokkuus kohoava, viime tavu joko alene-
maton tahi lievästi laskeutuva; b) varmistava vakuutus
tai vilkas tunteenilmaus: pääkorko, usein korkein sävel-
kin viime tavulla. Täysi pysähdys.

Puolipiste: hiukan aleneva sävel, puoli pysähdystä.
Kuksoispiste: valmistava huomionkiinnitys, sävel

kohdallaan pysyvä, viime tavussa äänenkatkaisu; puoli
pysähdystä.

Ajatusviiva: a) valmistava huomionkiinnitys odot-
tamattomaan: ääni samalla korkeudella, äänenkatkaisu,
noin :} pysälutys; b) väklatiseen erottaja sen kummalle-
kin puolen asetettuna: äänenkatkaisu alenematta, noin
.', pysähdys.

Pilkku: a) valmistava huomionkiinnitys että-sanan
kanssa: ääni alenematta, paussi aivan pieni tai ei ollen-
kaan; b) rinnastettujen lauseiden ja sanojen erottaja:
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ei äänen alenemista, noin •]- pysähdys; c) välilauseidon
erottaja: äänenkatkaisu alenematta, noin } pysähdys;
d) yksinäisten lauseiden rajan osottaja yhdistetyssä lau-
seessa : painokkuuden, sävelenkorkeuden tai tempon muu-
tos, ei pysähdystä.

Sulkumerkki: välilauseen erottajana sen kummalle-
kin puolen asetettuna, edellä olevassa äänenkatkaisu
alenematta, noin j pysähdys.

*

Oikean puukteeraaniisen merkitys. Edellisestä
olemme nähneet, että välimerkit eivät ole ainoastaan
pelkkiä kirjoitusmerkkejä, vaan samalla lauseen ko-
rostusmerkkejä, jotka vaativat esittäjän täyttä huo-
miota. Ne osottavat — jos nimittäin kirjoittaja on väli-
merkit osannut valita ja asettaa ajatustaan vastaavalla
tavalla — kuinka eri lauseet ja lauseenosat ovat esi-
tettävät ja toisistaan erotettavat, jotta sisällys tulisi
esiin mahdollisimman helposti tajuttavana ja vaikut-
tavana. Ne ovat niin tärkeitä, että voimme sanoa: ken
osaa hyvin punkteerata, s. o. ottaa välimerkit huomioon
korostusmerkkeinä, hän yleensä osaa hyvin esittääkkin.
Varsinkin alottelijalle ovat niiden muodostamat sel-
ventävät paussit sitäkin tärkeämpiä, sillä kuta vailli-
naisempaa korostus on äänellisiin ilmaisukeinoihin (pai-
nokkuuteen, säveleeseen, rytmiin ja välitykseen) nähden,
sitä selvempiä ja huomattavampia tulee paussien olla,
jos mieli kuulijan saada selvä käsitys.

Paussien pituutta emme voi mitenkään sekunneissa
määrätä, vaan se riippuu kokonaan sisällyksestä : vilk-
kaassa esityksessä ovat paussit lyhyempiä, verkkaisessa
pitempiä. Kun me siis puhumme kokonaisista, puoli- ja
neljännespaussoista, niin tarkoitamme sillä ainoastaan
erilaisten paussien pituutta toisiinsa verraten saman-
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luontoisissa lauseissa. Älköön kuitenkaan koskaan unoh-
dettako sitä yleistä ohjetta, että liian pitkät /ta tis-

sit orat väsyttäviä, liian lyhyet tekevät esityk-
sen ra ilreatajii iseksi, varsinkin vähemmän kehit-
tyneille kuulijoille (päin vastoin kuin mikä on paus-
sien tarkoitus). Vielä: älköön koskau-u pysähdyt-
täkö sein m o isissu kohd issu, joissu ei sisällyksen
vuutimuu //unssia ole — sääntö, jota vastaan useim-
mat rikkovat siitä itse mitään tietämättä.

Itsestään selvää on, että kun välimerkit eivät aina
aivan tarkoin muodollaan ilmaise lauseen tai lauseen-
osan kokonaistarkoitusta, niin voimme esittää täysin
tyydyttävästi ainoastaan sitä, johon olemme jo edeltä-
käsin tutustuneet. Tilapäiset puheet ovat tähän nähden
sen vuoksi vaikeita, että puhuja vasta esittäessään muo-
dostaa lauseensa. Samoin semmoisen esittäminen suo-
raan kirjasta tai paperista, jota emme ennestään tunne.
Tottunut esittäjä suoriutuu tästä kuitenkin jokseenkin
hyvin, sillä hän huomaa jo edeltäkäsin parin seuraavan
rivin merkit ja tajuaa muutenkin suuren tottumuksensa
avulla, mihin suuntaan lauseen sisällys tulee kulkemaan.

Kirjoitetut välimerkit eivät kuitenkaan aina ilmaise
kaikkia pysähdjrksiä, sillä esittäjä tekee joskus hyvin-
kin tärkeitä pausseja semmoisiin paikkoihin, joissa ei
kirjoitettua tai painettua välimerkkiä ole. Niistä aikoi-
naan toisessa paikassa.

fr

Välimerkit hengitysmerkkeinä. Välimerkkien
merkitys ei supistu yksin yllämainittuun. Esittäjä hen-
gittää ja hän tarvitsee pitempiä tai lyhyempiä pausseja
uuden ilman ottamista varten. Nämä paussit ovat siis
alkuperäiseltä tarkoitukseltaan hiukan eri asia kuin
sisältyspaussit, mutta molemmat sulautuvat yhteen, niin
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ettemme koskaan pysähdy hengittämään muulloin kuin
milloin sisällyspaussit sen sallivat. Sisällyspaussin pi-
tuus myös kokonaan määrää hengitysajan pituuden.
Jotkut välimerkit, kuten ajatusviiva varsinaisessa merki-
tyksessään, kaksoispiste japilkku valmistavana huomion-
kiinniltäjnnä ovat ainoastaan sisällys- eli huomiömerk-
kejä, eikä hengitysmerkkejä, sillä ilmanotto vaikuttaisi
niissä häiritsevästi.



VI.

Tunnekorostus ja esitystaito.
*

1. Mitä tunnekorostus on?

Lausukaa pieni, kaikille tuttu huudahdussana alt!
Mikä ääretön rikkaus onkaan tuohon pikku sanaan

kätkettynä! Se voi ilmaista pulppuavaa riemua tai
maahan masentavaa surua, se voi ilmaista tuskaa, vihaa
ja ylenkatsetta, kaipausta, odotusta ja hämmästystä
— aina sen mukaan miten tuon kaksiäänteisen sanan
lausumme.

Sitä välitystä, sitä sisäistä sielullista ilmausta,
minkä lausujan tunne ja mielentila tälle sanalle kussa-
kin eri tapauksessa antaa, sanomme tunnekoroksi.

ft
Tunnekorostusta voisimme sanoa esityksen yksilöit-

tämiseksi eli individualiseeraamiseksi. Missä on ihmisen
viehätysvoima? Se on hänen yksilöllisyydessään eli
persoonallisuudessaan, jolla hän eroaa kaikista muista.
Sama laki koskee esitystäkin. Tosin jo ajatuskorostus-
kin on jonkinlaista individualiseeraamista, sillä sitäkin
käyttäessämme kukin sana saa arvoa merkityksensä
mukaan. Mutta vasta tunnekorostus antaa kullekin
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sanalle, lauseelle ja kappaleelle oikean värityksensä,
tuon oman sisäisen yksilöllisyytensä, jonka avulla ne
esiintyvät elävinä, ihmisen koko henkisen olemuksen
täysiverisinä lapsina.

#

Tunnekorostusta voisimme myös sanoa esityksen
ka.unistuskeinohsi - ellemme kokonaisuudessaan, niin
ainakin suurimmaksi osaksi. Kun me tunnekorostuk-
sella yksilöitämme esitystä, niin on sen pohjana, paitsi
luonnonmukaista todellisuutta, myös kauneuden pyrki-
mys. Me sulatamme koko esityksen, sekä ajatus- että
tunnekorollisen puolen kokonaisuudeksi, jossa painok-
kuuden, sävelen, äänenvärin, tempon ja r3'tmin alituinen
vaihtelu synnyttää korvaa ja tunnetta miellyttävän mo-
ninaisuuden, ja jota ryhdin, liikkeiden ja kasvonilmeiden
sopusointuisuus yhä korottaa. Me panemme erikseen
painoa tunnekorostuksen tälle puolelle, sillä useat esiin-
tyjät eivät välitä vähääkään esityksen kauneudesta, vaan
hyviin äänivaroihinsa tai muihin luontaisiin ominai-
suuksiinsa luottaen pitävät itseään erinomaisina esittä-
jinä, vaikka itse asiassa puhuvat epäkauniisti, jopa
raa'asti. Esittämisessä siis tarvitaan muutakin kuin
suuret keuhkot, voimakkaat rinta- ja vatsalihakset —

tarvitaan kauneudonaistia ja täydellistä tehtäväänsä
antautumista.

*

Tunnekorostuksen sattuvaisuus ja täydellisyys luon-
nollisesti riippuu suurimmaksi osaksi siitä, miten rikas
puhujan tunne-elämä on. Tässä suhteessa on ihmisen
tavalliseen kehitykseen nähden omituinen ilmiö huomat-
tavissa. Lapsena, jolloin ajatuksellinen puoli on vielä
kehittymätön, sanavarasto niukka ja tunnettujenkin
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sanojen käyttäminen ajatuksellisesti vähemmän varmaa
ja täsmällistä, puhuu moni ihminen paljoa sielukkaam-
min kuin sitte myöhemmin. Pieni lapsi voi ilmaista tar-
kalleen tahtonsa ja tarinoida pitkiä juttuja ainoastaan
muutamilla harvoilla sanoilla. Äänen väri, kasvon-
ilmeet, katse ja liikkeet, sanalla sanoen: tunnekorostus,
sanovat silloin paljoa enemmän kuin itse sanat. Mutta
sikäli kuin hänen ajatuskykynsä kehittyy ja sanavaras-
tonsa karttuu, sikäli tulevat pelkät sanat entisen sieluk-
kaan puhetavan sijaan. Kun hän lukee läksyjään tun-
netulla katkismusnuotilla, ei hän tunne mitään, tuskin
ajattelee mitään, ja kun hän lukee hiljaa, riistetään
ääni-, puhe- ja hengityselimiltä tuo koneellinenkin har-
joitus, minkä ääneenlukominen suo. Ihmisäänen ihme-
teltävästä soittimesta, joka on luotu ilmaisemaan sisim-
piä sieluntilojamme: syvän hartauden valtavia urku-
ääniä, hellyyden hiveleviä huilu- ja vkiluääniä, riemun
pulppuavia satakielenliverryksiä, tulee arkipäiväinen
signaalitorvi, joka toitottaa yhä samaa yksitoikkoista
tara ... tara ... taa: taansa.

Tämä ei suinkaan todista että tunne olisi lapsena
kehittyneempi kuin aikuisena. Mutta useimpain tunne-
puoli, sen sijaan että sitä tulisi kasvattaa ja kehittää,
tukehdutetaan arki-elämän sieluttomaan yksitoikkoisuu-
teen, josta se ainoastaan voimakkaissa intohimojen pur-
kauksissa silloin tällöin leimahtaa esiin kuin sammuvan
hiilloksen alta. Me emme tunne, me ainoastaan elämme;
me emme tunne elävästi sitii, mitä itsessämme ja ym-
pärillämme liikkuu; kaikki on vain pelkkiä sanoja ja
tapauksia. Siinä tunnekorostuksemme köyhyyden vai-
kuttavin syjr.

Pääasia tunnekorostuksessa siis on että täydelli-
sesti tunnemme mitä tulee esittää, Irenen suulla puhum-
me, niissä mielentilassa se henkilö on ollut, jonka sanoja
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esitämme, tai mitä sisäistä tunnettu oman esityksemme
tulee vastata. Kun tämän tunnemme niin täydellisesti,
että joka kohdassa elämme mukana, verrattain helppo
on meidän silloin oppia se ilmaisemaankin — tietysti
kunkin kehityskantansa, mielikuvituksensa ja tunteensa
rikkauden mukaan.

*

Vasta esitetystä lienee selvinnyt, ettei tunne-
korostusta voi säännöillä eikä määritelmillä opettaa,
ettei ole mitään tunnekorostusnumeroita, joilla voisimme
osottaa että juuri niin ja niin on esitettävä. Saman kap-
paleen voi esittää monella koko lailla toisestaan poik-
keavalla tavalla, jotka kaikki saattavat olla yhtä erin-
omaisia. Ero on vain siinä, että toinen käsittää asian
syvemmin kuin toinen ja kykenee sen täydellisemmin
ilmaisemaan, toinen panee enemmän painoa toiselle, toi-
nen toiselle kohdalle, toinen saa saman vaikutuksen
aikaan hiukan toisilla keinoilla kuin toinen j. n. e. Me
siis voimme ainoastaan osottaa tunnekorostuksen ylei-
sen luonteen, johtaa harjoittelijan työkentälle, joka on
kätkettyjä aarteita täynnä, ja herättää hänessä työn
intoa - ehkäpä jossain määrin havaitsemiskykyäänkin
terottaa.

«.

Ne keinot, joita tunnekorostus etupäässä ilmaisu-
välineinään käyttää, ovat äänen väritys, esityksen no-
peus eli temppo pysähdy/esineen, sen yltyminen eli kiih-
tymys, kielen rytmi eli poljento sekä esittäjän ryhti,
liikkeet ja kusvonilmeet.

#



182 Tunnekorostus ja. esitystaito.

2. Äänen väritys.

Ensi sijalle kaikista esityksen individualiseeraamis-
keinoista on asetettava äänen väritys. Se on niin ilmei-
käs tulkitsemiskeino, että jo äänen välistä voimme tietää,
missä mielentilassa puhuja on ja mitä hiin — yleisesti
puhuen — tarkoittaa, vaikkemme häntä näe emmekä
edes ymmärrä sitä kieltä, mitä hän käyttää.

*

Mitä äänen väri on? Se ei ole ainoastaan äänen
suurempaa tai pienempää heleyttä tai tummuutta, se on
samalla sävelen korkeutta tai mataluutta, äänen suu-
rempaa tai pienempää voimaa ja pituutta, sisäistä läm-
pöä tahi kylmyyttä, vienoutta tahi kovuutta, vakavuutta
tahi hilpeyttä j. n. e. Se on siis useampani ominaisuuk-
sien .yhdistymistä kunkinkertaista mielentilaa, henkistä
tai aistiperäistä käsitettä vastaavaksi ilmaisuksi.

Äänen välityksiä on lukematon joukko, esim.
synkkä, kammottani, ontto, tumma, surullinen, katkera,

kyllästynyt, ivallinen, terävä, jiitrevu. kylmä, kova, ktis-
kevti, vurottuva. kehottava, vakava, kevyt, hehkuva, heleä,
vieno, litiumin, hyväilevä j. n. e. Ne tietysti ovat ainoas-
taan eri vivaliiluksia, joiden pääväreinä- — jos sem-
moisista saatamme ollenkaan puhua --- voisimme ehkä
mainita tummun ja heleän, kovan ja vienon, kylmiin ja
lämpimän j. n. e.

*

Äänenvälityksen käytäntöala on äärettömän laaja.

1. Kuikki uistimin tuj-ut luvia Irti siticitti,
luontoa, ja sen ilmauksia kuvaava/ sanal voim-
me äänellämme värittää niin sattuvasti, että kuulija
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tajuaa niiden sisällyksen alkuperäisen elävänä, vaikkei
hän sinä hetkenä mitään semmoista näe, kuule j. n. e.
Esim. syvänne, rotko; vuori, kuklcula — musta, valkea;
kirkas, himmeä; uuvu, uhdus -

- pyrähtää, suhahtaa;
ritisee, rätisee; pauhuu, jyrisee, voihkaa — elpyy, kuih-
tuu; kukoistuu, lukustuu — lieslcuu, leimuu; häämöttää,,
pilkottaa — hiipii, matelee, puikuhtuu; lentää, lekut-
telee, juosta hulkuttelee, seisoa toljottuu — huuhkajat
huutuvut, linnut livertävät; ryskäin muuhun rysähtää,
utunu ilmassa leijailee; myrsky raivoten pauhua, vieno
tuulen hyminä soittelee, j. n. e.

2. Kuikki henkisen eläniän piiriin kuuluvut
käsitteet, kuikki tunteilu ju mielialoja ilmaise-
vat sanat voimine äänenvärityksen avulla yksilöittää
niin, että kuulija saa niitä vastaavan vaikutuksen.
Esim. hyvyys, pahuus; hurskaus, jumuluttomuus; toivo,
epätoivo; rukkuus, vihu; arvonanto, ylenkatse; kunnia,
häpeä; siunaus, kirous; siveys, riettaus; nuoruus, van-
huus; surma, pelustus. - - Korttipeliä varo ennen kaikkea,
poikani! Hän, tuo suloinen olento! Muttu suurin kai-
kistu on rakkaus!

Miltei kaikkia aistiperäisiä käsitteitä käytetään
myös henkisessä merkityksessä, ja ovat ne aistimintajut-
tavaisuutensa kautta omansa tekemään henkisen sisäl-
lyksen eläväksi ja helpoksi tajuta. Niinpä äly voi olla
terävä, tylsä, //itlrsit. himmeä, sumussa j. n. e., tiedot
voivat olla luttjul, syvät tai loistavat, ajatukset voivat
■/liivissä liidellä. Iruitlrana harhailla j. n. e. — Pienelle
lapselle: Voi sinua, siitti pieni kullan nuppu! Niin synkkä
kuin yö o/t eloni lie. Kuin kilpikonnat he käyvät! litin
Ittiu/iaita puimentutt ja lammas hän itsekin on.

Välitettävä sana ei aina tarvitse olla edes sitä
sisällystä vastaava, minkä tahdomme ilmaista, vaan on
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äänenvälitys yksinään kyllin voimakas antamaan mille
sanalle tahansa tarkoitetun merkityksen. Esim. Sellai-
nen mies! Antakaamme sanalle sellainen ensi kerralla
väritys: sellainen keljut mies, miesten mies; toisella ker-
ralla: semmoinen e/iti/re//>o, hulrclrsitfueu konna. Eri-
lainen-väritys antaa samalle sanalle aivan vastakkaisen
merkityksen. Samoin: Minä tunnen sintti! Tavallisella
äänellä lausuttuna se ei sisällä muuta kuin että me
todellakin tunnemme jonkun. Antakaamme sitte samalle
lauseelle voimakas sisäinen väritys: minä tunnen sinut:
viekkaan luihun, silmänpalvelijan. Se erikoisväritys,
minkä sana tunnen saa ja jota toistenkin sanojen lie-
vempi väritys täydentää, ilmaisee äärettömän paljon:
ylenkatsetta, sinä olet paljastettu, iilä luule minua lumoa-
vasi j. n. e. Monia muitakin väritysvivahduksia voimme
tälle lauseelle antaa. Eräissä tapauksissa taas annamme
äänenvälityksellä lauseelle aivan päinvastaisen sisällyk-
sen, kuin mitä sanat ilmaisevat. Esim. (ivallisesti, vas-
takohtaa tarkoittaen): Olcf/iu foäet/u suloinen!

Mainitakkaan tuskin tarvitsee, että esittäjän ennen
kaikkea tulee olla selvillä siitä, milloin sana on erikoi-
sesti välitettävä milloin ei, sekä miten ja missä määrin
se on milloinkin väritettävä? Esim. Karhu makaa tal-
ven pesässään : Se mies on oikeu karhu! Kilpikonnan
luusta tehdään kampoja, : Kuin kilpikonnat he käyvät!
Mitä, tämä musta kungus maksaa?■: Sinä musta sielu'
Eukolla on viisi kanaa : Siihen kuoli impi rukka, sii-
henpä kana katosi : On siinäkin muuan kananpää! —

Yö sanalle voimme antaa montakin väritysvivahdusta:
synkkä, kammottava, rauhaton, tyyni, hiljainen, surun-
sävyinen j. n. e., jotka kaikki kuitenkin soveltuvat yön
käsitteeseen.

*
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Miten tuo rikas vaihtelevaisuus, tuo pettämätön
äänen yksilöittäminen saadaan aikaan?

Siten että ääni-, puhe- ja sokituelimet ottavat kus-
sakin tapauksessa hiukan erilaisen, senkertaiselle väli-
tykselle tarvittavan asennon. Äänenvälitys siis on lopul-
lisesti lihasliikkeiden tulos.

Näitä liikkeitä ohjaa ihmisen sielullinen olemus:
tunne. Ne ovat valtavissa mielenliikutuksissa, kuten
vihassa ja raivossa, niin laajoja ja voimakkaita, että
hengityskin häiriytyy, elinten toiminta menettää tyynen,
rauhallisen luonteensa, verenkierto kiihtyy, ääni tulee
kuuroittani, syöksyen, räjähtäen, kohoutuen ja laskeu-
tuen j. n. e. Pienemmissä äänenvivahduksissa ovat muu-
toksetkin tietysti pienemmät. Itsestään selvää on, että
henkinen olotila on, pääasia, koska se tässä tapauksessa
on ruumiillisen pohja ja perus. Niitä liikkeitä, s. o.
sisäisen olemuksemme liikkeitä, emme voi koneellisesti
oppia, voimme ainoastaan kohdistaa pyrkimyksemme
siihen, että mielikuvituksen avulla saavutamme mahdol-
lisimman nopeasti ja varmasti kulloinkin tarvittavan
henkisen olotilan.

Tähän äänenvälityksen sisäiseen puoleen liittyy
kuitenkin joukko seikkoja, jotka ovat tietoisestikin val-
lassamme ja joiden tunteminen on omansa helpottamaan
kulloinkin tarvittavan värityksen tapaamista.

Ensimäisenä niistä mainitkaamme äänteiden
luontaisen värisävyn Irtiyi Iti niinen. Olemme edellä
(siv. 98 ja seur., jonka kohdan pyydämme lukijan uudel-
leen tarkastamaan) osottaneet että kullakin äänteellä on
oma värisävynsä, heleämpi tahi tummempi, vienompi tahi
kovempi j. n. e. Samoin mainitsimme jo silloin, että
Kieletär käyttää eri sanojen muodostamiseen melkoi-
sessa määrässä juuri niitä äänteitä, jotka alkuperäisellä
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sävyllään kuvaavat sanan ilmaisemaa sisällystä. Tämä
tulee selvimmin näkyviin niissä sanoissa, joita sanom-
me luonnonääniä kuvaaviksi (onomatopoeettisiksi),
esim. sihisee, sohisce. suhisee, sähisee; kuhisee, kohisee,
kahisee, kähisee, kihisee; rutisee, rutisee, ratisee, rätisee,
ritisee, rytisee; hyrähtää, jyrähtää, myriihi iiii. jiyrillit tiu;
humisee, kumisee, mumisee, juinisee, ru inisee; ulisee,
urisee, surisee, hurisee, murisee; ryskää, ruskat/, roiskua,
räiskäu; Iri/klraa, kolkkaa, kuikkaa j. n. e.

Tämä laji sanoja, joita suomenkielessä on erittäin
runsas varasto, on kuitenkin vain osa siitä suuresta
joukosta, johon Kieletär on äänivärilliset aineksensa
valikoiden sekoitellut, vaikkemme sitä huomaa yhtä
välittömästi kuin vastamainituissa tapauksissa. Esimerk-
keinä mainitkaamme ainoastaan seuraavat: yö : jitiivti;
myrsky : tyven; jn/ry. purku. : stttle. vihmo; murhe : ilo;
kuihtuu : e/jit/y; heijaa : ylistää; tumma : vaalea; synk-
kä : heleä; ruma : kaunis; jörö : hil/ie/i; nahjus : vilkas;
lullina : viisas; nöyrä : ylpeä; ankara : lempeä, hempeä;
orja, : va/ma; kurjuus : onni; surma, turma : jtelustus;
syvyys : korkeus; märkä : kuiva; hurja : hiljainen; suo.
rtinieikkö : jjelto. niitty; syöveri, kurimo : kunnas, kuk-
ku/a; sysi. syys. syksy, syy : tiili, la/tsi. sydän; viha.
kiukku, kiivaus; murhaaja, surmaaja, ryökäle j. n. e.

Esittäjälle tarjoo siis jo kieli — varsinkin luonnon
kuvaamiseen - melko joukon värittämiskeinoja käytet-
täväksi. Ne värit, mitkä tällä tavoin saadaan »kuulu-
ville», eivät tosin aina ole täysin puhtaita, ja nykyai-
kainen kulttuurikieli käyttää äärettömän paljon sanoja,
joiden alkuperäisestään muuttuneessa merkityksessä
useinkin aikaisemmin havaittavissa olleesta luonnon-
äänisyydestä ei ole enää jälkiäkään. Mutta se ei kumoa
tämän seikan tärkeyttä. Me väritämme pulmissamme
aina sanamme suuremmassa tai pienemmässä määrässä
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ja luonnollisesti saavutamme tarkoituksemme helpom-
min, jos sisäisen tunteemme pyrkimykseen yhtyy tieto
siitä, missä määrin eri äänteiden luontaiset ominaisuudet
ovat tälle pyrkimykselle mjiitäisiä tahi vastaisia. Jos
sanassa esiintyy semmoisia äänteitä, jotka luontaisella
sävyllään kuvaavat sanan ilmaisemaa sisältystä ja sillä
kertaa tarvittavaa välitystä, niin me näitä värejä ään-
täessämme vahvistamme. Jos asianlaita on päinvastai-
nen, esim. että vienoissa ja hilpeäluontoisissa sanoissa
ja välityksissä esiintyy voimakas •;•, tumma n j. n. e.,
silloin äännämme ne niin vähän sisällyksen tunnelmaa
häiritsevästi kuin mahdollista.

Äänteiden luontainen värisävy vaikutuksineen ei
suinkaan ole tuntematon niille kirjailijoille, jotka ovat
todellisia kielkaitureka. Sama ilmiö, mikä alkuperäi-
sessä kansankielessä, esim. Kalevalassa, Kantelettaressa
ja yleensä vanhemmassa kansanrunoudessa, ilmenee vais-
tomaisena, näytäksen heidän kielenkäyttelyssään tietoi-
sena pyrkimyksenä. Näytteenä seuratkoot allaolevat
säkeet A. Ahlqvistin suomentamasta Schillerin »Laulu
kellosta»:

Tuli patsain läikkyy, liekkuu,
paikoin viihtyy, toisin kiihtyy.
Piiput horjuu, hirret jyskää,
maahan sortuin pylväät ryskää,
pylväät ryskää, räystäät särkyy,
äidit tyskää, lapset parkuu,
karja vinkuu,
hyppii, sinkuu.

Samoinkuin kirjoittaja on »maalannut», samoin
tulee esittäjän äänellään maalata, mikä on tietysti sitä
helpompaa, kun värit ovat valmiina, kirjoittajan valit-
semina ja paikoilleen asettamina.
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Äänivärillisessä suhteessa on silläkin merkityksensä
kumpaisilleko, ääntiöille vai kerakkeille, annamme
ääntäissä etusijan. Jos lauseen yleinen väritys on kova,
annamme etusijan kerakkeille, ääntämällä ne ei ainoas-
taan tarpeenmukaisesi välitettyinä, vaan samalla yleensä
pontevammin; vienoissa värityksissä sen sijaan annam-
me etusijan ääntiöille. Suomenkielessä sitä paitsi on
suuri joukko sanoja, joissa esittäjä voi tarpeen mukaan
joko lisätä tai vähentää ääntiöainesta. Semmoisia ovat
kaikki ne 3-tavuiset ita-päättciset teonsanat, joiden toi-
sessa tavussa on o, esim. kurkoittau, inhoittua, virvoit-
taa j. n. e.; teonsanani muodot semmoiset kuin vetäi-
see, repäisee j. n. e., laatusanain muodot valkoinen, peh-
moinen j. n. e. Jos väritys on vieno tai leveä, voimme
käyttää tdlisiä muotoja: korkoittaa, vetäisee, pehmoinen
j. n. e.; jos taas kova ja terävä, niin i:ttömiä muotoja:
karkottaa, vetäsee, pehmonen j. n. e.

Tietoisesti vallassamme oleviin värityskeinoihin
kuuluu osaksi äänen sävelkin. Jo ajatuskorostuksesta
puhuttaissa sanoimme, että vaikka sävel onkin etupäässä
ajatuskorostuksen ilmaisukeino, se kuitenkin suorittaa
tunnekorollisiakin tehtäviä. Tunnekorolliseen puoleen
kuuluu ensinnäkin sävelen yleinen korkeusala. Voimme
käyttää keskiääntä, korkeata, ja matalaa ääntä. Luon-
nollista on, että esityksen ollessa tyyni, rauhallinen ja
vakuuttuva, sävel kulkee keskiulullu; eloisissa ja hil-
peissä mielialoissa korkealla sekä synkissä ja surullisissa
mutulullu, toisin sanoen: että sävel, vaikkapa sen nou-
sut ja laskut ovatkin ajatuskorostuksen kanssa yhden-
suuntaiset, kuitenkin samalla korkeusalansa puolesta on
mielialan säestyksenä. Tästä johtuu, että meidän on
helpompi yksityisissä sanoissa tavata tumma väritys,
jos samalla laskemme säveltä, heleä väritys taas säveltä



Ätiiten väritys. 189

kohottamalla, esim. yö : päivä, murhe : ilo, surina : j)e-
lustus, jörö : kilpeä, j. n. e. Tämmöisissä tapauksissa
voimme suorastaan poiketakkin sävelen yleisestä kulusta
ajatuskorostuksen kanssa, niinpä esim. synkkää käsi-
tettä värittäissämme voimme laskeutua kokonaisen ok-
taavin askeleella kaikkein matalimpiin rintaääniimme.
Tunnekorolliseen puoleen kuuluu vielä, että, sävel läm-
pimissä välityksissä vaihtelee eloisasti, Icylmissä sen
sijaan on yksitoikkoisempi, samalla korkeusalalla pysyt-
televä. Sävel siis on mielialan säestyksenä hieno ja
kaunis elementti, kun vain opimme sitä vapaasti ja tai-
dokkaasti käyttämään.

Äänen voitit akku u U a ja //i/uit/fa voimme niin-
ikään käyttää äänivärillisiin tarkoituksiin. Kovat ja
terävät väritykse- suosivat roimukkuutfu ja lyhyyttä,
pehmeäl sitä välttävät, mutta suosivat sen sijaan pilttuita
(asia, jossa joudumme jo osaksi tempon alalle).

*

Esityksemme äänen värityksestä supistukoon näi-
hin viittauksiin. Kaikki riippuu lopullisesti siitä, miten
syvällisesti luontoa ja sen ilmiöitä, ihmissielua ja sen
ilmauksia tajuamme, miten koko sielullamme tehtä-
väämme antaudumme ja miten sattuvasti sielumme liik-
keet voimme elimistömme toiminnassa ilmaista. Mikäli
sisäinen tajuntamme syventyy, sikäli katoaa sanojen
entinen epämääräisyys; ne eivät ole enää vain sunojn,
vaan eläviä yksilöitä, joilla on omat ominaisuutensa,
oma luonteensa ja yhdyselämä ympäristönsä kanssa.
Äänen värit taas ovat sielun värejä ■— ilman niitä vä-
rejä on lahjakaskin esittäjä vain suurivoimainen atleetti.
Siksi koetamme oppia näitä sielullisia sävel-inttervalleja
tapaamaan. Äännämme saman sanan ja lauseen useani-
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paan kertaan ja tutkimme värityksen sattuvaisuutta,
sanalla sanoen: kouluiltamme mielikuvitustamme, tun-
nettamme, tahtoamme ja koko elimistöämme.

#

3. Nopeus cli temppo.

Toiselle sijalle esityksen yksilöittämiskeinoista on
asetettava puheen nopeus eli tempjio. Voisimmekin
sanoa että juuri' temppo ja äänenvälitys ovat ne kei-
not, joilla puhuja ja lausuja etupäässä esityksensä indi-
vidualiseeraa ja jotka vaikuttavat enimmän sen kau-
neuteen. Ne milloin kulkevat yksissä, toisiaan täyden-
täen, milloin saavutamme tarkoitetun yksilöittämisen
pääasiallisesti jommankumman avulla; joka tapauksessa
ne esiintyvät rinnakkain ja ovat yhtä tärkeitä.

*

Tempoksi sanomme sitä nopeampaa tahi verkkai-
sempaa vauhtia, millä esitys suoritetaan. Se voi kos-
kea yksityistä sanaa, lausetta, lausejaksoa tai kappaletta
kokonaisuudessaan. Itsestään selvää on, että se riippuu
kokonaan sisällyksestä, niin että nopeampi ja verkkai-
sempi temppo vaihtelee aina sisällyksen laadun mukaan.
Vienoissa, runollisissa kohdissa se on hitaampi ja maa-
lailevampi; vilkkaita mielialoja, intohimoja, voimaa ja
tulta esittävissä osissa sitä vastoin nopeampi.

Yksityiskohtaiset ilmaukset suhteutuvat vastamai-
nitun tempon yleisen luonteen mukaan. Kaikki aikaa,
avaruutta, laajutitfa ja vanklruiitta sekä etenkin kaikki
liikettä, ja tointintau ilmaisevat käsitteet ovat etupäässä
tempolla individualiseerattavat. Esim. silmänräpäys : vuo-
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sien pitkä vitjake; kiihtyy : tyyntyy; pystyyn karkaa :

maahan vaipuu; kiireisin, hermostunein askelin hän riensi
portaita ylös : hän aavoja aroja taivaltaa j. n. e. Sa-
nat, jotka tahdoinmo erikoisesti , huomioon kiinnittää,
niin sanoaksemme »alleviivata», esitämme tavallisesti
hitaalla tempolla, ikäänkuin antaaksemme kuulijalle tar-
peeksi ajatusaikaa.

Erittäin suuri merkitys on tempolla eri henkilöi-
den sunojen ju puhetavan ylcsilöittämisessä. Tempossa
nim. kuvastaksen ihmisen luonne, sukupuoli, ikä, sääty,
ruumiinterveys, sivistyskuntei j. n. e. Tulinen, lämmin-
luontoinen ihminen puhuu vilkkaammin kuin kylmä ja
miettivä; tuntehikas nainen nopeammin kuin ajatteleva
mies; eloisa nuorukainen vilkkaammin kuin vakaantu-
nut aikuinen, hätäilemätön merimies ja kuiva koulun-
opettaja rauhallisemmin kuin tavaroitaan tarjoova kaup-
pias; elonvoiniuutta uhkuva henkilö eloisammin kuin
kivuloincn ja taudin murtama; sivistynyt, jonka mieli-
kuvitus ja tunne ovat kehittyneitä, vilkkaammin kuin
vähemmin kehittynyt rahvaanihminen j. n. e.

Kaikki nämät ja monet muut seikat määräävät
esityksen kunkinkertaisen nopeuden tai verkkaisuuden,
tuon likkaan vaihtelevaisuuden, tunteen elohopean nou-
semisen ja laskemisen, johon äänen voimakkuus, kor-
keus ja väritys sopivalla tavalla yhtyvät. Mainitakkaan
tuskin tarvitsee, että paussit ovat samassa määrässä pitem-
piä tahi lyhyempiä ja ettei temppo missään tapauksessa
muuta ajatuskorostusta, vaan ainoastaan sitä täydentää.

*

Tempon osottamiseksi voimme käyttää seuraavaa
merkitsemistapaa: tavallinen keskinopea temppo: ei mi-
tään merkkiä, hidas temppo , nopea temjjjjo ~~—.

Esim.:
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Tul' Adlercreutzin sana: »Joutuisasti!
Valeenne eespäin, käykää kiiruummasti!»
Vastuunpa kumman ajutantti sai:
tyynesti ukko vastas vaan: »Niin vai!»

Sandelsin putos kahveli pois,
hän on vait, jopa naurahtaa:
»Kuin, herrani, Sandelsko pelkuri ois?
Vai niin! Sepä perhanaa!
Bijouni, mun ratsuni tuokaa, hoi!
Nyt pastori jäädä voi.»

#

Jokaisella ihmisellä on oma luonteensa mukainen
peruStemppo, johon hän taiteellista tarkoitusta varten
lisää harjoituksen kautta asteita sekä ylös- että alas-
päin: nopeutta ja verkkaisuutta, tyyneyttä ja tuli-
suutta. Mutta tämä perustemppomme saattaa olla joko
liian hidas tahi liian kiireinen, jonka vuoksi se ansait-
see tarkistamista. Verkkaisella esitystavalla on se etu,
että esittäjä voi omistaa enemmän huomiota ääntämi-
selle, mikä varsinkin vasta-alkajalle on suureksi eduksi,
ja kuulijakunnalla on aikaa omaksua sisällys täydelli-
semmin. Mutta sillä on heikotkin puolensa. Verkkai-
nen esitys, etenkin jos se ei ole pontevaluontoista tai
erikoisen taidokkaasti välitettyä, voi helposti käydä
väsyttäväksi eikä jaksa viedä kuulijoita mukana. Vie-
läkin haitallisempi on liian nopea ja hätäilevä esitys-
tapa. Se miltei säännöllisesti riistää puheelta selvyy-
den ja varmuuden, ja mikä pahinta: tarpeellisen arvok-
kuuden kuulijain silmissä. Perustemppo siis olkoon
kohtalaisen nopea, eloisa ja reipas, jolloin se pitemmis-
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silkin esityksissä vie kuulijakunnan mukanaan. Meitä,
kansamme luonteen mukaisesti, miltei yleensä haittaa
liika verkkaisuus ja eloisuuden puute; liika nopeus ja
hätäileminen tulee tavallisesti vasta-alkajilla näkyviin.

■fr

Taiteellisessa esityksessä, kuten sanottu, tarvitaan
sekä nopeutta että verkkaisuutta äärimäisiki mittoihinsa
saakka. Tähän nähden on tarpeen pitää huolta: hitaassa
esityksessä ettii soinnilliset äänteet ovat täyteläisiä ja
samaan ryhmään kuuluvat sanat sidotaan toisiinsa ( =

porttamontto), niin ettei katkonaisuutta sjmn}-'; nojteassn
esityksessä että kerakkeet äännetään tavallista huolelli-
semmin ja terävämmin, niin että puhe on selvää ja
hallittua (— voluliiliteetti) eikä sotkuista, hillitöntä sana-
tulvaa. Vielä: ettei nopeassa tempossa hengitys häiriydy,
mikä synnyttää hengästymistä ja liika-ilmaa rumine
hankausäänineen. Harjoitukseksi valittakoon eritemp-
poisia kappaleita sekä otettakoon samalla huomioon
siv. 70 ja 71 mainitut harjoitukset.

*.

4. Ehdolliset paussit.

Jo välimerkeistä puhuttaissa mainitsimme, että
paitsi kirjoitusmerkeillä osotettuja pausseja, esittäjä sil-
loin tällöin tekee ajatuksen tai tunteen vaikutuksesta
ylimääräisiäkin pysähdyksiä. Sanomme niitä ehdollisiksi
ju/usseiksi, koska ne ovat esittäjän vapaassa vallassa,
ja ovat no oikein käytettyinä erinomainen keino antaak-
semme esitykselle selvyyttä ja vaikuttavaisuutta.

*
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Ehdolliset paussit ovat enimmäkseen ennen selite-
tyn kaksoispisteen ja ajatusviivan tapaisia vaintistus-
putisseja. Me niiden avulla jännitämme kuulijan tark-
kaavaisuutta ja annamme suurempaa painokkuutta eri-
tyisille sanoille ja ajatuksille. Esim. Näin Idästä uuden
jiäivä.n nousevan, ja se päivä oli kuin — lialla-aamu.
Kuulkaa, nyt minun jmolitstttsioni, ju kuulluksenne:
olkaa, hiljaa; uskokaa minua -minun kunniani lähden,
ja uslcoaksenne: jj itäkää kunniani arvossa. Ja niin hä-
net, Israelin sankarin, tuhansien voittajan syöksi, sur-
maan — hymyilevä- nainen. Antoi käskyjä kuin K/er-
elrcr, mutta kiiski — pakohan.

Tämmöinen ylimääräinen valmistuspaussi voi jos-
kus sattua lauseen loppuunkin, ikäänkuin valmistuksena
jotakin merkillistä kuulemaan. Esim. Mutta tästä jiikkti
seikastapa jiaistti monimutkainen juttu . (Kook-
kaan paussin jälkeen jatkuu sitte kertomus).

Puhuja ei aina tarvitse ehdollisia pausseja ainoas-
taan jieisöä valmistaakseen, vaan ovat ne joskus hä-
nelle itselleenkin tarpeen — kuitenkin vain näennäi-
sesti, sillä kuulijoihin niillä varsinaisesti vaikutetaan.
Näissä pausseissa puhuja ikäänkuin kokoo ajatuksiaan,
punnitsee voimiaan ja tarkistaa päämääräänsä. Esim.
Kuinka jjuheeni ulottaisin — kuinka tarkoitukseni selit-
täisin — kuinka läntiin vtilttiptiUiiscltti näyttävän asian
syvä/le tunkeutuvat juuret voisin teille osottaa — ?

Paitsi valmistuspausseja tarvitsee esittäjän jos-
kus tehdä n. s. jälkipunssejakin. Kun hän on sano-
nut jotakin merkillistä, valtavaa, varmaa tai päättävää,
niin hän tekee pitemmän jälkipaussin antaakseen kuuli-
jalle aikaa omistaa lausutun ajatuksen ja olla hetkisen
aikaansaadun tunnelman vaikutuksen alaisena. Jos hän
ei sitä tee, on koko vaikutus menetettu. Esim. ...ja
niin oli kahden sukupolven uuras työ ja Icymmenien



Ehdolliset jttitissit. 195

sukii/io/e/en tulevaisuuden toivo tällä yhdellä iskulla,
muuliini muserrettu.

.

Ehdollisiin pausseihin kuuluvat vielä eräänlaiset
tunne- eli m ie/en tilu/iuiissi.t. Niiden avulla ilmais-
taan muutamat tunteet ja mielentilat, niinkuin ihmet-
tely, ihailu, valtuva riemu; ujous, kainous, häpeäntunne;
viha, kauhu, epiitoivo; heikkous, väsymys, riutuntus y. m.
paljon selvempinä ja vaikuttavampina. Esim. Ihmet-
tely: Ku tutistu! — Ihanaa! — Suurenmoista! Kai-
nous: Niin - tuota - Puuro - kuules Puuro — niin
— minä olen ollut hyvin puhu sinuu kohtaan. Kauhu:
Mitä näenkään! - Ah! Riutumus: (kuolevan vii-
meiset sanat): Sinäkin -- Brutus? -- Kaadu — sitten

('trsur.

•fr

Ehdollisten paussien käyttäminen tietysti riippuu
kokonaan esittäjän taidosta. Sisällyksen mukaisesti ja
taidokkaasti käj^tettyinä niistä on erinomainen apu,
liioitellen käyttäen ne johtavat teennäisyyteen ja maut-
tomuuksiin.

Ääntämiseen nähden seuraa lauseen sisässä tehty
valmistava paussi aikaisemmin mainitun valmistuspaus-
sin ohjetta: ääni ei saa laskeutua paussin edellä. Vielä:
paussi on tehtävä semmoisella varmuudella, ääni kat-
kaistava semmoisella jännityksellä, että kuulija todella-
kin huomaa paussin ehdolliseksi eikä unohtumisen tai
sopivan sanan hapuilemisen aiheuttamaksi taikka lau-
seen loppupaussiksi, jolloin tarkoitettu vaikutus tietysti
on mennyttä. Paussia seuraava sana tai ajatus ei aina
kaipaa erikoista painokkuutta tai väritystä, mutta usein
kyllä joku äänen moclulatsioni tekee vaikutuksen vielä-
kin suuremmaksi.

*
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5. Yltyminen, innostus, mielenliikutus.

Vaikuttavimpia suullisen esityksen korostamiskei-
noja on n. s. yltyminen eli kiihtymys, s. o. esityksen
kohoaminen yhä voimakkaammaksi, mieltäkiinnittäväm-
mäksi ja vaikuttavammaksi. Se on samalla esityksen
kaunistuskeinokin, sillä puhumatta siitä viehätyksestä,
mikä taidokkaasti suoritetulla kohoamisella itsessään
on, on se omansa poistamaan yksitoikkoisuutta ja suo-
maan vaihtelevaisuutta.

*

Yltymisen perusteena on vastaava kohoaminen
sisälljicsessä. Se voi ilmautua monella tavalla: luonnon-
kuvailu voi kohota yhä suurenmoisemmaksi, teko ja ta-

paus voi yltyä huippuunsa, lempi intohimoksi, kylmyys
vastenmielisyydeksi, vastonniielisj'ys vihaksi, raskasmie-
lisyys epätoivoksi, vilkkaus tulisuudeksi, tyytyväisyys
riemuksi j. n. e.

Yltyminen voi olla joko yhtäjaksoinen tahi asteet-
täinen. Yhtäjaksoisessa yltymisessä tapahtuu kohoami-
nen tasaisesti, kunnes huippu on saavutettu. Asteettai-
nen kohoaminen on kuin jaksoittaista mäennousua. Toi-
sinaan on eri nousujen välillä tyynempiä lauseita tai
säkeitä, joissa ääni ikäänkuin levähtää, jatkaakseen sen
jälkeen kohoamista yhä eteenpäin, toisinaan voi kohoa-
minen laskeutua hiukan takaisinkin nousujen välikoh-
dissa, kohoten siten kerta kerralta yhä korkeammalle.

Tähän tapaan:

Yhtäjaksoinen. Asteettaisia.
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Kohoamisen laatu tietysti riippuu etupäässä sisäl-
lyksestä, mutta usein esittäjän mausta ja äänivaroistakin.
Niinpä, jos kohoaminen on pitkä, saavuttaa heikkoääni-
nen parhaiten tarkoituksen kohoamalla takaisinvetäy-
tyvin askelin kolmannen kuvion mukaan — ellei se vain
ole suorastaan ristiriitaista sisällyksen luontaiselle ko-
hoamiselle.

*

Kohoamiset ovat hyvin eri pituisia eivätkä suin-
kaan kaikki yltymiset kohoa korkeimpaan huippuun.
Yltyminen voi koskea ainoastaan muutamia sanoja lau-
seessa, kokonaisia lauseita ja kappaleita, jopa useampia
perättiiin seuraavia kappaleita lievinä askelnousuina.
Esim.:

Se vasta kaatumus, te Rooman miehet:
te, minä, kaikki kaaduimme me siinä!

Se vasta ääntä
Se täyttää vuoret, vainiot ja loukot,
se kusvaa, puisuu, nielee sotajoukot
ja vyörykkeenä vierii laaksohon.

Ken tässä niin halpa on, että tahtoisi orjana
olla? Ken tässä niin raaka on, ettei tahtoisi
roomalainen olla? Ken tässä niin kata/a on,

ettei tahtoisi maataan rakastaa?

*

Yltyminen on erittäin vaikuttava korostuskeino,
mutta ainoastaan niille, jotka osaavat sitä taidolla käyt-
tää. Yltyminen suoritetaan äänen voimakkuuden, kor-
keuden ja tempon kohottamisella, tavallisesti kaikkien
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kolmen keinon toisiaan täydentävällä yhteisvaikutuk-
sella, johon äänenvälityskin tarkoitusta vastaavalla
tavalla 3rhtyy. Mutta jos esim. pitempi kohoaminen
alotetaan keskiäänestä (niin voimaan kuin korkeuteen
nähden), emme pääse hyvinkään pitkälle, vaan joudum-
me voima.imme huippuun ennen aikojaan, ennen sisältyk-
sen huippukohtaa; jos jatkamme, särk3ry ääni, jos emme
jatka, on vaikutus joka tapauksessa menetetty. Yltjmii-
nen siis on alotettava matalista, heikommista äänistä
ja kohottava vähin erin tasaisesti paisuttamalla (cres-

cendo, kts. siv. 70) kunnes saavutamme voimankohoa-
misen huipun. Silloin kohoaminen on todellista, mu-
kaansa tempaavaa jitymistä eikä yllätä kuulijaa äkki-
näisenä ärjähd)ivsenä tai säpsilyttävänä huudahduksena,
ei m3r('is 3'ksin tempon mauttomana kiirehtämisenä. Tätä
silmällä pitäen oppii esittäjä pian tuntemaan ääniva-
ransakin ja sovittamaan kohoamisen sen mukaan.

Yltyminen voi joskus sisällyksen vaatimuksesta olla
aleneva, s. o. äänen voima ja korkeus alenee sekä temppo
hidastuu vähitellen (decrescendo). Vaikutus on joka
tapauksessa sama. Yltymj'stä seuraa joskus pitempi
paussi ja esit3rs laskeutuu äkkiä fortissimosta pianissi-
moon. Se 011 toisinaan erinomainen vaikutuskeino,
mutta kä3r usein käytettynä vastenmieliseksi ja kaava-
maiseksi. Joskus voi kohonnut ylt3'ininen laskeutua
vähitellen laulun decrescendon tapaan, jolloin yltyminen
ja laskeuminen 3rhteensä muodostavat pitemmän messa
di vocen (sivu 70).

*

Tämän 3iite3rdessä on paikallaan puhua eräästä
hiukan toisenlaisesta »voimankohoamisesta •: in nos f uk-
sesta — se kun on jokaista julkista esiintjrjää perin
läheisesti ja ratkaisevasti koskeva ilmiö.
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On joukko esiintyjiä, joilla ei ole innostusta ja
tehtäväänsä antautumisen lämpöä edes siinä määrässä,
että jaksaisivat kohota kainouden ja välinpitämättömyy-
den astetta ylemmäksi. Se on suuri puutteellisuus, joka
antaa jokaiselle julkiselle esiintyjälle aihetta tunnolli-
seen itsetarkasteluun ja kysyy flegmaattisilta luonteilta
sitkeätä harrastusta, ennenkuin tarpeellinen lämpö ja
ryhti on saavutettu.

Toisilla taas — etenkin runonlausujoilla — pyrkii
olemaan innostusta liiaksikin. He ovat, »tulta ja henkeä
täynnä sekä sopivissa että sopimattomissa kohdissa,
moni jok'ainoassa lauseessa; sanatulva on vuolas ja
pinnistett}', ääni luonnottoman juhlallinen, sisällyksen
mukaista väritystä polkeva, usein hartaaseen pauhaami-
seen tai ylväiiseen mahtipontisuuteen kohoava, jota kaik-
kea toisinaan säestää joukko ruumiinliikkeitä ja oma-
valtaisia kasvonelekä. Moni, joka on tällaiseen esittä-
mistyjiiin tottunut, pitää itseään erinomaisena »voima-
puhujana» tui tulisena ja <mahtavana< lausujana --

todistukseksi mainitaan että siten voidaan joskusvaikuttaa
erinomaisesti rahvaaseen. Mutta luonnottomuus on luon-
nottomuutta eikä vaikuta kehitt3rmättömäänkään, kunhan
uutuuden viehätys kerran on kadonnut — kehittyneem-
piin kuulijoihin se aina teeniiäisy3'tensä ja esteettisen
maun puutteensa vuoksi vaikuttaa väsjktävästi ja vasten-
mielisesti. Sanomillekin sitä tä3rdellä s3r3Tllä teko-innostuk-
seksi eli tekohartaitde/rsi (jutattokseksi, oikeammin vää-
rtiksi j/aatfokselrsi).

Todellinen innostus ei koskaan ilmene tässii muo-
dossa. Se kjilä joskus tulisessa kohdassa voi puhjeta
esiin sisäisen voiman ja tulen valtavana purkauksena,
mutta 3rleensä innostuksen tulee saada hillitympi väri-
tys. Sen tulee ilmetä esittäjän sisäisen vakaumuksen
voimana ja Itimjjönti, joka lähtee S3'dämestä ja menee
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sydämeen, joka koristelemattomalla luonnollisuudellaan
tempaa kuulijat välittömästi mukaansa. Innostus on
n. s. lämmin sisäinen pohjaväri, joka täydentää taulun
kokonaisvaikutusta, mutta ei millään tavalla hämmennä
varsinaisia paikallisvärejä. — Pauhaavaa teko-innostusta
ja todellista sisäisen vakaumuksen innostusta voisimme
ilmaumistavoiltaan ja vaikutuksiltaan sattuvasti verrata
tunnettuun tarinaan myrskyn ja päiväpaisteen taiste-
lusta turkin omistamisesta.

*

Lopuksi sananen siitä esit3dcsen värittämiskeinosta,
jota sanomme mielenliikutukseksi eli tunteellisuu-
deksi. Kieltämättä erinomainen keino silloin harvoin
kuin se soveltuu, mutta moni esiintyjä lientyy tuon
tuostakin miltei kyynelten sekaiseen liikutukseen tar-
koittaen vaikuttaa kuulijoissakin samaa. Se ei tietysti
osota muuta kuin maun ja taidon puutetta ja on joka
tapauksessa hyljättävä. Samoin muuan sen erinomainen
ilmaisukeinokin: äänenväräjäminen (tremolando), johon
moni ihastuu niin suuresti, että pitää sitä jonkunlaisena
esittäjänhyveenä, joka sopii joka kohtaan. Samoinkuin
äänenväräjäminen on virhe laulussa, samoin se on pu-
heessakin — niitä tuiki harvoja tapauksia lukuunotta-
matta, jolloin se on paikallaan ja välttämätönkin.

*

6. Poljento eli rytmi ja tahtijako.

Poljennolla on kehittyneessä esityskielessä erittäin
suuri merkit3rs. Cicero piti sitä niin tärkeänä, että
lausui tunnetut sanansa: »lytmistä riippuu kaikki , ja
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Demostheneesta tiedetään että hänen puheittensa tulinen
sytyttäväisyys riippui suureksi osaksi juuri rytmistä.

Rytmi ei ole varsinaisesti mikään puheen indivi-
dualiseeraamiskeino, vaikka se siinäkin suhteessa voi
joskus tehdä melkoisia palveluksia. Se etupäässä antaa
puheelle selvyyttä, eloisuutta ja vaihtelevaisuuttu; se
vaikuttaa miellyttävästi kuuloaistiimme ja sitä tietä tun-
teisiimme. Poljento on jotakin yleistä, jotakin vaisto-
maisesti ihmisen tunteisiin tehoavaa. Mikä viehättää
tanssissa, mikä saa ihmiset tuntikausia pyörimään tuossa
väsyttävässä leikissä? Se on rytmi, musiikin ja liik-
keiden rytmi. Mikä terästää asejoukkoja pitkillä, vaiva-
loisilla marsseilla? Se on rytmi, marssimusiikin rytnii;
ilman sitä he useissa tapauksissa tielle väsähtäisivät.

*

Mutta mitä rytmi on?
Tarkasti paikoilleen asetetun seinäkellon heilurin

heilahdukset ovat täsmälleen yhtä pitkiä ja ylitä pai-
nokkaita: tik, luk, tik, luk. Siinä siis ei ole mitään
poljentoa. Mutta jos kello on hiukan vinossa, on toinen
heilaus pitempi, toinen tyhyompi. Siinä on jo selvä
rytmi: tik tule, tik tule. Samoin 3rhtä kirkonkelloa
soitettaessa kuuluu tasainen rytmitön: j/iii, -puu, piu,
/inu. Mutta kahdella kellolla samme jo aikaan poljen-
non, joko siten että eri kellot vuoroittani lyövät eri
pitkillä väliajoilla: piu //au, ji iit pau, tai että, vaikka
väliajat, ovat; y l llii pitkät, toinen kello on suurempi ja
siis voimakasääniscmpi: piu /utu, piti /utu.

Poljento siis on erilaisten osien (eri pituisten tai
pienoisten) vaihtelua määrätyssä järjest3dtsessä, yhä
uudelleen kertautuvina jaksoina eli tuhteina

Musiikissa syntyy poljento etupäässä laajuuden
avulla, s. o. eripituisten nuottien vaihtelun kautta. Tosin
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painokkuutta eli korkoakin usein käytetään poljennon
ilmaisijana, mutta laajuus on joka tapauksessa musi-
kaalisen rytmin varsinainen ilmaisukeino. Esim. (yksi
tahti kutakin):

Rytmitön virsi (kaikki

Rytmillinen virsi

osat samanlaisia)

Marssi (»Sotamarssi»)

Polkka

Masurkka

Kajoamatta sen enempää yksitj^iskohtiin, toivom-
me ylläolevan riittävän osottamaan poljennon yleisen
luonteen.

*.

Suorasanaisen kielen poljento ja tahtijako.

Jos lausumme sanan: va-len- va- na niin, kuin sen
tähän olemme merkinneet, s. o. tavuittain, on jokainen
tavu yhtä painokas ja seuraa edellistään 3rhtä pitkällä
väliajalla. Mitään poljentoa siis ei S3'nny. Jos sitte
lausumme saman sanan korostettuna, s. o. vakavana, on
samalla syntynyt korvaa miellyttävä poljento sen kautta,
että korolliset tavut äännetään painokkaammin kuin
korottomat.

Täten syntyy n. s. san ajiotjento. Esimerkistä
näemme että se ei perustu laajuuteen, kuten musiikin
poljento, sillä kaikki tavut ovat esimerkissämme yht;i
pitkiä, vaan painokkuuteen eli korkoon. Suomenkielessä
siis sunapoljennon<■ pohjunu on korko. Tiet3rsti poljento
on sitä täydellisempi, jos korkoon 3rlityry laajuuskin,
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s. o. jos korollinen tavu on pitkä ja koroton lyhyt.
Niinpä esim. lausukaamme on paljoa poljennollisempi
kuin iloitsemme, mutta joka tapauksessa korko ja sen
mukana poljento on niinkuin sen olemme merkinneet,
sillä korolliset tavut äännetään painokkaammin kuin
korottomat.

Korolliset ja korottomat tavut, liittyessään toisiinsa
poljennolliseksi kokonaisuudeksi, muodostavat n. s. sana-
poljentojalkoja, siten että kussakin jalassa on 3'ksi ko-
rollinen ja yksi tahi useampia korottomia tavuita. Niinpä
sanassa vakavana on kaksi sanajalkaa: välea-\vanu;
samoin lausu- \ käämine. Jalan korollista tavua sanomme
poljennon nousuksi, koska korko silloin kohoaa, koro-
tonta tai korottomia tavuita laskuksi, koska painokkuus
niissä laskeutuu.

Samassa sanassa voi esiintyä useammanlaatuisia
sanajalkoja, aina sanan rakenteen mukaan. Vanhat
kreikkalaiset ja roomalaiset käyttivät jalan nousun
merkkinä vaakasuoraa lyhyttä viivaa [— ], laskun
merkkinä kaariviivaa [■— ]. Samoja merkkejä käyte-
tään vielä meidänkin päivinä poljennosta puhuttaessa,
varsinkin runomittaisen kielen nousujen ja laskujen
osottamiseksi. Ero on vain perusteissa. Heillä nousut
ja laskut perustuivat laajuuteen, s. o. pitkä tavu muo-
dosti nousun, lyhyt laskun; meillä on perustuksena
korko, s. o. korollinen tavu muodostaa nousun, koroton
laskun. Me kuitenkin joka tapauksessa käytämme hei-
dän merkkejään ja erilaisille sanajaloille antamiaan
nimityksiä. Tavallisimmat jalat ovat:

Trokec, pitkä-lyhyt: —~—

Jambi, lyhyt-pitkä: — —

Daktyli, alkupitkä: —— —

Anapesti, loppupitkä: —- —■ —
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Näistä jaloista esiint3y suomalaisen puhekielen
sanoissa trokee ja daktyli, joko yksinään tai yhdistet-
tyinä. Esim. *)

Sanapoljento siis suomalaisessa puhekielessä on
trokeis-daktylinen ja perustuu kokonaan korolle.
Tietysti kaikki saman sanan jalat eli polvet lausutaan
sujuvasti peräkkäin, välillä pysähtelemättä tai nousuja
mitenkään erikoisesti painostamatta, mutta helppo on
huomata, mikä rikas vaihtelevaisuus ja poljennollinen
kauneus tähän seikkaan on kätkettynä, kun vain koros-
taminen on oikea ja huolekas. Kun me edellä (siv. 123
ja seur.) olemme esittäneet sanakoron seikkaperäisesti,
ei meidän tarvitse tästä asiasta sen enempää puhua.

*

Ottakaamme sitte sanat: sairas, tämä, lienee, lajisi.
Ne muodostavat kukin semmoisenaan 3'hdon sanajalan
ja lausuttuna ylläosotetulla tavalla peräkkäin, huo-
maamme sen vaihtelun, minkä sanapoljento symi3rttää.

*) Kun sanan ensi tavulla on pääkorko, niin tietysti ensimäi-

nen sanajalka on painokkaampi kuin seuraava, jonka korollisena
tavulla on ainoastaan sivukorko; siksi osotamine pääkorollisen jalan
hiukan eroavalla merkillä (

_>_ ).

Vrokec: lapsi.

Hitktyli: lapsena.

Kaksoistrokee: lapsel- 1 linen..

Trokee-dahiijU: Iapsu- kaisena.

Ihtktyli-trokce: lapselli- i suutta.

futksois-dakfyli: lapselli-: suutensa.

Daktyli-kaksois-trokee; lapselli-1 suudel-1 lansa
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Mutta yhdistäkäämme samat sanat ajatukselliseksi koko-
naisuudeksi ja antakaamme kullekin sanalle se ajatus-
korko mikä sille lauseenjäsenenä tulee, siis: Tämä

1
lapsi lienee sairas. Mutta niin pian kuin olemme tämän
tehneet, huomaamme aivan uuden poljennon, joka on
vasta esittämäämme sanapoljentoa paljoa voimakkaampi
ja huomattavampi. Se on erikorkoisten sanojen vaih-
telemisen synnyttämä poljento, jonka voisimme silmin
havaittavastikin osottaa vaikkapa näin:

Tämä lapsi lienee sairas.

Tätä uutta poljentoa sanomme lausepoljennoksi.
Se ei mitenkään kumoa sanapoljentoa, se on ainoastaan
toinen, suuremmissa kaarissa kulkeva poljentomuoto,
toisin sanoen: puhekielessä kulkee rinnakkain kaksi
jioljentoa, pienempi ja suurempi.

Lausepoljennon peruste on sama kuin sanapoljen-
nonkin: se perustuu korkoon, s. o. lauseen ajutuskor-
Icoon. Suurikorkoiset sanat ovat sen nousuja, korotto-
mat ja pienikorkoiset laskuja. Täten syntyy uusia, laa-
jempia poljentojalkoja, n. s. lauscjjoljentojeilkoju.
Ero on vain siinä, että lausepoljentojalat ovat sekä
pituudeltaan että rakenteeltaan säännöttömämpiä kuin
sanapoljentojalat. Kun sanapoljentojalka suomenkie-
lessä aina sisältää ensin nousun ja sitte laskun, voi
lausepoljennollinen jalka sisältää milloin ensin nousun
ja sitte laskun, milloin ensin laskun ja sitte nousun, tai
saattaa joskus yhteen jalkaan kuulua kaksikin nousua
tahi laskua.

Mikä näin ollen on lausepoljennollisen jalanjaon
peruste? Se on lauseenjäsenten järjestyminen pienem-
piin ryhmiin, siten että sisällyksensä puolesta läheisem-
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min toisiinsa kuuluvat sanat muodostavat aina yhden
jalan nousuineen laskuineen ja lausutaan nopeammin
peräkkäin, s. o. pienemmässä tahi suuremmassa mää-
rässä yhteenliittyneinä; Eri jalkainkaan välillä tietysti
ei ole mitään paussia, mutta ne kuitenkin ovat toisistaan
enemmän erossa. Paussi, pienempi tahi suurempi, on
ainoastaan pysälutystä osottavissa välimerkeissä tai ko-
rostuksen vaatimissa ehdollisissa pysähdyskohdissa.
Näitä kohtia sanomme tahtijaon paikoiksi ja merkit-
semme ne esimerkeissämme p3rstysuoralla viivalla. Sa-
maan jalkaan kuuluvat sanat taas 3rhdistämme toisiinsa
jo edellisestä tunnetuilla kaarilla, jolloin ylhäällä oleva
kaari merkitsee siirtymistä laskusta nousuun, alhaalla
oleva siirtymistä noususta laskuun tai laskussa olevien
sanain toisiinsa liittymistä. Esim. Poljento eliTrytmi \

ja~tuhti jako. Vunhenimut jaTlapset menivät"kirkkoon.
Hän"laulua I jajiän"naurau.

Sanoimme että lausepoljemiollisen jalanjaon perus-
teena on sanojen sisällyksenmukainen yhteenkuuluvai-
suus. Se onkin kyllä varsinainen perus, mutta ei suin-
kaan läheskään joka tapauksessa järkähtämätön. Joskus
saattaa toiseen kuulua verraten paljon ainek-
sia, toiseen taas mitättömän vähän. Tämmöisissä tapauk-
sissa käyttää poljento luonnollista oikeuttaan: se tasoit-
taa jalkoja siirtämällä vähemmän tärkeitä sanoja puoleen
tai toiseen aina tarpeen mukaan. Esim. Hän on"hy-
vä^tyttö on poljennollisesti aivan mahdoton; sen vuoksi:
Hangon hyvä^tyttö. Samoin: Uusijan juhannus \

jaTuudetjovat juhannusJtulet, mutta: Valon^juhla
oli'juhannuksesf ennen, \ nyt onjse juhla'valistuksen.

Lausepoljento siis välttää kovin suuria epätasai-
suuksia, s. o. kovin lyhyitä ja pitkiä jalkoja, pyrkien edes
jonkunlaiseen tasaisuuteen, sillä poljennon luonteeseen
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kuuluu samanlaisten jaksojen kertautuminen. Paljon vai-
kuttaa myös useissa tapauksissa se tapa, miten koros-
tamme, esittäjän maku 3'. m. Emme siis voi määritellä
että juuri niin ja niin on jalanjako kussakin tapauksessa
tehtävä, voimme ainoastaan osottaa yleisen suunnan.

Esimerkkejä (katkelmia Juhani Ahon lastusta
»Uusi Juhannus»):

On^taas valonjuhla | juhannus, | on"vuoden iha-
nin aika ,

j on"luonnon_juhla j ja"juhla"kansan —| luon-

nonkansan. Kokot pitäisPsytyttää, | aika^plisi pannaTlo-
tulet_palamaan,| aika~laiilut_yirittää | ja"~piireihin_käydä.

Kato uhkaa,] halla vaanii,! ja~pahaf"henget pitä-
vät^ilkeitä aikeitaan ilmassa.

Maani luulin menettäneeni — janyt vasta sen lins-
sin. KansanMuulin kadottaneeni ja nvt~vasta sen sain.
Toivun tulien luulin sammuneen janyt vasta_ne syttyi-
viit kin.

Et~tarvitse enää tulta toisilta lainata, | omassa^po-
vessasi se~alati palaa ,j et^sitä~enää vaan"juhlina_viritä, j
arkenakin se~nyt | ainaisenaliekkinä ) tuhansissa^rinnois-
sa leimuaa.

liisi innostus on _sen <"iIJ3r, ' ja uusi luottamus
on_sen~sydän | ja~säiliö,| josta"valoaine_yuotaa,| on"uu-
distunut_rakkautesi"kansaan | ja~verestynyt_voimasi sen~e-
teen"iihrautumaan.

Näistä esimerkeistä selvinnee että lausepoljennon
jalanjako ja tahtijako on etupäässä sisällyksestä riip-
puva, vaikkapa eri tapauksissa monet muutkin seikat,
niinkuin tasaisuuden pyrkimys, erilainen korostus y. m.
voivat siihen vaikuttaa pienempiä poikkeuksia (esim.
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vastakkaiskorko ja tasaisuuden p3'rkimys lauseiyhmässä
»Maani luulin menettäneeni» j. n. e.). Lausejioljento
siis edistää, kuten jo alussa sanoimme, paitsi kauneutta
ni3 7ös ujutuksen selvyyttä, -- se on ennen kaikkea mie-
lessä liidettävä. Miltä tuntuisi esim. seuraava lause,
jos jalanjaon suorittaisimme yksinomaan korollisten nou-
sujen ja laskujen mukaan, sisänyksenmukaisesta ryhmi-
tyksestä mitään välittämättä: Uusi innostus_on sen
öljy ja uusi luotttimus tm sen sydän ja säiliö, jos-
ta ...

— Meidän oi tarvitse siitä sen enempää puhua.

Lausepoljennollinen jalanjako myös vaikuttaa että
paitsi rauhallisia trokee- ja daktyli-jaikoja, jotka esiin-
tyvät jo sanapoljennossa, nyt varsin usein (nimitt. aina
silloin kuin korottomat sanat liittyvät itseään seuraa-
vaan korolliseen), esiintyy myös eloisa jambi, anapesti
ja amfibrakkys (= keskipitkä: -^ —- —), mikä tietysti
on omansa vaihtelevaisuutta lisäämään. Jambit ja ana-
pestit tosin useimmiten heti kääntyvät laskutahtisiksi
trokeiksi ja daktyleiksi, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa,
että ne esiintyvät ja tekevät vaikutuksensa. Esim.

Jambi: onTtaas, jaTpii(reiliiu).
on^sen"öl(jy), jajnyt"vas(ta).
on"luonnon, ju"juhla.

Anapesti:
Amfibrakkys:

Lausepoljento siis suomenkielessä on sekä trokeis-
dalctylinen että jambis-anapestinen.

#

■ Ei ole aina helppo saada hyvää poljentoa aikaan,
sillä suorasanaisessa kielessä saattaa usein kertyä johon-
kin kohtaan liiaksi samanlaisia aineksia, jolloin niiden
on vaikea järjestyä luontevaksi poljennolliseksi kokonai-
suudeksi. Kuta pitemmäksi joku sisällysryhmä, s. o.



Suorasanaisen, kielen jioljento ja ta/ifijalco. 209

lausepoljennollinen jalka kasvaa ja kuta useampia lähes
samankorkoisia sanoja esiint3r3' rinnakkain, sitä vai-
keampaa on sujuva poljento. Esittäjältä siis vaaditaan
tarkkaa korvaa ja kehitty^itä sointuaistia — seikka,
jota todistaa m. m. sekin, että kaikki kuuluisat puhujat
ovat melkein jioikkeuksetta olleet suuremmassa tai pie-
nemmässä määrässä musiikkimiehiä. Tuntematonta ei
n^öskään ole kellekään puhujalle, että hiinen alkuaikoi-
naan täytyy puhetta harjoitellessaan monesti muuttaa
alkuperäistä sanajärjestv'stä poljennon vaatimusten mu-
kaan, kunnes tyylinsäkin vakaantuu siinä suhteessa
tarkaksi. *)

Kun lausepoljento perustuu korollisten ja korotto-
mani sekä enemmän ja vähemmän korollisten sanain
vuorotteluun, niin mainkakkaan tuskin tarvitsee miten
äärettömän tärkeä poljennon tekijä oikea korostus on.
Jos korottomat sanat, joita on varsin paljo, äännetään
korollisina, on poljennolta riistett3r osa välttämättömiä
aineksiaan; mahdotonta on silloin mitään oikeata pol-
jentoa saada aikaan. Kuta kehnompi korostus ja yksi-
toikkoisempi esitystapa, sitä kehnompi poljento, sillä
poljennolliset jalat ovat silloin joko niin pitkiä, ettei
päätä niiy, tai jos temppo on hidas, kukin sana on oma
jalkansa, eikä mitään lausepoljentoa synny.

Lausepoljento siis on se esitystaidon puoli, joka
antaa suorasanaiselle kielelle selv3yttä, vaihtelevai-
suutta, ryhtiä ja joustavuutta, tehden sen ei ainoastaan
vaikuttavammaksi, vaan samalla helpommaksi ja mie-
luisemmaksi esittääkkin.

*) Ylläolevalla emme suinkaan ole tahtoneet sanoa, että lause-
poljennon pitäisi aina olla kaunis ja sujuva, päin vastoin on hankala
ja epäsäännöllinenkin rytmi toisinaan' paikallaan jonkun psyykillisen
tilan ilmaisuna.

H
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Runomittaisen kielen poljento ja esittämistapa.

Runomittainen kieli eroaa suorasanaisesta pää-
asiallisesti siinä, että painokkaat ja painottomat tavut
vaihtelevat säännöllisesti jonkun määrätyn saittija/ka-
mifun mukuttn. Niinpä koko runo saattaa olla pelkkiä
trokeita, daktylejä, jambeja tai anapestejä, esim.

Trokee: Arvon mekin ansait- senime.

Daktyli: Kun minä j muistan sen \ yön, jona 1 rakkailta

Jambi: Mun muis- I tuu mie- j lehe- |ni nyt.

Anapesti: Lumi sin- \ goten sil- mihin lyö.

Näistä esimerkeistä näemme, että runoja/u f ovat,

osaksi hiukan toista kuin aikaisemmin osittamamme
sauaja/ut. Trokee ja pääasiallisesti daktylikin ovat sa-
maa, mutta jambi ja anapesti saattavat meidän kieles-
sämme syntyii vain siten, että eri sanoihin kuuluvia
tavuja yhdistetään samaksi runojalaksi, toisin sanoen
että sanapoljennon ja lausepoljennon aineksia sulatetaan
3rhteen runojto/jeiiuo/esi. Sitä paitsi tavun painokkuutta
ei lasketa aina yksinomaan koron mukaan, vaan ote-
taan myöskin laajuus huomioon, jopa joskus siinä mää-
rässä, että lyhyttä korollista tavua pidetään runokorot-
Uiutana ja pitkää korotonta runo/eoro/liseuu, jolloin
tietysti symtyy ristiriitaisuus kielen todellisen koron
kanssa. Uudempi suomalainen runous kuitenkin miltei
poikkeuksetta rakentuu kielen todelliselle korolle. Tie-
tysti pituuskin otetaan huomioon, siten että nousuun
koetetaan aina saada tavu, joka on sekä korollinen että
pitkä (tai ainakin keski-arvoinen pituudeltaan), koska
poljento on silloin tä3rdellisin ja koska muuten, esim.
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laulettaessa, lyhyttä korollista tavua täytyy luonnotto-
masti venyttää: eelämti (elämä) j. n. e.

Näistä ynnä muista runomittaa koskevista asioista
emme tahdo enempää puhua, sillä ne kuuluvat runous-
oppiin. Oletamme että lukijamme tuntevat runojen
rakenteen, tai elleivät tunne, ottavat siitä selkoa, sillä
suorastaan mahdotonta on kenenkään esittää tyydyttä-
västi runoja, jollei hän tunne runousoppia: kaikkia eri
jalkamuotoja, joista ainoastaan tavallisimmat olemme
edellä maininneet, säkeistörakennetta ja runokielen lu-
kuisia kaunistuskeinoja. *)

*

Miten on runomittaista kieltä esitettävä?
Moni käsittää runomittaisen kielen jalanjaon eli

polvijaon siten, että jokainen runopolvi on oma erikoi-
nen tahtinsa, jonka nousussa oleva tavu on lausuttava
hyvin voimakkaasti ja laskussa oleva paljoa heikommin,
jotta runopoljento tulisi selvästi esiin ja runo runolta
tuntuisi. Siksi hän lausuu jokseenkin näin:

Niin musta, niin synkkä _yö syksyinen lie,
mut synkempi vielä on eloni tie;

voi yölläkin tuikata tähtönen vielä,
mut tähteä yhtään ei eloni tiellä.

Vielä hullummaksi muuttuu tämmöinen lausumis-
tapa, jos runokorko joutuu ristiriitaan kielen todellisen
koron kanssa, esim. eräät tavut seur. säkeissä:

*) Oivallinen opas on B. F. Qodenhjdmin kirjoittama Lyhyt
runousoppi, Jatko-opistoja varten, hinta 2: 25, joka käsittelee ainetta
monipuolisesti ja jota sen vuoksi ensi sijassa suositamme itsekseen
opiskelijalle. Samalta tekijältä on myös lyhyempi laitos: Runous-
opin pääkohdat, kouluja varten, hinta 1 mk. A. Oenetxin Suomen
kieliopin (äänne-, muoto- ja runousopin) lopussa on niinikään lyhyt
esitys runorakenteen pääkohdista.



212 Tunnekorostus ja esitystaito.

Sven Dufvan isä köyhä oi', viraton kersantti,
jo ikämies, kun Kustavin sodassa taisteli.

Niin tuli Dufva kuuluksi äkseerauksestaan

Vaan kun pääsi portahille,
lensi pirstoiksi kranaatti.

Tämmöistä runonlausumistapaa sanomme runo-
polvitta in lukemiseksi (skuntleevutimiseksi, ruito-

polvirytmiksi). Itsestään selvää on ettei se ole mitään
runonlausumista, vaan luonnotonta hakkaamista», joka
hävittää kokonaan kielen kauneuden. Toiseksi se tekee
sisällyksen vaikeaksi tajuta, koska korolliset ja korotto-
mat sekä suuri- ja pienikorkoiset sanat lausutaan jokseen-
kin samalla painokkuudella, toisin sanoen: lausekorostus
ja lausepoljento puuttuu kokonaan.

Mutta mitä varten sitte runomitta ja runopolvet
ovat olemassa, ellei sen mukaan lausuta? Eikö niillä
mitään tarkoitusta olekkaan?

On tietystikin. Runojalat vastaavat suorasanaisen
kielen sanajalkoja, ja kun runossa painokkaat ja pai-
nottomat tavut, s. o. nousut ja laskut, vaihtelevat sään-
nöllisessä järjest3rksessä, on sanomatta selvää, että se
on omansa antamaan kielelle tasaisuutta, kauneutta ja
täsmällisyyttä. Siksi onkin runokielen sanapoljento pal-
joa täydellisempi ja korvaantuntuvampi kuin suorasa-
naisen kielen. Mutta niin merkikäs se ei ole, että sitä
tarvitsisi erikseen korottaa, eikä suinkaan runojalka-jako
ole mikään lausumisen tahtijuko. Niinkuin suorasanai-
sessa kielessä lausepoljento on sanapoljentoa tärkeämpi,
samoin sen täytyy olla runokielessäkin; lausepoljennon
jalanjaot ja tahtijaot täytyy täälläkin olla vallitsevina.
Siis:
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Niin musta, niin"synkkä yö~syksyinen_Jie,
mut"~synkempi~vielä_on eloni_tie; \
voi yölläkin tuikata"tähtönen_ vielä,
mut" tähteä "3'htään ei "eloni _ tiellä.

Tiet3rsti eri runomitoilla, s. o. erilaisten runojalko-
jen käyttämisellä on tarkoituksensa. Runomitat (samoin-
kuin säkeistörakenne) ovat runoilijan individualiseeraa-
miskeinoja. Siksi hän käy Tttää kussakin runossa juuri
sitä runomittaa, joka parhaiten vastaa sisällystä, jopa
usein, jos runo on pitempi, useampijaksokien, vaihdel-
len eri runomittoja. Tietysti esittäjän tulee tuntea eri
runomitat, mutta mitään erikoista, runotahdin mukaista
lausumispoljentoa ei hänen tule tavoitella. Jos runo on
hyvärakenteinen, jolloin runokorko ja kielen todellinen
korko eivät joudu ristiriitaan, tulee runopoljento oikean
korostuksen ohella itsestään tarpeeksi selvästi esiin.
Niinpä huomaa jokainen — tarvitsematta edes runo-
mittaa ajatella miten seuraavissa katkelmissa runo-
poljento muuttuu siirryttäissä katkelmasta toiseen:

Mut sinä, Suomenmaamme, tulet rikkaaks
ja suuroks, mahtavaks ja mainehikkaaks.
Jumala synnyinmaata siunatkoon!

Minä kiittelen onnean aimoa,
joka suuntasi lempeni Sinuun,
ja ma kiitän Luojoa taivallan,
ja ma Sulleki kannan kiitostani

On kuitenkin eräitä tapauksia, joissa esittäjän
tulee korottaa runopoljento tavallista huomattavammaksi
(ei kuitenkaan skandeeraavaksi). Hän silloin runopol-
jennolla individualiseeraa liikuntoa, marssitahtia j. n. e.
Esim.
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Jalka potkee,
suksi notkee,
sujuilevi sukkelaan.

Marssi päälle, Pohjan poika,

Hakkaa päälle, Pohjan poika,

Rientäkäämme, Savolaiset,
sekä poijat Pohjalaiset,
myös sä kansa Karjalan,
vihollista vastahan!

Mahtavasti,
voimakkaasti
Saimaan aallot \yöryy Vuoksessa.

*

Kehnoon runonlausumistapaan kuuluu myöskin
säkeittäin lukeminen (säerytmi), s. o. esittäjä pitää
jokaista säettä, olipa se pitempi tahi lyhyempi, jonkun-
laisena päättyvänä kokonaisuutena ja pysähtyy sen
vuoksi aina säkeen lopussa. Kun paussi tavallisesti on
suurenlainen ja ääni melkein poikkeuksetta laskeutuu
säkeen viimeisessä sanassa ty3rnen pistelauseen tapaan,
kadottavat eri säkeet ajatuksenmukaisen yhteytensä ja
koko runo käy useassa tapauksessa suorastaan käsittä-
mättömäksi. Tähän on osaltaan vaikuttanut sekin, että
vanhempaan aikaan kukin säe alotettiin suurella kir-
jaimella, kuten uusi lause ainakin. Edellisestä kuiten-
kin tiedämme että lause on lause, esiintyipä se runossa
tai suorasanaisessa, ja ettei suoranaisia p3rsähdyksiä ole
missään muualla, kuin mihin ne edellä esittämiemme
perusteiden mukaan kuuluvat. Siirrymme siis säkeestä
toiseen täydellä arttikuleerausjännityksellä ja ääntä
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alentamatta jos paussia ei ole, pysähdymme taas jos
paussi on. Siis:

Kuuluisanko kuninkaan tuo"hauta"
kätkee, vai_sen"vertaisenko? Eipä
kuningasta, ei _ sen" vertaistakaan.

Stooli toinenoli, | toinen"
Luodiks^nimitettihin; |

miehuus, voima yhdenmoinen"
kumpaisellakin.
Yhdess' Saimaan_rantamalla
ovat"kasvaneet,
saman kurkihirren alla
veikoin otelleet.

Yhtä järjetöntä kuin säkeittäin lukeminen, on se
runonlausuntotapa, joka julistaa ettei säkeitä ole
ollenkaan. Tätä periaatetta noudattaen moni aivan
erikoisella vauhdilla kiirehtää säkeestä toiseen, ellei
vain välimerkkiä ole säkeen lopussa, lausuen edellisen
säkeen viimeisen ja seuraavan säkeen ensimäisen sanan
yhteen. Että tämmöisellä esittäjällä ei ole mitään käsi-
tystä sanojen ryhmittymisestä sisällysperusteen mukaan
eikä lausepoljennollisesta tahtijaosta, osottakoon seu-
raava säkeistö, jossa kahden semmoisen säkeen lopussa,
jossa ei ole välimerkkiä, kuitenkin on tahtijako, s. o.
selvä, vaikka tosin lyhyt pysähdys — puhumattakaan
lausepoljentojalkain rajakohdista, jotka nekin vaativat
huomiota, vaikkapa eivät nimenomaan paussia mer-
kitsekkään:

Mik' urhoisuus, mi kestävyys,
mik'"into, mikii"yievyryrs
ja vakuus vaiheissansa
sill' olikaan, jot' ihannoi
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ja_jolle"sankarnimen soi
nääiniehet, | tämäkansa,
ja^kuoltuakinjumaloi.

Huomattava vielä on että lausepoljennon jalanjako
sisällyksen mukaan lankeaa loppusoinnullisissa runoissa,
verraten harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, yhteen
säejaon kanssa, joten todellakin »säkeet ovat olemassa».
Esim.

Mielenkö_rauhaaw
kaivaten

vieP"aäntään korotti ?

Sovintoako rukoillen
hän~neitoonJkatsahti ?

Suriko että"lapset"maan
vaan "vaivaavat ja"vaivataan?

Ja vaikkapa ei aina näin olekkaan, niin joka
tapauksessa voimme säerakenteellekin antaa huomiota
tarvitsematta silti ajatuksen yhteyttä paussilla katkaista.
Kaikki riippuu useimmiten siitä, miten pitkään säkeen
viimeisen äänteen äännämme ja millaisella äänen modu-
latsionilla seuraavaan säkeeseen siirrymme.

*

Mainitsemista vielä ansaitsee se runonlausumistapa,
jota sanomme lojjjju soinnu n korostumiseksi (lojtpii-
sointurytmi/esi). Siihen liittyy tavallisesti suurempi tai
pienempi runopolvittain lukeminen ja pysähtyminen
säkeen lopussa. Esittäjä tahtoo siten tehdä loppusoin-
nun erittäin huomattavaksi, koska juuri loppusointu hä-
nen mielestään on se, joka runossa on kaunista ja taval-
lisesta poikkeavaa. Siis:

Ei laaksoa, ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
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Jos loppusointu on joka toisella säkeellä, niin esit-
täjä usein, tehdäkseen näin loitolla olevat loppusoinnut
selvästi huomattaviksi, kohottaa ääntään joka toisessa
loppusoinnussa ja laskee joka toisessa. Tähän tapaan:

Ylös, Suomen pojat nuoret> ulos sukset sm'vaiskaa j

Lumi peittää laaksot vuore > Hyv' on meidän hiisut.

Tämmöinen lausumistapa tietysti on aivan väärä.
Loppusointu tosin on runon Icaunistuskeino, mutta kun,
kuten vasta sanoimme, loppusoinnullisten säkeitten lo-
pussa useimmiten on tahtijako (niinpä ylläolevissa esi-
merkeissäkin) tai ainakin lausepoljentojalkain raja, niin
tulee loppusointu kyllä itsestään tarpeeksi kuuluviin ja
tekee vaikutuksensa (ellei lopputavulta vain niellä -—

virhe, joka ei ole niinkään harvinainen). Ja minkä se
näin luonnostaan tekee, se on oikeutettua; mikään loppu-
soinnun erikoinen painostaminen tai muunlainen huo-
mauttaminen ei saa tulla kys3rmykseen.

•fr

Suomalaiselle kansanrunoudelle (Kalevalan, Kante-
lettaren y. m. runoille), tunnuksellisia kaunistuskeinoja
ovat alkusointu (alliteratsioni) ja kerto (parallelismi),
joista edellinen esiintyy varsin usein uudemmassakin
runoudessa.

Alkusointu ja ei saa esittää töytäävällä painok-
kuudella, vaan ainoastaan lievästi vahvistamalla niitä
äänteitä, jotka alkusoinnun muodostavat. Esim.

Tuuti lasta tuonelahan,
alle nurmen nukkumahan
Tupa suuri tuonelassa,
manalla majat avarat.



218 Tunnekorostus ja esitystaito.

Kerto, saman ajatuksen kertautuminen eri sa-
noilla kahdessa tahi useammassa säkeessä, on hieno ru-
nollinen aines, mutta voi helposti johtaa 3rksitoikkoiseen
esittämistapaan. Sen välttämiseksi on kertosäkeisiin saa-
tava eloisuutta ja vaihtelevaisuutta, mihin sanojen ku-
vaannollisuus antaa kyllin tilaisuutta. Lievä 3rltyminen
soveltuu niinikään usein kerron luonteeseen. Esim.

.Mikä sorti äänen suuren,
Jäänen suuren ja sorian,

kaunihin kaotti,
iok' ennen jokena juoksi,

vilasi,
lammikkona lailatteli ?

.Suru sorti äänen suuren,
äänen suuren ja sorian,
äänen arinahan alenti.

*

Runojalat eivät aina ole niin täydellisiä kuin runo-
rakenteen kannalta katsoen olisi suotava — puhumatta-
kaan semmoisista tapauksista, jolloin runomitta on puut-
teellinen. Runomitan pyrkimys on saavuttaa sopusointu
ja täydellisyys sekä koron että laajuuden puolesta. Mutta
väkisinkin joutuu joskus nousuun lyhyt tavu ja laskuun
pitkä. Tätä seikkaa voi esittäjä paljon tasoittaa taita-
valla ääntämisellä. Esim. säkeessä

Saimaan aallot yyöryy Vuoksessa

on laskussa olevat tavut muun ja ryy ehdottomasti ään-
nettävä lylyeen ja sen sijaan annettava vastaavassa
määrässä enemmän pituutta niiden nousussa oleville
alkutavuille. Samoin on ääntämisellä tasoitettava sem-
moisia dakt3rlejä kuin olkaamme, kauniimpi, kalliimpi
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j. n. e. Että se on mahdollista varsin suuressa mää-
rässä, siitä olemme puhuneet sivuilla 104 ja 108. Sem-
moisissa kohdissa, joissa runokorko ja sanakorko jou-
tuvat ristiriitaan, voimme tätä ristiriitaisuutta usein
ääntämisellä koko lailla lieventää, esim. jambissa Ktis- \

tavin södas- ': sa. Mutta tasoituksen täytyy tapahtua
ainoastaan jiifuudetta, mikäli se laatuun käyr, kielen to-
dellista saualroiiroa ei lausuja koskaan saa loukata. Jos
laajuuden tasoitus ei auta, tulkoon sitte jambista trokee
— se ei ole lausujan syy.

Kookasta trokeeta (runokielen spondeeta eli kaksi-
pitkää: - —) käytetään usein daktyiin sijasta. Tällai-
sen trokeen, varsinkin jos se on suurikorkoinen, voi
lausuja aina ääntää melkein daktylinä, s. o. yhtä paljo
aikaa ottavasti kuin jos se olisi todellinen daktyli, esim.
Itiaksoon, kusvttit j. n. e.

fr

Olemme täten huomauttaneet tärkeimmistä runo-
mittaisen kielen esittämistä koskevista seikoista. Olemme
ennen kaikkea tahtoneet osottaa että runo, samoinkuin
suorasanainen, on esitettävä sisällyksenmukaisellakoros-
tuksella ja poljennolla, antamatta näennäisten seikkojen
suhteessa tai toisessa esittämistapaa harhaan johdattaa.
Tahdomme vain lisätä, että kun runo (nimitt. hyvä runo)
on kaikin puolin valitumpaa, huolellisempaa ja taiteelli-
sempaa rakennetta kuin suorasanainen, on se esitettä-
väkin vastaavalla huolellisuudella ja asianymmär-
ryksellä.

Yllä esitetty koskee ainoastaan runojen muodollista
puolt.il ja kielellistä asua. Ja se on vain yksi jmoli.
Toinen paljoa tärkeämpi puoli on runojen sisällys, s. o.
ne itihecf, joita runoilija käsittelee, ja se tajut, miten
hiin niitä käsittelee. Il unon la ti suin in en on runon
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uudelleen runoilemista. Siksi on kutakin runoilijaa
ja runouden tuotetta esitettävä oman luonteensa mukai-
sesti, saman katsantotavan valossa ja saman hengen
elähdyttämällä, mikä runoilijaakin on elähdyttänyt. Esit-
täjän tulee olla opettava, nuhteleva tai innostava, kär-
sivä, sureva tai epätoivoinen, hilpeä, leikillinen jopa
ilveilevä, aina niinkuin runoilijakin on kirjoittais-
saan ollut — hänen tulee edustuu runo iii juu, ei
itseään.

Näitä y. m. samanlaatuisia asioita käymme tarkas-
tamaan seuraavassa luvussa.

*

7. Eri esityslajit, esitettävät henkilöt ja
mielentilat.

Niin tärkeätä kuin onkin että esittäjä tuntee ko-
rostustaidon eri puolet, yhtä tärkeätä — ellei tärkeäm-
pää — on tietää milloin ja missä määrin hänen tulee
eri keinoja käyttää.

Tähän nähden on etupäässä kolme seikkaa huo-
mioon otettava:

1. mitä laatua esitys on,

2. kenen ujutuksia, esitetään,

3. missä mielentilassa esitettävä henkilö on ollut.

Koetamme seuraavassa esittää näiden eri näkö-
kohtien pääpiirteet.

*
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Eri esityslajit.

ottamatta ollenkaan lukuun sitä, onko esitettävä
kappale ruorasanainen tai runomittainen ja mikä sen
sananmukainen sisällys milloinkin on, ja'amme kaikki
esitykset seuraaviin päälajeihin:

1. ojiettavoisiin (diduktisiini,

2. leerfovaisiin (cejiillisiiu),

3. tunnelin uilisiin (lyyrillisiin),

4. näytelmällisiin (tlruumiillisiin).

Niillä kullakin on oma luonteensa, joka on esit-
täissäkin huomioon otettava.

*

Opettavaisen (didaktisen) esityksen tarkoitus on
opettaa ja vakuuttaa. Se tahtoo vakuuttaa niillä ainek-
silla ja perusteilla, joita se sisältää; se tutkii syitä ja
seurauksia ja vetää niistä johtopäätökset. Se siis vetoo
etupäässä kuulijan älylliseen, ujttfitkse/fiseeu puoleen ja
koettaa vaikuttaa hänen tahtoonsa. Siksi sen esitystapa
on tyyni, raiiha/Uucu, selvä ja arvokas; korostus etu-
päässä ujutuslcorostustu, paussit selviä ja huomattavia;
äänessä ei muuta väritystä kuin vakaumuksen ja vär-

in uittien.

Opettavaisiin esityksiin kuuluvat luonteeltaan enim-
mät julkiset puheet, saarnat, esitelmät, opettajain esityk-
set luokalla, asianajajani puheet, sananlaskut, arvoitukset
j. n. e. Huomattava kuitenkin on että vain perin har-
voissu tapauksissa, kuten eräissä esitelmissä y. m., didak-
tinen esityslaji esiintyy puhtaana. Niinpä puhujan tar-
koitus on usein ei ainoastaan vakuuttaa, vaan myös
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innostaa ja lämmittää, samoin on monesti opettajankin
laita. Hän kertoo jonkun kertomuksen, joko vakavan
tahi leikillisen, ja vetoo siten kuulijain mielikuvituk-
seen; hän esittää jonkun lyyrillisen katkelman, vedoten
heidän tunteisiinsa j. n. e. Luonnollista on että esitystapa
silloin muuttuu eloisammaksi ja värikkäämmäksi, siirtyen
didaktisesta eepilliseen ja lyyrilliseen — voivatpa jotkut,
puheet olla kokonaankin tunnelmapuhoita. Mutta se ei
mitenkään muuta sitä, mitä olemme sanoneet opettavai-
sesta eskyslajista ja sen esittämistavasta.

*

Kertova (eepillinen) esityslaji ilmoittaa meille
jotakin ulkonaista, sikninnähtyä; se esittää kertovassa
muodossa oloja, tapahtumia, tekoja j. n. e. Se siis etu-
päässä herättää miclikuvifusfamme.

Eepillisyyden perusominaisuuksia ovat ulkokohfui-
sirus (objektiivisuus), tyyneys ja ttisnisttus. Se tarkastelee
luontoa ja ihmiselämän ulkoisia puolia, tunkeutumatta
syvemmälle sisällisiin vaikuttimiin ja sielunelämään tai
sekoittamatta esitykseen kertojan omia tunteita. Siksi
esit3rstavankin tulee yleensä olla selvää ja tyyntä — ole-
matta silti yksitoikkoista tai liian verkkaista. On aina
muistettava että esittäjä on vain kertoja.

Toisinaan on kuitenkin eloisampia ja värikkääm-
piäkin kohtia, jotka vaativat vilkkaampaa esitystapaa.
Niinpä erotammekin kertovassa esit3rksessä tavallisesti
kolme päämuotoa:

Tiedonanto, ilmoitus mainitsee meille ainoas-
taan jonkun tosiasian lyhyesti, ilmoittaa että jotakin on
olemassa, jotakin tapahtunut. Sen tarkoitus siis on ai-
noastaan antaa kuulijalle tieto asiasta. Siksi sen esitys-
tapa on rauhallinen, ääni keskivahva, ajatuskorostus
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selvä, tunnekorostusta ei ollenkaan. Mitä suurin virhe
olisi esittää tällainen kohta vilkkaasti ja äänenvälitystä
käyttämällä. — Poikkeuksen tekevät ainoastaan ne tie-
donannot, jotka ilmaisevat kiireisyyttä, avunpyyntöä,
hellyyttä, kauhua j. n. e. Niissä tietysti mielentila antaa
asianmukaisen tunnevärityksen.

Kertomus poikkeaa edellisestä siinä, että se ker-
too yhtäjaksoisen sarjan tosiasioita, kertoo tapahtuman
tarkemmin. Kun tiedonanto ainoastaan sanoo, että jota-
kin on tapahtunut, ilmoittaa kertomus kuinka tapaus on
suoriutunut. Jos tapahtuma on tyyni ja rauhallinen ja
jos se kerrotaan ainoastaan yleisin piirtein, on esitys-
tapakin tyyni ja värittämätön; mutta kuta enemmän
kertomus muuttuu runolliseksi kertomukseksi, kuta elä-
vämmin se tapahtumia ja asioita esittää, sitä myöten
vilkastuu esityskin, kunnes siitä tulee

K ura us. Silloin ei kertoja enää tyydyT pelkkäin
tosiasiani yhtäjaksoiseen kertomiseen, vaan hän tahtoo
esittää näkemänsä ja kuulemansa niin elävästi, että kuu-
lijakin ne mielikuvituksessaan näkisi. Hän tunkeutuu
syvemmälle yksityiskohtiin, hän kuvailee luontoa, henki-
löitä, tapahtumia ja toimintaa niinkuin hän 011 ne edes-
sään nähnyt. Luonnollista on että esitystapakin silloin
kohoo vilkkaaksi ja eloisaksi, yltyminen ja kuvaannol-
linen äänenvälitys tulevat tuon tuostakin käytäntöön —

kaikki tietysti aina sisällyksen mukaan.

Eepilliseen esityshijiin kuuluvat:
Kunsitu-ccj/olrset, joissa eepillisyys esiintyy puh-

taimpana, esim. Kalevala, Kalevipoeg, Homeron runot,
NielHiune.it, laulu Rolandista, Edda-laulut y. m.

Taide-eepokset, jotka ovat jonkun verran lähempänä
lyyrillistä runoutta, esim. Danten Divina Cornmedia,
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Tasson Vapautettu Jerusalemi, Miltonin Kadotettu para-
tiisi y. m.; nyös Runebergin pieni Hauta Perhossa.

Idyllit, hiljaisen arki-elämän tapauksia kuvaavat,

eepoksen tapaiset, runoelmat, esim. Runebergin Hirven-
hiihtäjät, Hanna, Joulu-ilta, Saarijärven Paavo y. m.
Niiden suhteen huomattakoon erikseen että puhelu-osat
on esitettävä luontevalla keskustelukielellä eikä ylevän
juhlallisesti.

Sadut ja tarinat, niin hyvin kansanomaiset kuin
taiderunouden tuotteet.

Novellit ja romaanit, jotka kertovat oloja ja tapah-
tumia suorasanaisessa muodossa.

fr

Tunnelmallinen (lyyrillinen) esityslaji kuvaa
tunteita ja mielialoja, joko runoilijan omia tahi muiden.
Se siis, päin vastoin kuin eepillinen, käsittelee sitä, mitä
sisässä liikkuu, mitä sielussa tapahtuu ja millä tavoin
se ilmenee. Se voi usein olla luonnonkuvailuakin, mutta
kaikki esiintyy niiden tunteitten välittämänä, joita ku-
vattava kirjoittajassa herättää.

Selvää on että tämmöiset kappaleet ovat esitettä-
vät kunkinkertaist.a mielentilaa vastaavalla välityksellä:
iloisesti, surullisesti, kylmästi, lämpimästi j. n. e. Lau-
sujan on esittäminen kappaleen tunteet ja mielialat
ominaan, oman olemuksensa ilmauksina. Tässä siis on
tunnekorotus, värityksen sattuvaisuus pääasia, sillä me
vetoamme etupäässä kuulijan tunteisiin.

Lyyrilliset kappaleet ovat enimmäkseen lyhyitä,
niinkuin tunteet ja mielialatkin ovat vain hetken lapsia.
Erotamme niiden joukossa useampia lajia:

Varsiiniisessa lyriikassa esiintyy lyyrillisyys puh-
taampana. Semmoisia ovat enimmät Kantelettaren ru-
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noist.ii ja useimmat luettavaksi tai laulettavaksi kirjoi-
tetut taiderunot, jotkut suorasanaiset »tunnelmapalat» ja
n. s. tunnelmapuheet.

Mietelyriilrku sisältää enemmän mietteitä kuin
tunteita, esim. Schillerin Laulu kellosta, Kallion Oma
maa y. m.

Kertovussu lyriikassa, esiintyy sekä eepillisyyttä että
lyyrillisyyttä. Semmoisia ovat esim. useimmat Vänrikki
Stoolin tarinoista, Oksasen Koskenlaskijan morsiamet,
Kantelettaren Elinan surma (molemmat viimeksimai-
nitut, n. s. bailaadeja) y. m.

Y/istt/sruttot eli hymnit, esim. Daavidin psalmit y. m.
Kukin laji tietysti vaatii hiukan erilaista, luon-

teensa mukaista esittämistapaa.

fr

Näytelmällinen (draamallinen) esitys on runou-
den muoto, jossa kaikki edellämainitut esityslajit yikyvät
taiteellisesti kokoonpannuksi vuoropuheluksi, jopa tapah-
tumiksi. Draama on eepillinen, sillä se esittää silmin-
nähtävää, tapahtumia ja tekoja. Se on lyyrillinen, sillä
se esittää toimivien henkilöiden tunteita ja sisäistä sie-
lunelämää toiminnan perusteena ja kiihottimena. Se on
didaktinen, sillä se vetoaa myöskin ajatukselliseen
puoleen.

Draaman oikea esityspaikka on näyttämö, jossa
sille annetaan täydellisin kaikista tulkitsemistavoista.
Sen esittämiseen ei käytetä ainoastaan kaikkia äänellisiä
ilmaisukeinoja, mutta se samalla nyös näytellään, s. o.
henkilöt esiintyvät elävinä, toimivina olentoina. Sanoak-
kaan tuskin tarvitsee että draaman esittäminen on kaik-
kein vaikeinta, että se kysyy hengen lahjoja, luontaista
taipumusta ja itsenäistä työtä enemmän kuin mikään
muu esityslaji. Näyttelijän tulee kokonaan unohtaa oma
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itsensä ja elää täy^dellisesti esitettävänsä henkilön elä-
mää. Siksi hänen täytyy tarkoin tutkia yksityisten hen-
kilöiden luonteita ja erilaisten mielentilojen ilmauksia,
hänen täytyy kyetä elämään eri sieluntilojen laaja skaala
päästä päähän.

Draamojen joukossa erotamme murhenäytelmän
(tragedian) ja liuvinäytelinän (komedian); kolmatta la-
jia, joka ei ole varsinaisesti kumpaakaan vaan siltä
väliltä, sanomme vain näytelmäksi (draamaksi). Niillä
tietysti on esittämiseen nähden kullakin omat, luonteensa
mukaiset vaatimukset.

Esittämisen suhteen on vielä huomattava onko
draama anUiikkinen vai nykyuikninen.

Anttiiklciseu draaman perusominaisuus on ylevä
levollisuus, sopusointuisuus ja ihanteellisuus. Se siis vaatii
vastaavaa esittämistapaakin, tyyneyttä ja ylevyyttä, joka
estää tunteita purkautumasta esiin liian rajuina ja
kiihkoisina.

Nykyaikainen druama sen sijaan on luonteeltaan
vauhdikas, kiihkeä ja levoton, sanalla sanoen: aikansa
lapsi. Siksi on vuoropuhelukin näyttämöllä nopeatemp-
poista, vauhdikasta ja kevyttä, n. s. keskustelukieltä, joka
välttää voimakasta ajatuskorostusta, nojautuen etu-
päässä tempon vaihdoksiin, äänen modulatsioneihin ja
ehdollisiin pausseihin. *)

Draamallinen muoto esiintyy varsin usein muun-
laisissakin esityicsissä kuin näytelmissä, esim. keskuste-
luna kertomuksessa. Selvää on että semmoiset kohdat
ovat esitettävätkin draamallisesti, s. o. luonnollisella

*) Maaseutulais-näyttelijäin heikoimpia puolia nykyaikaisen
draaman vaatimuksiin nähden on juuri vuoropuhelun raskaus, pitkä-
veteisyys ja vauhdittomuus, s. o. näyttämöllisen keskustelukielen puut-
teellisuus.
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keskustelukielellä sekä kunkin henkilön persoonallisuu-
den ja mielialan mukaisesti välitettyinä, vaikkei tosin
yhtä luonnontarkasti kuin näyttämöltä.

Vuoropuhelun ohella esiintyy^ toisinaan yksinpu-
helu (monoloogi). Se on esitettävä omaa luonnettaan
vastaavalla tavalla: hiukan matalammalla, tummemmalla
ja heikommalla äänellä kuin vuoropuhelu, sillä yksin-
puhelu on puhumista itsensä kanssa, jos kohta niin kuu-
luvaa, ettei mitään saa kadota kuulijalta. Värityksen
tietysti tulee olla sisältyksen mukainen, jopa yksinpuhe-
lussa esiintyy joskus hyvinkin kiihkeitä tunteenpur-
kauksia. Syrjään puhuminen on yksinpuhelua pienem-
mässä mitassa, se siis seuraa yksinpuhelun ohjetta.

*

Naurattava eli koomillinen esitystapa sietää tämän
3rhteydessä tulla erikseen mainituksi. Se kuuluu varsi-
naisesti huvinäytelmään, siis näyttämölle, mutta kun
kirjallisuudessa on runsaasti koomillisia kappaleita, jom-
moisilla kepeillä paloilla on aina merkityksensä hyvän
tuulen ja iloisen mielialan aikaansaajina iltamissa y. m.,
niin katsomme asiaksemme edes ohimennen niiden esit-
tämiseen koskettaa.

Väliasteena vakavasta koomilliseen on hilpeä, hy-
väntuulinen esitystapa. Siihen kuuluu pirteä eloisuus,
katseen hilpeys, hymyily ja iloinen, luonnollinen nauru.

Varsinainen koomillinen esitystapa on pikemminkin
persoonallinen omituisuus ja synnynnäinen lahja kuin
opittava taito. Kenellä ei tätä synnynnäistä lahjaa, vil-
kasta mielikuvitusta ja ulkopiirteittensä täyttä hallkse-
miskykyii ole, hänen ei kannata tällä alalla urheilla —

hän epäonnistuu poikkeuksetta. Samasta syystä voidaan
sen ilmaisukeinojakin ainoastaan viittaamalla osottaa.
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Koomillinen vaikutus saadaan aikaan pääasialli-
sesti jäljittelemällä ja liioittelemalla. Voimme jäljitellä
esim. murteita ja esitettäviä henkilöitä, niiden liikkeitä,
omituista lausumistapaa, nenä-ääntä, yskimistä, huokai-
lemista, itkuääntä j. n. e. Liioitella taasen voimme mo-
nella tavalla: esittämällä vähäpätöiset kohdat erittäin
painokkaasti ja päin vastoin, liioittelemalla temppoa liian
hitaaksi tahi liian nopeaksi, liioittelemalla äänenväri-
tystä ja sisällyksen vastakohtia, käyttämällä väärää
paattosta, väärää korostusta, laulavaa säveltä j. n. e.
Väliin on suuri hilpeys tarpeen, viiliin taas (ja useim-
miten) aivan erikoinen totisuus ja »yksivakaisuus».

Näitä y. m. keinoja käyttäen saadaan aikaan hu-
vittava jopa hullunkurinen vaikutus; mutta, kuten sa-
nottu, ainoastaan persoonallisen taipumuksen taidolla ja
maulla käytettyinä. Onneton se, joka on itse huvitettu
esityksestään jaksamatta kuulijoita huvittaa; hän voi
vaikuttaa koomillisesti ainoastaan siten, että tämmöinen
itseensä ihastunut ja omasta esityksestään nauttiva esit-
täjä jo semmoisenaan on koomillinen.

*

Edellä esitetystä lienee selvinnyt, etteivät eri esi-
tyslajit useimmiten esiydy puhtaina, vaan samassa kap-
paleessa voi moneen kertaan vaihdella eri lajeja, milloin
pitempinä, milloin lyhyempinä katkelmina. Tämä kaikki
on esittäjän ottaminen huomioon ja sen mukaan esitys-
tapansa sovitettava. Tietysti kuitenkin se laji, joka val-
tavimpana esiintyy, painaa koko esitykseen leimansa,
jota paitsi kullakin kappaleella on oma psykolooginen
perussävelensä, joka kaikuu kautta matkan. Siitä on
aika puhua, kun olemme ensin tutustuneet eräisiin toi-
siin vaikuttaviin puoliin.

*
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Esitettävät henkilöt.

Kun esitämme toisten henkilöiden sanoja — olipa
esitettävä kappale kertomus, lyyrillinen runoelma tai
mikä tahansa — on ehdottomasti otettava huomioon
kenen sanoja esitämme. Onhan järjetöntä ajatella että
esim. v. Döbeln ja Lurjus runoelmassa »N:o 15 Stolt»
puhuisivat aivan samalla tavalla, jos heillä olisi sa-
manlaiset sanat. Luonnollisesti ihmisen ikä, sukupuoli,
luonne, sääty ja kehityskanta vaikuttaa siihen tapaan,
miten hän ajatuksensa ilmaisee.

Tämä on ala, joka kuuluu varsinaisesti näytteli-
jöille; heidän tehtävänsä on karakteriseerata esittämänsä
henkilöt kaikin puolin. Mutta se koskee tavallistakin
esittäjää, siksi mainitsemme edes muutamia yleisimpiä
piirteitä, joiden suhteen ei vaatimattomimmankaan esiin-
tyjän sovi erehtyä.

Luonnollista yleensä on, että

Miehen puhetavassa ilmenee voimaa ja ajatusta;
Miise n vienoutta ja tunteellisuutta;
Nnoru leu i sen eloisuutta ja ihanteellisuutta;
lit uh uksen vakavuutta ja itsensähillitsemistä, ei

voimaa.

Su n g ei/ nin en (vilkas, herkkäluontoinen) puhuu
erittäin eloisasti, vaihtelevasti ja rikas-ilmeisesti.

Koleerinen (kiivas, toimiva) vilkkaasti ja vauh-
dikkaasti, intohimoisissa kohdissa erittäin voimakkaasti.

Melu nkoul ineu (tuntehikas, raskasmielinen) vä-
sähtäneesti, hitaalla tempolla; viha ja intohimot ilmene-
vät voimakkaasti, mielihyvä heikosti.

Ele gin aat Unen (tyyni, hidas) heikosti, hitaasti ja
kaikin puolin köyhä-ilmeisesti.
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Ihan teellinen eloisasti, soinnukkaasti, riemulla
ja innolla.

Utelias terävällä, tutkivalla äänellä, enimmäkseen
keskiääntä korkeammalla; temppo nopea, hiukan katko-
nainen; korostus hillitty.

Kevytmielinen säännöttömästi, niin ajatuskoros-
tukseen kuin temppoon ja väritykseen nähden.

Rohkea, ponteva voimakkaalla rintaäänellä; ko-
rostus varma, temppo vaihteleva.

Itsekäs hillityllä äänellä ja tempolla; ajatuskorostus
varma, tunnekorostusta ei ollenkaan.

Itseptiinen varmalla, terävän tylyellä äänellä ja
hiukan töytäävällä korostuksella.

Saituri terävällä äänenvärillä, pitkäveteisesti ja
hillitysti.

Tutkija, ajutteliju, oppinut hillityllä tempolla,
kohtuullisen voimakkaasti, varmalla ajatuskorostuksella.

Pajijiism ies hartaasti, arvokkaasti, melkein aina
hiukan opettavasti.

Ylimys ylhäisen rauhallisesti, hillityllä korostuk-
sella ja välityksellä.

Valtiomies varmasti ja pontevasti, 3iinyksen
hillityilä tyyneydellä.

Viraslohenleilö kylmästi ja lyhyesti, hillityllä
korostuksella ja hiukan 3'ksitoikkoisella sävelellä.

Kuten sanottu, nämät ovat ainoastaan kaikkein yli-
malkaisimpia piirteitä, vain huoniauttaaksemme ettei
esittäjän sovi näitäkään puolia umpisilmin sivuuttaa.
Kunkin omaksi asiaksi jää lähempi S3rvent3rminen sen
henkilön luonteeseen, jonka sanoja hän kulloinkin esittää.

*
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Eri tunteet eli mielentilat.

Kaikkein vakavimmin vaikuttaa esitystapaan se
mielentila, missä esitettävä henkilö sanansa ilmaisee.
Se määrää tunnekorotuksen, sen alaiseksi alistuu aja-
tuskorostuksen kunkinkertainen voimakkuus, se näytäk-
sen usein silmäänpistävinä fysioloogisinakin ilmiöinä.

Näitä eri mielentiloja henkisille ja ruumiillisille
ilmauksilleen voisimme luetella ainakin satakunta. Vaikka
emme pidäkkään niiden lähempää tarkastelua varsinai-
sesti aineeseemme kuuluvana, tahdomme kuitenkin vä-
hemmän kehktymeen vasta-alkajan varalta tehdä muu-
tamia viittauksia, koska niistä voi olla sekä ohjausta
että kehoitusta omintakeiselle S3rventymiselle.

Mielien ja naisen välinen rakkaus. Lämmin,
hyväilevä ääni, milloin kauniin täyteläinen, milloin tuli-
sen hehkuva, milloin vienon kuiskaava; vilkas, eloisa
äänenvälitys ja suuret inttervallit; vaihteleva temppo,
paussit usein pitkiä ja merkikkäitä.

Vii ii hem, ma n rukkaus lujiseen. Ääni lempeä,
arvokas ja rauhallinen, hellissä kohtauksissa lämmin ja
hyväilevä, usein opettavainen, pehmeä keskiääni tavalli-
sin; temppo tyyni, ääntäminen selvä, korostus vähäinen.

Lapsen rakkaus vanhempiin. Ääni nuoren
eloisa, arvonantoa ja mielisuosiollista alistumista ilmai-
seva, kaikkea voimankohoamista välttävä.

Ystävyys. Ääni avoin ja heleä, nuorena eloisa,
vanhana hillitty. Ystävyys kahden samaa mieltä ja 3'h-
teiskunnallista arvoa olevan välillä välttää voimakasta
korostusta ja suuria inttervalleja.

Hyväntahtoisuus (alempaansa kohtaan, ei sydä-
mellisyys). Ääni arvokas, täyteläinen keskiääni; temppo
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kohtuullinen, hillitty; ajatuskorostus selvä, harvoin voi-
makas, tunnekorostusta tuskin nimeksi.

Osunotto, sääliväisyys (= hyväntahtoisuuden
ja huolen yhdistys). Ääni syvä, pehmeä ja sydämellinen,
ääntiöt venytettyjä; voimakasta korostusta ja suuria
inttervalleja välttävä; temppo hidas.

Valitukseen puhkeava osanotto = musiikin molli
äänenlaji.

Iloinen osanotto toisen onneen = riemuja innostus,

Arvon-uitto. Ääni tummahko, enimmäkseen keski-
ääntä alempana; korostus ja sävelen vaihtelu pieni;
temppo hitaanlainen, hillitty; varmuuden värit3stä vält-
tävä kaikin puolin.

Kun arvonanto muuttuu kunnioitukseksi, saa ääni
lämpimämmän, eloisamman välityksen, kohoten keski-
korkeuteen ja käyttäen suurempia inttervalleja.

Ihmettely, ihailu. Ääni lämmin, rikkaasti väli-
tetty, keskiääntä korkeampi, ääntiöt tuntuvasti etusi-
jalla; temppo vaihteleva, toisissa sanoissa nopea,
yrdinsanoissa usein venytetty, tuon tuostakin pitkiä
pausseja; inttervallit runsaasti kohoavia.

Kauniin ja ylevän ihailemisen korkein aste on hal-
tioissu-010 (ekstaasi), jossa usein yhtyy ihailu, rakkaus,
n°yryys ia alistuvaisuus, vaikuttaen kukin osaltaan
ilmenemistapaan.

Riemu, inu n ostit s. Ääni mitä helein, temppo vil-
kas, alituiseen ja huomattavasti vaihteleva; korostus
käyttää mieluummin suuria inttervalleja kuin voiman-
kohoamista. Jos riemu on valtava, rientää puhe ajatus-
(hengitys-) paussien yli pysähtymättä, joka johtaa sään-
nöttömiin ja syviin ilmanottoihin.

Haaveilu. Ääni lämmin, vieno ja soinnukas, kor-
kealla kulkeva ja eloisasti väritett3r, vuoroin j)aisuva,
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vuoroin hiljenevä; ääntiöt etusijalla: pitkiä, mutta ei
voimakkaita.

Itsetietoisuus, o m un. arvon tunto. Ääni täy-
teläinen rintaääni; temppo t3yni ja rauhallinen, koros-
tus voimakas, omituisen painokkuuden ja hillityn väri-
tyksen säestämä.

Yl/teys, itserakkaus. Ääni enimmäkseen terävä-
sävyinen, melkoisesti keskiääntä korkeampi, vilkkaat ja
suuret nousut, äkkinäiset, laskeumiset; temppo säännö-
tön, milloin leveä, milloin nopea; tavallisesta poikkea-
vaisuus yleisenä piirteenä.

Kainous, liii vei itiisi/ys. Ääni joko vieno, pehmeä
rintaääni tai falsetti, korostus hyvin heikko; pienempi
tai suurempi henkinen hajamielisyys usein huomatta-
vissa, sen vuoksi temppo pitkäveteinen ja miettivä;
pausseja lukuisasti ja hengitys epätasainen.

Häpeän tunne. Hengitys epäsäännöllinen, joskus
kuuluva. Ääni epäröivä, enimmäkseen korkealla pysyt-
televä, usein kuiskaukseksi lientyvä; temppo epäsään-
nöllinen, pausseja, pitempiä tai lyhempiä runsaasti; ko-
rostus kohtalainen, harvoin säveltä korottava; sävel
hyvin vähän vaihteleva.

Nöyryys. Ääni pehmeä, keskiääntä alempana, toi-
sinaan kuiskaava; korostus heikko, temppo hidas.

Vastenmielisyys. Ääni keskivahva, terävän
avoin, usein nopeasti paisuva; korostus sysäävä, enem-
män voiman kuin sävelen kohoamista suosiva; temppo
leveän ja venytetyn välillä, toisinaan sysäyksittäin kii-
rehtivä.

Ylenkatse, iva. Ääni enimmäkseen keskiääntä
korkeampi, väriltään terävän leveä; temppo kohtalai-
nen, ei koskaan kovin nopea; korostus painokas, nopeassa
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tempossa pituudella, hitaassa terävällä lyhyydellä pai-
nostettu; inttervallit suuria, tuntuvasti nousevia tai
laskevia.

Viha, suuttumus. Hengitys kiihtynyt, usein epä-
säännöllinen, joskus huohottava. Ääntäminen lylyt, sy-
säävä, kerakkeet etusijalla; temppo säännötön, milloin
kiihtyneen nopea, milloin äkkiä vilkastuva, väliin pon-
tevan hillitty. Korostus mitä voimakkain, inttervallit
suuret, ääni vuoroin paisuva, vuoroin hiljenevä, usein
epäpuhtaisiin, särkyneisiin ja kirkuviin ääniin kohoova.
Hamniasrivk lähekkäin, jonka vuoksi ääni on enemmän
tai vähemmän puristettu ja tukehtunut.

Jos vihaan yhtyy kostonhimo, saa ääni lisäväri-
tystä useista muista tunteista: katkeruudesta, kateudesta,
pahansuopaisuudesta, ilkeydestä j. n. e.

Tuska ja eptifoiro käyttää kaikkia äänen väri-
tyksiä, voimakkuus- ja korkeus-asteita syvimmästä rinta-
äänestä korkeimpaan falsettiin; samoin on tempon laita.
Ääni enimmäkseen soinnuton ja puristunut; korostus
sisäistä voimaa ilmaiseva; inttervallit suuria, paussien
synnyttämää katkonaisuutta tuon tuostakin. Hengitys
usein säännötön, kuuroittainen, joskus ilmanpuutottakin
ilmaiseva; syviä huokauksia silloin tällöin.

Pelko. Äänenväri tumman terävä, joskus tukeh-
tunut; hengitys säännötön, ahdistettu, josta seuraa puo-
likuuluvia huohottavia ääniä; puhe toisinaan ainoastaan
kuiskausta. Korostus säännötön; temppo vaihteleva, mil-
loin nopea, milloin venytetty.

Kauhistus (== äkkiä tapaava pelko). Hengitys
häiriytynyt; ääni soinnuton, tukehtunut; ääntäminen
katkonaista, epäselvää ja sysäävää; joskus kimakoita
huudahduksia.
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Rasitus, väsymys. Raskas temppo ja yksitoik-
koinen sävel; korostus puutteellinen, pausseja runsaasti
ja pitkiä.

*

Olemme maininneet ainoastaan merkikkäimmät eri-
laatuisista tunteista, jälellä olevat jääkööt kunkin omin-
takeisen tutkimisen varaan. Ja tarkkaa, omavaraista
tutkimista ne vaativat kaikkikin, jos mieli niitä esittää
luonnollisesti ja liioittelematta, semmoisina kuin ne elä-
mässä ilmenevät. Tämä vaatimus koskee varsinkin tun-
teitten voimakkaimpia asteita, n. s. mielenliikutuksia
eli afekteju, jolloin tunne on niin äkillinen ja valtava,
että se häiritsee mielen tasapainoa (esim. suuttumus,
pelästys, kauhistus, tuska ja epätoivo). Samoin voimme
ainoastaan tarkan huomioimisen kautta oppia esittä-
mään n. s. patoloogisia (sairaloisia/ sieluntiloja
(juopumusta, hourausta, aistinhairausta eli hallusinatsio-
nia, hupsuutta, raivoa ja tylsämielisyyttä) sekä kuolemaa.
Luonnollisesti myöskin henkilön ikä, sukupuoli, sääty,
luonne, kunkinkertainen situatsioni y. m. vaikuttavat
että kullakin tunteella on lukuisia eri vivahduksia. Eri-
laisena toki ilmenee riemu esim. lapsessa, nuorukaisessa,
mieliessä ja vanhuksessa, erilaisena vakavassa ja kevyt-
mielisessä, nerokkaassa ja yksinkertaisessa, ylpeässä ja
nöyrässä, avomielisessä ja synkkäluontoisessa, terveessä
ja sairaassa j. n. e. Siinä, jos missään, on ääretön mo-
ninaisuus havaittavissa. Kuta syvällisemmin esittäjä
kaikki eri puolet, s. o. ihmisen kokonaisuudessaan ta-
juaa, sitä täydellisemmin ja vaikuttavammin hän kyke-
nee tehtävänsä suorittamaan.

*
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Perussävel ja paikallissoinnut.

Sanoimme että näyttelijän tulee esktäissään elää
täydellisesti esitettävänsä henkilön elämää. Hän siis
suorittaa tehtävänsä luonnontarkasti, kaikkein valta-
vimmatkin tunteenpurkaukset täysivoimaisina.

Hiukan toisin on tavallisen esittäjän, s. o. puhu-
jan, esiinlukijan ja lausujan laita.

Edellisestä tiedämme mitä esitettävän kappaleen
laatu eli esityslaji vaikuttaa esittämistapaan. Siinä ei
kuitenkaan ole vielä kaikki. Kukin esitettävä kappale
semmoisenaan on kokonaisuus, jolla on sisällyksenniu-
kainen yieissävynsä. huolimatta siitä mitä esityslajia se
on ja niitä eri tunteita ja mielialoja siinä saattaa vaih-
della. Kertomus voi olla luonteeltaan vakava, surumie-
linen, hyväntuulinen, leikkisä j. n. e.; lyyrillinen runo-
elma voi olla yleissävyltään vieno, haaveksiva, lämmin,
eloisa, hehkuva, riemullinen, ylevä, harras, voimakas
j. n. e., vaikkapa sen eri katkelmissa saattaa lyvinkin
vaihtelevia tunteita esiytyä.

Sanomme tätä kappaleen perustunnelmaksi ja sitä
yleisväritystä, minkä esittäjä tämän mukaisesti esittä-
mistavalleen antaa, perussäveleksi. Se onkin erinomaisen
tärkeä seikka, sillä ellei esittäjä kykene oikeaa perus-
säveltä löytämään, on se 3iitä kuin laulaja ei tapaisi
oikeaa alkuääntä. Perussävel saa kuulijat jo heti alussa
oikeaan mielenvireeseen ja soi pitkin matkaa, yhä vah-
vistaen ja täydentäen perustunnelmaa lopulliseksi koko-
naisvaikutukseksi. Ja se vaikuttaa tuntuvasti paikallis-
sointujenkin kä3rttely3rn, s. o. kappaleessa esiintyvien
perussävel estä poikkeavien katkehnain esittämiseen. Em-
me esitä niitä aivan täysivoimaisella omalla värityksel-
lään, vaan perussävel soi pohjasävelenä niidenkin alla,
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ollen paikallissoinnuille jonkunlaisena lievänä äänenhim-
mentäjänä (sordiinina). Jos kappale on surunsävyinen,
niin riemuinen katkelma ei sen keskellä helähdä yhtä
valtavana kuin tavallisesti; jos se on iloluontoinen,
emme surullisia säkeitä esitä yiitä syvinä ja raskaina
kuin ne erillisinä esiintyvät. — Jos sen teemme, on ko-
konaisvaikutus menetetty ja esityksemme on vain sarja
eri tunteita ilman yiitenäisyyttä.

Esittäjän siis tulee hallita sekä perussäveltä että
paikallissointuja, niin kokonaisuutta kuin sen osia. Tämä
älyyn ja kaunoaistiin perustuva hallitsemiskyky osiytyy
ensi vaatimuksena pienimmästä suurimpaan. Äänenväli-
tystä voimme käyttää joko täysivoimaisena tai puolit-
tain taikka ainoastaan lievänä viittauksena. Esittäjän
asia on ratkaista mikä aste milloinkin on paikallaan. —

Draamalliset kohdat ovat esitettävätkin draamallisesti.
Lajisi ei puhu niinkuin isä, nainen ja lapsi puhuvat
vienonnnin kuin mies j. n. e.; mutta jos koettaisimme
tavallisessa esityksessä (koomillista lukuunottamatta)
suorastaan matkia eri henkilöiden ääntä ja puhetapaa,
olisi se yhtä vaikeata kuin kaunoaistin puutetta osotta-
vaa. Voimme siis eri henkilöiden lauseet kertomuksessa,
tai kun draamaa esitetään lukemalla, yksilöittää ainoas-
taan osaksi: äänen korkeudella ja mataluudella, sen
erilaisella sävyllä ja tempolla.

Samoin on mielentilojen laita. On luonnotonta aja-
tella että tavallinen esittäjä voisi esim. vauhdikkaassa
vuoropuhelussa siirtyä alituiseen toisen henkilön mie-
lentilasta toisen mielentilaan aivan luonnontarkasti. Sen
tavoitteleminen jo kysyisi semmoisia ponnistuksia, että
esiintyjän ulkopiirteittenkin tyyne3S katoaisi. Tunne
kyllä antaa esitykselle värityksensä, mutta ei koskaan
siinä määrässä, että esim. valtavassa riemussa ja vihassa
hengityskin häiriytyisi, että ääni särkyisi j. n. e., s. o.
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että tunne esiint3isi afektina. Aivan luonnotonta niin-
ikään olisi, että esittäjä sanojen mukaisesti nauraisi »ha
ha haa» — itkeminen surunsävyisissä kohdissa sitäkin
hullunkurisempaa. Tavallinen esittäjä tulkitsee sem-
moiset kohdat ainoastaan iloisella tai surullisella äänen-
sävyllä tai korkeintaan sanoen muutetulla väliäänellä
»itkien, nauraen» j. n. e. Samoin emme voimakkaita
huuto- ja komentosanoja esitä niin kuuluvina, kuin ne
luonnollisesti lausutaan. Kaiken tulee olla hallittua ja
sopusuhtaista.

Ennen kaikkea vältettäköön liioittelua. Ei mikään
ole luonnottomampaa kuin esittää vähäpätöiset asiat
painokkaasti ja jännittää kuulijoita suurilla keinoilla,
joiden takana on laiha sisällys. Samoin ovat kaikki esi-
tystaidon vaikutuskeinot: yltyminen, ehdolliset paussit,
I'ortissimosta pianissimoon siirtyminen, äänenväräjämi-
nen y. m. erinomaisia, mutta ainoastaan oikealla ptti-
IritUaan käytettyinä. Jos käytämme niitä liian usein ja
aiheettomissa paikoissa, muuttuu esitys teennäiseksi ja
hyvätkin keinot menettävät merkityksensä. Esittäjä ei
ole silloin enää sisällyksen tulkitsija, vaan akrobaatti,
joka näyttelee yleisölle niitä pieniä konsteja, joita hän
on stereotyyppimäisesti oppinut.

*

Esityksemme sisällyksen tulkitsemiseen vaikutta-
vista puolista on, kuten sanottu, ollut vain viittauksia.
Kaikki lähemmät ohjeet ja määrittelyt ovatkin yhtä
mahdottomia kuin hyödyitömiä. Esittämistäkö on taide,
ja kaikille taiteille yhteistä on että niillä kyllä on j/c-

-riistecnsa ja yleiset lakinsa, mutta yksityiskohtaisesti
ne ovat vaj/aita. Missä yleiset perusteet loppuvat, siinä
täytyy persoonallisen älyn, maun ja kokemuksen astua
määrääväksi.

*
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8. Ryhti, liikkeet ja kasvonilmeet.

Olemme edellä puhuneet yksinomaan kuuloaisti-
mella tajuttavista, s. o. äänellisistä esityrksen korosta-
miskeinoista. Tämän lisäksi on useita näköaistimellakin
havaittavia korostuskeinoja: ryhti, liikkeet ja kasvonil-
meet. Nekin ovat sisäisen mielentilan ilmauksia ja kuu-
luvat niin ollen tunnekorostuksen piiriin.

*

Silminnähtävät korostuskeinot ja niitä koskevat
tiedonhaarat: muotojenlcuvuilu (jilastiikka) ja ilmeitten-
kuvailu (mimiikka) kuuluvat varsinaisesti näyttelijöille.
Mutta myöskin puhujalle ja lausujalle. On tietysti teh-
tävä erotus toiselta puolen näyttelijän, toiselta puhujan
ja lausujan välillä. Näyttelijä ei esitä ainoastaan ku-
vattavan henkilön sanoja ja mielentilaa, vaan samalla
luinen persoonallisuuttaan, tekojaan ja liikkeitään, jopa
ulkomuotoaankin. Tavallinen esittäjä sen sijaan ei esitä
henkilöä, vaan ainoastaan hänen ajatuksiaan ja tuntei-
taan. Mutta jos hän ei ole näyttelijä, ei hän ole mikään
kuvapatsaskaan. Hän on elävä ihminen, jonka tulee
tuntea sitä mitä esittää. Ja jos hän kerran tuntee, sil-
loin sen synnyttämä mieleiivhitys ilmenee hänen ulko-
piirteissäänkin: suurenmoinen kohottaa, viehkeä vienoil-
taa, uljuus, viha, ystävällisyys y. m. saavat hänen itsen-
säkin värähtelemään mukana. On luonnollista että niin
sisäinen kuin ulkoinen olemuksemme on toisenlainen
esittäessämme »Herran rukousta» kuin lausuessamme
jotakin lennokasta isänmaallista runoa tahi lukiessamme
»Sven Dufvaa» ja »von Törneä». Miltä näyttäisi esit-
täjä, jonka otsa olisi sileä sanain ilmaistessa vihaa ja
jonka silmä ei riemuisessa kohdassa eloisasti säteilisi?
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Vaatimus että puhujan ja lausujan tulisi esittää yksin-
omaan sanoilla, on yhtä kuin vaatia ihmishengen tyyty-
mään yhteen ilmaisukeinoon, vaikka hänelle on tätä tar-
koitusta varten annettu useampia.

Toiseksi eivät äännellisetkään ilmaisukeinot pääse
täysiin oikeuksiinsa, elleivät ulkopiirteet puhu samaa
kieltä. Kuta täydellisemmin ne ovat esityksessä mukana,
sitä helpompaa on oikea korostus ja äänenvälitys, kuta
paremmin esittäjällä on ulkopiirteensä vallassaan, sitä
helpompaa on hengen työskentel3r. Jäykkä otsa, elotto-
mat silmät, kankeat posket, veltto ryhti ja raskasliik-
keiset jäsenet ovat mitä suurimpana esteenä taiteelli-
selle esitykselle.

Vielä eräs tärkeä puoli. Esiintyjä ei ole mikään
fonograafi tai grafofooni, vaan ihminen, muodollinen
kokonaisuus, jonka tulee joskus seisoa tuntikausia kuu-
lijainsa katseltavana kiireestä kantapäähän. Hän siis
jo ulkopiirteillään herättää heissä joko mieltymystä ja
kauneudellista tyydytystä tai välinpitämättömyyttä, vas-
tenmielisyyttä j. n. e. Siksi on tällekin puolelle omis-
tettava huomiota yhtä hyvin kuin äänelliselle, sillä
päämäärämme ei ole kehittää ainoastaan ääntä tai ainoas-
taan ulkomuotoa, vaan esittäjää, s. o. kokonuisuutta.

Esiintyminen siis kysyy puhujalta ja lausujalta-
kin suurta ruumiillista kellitystä, ulkopiirteellistä taito-
kypsyyttä eli tekniikkaa. Itse asiassa ovatkin sekä
näytteleminen että puhuminen ja lausuminen kaikki
samaa taitoa eli taidetta, s. o. esittämistaidetta. Ero on
vain siinä, että tällä taiteella on useampia aloja, joilla
kullakin on liikuttava luonnontodellisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. Sen vuoksi me seuraavassa, vaikka pää-
asiana pidämmekin puhujaa ja lausujaa suoranaisesti
koskevat huomautukset, kuitenkin esitämme jonkun ver-
ran plastiikan ja mimiikan yleisiäkin piirteitä. Mieli-
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piteemme on, että mikäli näissä asioissa omaamme
yleisiä perusteita, sikäli saavutamme valtaa ruumiimme
yli ja omavaraista tekniikkaakin.

Missä määrin tavallisen esittäjän sopii silminnäh-
täviä korostuskeinoja kulloinkin käyttää, siitä tuskin
voinee parempaa yleistä ohjetta antaa kuin tunnetun:
»ottakaa omit yminärry/esenne ohjeiajuksU (Hamlet 111,2).
Kun suullisen esittäjän usein täytyy käyttää hilliten jo
äänellisiäkin ilmaisukeinoja, niin on selvää että häneltä
silminnähtävien korostuskeinojen suhteen vaaditaan sitä-
kin suurempaa hallitsemistaitoa ja sopivaisuuden aistia.

#

Asento ja ryhti, vartalon ja pään liikkeet.

Esiintyjän asento, yleisesti puhuen, olkoon kau-
nis, ryhdikäs, vapaa ja luonteva; ei kankea, mutta ei
teeskenneltykään. Vartalon tulee olla pystysuora pää-
laesta jalkoihin saakka. Pää olkoon vapaasti koholla,
ei eteenpäin kurotettu tai alas painettu, ei taaksepäin
vedetty eikä sivulle kallistettu. Olkapäät suorat, ei
kohotetut tai muuten pinnistetyt, rintu luonnollisesti
koholla, ei sisäänpainunut eikä taas ulospullistettukaan.
Kädet kevyesti ja vapaasti sivulla riippuen, ei eteen
vedettyinä tai kyynärpäät jäykästi taakse työnnettyinä,
ei sivuun kiinni painettuina eikä taas ulospäinkään jän-
nitettyinä.

Vartalon sopusuhtaisuus ja ryhdin kauneus riip-
puu suuresti seisomistavasta eli jalleu-usennosta. Par-
haimmat jalka-asennot ovat:

1. toinen jalka perus-asennossa, toinen (tavallisesti
vasen) siitä hiukan eteenpäin etuviistoon (tanssitaidon
neljäs jalka-asento, kuva 20);
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2. toinen jalka perusasennossa, toisen kantapää
sen sisäsivua vasten (tanssitaidon kolmas jalka-asento,
kuva 21).

Perusasento, s. o. jalat kohdakkain, kantapäät yh-
dessä (voimistelun perusasento ja sotilasten tavallinen
seisonta-asento) käy sekin vaihteeksi päinsä, mutta on
aina vaarassa näyttäytyä liian sotilasmaiselta.

Huomattava on, etteivät jalat saa koskaan olla
kovin etäällä toisistaan. Niinpä esim. parin korttelin
etäisyys ensi asennossa olisi aivan luonnotonta ja epä-
kaunista, hajasäärin seisominen jalat kohdakkain suo-

Kuva 20. Kuva 21.

rastaan säädytöntä. Ihminen pyrkii kaikissa voiman-
ponnistuksissa vaistomaisesti koottuun asentoon, niin
ruumiin kuin hengen voimainsa kokoamiseen — julki-
nen esiintyminenkin on voimanponnistusta. Erittäin
tärkeätä on, seisomillepa missä asennossa tahansa, että
paino jakaantuu molemmille jaloille. Jos paino on yk-
sinomaan toisella jalalla, saa koko vartalo vinon suun-
nan: toinen lonkka on ulompana, yläruumis ja olka-
päät vinot, jota kaikkea seuraa elimistön väsymys, kau-
neuden loukkaamisesta puhumattakaan. On siis aina
seisottava niin, että koko vartalomme on sopusuhtainen
(S3rmmeetrinen), oikea puoli samanlainen kuin vasen,
vaikkapa esim. ensinmainitussa asennossa suurin osa
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painoa lankeaakin taempana olevalle jalalle. Polvet
eivät saa olla koukussa, mutta ei jäykästi jännitet-
tyinäkään.

Samassa asennossa seisominen pitempiä aikoja yh-
teen mittaan käy väsyttäväksi ja yksitoikkoiseksi. Me
siis vaihtelemme asentoja enemmän tahi vähemmän.
Mutta kovin tiheät asennonvaihdokset ovat nekin sopi-
mattomat. Jokaisen vaihdoksen tulee, täydellinen ollak-
seen, kuvata jotakin tunnetta, ajatusta tai tekoa, siis
aiheutua jostakin syystä eikä ilman tarkoituksetta syn-
tyä. Aivan sopimatonta on paikaltaan liikehtiminen
eteen, sivuille tai taakse, s. o. puhujalavalla juoksente-
leminen, joka ei suinkaan ole harvinaista. Tosin esittäjä
eräissä tapauksissa voi ottaa voimakkaan asennonvaih-
doksen johonkin suuntaan, mutta puhujasta, joka alitui-
seen liikehtii ja harppailee sinne tänne, täytyy sanoa
samoin kuin eräs roomalainen puhuja virkaveljestään:
»kuinka monta tuhatta askeletta hän onkaan puhunut!»

Monet esiintyjät pitävät pöytää välttämättömänä
huonekaluna» puhujapaikalla. Se on heille jonkunlai-

nen suojusmuuri, jonka takana seisovat huolettomasti
ja epäkauniisti, nojaavat siilien toisella kädellään tai
suorastaan makaavat sen päällä molempien käsivar-
siensa varassa. Mielipiteemme on: pois pöydät ja muut
suojukset, ellei niitit tarvita valoneuvojon alustana y. m.
tai ellemme puhu kateederista! Olkoon esiintyjän pyr-
kimys näyttäytyä kuulijoilleen kokonaisena, niin ruu-
miillisen kuin henkisen olemuksensa täysissä piirteissä.

#

Hankalimmat kaikista ruumiin jäsenistä ovat, kä-
det. Ne ovat monella esiintyjällä siinä määrässä tiellä,
että hiin ellei ole tarvis käyttää kirjaa tai kirjoi-
tettua konseptia apuna — melkein toivoisi voivansa
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ripustaa ne esiintymiisajaksi naulaan päällystakkinsa
viereen. Hän pistää ne milloin housun, milloin takin
taskuun, milloin peukalonsa liivintaskuun, milloin hy-
pistelee kellonperiään tai hyväilee takkinsa nappeja,
sivelee partaansa tai leukaansa j. n. e. — kaikki tapoja,
jotka ovat aivan sopimattomia. Kaunis asento on antaa
käsivarsien riippua luontevasti sivuilla, tai toinen käsi
povessa toinen vapaasti sivulla. Viimemainittu ei kui-
tenkaan sovellu aivan nuorelle esiintyjälle eikä suinkaan
joka tilaisuuteen, sillä se on joka tapauksessa juhlalli-
nen asento. Siro ja hengityksellekin edullinen asento
on pitää kädet selän takana, jokseenkin ylhäällä. Miitta
se on myöskin vaaranalainen asento: se on siro, jos se
suoritetaan sirosti, mutta kömpelö, jos esiintyjällä ei ole
tottumusta ja sulavuutta — sen pahempi se voi olla
röyiikeä ja itserakkauttakin ilmaiseva. Kädet selän
takana alhaalla, takin alla, on suorastaan säädytöntä.

Käsien pitäminen samassa asennossa kovin kau-
van käy sekä rasittavaksi että yksitoikkoiseksi. Me siis
niitäkin asentoja vaihtelemme. Tärkeätä vaan on oival-
taa, ettei ole mitään erityisiä »esiintyjän käsiasentoja»,
joita vaihtelisimme miten sattuu tai jossakin määrätyssä
järjestyksessä. Kunkinkertaiset asennot riippuvat ko-
konaan esityrksen sisällyksestä ja suhteutuvat sen mu-
kaan. Emme suinkaan voi lukea »Siunausta» kädet selän
takana tai kertoa hauskaa kaskua käsi juhlallisesti po-
vella. Käsienkin asennot kuvaavat jotakin, ja niiden
tulee kuvata sisällyksen tunnelmaa sekä olla sen ohella
aina luontevia ja kauniita.

Jos esiintyjä esittää kirjasta, pidettäköön se vasem-
massa kädessä, oikea luontevasti sivulla riippuen (kirja
vasemmassa kädessä sen vuoksi, että jos joku käsiliike
tulisi kysymykseen, on se tehtävä oikealla kädellä).
Naisten soveltuu pitää kirjaa niolemmillakin käsillä, ja



Asento ja ryhti, vartalon ja pään liikkeet. 245

eräissä tapauksissa miestenkin, etenkin jos sisällys on
uskonnollista tai muuten erikseen vakavaa. Mitä kor-
keusasteeseen tulee, ei kirjan eikä konseptiliuskojen ylä-
reunan sovi olla leukaa ylempänä eikä hyvin paljo
alempanakaan. Jos kirja on ylempänä, kätkeytyy kas-

Kuva 23. Kehno asentoKuva 22. Ryhdikäs asento

vojen alaosa sen taakse kuulijoilta; jos taas tuntuvasti
alempana, painautuu pääkin helposti mukana, varsinkin
jos on usein kirjaan katsottava. Molemmilla käsillä pidet-
täessä on aste alempi kuin yhdellä kädellä pidettäessä.

Käsipakaasin^ käyttäminen, s. o. kynäveitsen, lyijy-
kyniin t. in. s. kädessä pitäminen, ei sovi esiintyjälle;
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ainoastaan puhuja voi pitää oikeassa kädessään kää-
röön kierrettyä puheensa jäsennystä tai ohjelmaa, ja
on se hänenlaiselleen esiintyjälle tavallaan kuvaavaakin.

*.

Esittäjän asento jaryhti olkoon rauhallinen ; ennen
kaikkea varottakoon huojuttolemasta ruumista sinne
tänne tai tekemästä päänliikkekä taikka vielä pahempi
nyökäyttelemästä päällä jonkunlaista koronmukaista tah-
tia, jommoista joskus näkee. Tulee muistaa ettemme
puhu ruumiilla, vaan äänellä, ja että todellinen taito
tällä kuin muillakin aloilla ilmenee siinä, miten helposti
ja vaivattomasti kys3rnyksessä olevan tehtävän suori-
tamme.

Aivan eri asia on että tavallinenkin esittäjä voi
ruumiin asennoilla, ja ryhdillä »puhua», s. o. korostaa
esitystään. Tosin hänen täytyy tämänlaatuista korosta-
mista käyttää hilliten, vain sisällyksen säestyrksenä,
mutta kun perusteet joka tapauksessa ovat samat hä-
nelle kuin. näyttelijällekin, mainitsemme seuraavassa
ryhdin ja vartalonliikkeiden pääpiirteet siinä laajuu-
dessa, että siitä voi olla jotain hyötyä omin neuvoin
näyttelemistä harjoittavallekin.

Kaikkien asentojen ja liikkeiden perusteena on,
että ne johtuvat joko mieluisista tai vasten-
mielisistä tunteista ja suhteutuvat aina tunteen voi-
makkuuden mukaan. Mieluinen tunne herättää meissä
halua esiintyä kaikin puolin miellyttävästi sekä lähentää
vartaloamme sinnepäin, missä tunteen vastine on tai
minne puhumme, sen edelleen kehitys on askel mainit-
tuun suuntaan; vastenmielinen tunne saa vartalomme
vetäytymään taaksepäin ja kätemme tekemään torjuvia
liikkeitä, sen edelleen kehitys on pakoon lähteminen.
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Ryhti ja olkapäiden asento.

Vastamainkun perusteen mukaan, josta tietysti on
lukuisia muunteluja ja sovitteluja, osottaa:

Suora, vapaa ryhti: arvokkuutta, uljuutta, miehuutta j. n. e.

Eteenpäin painautunut: kunnioittavaa arvonantoa, huomaavai-
suutta, kuuntelemista, kysymistä, uteliaisuutta, hyväntahtoisuutta ja
ystävyyttä; eteenpäin kumartunut: vanhuuden heikkoutta ja alistu-
vaisuutta.

Taaksepäin veläytijiiyl: ylpeyttä, vastenmielisyyttä, hämmästystä
ja kauhistusta.

Sirulle kallistettu rurtalo: jännitettyä kuuntelemista.
l'oispäin käännelty riniiilii: vastenmielisyyttä ja halveksimista.

Vartalon huojuttaminen kahden puolen: ihmettelyä, surkuttelua,
epätoivoa, lohdutonta valittamista.

Olkapäät taaksepäin, rinta koholla■■: urhokkuutta, rohkeutta, päät-
täväisyyttä; hyvin paljon, takana: itsekkyyttä ja ylpeyttä.

Olkapäät veltosti alhaalla: heikkoutta, sairautta, surua, häpeää,
juopumusta.

Olkapäät ylöspäin kohoteltuina, pää olkapäiden välissä: epätoi
voa, pelkoa, kauhua, inhoa.

Olkapäiden kohauttaminen, a) molempain kohauttaminen: har-
mistumista, ylenkatsetta, myös avuttomuutta ja syyllisyyden myöntä-
mistä; h) toisen olkapään kohauttaminen, katse saman olkapään yli:
halveksimista.

Pään asen n ot.

Pää suoraan: rauhallista sieluntilaa.
Alaspäin painunut: surua, häpeää, miehuuttomuutta, alistumista.

Jäykästi taaksepäin: turhamielisyyttä, ylpeyttä, itsepäisyyttä,
raakaa vihaa.

Sivuili' käännetty: epäsuosiota, vastenmielisyyttä; yli olkapään:
ylenkatsetta.

Eteenpäin työnnetty: huomaavaisuutta, uteliaisuutta.

Leuka taaksepäin: epäluuloa, epäilystä, vastenmielisyyttä.

Pää sivulle kallellaan: neuvottomuutta, nöyryyttä, raskasmieli-
syyttä, teeskentelyä, tekopyhyyttä.
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Eli enpä in nyökäyttäminen . myöntymistä, suosiollisuutt
Edestakaisin nyökäyttäminen: tärkeänä pitämistä, merkikästä

myöntämistä.
Pään pialishis: kieltämistä, harmistumista
Pään heiluttaminen oikealle ja vasemmalle: paheksumista, sur-

kuttelua: aih. aili!

Seisonta-asennot.
Perusasento (kantapäät viidessä): kunnioitusta ja kuuliaisuutta

ylempäänsä kohtaan; sotilasten ja palvelijain tavallinen seisonta-asento.
Toisen pilan kantapää toistu sisäsivua vastaan (kuva 21): kun-

nioittavaa arvonantoa.

Toinen jalka eteenpäin i/aeiistoon (kuva 20): uljuutta, auliutta ja
hyväntahtoisuutta; miellyttävä puhutteluasento samanarvoisten kesken.

Ilajasääri». jalat kohdakkain: leveää varmuutta, itsetyytyväi-
syyttä, ylpeyttä ja mahtipontisuutta.

Toinen jalka taaksepäin: kieltoa, vastenmielisyyttä, pelkoa ja
kauhistusta.

Jalkaterät rinnakkain tai kärjet sisäänpäin: tökeryyttä, tuh-
muutta, raukkani aistitttta.

Käynti

Eri käyntitapojen huomattavimmat tunnukset ovat
seuraavat:

Kaunis, sulava käyn/i: askeleet ripeät, kohtuullisen pitkät, jalan
nostaminen pieni, kärki ja kanta yhfaikaa joustavasti maahan,
ryhti suora.

Y/erä, nerokas: askeleet pitkiä, hallittuja ja sulavia; pää ja
rinta koholla.

Mnjesteei'ilhjieu: pitkät, hitaat askeleet, jalka viivähtää joka
askeleella rauhallisesti maassa; suora ja vapaa ryhti.

Rohkea: pitkät, lujat ja varmat askeleet, rinta ja pää koholla.

Vihainen: askeleet pitkät, ripeät ja painokkaat . ruumis eteen-
päin painautunut.

Vitkaani: astunta > leveä ja voimakas, hiukan kahden puolen
huojuva.

Alakuloinen, väsynyt: lyhyet, raskaat askeleet, kärki ensin maa-
han; polvet hiukan koukussa, olkapäät alaspäin.
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kiliisi tässä mainittuja on joukko muitakin erittäin
laivaavia käyntitapoja; esim. hii/iivti, si/isuttelevu, liihot-
televa, veltto, lömisttivti j. n. 0., jotka kaikki ilmaisevat
erilaista luonnotta tai mielentilaa.

Näyttelijöille ja koomillisten kappaleiden esittäjille
sallittakoon meidän tämän yhteydessä huomauttaa: oppi-
kaa liikkumaan, mutta oppikaa myöskin seisomaan/
Monet alottelevat näyttelijät ja pilajuttujen esittäjät
nim. kävelevät puhuessaan myötänään edes takaisin,
juuri kuin pääasiana koko esitystaidossa olisi kävelemi-
nen - tahdittomuus, joka vaikuttaa kuulijoihin mitä
häiritsevimmin.

fr

Yllä esitetystä koskee puhujaa ja lausujaa varsi-
naisesti ainoastaan ryhti ja pään asennot. Joku ryhti
esittäjällä aina on ja jonkun asennonvaihdoksen hänen
ryhtinsä pyrkii tekemään värikkäämmissä kohdissa;
pidettäköön siis siitä huolta, että se on oikea, sisällyk-
sen mukainen, niin ettei vartalomme esim. lauseissa: »Voi
kuinka hauskaa oli tavata teitä taas monesta aikaa!»
tai »Rukkuut lupset, tulkuei tänne!' vetäydy jäykästi
taaksepäin, eikä taas lauseessa: »Tämä/iän on kerras-
saan kauhistuttuvaa/» painaudu sulavasti eteenpäin,
vaan päin vastoin.

H

Käsiliikkeet.

Olemme edellä puhuneet käsistä ainoastaan sikäli
kuin niiden käyttelyn kuuluu esittäjän asentoon ja ryh-
tiin. Sen lisäksi on tarpeen erikseen koskettaa käden
ja käsivarren liikkeisiin korostuksen välikappaleena.
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Näyttelijälle ovat käsiliikkeet äärettömän tärkeät,
ja vaikka niiden käyttäminen onkin tavallisessa esityk-
sessä jokseenkin rajoitettua, pyrkivät ne kuitenkin muo-
dossa tahi toisessa esiin vaatimattomimmallakin puhu-
jalla ja lausujalla. Milloin tehdään suoralla käsivar-
rella, jonka teroitetun huipun muodostaa yicsinään ojen-
nettu etusormi, äkkinäinen pistoliike kuulijoihin päin,
ikäänkuin oltaisiin painettisilla; milloin pudistetaan
nyrkkiä tai 13'ödään sitä pöytään taikka tehdään jon-
kunlainen käsiliike yleisöön käsin Tuonelan-ukon ta
paan koukistetuin sormin, milloin alituiseen painetaan
kättä sydämelle ikäänkuin pahoinvointi kohtauksessa
tai vuoroin kummallakin käsivarrella telegraieerataan
ilmaan että esittäjä on suuressa mielenliikutuksessa.

Goethe aikoinaan neuvoi nuorta, lausujana esiin-
tyvää neitiä tarttumaan harjoitellessaan molemmin kä-
sin lujasti tuolinselustimeen, välttääkseen moista ilmaan
sähköttämistä. Hyvä neuvo vielä meidänkin päivinäm-
me, sillä todellakin on parempi vaijentaa kokonaan kä-
tensä kuin tehdä liikkeitä, jotka vain pilaavat esityksen
tai ovat suorastaan naurettavia.

Käsiliikkeet tietysti ovat tavallisessakin esityksessä
äärettömän puhuvia, jos niitä käytetään harvoin, jos ne
ovat luontevia, ja sisällyksen mukaisin ja jos ne tehdään
oikeissa jjaileoissa, s. o. jos teemme niitä sisällystä ko-
rostaaksemme emmekä vain liikkeitä tehdäksemme.

a
Käsiliikkeiden luontevuuden, s. o. niiden plastil-

lisuuden perussääntö on:

jokaisen liikkeen, ollakseen kaunis, tulee kulkea
aaltomaisessa, tui kaari-maisessa viivassa.
Asia ei kaipaa pitkiä selityksiä; tarvitsee vain

ajatella miltä näyttää, jos puhuja eläköönhuutoa johtaes-
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saan kohottaa ja laskee kättään suorassa viivassa ylös
alas tai jos esim. laulunjohtaja löisi f tahtia aivan suo-

rissa viivoissa 7 U. Se olisi yksitoikkkoisinta ja epä-

kauniinta mitä ajatella saattaa.

Aaltomainen kulku siis on vaatimuksena miltei
kaikkien liikkeiden suhteen — ainoastaan perin äkki-
näiset ja vastenmielisyyttä ilmaisevat liikkeet poikkea-
keavat siitä, ollen suoria ja jyrkkiä. I
Tämän kauneusperusteen esitti aikoi- I
naan englantilainen Hogarth ja sano- I
täänkin sitä Hogarthin kauneusviivaksi. I
Aaltoviivoja vaan on monta lajia: loi- I
vempia ja jyrkempiä. Kuta loivempi, I
kuta enemmän suoraa viivaa lähenevä I
liike on, sitä köyhempi ja yksitoikkoi- I
sempi se on; liian paljo kaartuva liike I
taas muistuttaa käärmemäistä liikuntoa |
ja tekee helposti naurettavan vaikutuksen. Siksi pide-
täänkin sitä viivamuotoa, jota n:o 2 kuvassa 24 osot-
taa, täydellisimpänä ja kauniimpana.

Kuva 24. Aalto-
viivoja.

Kun siis teemme jonkun käsiliikkeen perusasen-
nosta (s. o. käsien sivuilla riippuessa) suuntautuu käsi
ensin kaartuvasti vartalon pystysuoraa keskiviivaa kohti
sekä siitä ylös- ja ulospäin aaltoviivan mukaan kaartuen
(kuva 25: vasemman käden liikkeet pisteviivojen suun-
taan; oikean käden asennot osottavat äkkijyrkkiä, kul-
mikkaita »nukenkäden» liikkeitä). Kaikki liikkeet siis
ovat alotettavat niin, että ensin teemme pienen liikkeen
päinvastaiseen suuntaan kuin minne lopullisesti käden
viemme.

Aaltoviivasta tietysti on lukemattomia sovitteluja
ja muunnoksia, aina liikkeiden suuruuden ja sen mieli-
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alan mukaan, mikä liikkeen aiheuttaa, jopa olisi suo-
riistaan 3Tksitoikkoista tehdä kaikki liikkeet kaavamai-
sesti aaltoviivan perusmuodon mukaan. Tavallisin poik-
keusmuoto on kuuriviivu: f , s. o. liike alotetaan aalto-

Kuva 25. Käsiliikkeet

viivalla, mutta sen loppu ei kohoakkaan ylöspäin, vaan
kaartuu luontevasti hiukan alaspäin.

Käsiliikkeitä tehdessä tulee liikettä suorittavan
käsivarren olkapään olla rauhallisena paikoillaan —

Hikeen tekee ainoastaan käsivarsi. Jos liike tehdään
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yhdellä kädellä suorittaa sen tavallisesti oikea käsi,
vasen käsi ainoastaan eräissä tapauksissa »säestää»
oikean käden liikkeitä tai joskus (esim. vasempaan
suuntautuvissa osotusliikkeissä y. m. sentapaisissa) suo-
rittaa liikkeen aivan yksinkin. Kun liike tehdään
molemmilla käsillä, tulee toisen käsivarren kulkea hiukan
edempää ja ylempää kuin toisen, muuten liike näyttää
rumalta ja yksitoikkoiselta. Liikkeen lopussa on aina
suurempi tai pienempi paussi, joka tukee liikkeen lop-
puvaikutusta ja jonka jälkeen käsi laskeutuu hitaasti
lepoasentoon.

*

Silminnähtävien korostuskeinojen tarkoituksena on
äänellisen ilmaisun tukeminen. Siitä johtuu että

kaikkien liikkeiden tulee olla äänellisen esityksen
kanssa sopusointuisin.
Tähän kuuluu ensinnäkin liikkeiden suuruus. Voim-

me tehdä joko suurin tahi pieniä liikkeitä. Suuret suo-
ritetaan koko käsivarrella, olkapää keskipisteenä; pienet
etupäässä kyynärvarrella ja kädellä (viimemainituissakin
tulee sentään olkavarrenkin liikkua jonkun verran, s. o.
loitontua sivusta irti). Suurimmissa liikkeissä kohoo
käsi aina pään yläpuolelle, kaikkein pienimmät suorit-
taa yksi ainoa sormi. Kun tunne on eloisa ja voima-
kas, ovat liikkeetkin suuria ja päin vastoin. Samoin:
kun sävel kohoo korkealle, kohoo käsikin samalla
tavalla; kun sävel laskeutuu alas, niin käsikin vaipuu.
Kiivaassa, jyrkässä puheessa ovat liikkeetkin kiivaita ja
teräviä; voimakas ääni vaatii voimakkaita, vieno puhe
viehkeitä liikkeitä, nopea temppo nopeita, hidas verk-
kaisia j. n. e. Kun esitys on rauhallista ja kertovaa,
emme tee mitään liikkeitä, kun se on kuvailevaa ja
kiihkeää, niin teemme ja teemme ne sisällylfsen mukaisia.



254 Tunnekorostus ju. esitystaito.

Toiseksi: liikkeen korkokohdan tulee sattua yhteen
äänellisen korkokohdan kanssa. Kaikissa korostukseen
käytetyissä liikkeissä on erotettava kaksi osaa: ensin
valmistava alku ja loppupuolella liikkeen korko eli
aksentti, jolloin vauhti on nopeampi ja käsi tekee voi-
makkaamman painalluksen (korko-osa voidaan myös
toistaa, jos niin tarvitaan). Liikkeen koron tulee siis
sattua aina samalle sanalle ja tavulle, jolla on suurin
äänellinenkin korko. Esim. Minä rakastan sinua! Minä
rakastan sinua aina hulluuteen saakka! Mene pois! Minä
sen olen tekevä. Hiljaa, hiljaa! (Molemmissa viimeisissä
lauseissa siis liikkeen valmistava alku on suoritettava
jo ennen kuin mitään sanotaan, koska korko on aivan
ensi tavulla; viimeisessä lauseessa korkokohta uusiutuu).

Jos liikkeen korko sattuu äänellisen korkokohdan
edelle tahi jälkeen, on se yhtä virheellistä kuin väärä
lausekorostus; jos korkokohtaa taas ei ole ollenkaan,
on koko liike vain tyhjää ilman halkoilemista. Sen
vuoksi: »sovittakeia liikkeet sanoihin ja sanat liikkei-
siin!» (Hamlet 111, 2).

fr

Siihen tarkoitukseen nähden, mihin käsiliikkeitä
käytetään, erotamme kolme päämuotoa:

1. Osattavin, oikeaan tai vasempaan, eteen- tai
taaksepäin, ylös tai alas, itseen tai muihin j. n. e. Esim.
Lasken polvillesi! Ulos, sanon minä! Tuota ihmispetoako
tarkoitat?

2. Kuvaavin, joilla kuvataan semmoisia käsitteitä
kuin suuri, pieni, pyöreä, kulmikas, tasainen, epätasai-
nen j. n. e., kasvojen muotoa, tekoa ja toimintaa. Esim.
Koko avara maailma. Kuinka äärettömän ihanaa,/ Kuoli
kulki mahtavassa kaaressa.



Käsiliikkeet. 255

S. Tunteita ilmaisevia, esim. käsien ojentaminen
syliin sulkeakseen, käsien väänteleminen, kasvojen
peittäminen käsillä, nyrkin pudistaminen, otsaansa lyö-
minen j. n. e.

*

Kaikkein tärkeintä on liikkeiden luntit, s. o. nii-
den kyky kuvata eri mielentiloja. Tähän nähden saa-
koot sijansa seuraavat viittaukset:

Avoin koura, kämmenpuoli ylös- tai eteenpäin käännettynä (kuva
25, vasen käsi): tyytyväisyyttä, itselleen tai muille suomista; kysyvä,
pyytävä, ottava, myöntävä, tervehtivä j. n. e. Esim. Terve tuloa!
'Tule syliini! Istukaa, olkaa hyvä!

Suora käsiterii. kämmenpuoli alaspäin (korostus alaspäin): rau
Iloittava, vakuuttava, siunaava. Esim. Hiljaa, hiljaa! Lepää rau-
hassa! Olkaa huoletta!

Käsiterä -pystyssä, kämmenpuoli ulospäin (korostus samaan
suuntaan): kieltävä, hylkäävä, poistorjuva. Esim. Menkää pois!
Älkää tulko!

Sormet hajeillaan, kämmenpuoli ulos- tai alaspäin: vastenmieli-
syyttä, inhoa, epätoivoa, pelkoa ja kauhistusta.

Nyrkkiin puristi Itu. käsi: tuskaa, kärsimystä, epätoivoa, itsepin-
taisuutta, vihaa, uhkaa, raivoa j. n. e.

Käsien väänteleminen: levottomuutta ja tuskaa; hykertäminen:
tyytyväisyyttä, iloa, vahingoniloa.

Käsien yliteenlyöminen: hämmästystä, epätoivoa, kostonhalua.
Käsi korvanjuuressa: kuuntelemista; korvien peittäminen molem-

milla käsillä: kovan äänen tai vastenmielisen puheen torjumista.
Silmäili peiliäniinen kädellä: häpeää, äkillistä itkua, vasten-

mielistä näkyä, inhoa, pelästystä.

Pään jicittiiniiiien käsillä:
kirouksia kuullessa.

itseään koskevia uhkauksia ja

Käsi oh imulla tai otsalla: miettimistä, surua.

Nyrkillä otsaan lyöminen: äkkinäistä mieleenjohtumista, harmis-
tumista; molemmat nyrkit päälaelle: tuskaa, epätoivoa.

Käden asettuminen inisen iilkupiiällr: ystävyyttä, luottavaisuutta;
o/kupäälle h/inu itien : kiitos ta, ra uhoilusta, rohkaistusta, kehoitusta, käskyä.



256 Tunnekorostus ju esitystaito.

Kädet rinnan yli ristissä: rauhallista kuuntelemista, tutkivaa
tarkastelua, miettimistä, päättäväisyyttä, rohkeaa odottamista, uhkaa,
ivaa; reilusti: syvää surua.

I,'iiitiiini lipotiiiit-u ju riittiini repiminen: tuskaa, epätoivoa.
Toisen laiden ritilään painaminen: vakuuttamisia; sydämen koh-

dalle painaminen-: syvää, sydäntä koskevaa tunnetta.

Kädet selän lakana: miellyttävä seisonta-asento, mietteissään
kävellessä; veltosti: välinpitämätön, huoleton seisonta-asento

Kädet siru/ltt riippuen: levollisuutta, huomaavaisuutta.

*

Käsiliikkeiden käyttäminen, kuten jo sanottiin, on
verraten rajoitettua puhujalla ja hänen tapaisellaan
esiintyjällä. Ennen kaikkea muistettakoon että vain
pienillä, varmoilla ja tarkoin harkituilla liikkeillä voi-
daan jotakin vaikuttaa. Suuria liikkeitä käyttävää
esittäjää voi verrata huonoon näyttelijään, joka leveillä
liikkeillä ja käsivarsilla ilmaa halkoen koettaa peittää
todellisen näyttelijäkyvyn puutetta, unohtaen että "näy-
telmän tarkoituksena on pitää ikäänkuin kuvastinta
luonnolle, ja että itse intohimon viirussa, hyrskyssä ja
pyörteessäkin on noudatettava, kohtu uitu (Hamlet 111, 2).

#

Kasvonilmeet.

Etusijaan kaikista näkyvistä korostuskeinoista on
ehdottomasti asetettava kasvonilmeet. — Millä puhumme
ensiksi yleisölle puhujalavalle noustuamme? Katseel-
lamme ja kasvonilmeellämme jo paljoa ennemmin kuin
ensimäisen sanan lausumme. Se on tuo ihmishengen
sanaton kieli kuten Piderit sanoo — jolla me
itkemme ja nauramme, rukoilemme ja uhkaamme, kuis-
kaamme ystävyyttä ja julistamme vihaa; kieli, joka itse





Werner Söderström in kustannuksella on ilmestynyt:

Z. YRJÖ^KOSKINEN, JOHTAVAT AATTEET IH-
MISKUNNAN HISTORIASSA. Toinen pai
iios. Hinta 6 mk., korukansissa 7 mk. 50 p.
Ensi painoksen ilmestyttyä 1879 kirjoitti siitä prof.

Th. Rein Kirjallisessa Kuukauslehdessä m. m. seuraavaa:
»Tämä teos on epäilemättä kirjallisuutemme kaikkein merkilli-

simpiä ilmiöitä myöhempinä aikoina. Jo sekin seikka, että kotimainen
kirjailija ryhtyy sellaiseen aineeseen, kuin puheena oleva, ei ole juuri
mikään jokapäiväinen ilmiö, semminkin kun tämä kirjailija on arvossa
pidetty historioitsija, joka teokseensa laskee ne loppupäätökset, joihin
hänet ovat saattaneet tutkimuksensa ja ajattelemisensa historiallisten
tapausten yleisestä merkityksestä. — — Vilpittömästi iloitsemme siitä
hyödystä, minkä suomalainen kirjallisuutemme on saanut tästä teoksesta,
joka tarjoo yhtä huvittavaa kuin runsas-aatteistakin sisältöä eräässä
inhimillisen tietämyksen tärkeimmässä aineessa, vieläpä puettuna mallik-
kaasen muotoon. Tekijä on täten melkoisessa määrässä kartuttanut jc
ennestään suuria ansioitaan tämän kirjallisuuden suhteen.»

SVEN HEDIN, AASIAN ERÄMAISSA. Kuvauksia
matkoilta Keski-Aasiassa ja Kiinassa. Suomensi Uuno
Helve. Valaistu 123 kuvalla ja 3 kartalla. Hinta
6 mk 60 p., koruk. 8 mk.
»Neljättä vuotta kestäneet seikkailunsa ja retkensä on t:ri Hedin

erittäin havainnollisesti ja mieltä kiinnittävästi tässä teoksessaan kerto-
nut. Tekijä on onnistunut saamaan teoksestaan oivallisen luonnon ku-
vauksen. Hänen esityksensä on lyhyttä, sattuvaa ja kuvarikasta. Löy-
tyypä*useita palasia, joilla kaunokirjallisestikin on merkityksensä.

Tämän lisäksi tarjoo teos runsaasti kuvauksia eri kansallisuuk-
sista, heidän sivistyksestään ja elintavoistaan. Lukija seuraa jännityk-
sellä matkan suoritusta ja ihmetellen kuuntelee tarmokkaan matkailijan
kertomuksia.

Toivomme tämän teoksen jokaisen kansankirjaston hyllyltä lai-
nattavaksi.» (Mikkelin Sanomat.)

AVARASSA MAAILMASSA. Matkustuksia ja seik-
kailuja vieraissa maissa. Kaunistettu 342 kuvalla. —

Suomentaja Kalle Kajander. Ilmestynyt 20 vihossa
ä 35 p. — Hinta korukansissa 9 mk.
»Hauskoja, lyhyitä kuvauksia matkoista ja seikkailuista eri

maissa, useimmat mitä jännittävimpiä. »Todellisuus on usein merkilli
sempi kuin taru,» sanotaan, ja se toteutuu täydellisesti näissä kuvauk-
sissa, joissa vaan näitä tapahtumia kerrotaan ja jotka kuitenkin voitta-
vat jännittävimpien romaanien juonen.»

•C" Kovin runsaasti varustettu erittäin tuius/toilla ja valaise-
villa kuvilla!
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Tilattavaksi' tarjotaan

JOHAN LUDVIG RUNEBERGIN

TEOKSET-^
Runeberg on Suomen suurin runoilija, mutta kuitenkin

ovat hänen teoksistaan muut paitse »Vänrikki Stoolin tari-
nat» tähän saakka olleet puhtaasti suomenkieliselle kansalle
verrattain vähän tunnetut. Syynä siihen ei ole voinut olla
mikään muu kuin se, että noiden kuolemattomien, klassillis-
ten teosten suomenkielinen asu, muutamia poikkeuksia
lukuunottamatta, on ollut kovin puutteellinen. Saatavina
olevat tähänastiset käännökset ovatkin suureksi osaksi ko-
vin vanhentuneita. Senjälkeen kuin ne painosta ilmaantui-
vat, on runokielemme melkoisesti kehittynyt ja vakaantunut
ja vaatimukset kasvaneet.

Runeberg oli suomalainen runoilija, vaikkakin hän
ruotsiksi runoili. Hänen sydämmensä sykki suomeksi, vaik-
kakin hän tunteensa ruotsiksi tulkitsi. Hänen suuri työnsä,
hänen verratonta ihanuutta uhkuvan henkensä tuotteet eivät
voi tulla hänen koko kansansa omaisuudeksi ennen kun
hän on saanut sille puhua sen omalla kielellä, kaikkein kau-
neimmalla, kaikkein puhtaimmalla ja virheettömlmmällä.

Olen senvuoksi ajatellut ajan olevan käsissä toimittaa
Runebergin teokset uudessa laitoksessa, joka kaikin puolin
vastaisi runoilijakuninkaan nerontuotteiden arvoa. Sitä var-
ten olen kääntynyt etevimpien runoilijaimme puoleen ja ovat
he nyt suorittaneet käännöstyönsä niin, että painaminen jo
on voinut alkaa. Ennen pitkää valmistuvat suomenkieliselle
yleisölle Runebergin teokset kokonaisuudessaan niin malli-
kelpoisessa kielellisessä puvussa kuin tätä nykyä suinkin on
mahdollista. Suomennostyössä ovat olleet osallisina runoili-
jat Paavo Cajander, Arvi Jännes, Eino Leino, O. Manninen
ja Alpo Noponen. Juhani Aho suomentaa Runebergin suo-
rasanaisia kirjoituksia, jota paitse käännöksiä ovat tarkastaneet
eri henkilöt m. m. toht. V. Vasenius. Teokseen tulee myös-
kin Runebergin elämäkerta ja muotokuva.

Teos julaistaan 25 vihossa ä 65 penniä.
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asiassa on paljoa nopeampi ja ilmerikkaampi kuin sa-
nat, joka voi korvata pitkiä lauseita, jopa ilmaista to-
tuuden vastoin toiseksi teeskenneltyjä sanojakin.

*

Esittäjän kasvonsävyn tulee, yleisesti puhuen, olla
rauhallinen ja ilmeitten kuvastaa esityksen Icunkinlcer-
tnista, sisällystä. Tähän nähden on esiintyjällä paljo
huomaavaisuuden ja itsetarkastelun aihetta. Tosiasia
nimittäin on että esittäjä, varsinkin ensi kertoja esiin-
tyessään, ei ole puhujapaikalla aivan täydellisesti oma
itsensä: hänen kasvonilmeensä on joko jäykkä ja eloton
tai se kuvastaa jotakin muuta, vaan ei sitä kuin pitäisi.
Kellä on hätääntjmyt, hämmästynyt kasvonilme, kellä
kulmat kohoavat luonnottomasti ylös aina silloin kuin
sävelkin kohoaa, kellä toinen kulma on ylhäällä, toinen
alhaalla, ken rypistää ne tiukasti yhteen, kuka räjnäyt-
tää silmiään tuon tuostakin j. n. e. Ne kaikki ovat
aluksi jännityksen aiheuttamia satunnaisia ilmeitä, mutta
jäävät mielellään pysyväisiksi korostuskeinoiksikin».
On siis opittava:

1. hallitsemaan knsvoliha/esenso täysin rauhallisina,
2. kuvuslamnan kasvonilmeillä esityksen sisällystä,
s. o. elämään esityksen mukana.
Ensi tehtävä on oppia tuntemaan kasvonsa ja

kasvolihastansa liikkeet. Siksi on esitettävää kappaletta
harjoitettava peilin edessä ja tehtävä äkkinäinen tar-
kastus juuri semmoisissa kohdissa, joissa tunteet ovat
voimakkaimmat. Se tarkastus tavallisesti paljastaa
monta omavaltaista jopa hullunkurista kasvonilmettä,
joiden olemassa olosta esiintyjällä ei ole aavistustakaan.

Sisällystä vastaavien ilmeitten oppimisen edelly-
tyksenä on, että kaikkein ensiksi harjoitetaan eri kasvo-
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lihaksia yksikseen, niin että ne saadaan vapautumaan
jäykkyydestään ja tottelemaan omistajaansa; vasta sen
jälkeen harjoitetaan erilaisten ilmeitten tapaamista.
Viimemainittuun nähden on tarpeen heti alun pitäin
olla selvillä siitä, ettei tarkoituksena ole oppia teke-
mään joitakuita kaavamaisia kasvonväännöksiä (gri-
maasseja), vaan kuvastamaan sisäistä sielunelämää.
Siihen siis tarvitaan muutakin kuin peili, tarvitaan
mielikuvituksen voimakasta ponnistusta ja koko sisäi-
sen olemuksemme syttymistä.

ft
Kasvonilmeiden keskuksia ovat suu, nenä ja silmät.

Suun ja nenän ilmeet useimmiten yhtyvät siinä mää-
rässä, että nenäkeskuksen ilmeitä — niin tärkeitä kuin
ovatkin — perin harvoin huomaamme itsenäisiksi, ne
kun enimmissä tapauksissa vain tukevat suun eleitä.
Silmäin ja sen ympäristön ilmeet, s. o. katse sekä otsan
ja kulmain paljon puhuvat eleet, ovat suukeskuksenkin
ilmeitä tärkeämmät. Koetamme seuraavassa mainita
näiden eri keskuksien huomattavimmat piirteet.

Otsa.
Sileä otsa: rauhallisuutta, hilpeyttä, ihailua, riemua, yleensä

levollista tai iloista mielentilaa (kuvat 26, 27, 28, 29, 30).

PiiriDen otsa (= epätasainen, nahka keskellepäin pingottunut):
ikävöimistä, häpeää, levottomuutta, pahoja tuumia (32).

Kulma/rypyt (pystysuoraan kulmakarvain välissä): a) lievätrypyt:
totisuutta, ankaraa miettimistä, jäntevyyttä, itsepäisyyttä, surua, levot-

tomuutta, äkäisyyttä (32): b) syvät, rypyt: pahoja tuumia, äkkinäistä
vihastumista, tuskaa, kauhua, vastenmielisyyttä.

Otsarypyt (3 —5, poikkipuolin): ihmettelyä, itserakkautta, yl-
peyttä, juopumusta, koomillista ylenkatsetta, tuskaa, kipua (33, 34),
suu samalla, auki: yksinkertaisuutta, tuhmuutta, koomillista häm-
mästystä (31).



27. Humor. itsetyytyväisyys.26. Iloinen nauru 28. Ilkamoisuus.

29. Ivanauru. 30. Vahingonilo 31. Koomill. hämmästys.

32. Synkkä päättäväisyys 33. Tuska. 34. Tylsämielisyys.

C. Michelin mukaan.
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Kulmakarvat.
Koholta (ei otsa rypyssä): itserakkautta, ylpeyttä, kylmyyttä,

ylenkatsetta, iloa, ihmettelyä (26, 38): otsa samalla rypyssä: hämmäs-
tystä, pelkoa, kauhua, tylsämielisyyttä (31, 34).

Sisäkulmat koitolla ja yhteenpäin vedettyinä (keskiotsa rypyssä):
levottomuutta, tuskaa, äkkinäistä kipua, surua, kärsimystä, itkua (33).

Kulmat alhaalla (lievät kulmarypyt): neuvottomuutta, surumie-
lisyyttä, häpeää; paljon alhaalla: tuimaa vihaa, ilkeämielisyyttä (39).

» Varilcsenvarvas» silmän vieressä: iloista mielialaa (26, 27,
28, 29, 30).

Katse.
Suoraan lieeiijtiiiu: haaveilua, saamattomuutta.

Taivaaseen: innostusta, hartautta. Jumalan kiittämistä, välittä
mistä, uskonnollista haaveilua.

Ylöspäin: teeskentelyä, tekopyhyyttä, teeskenneltyä rukousta,
synkkää päättäväisyyttä, hämmästystä, mielipuolisuutta (26, 31, 32).

Alaspäin: kainoutta, häpeää, surua, vilpillisyyttä, salamielisyyttä
Äkkiä alas: äkillistä vastenmielisyyttä, ylenkatsetta (38).
Sivulle: epäluuloa, epäsuosiota, ilkamoisuutta, ivaa, ylenkat-

setta, kateutta, ilkejrttä, kostonhalua (28, 29).

Hyvin avoimet silmät: ihmettelevää k3rsymistä, harmistumista,
hämmästystä, pelästymistä, kauhistumista, vihaa (31).

Kansien supistaminen: epäluuloa, itsetyytyväisyyttä, halveksi-
mista, koomillista ylpeyttä, juopumusta, onnenhuumausta (28,29, 34, 38).

Silmä in liikuttaminen sintille (edes takaisin): häpeää, mietti-
mistä, perusteiden etsimistä.

Silmäin pyöriminen: levottomuutta, vihaa, kostonhimoa, hurjaa
pelkoa, tuskaa (33).

Niin tärkeitä kuin nämä ulkoiset piirteet ovat-
kin, vielä tärkeämpi on silmäin sisäinen, sielullinen
sävy, s. o. onko katse: kylmä, terävä, luja, kysyvä,
epäluuloinen, tutkiva, rukoileva, harhaileva, väsyn}^,
toivoton, lämmin, eloisa, sädehtivä (26), loistava (27),
ilkamoinen (28), kiiluva (30), synkkä (32), pelokas (33),
särkynyt (34) j. n. e. Se vasta antaa katseelle sisällyksen.
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Suu ja nenä.
liuiihullisesli suljettu suu: levollista mielentilaa, avomielisyyttä.
Lujasti suljettu suu (32, 35): päättäväisyyttä, itsepintaisuutta,

varovaisuutta, umpimielisyyttä, ahneutta.
Avoin suu: a) alahuuli sisäänpäin: typeryyttä, heikkoälyisyyttä

(36); h) huulet eteenpäin: koomillista hämmästystä (31); e) tuskaa,
pelkoa, kauhua, tylsämielisyyttä (33, 34).

Suupielet taaksepäin, huulet »ohuessa» hymyssä: itsetyytyväi-
syyttä (27); huulet lujasti hampaisiin painettuina: vahingoniloa,
ilkeyttä (30).

Vasen suupieli sinille: ivaa (29).

35. 36. 37. 38. 39.
Luja. Typerä. Inhoava. Ylenkatseellinen. Äkäinen

Ylähuuli ia nenäpielet kohotettuina (usein myös nenän juuressa
ryppyjä, kuva 37): vastenmielistä tunnetta, inhoa; lievässä määrässä:
kärsimystä, kärsimyksen sekaista hartautta, katkeruutta, ylenkatsetta.

.Suupielet alaspäin, a) ylähuuli ja nenäpielet hiukan kohotet-
tuina, alahuuli eteen- ja ylöspäin työnnettynä, sen alla melkoinen
syvennys (38): ylenkatsetta; b) huulet lujasti suljetut ja sisäänvede-
tyt (39): suuttumusta, äkäisyyttä.

1luullen rapiseminen: tuskaa, ankaraa vihaa.
Huuleen pureminen: ilkamoisuutta (28), vihaa.
Nenän nyrpistäminen: vastenmielisyyttä, inhoa.
Sierainten leviäminen: ankaraa suuttumusta, tuskaa, kostonhimoa.

*
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Esityksemme näistä asioista päättyköön tähän.
Tulokset riippuvat kunkin hengenlahjoista sekä siitä
huomiosta ja ahkeroimisesta, mitä hän tälle asialle
omistaa. Kuta täydellisempi esittäjän ruumiin ja hen-
gen esteettinen kasvatus on, sitä täydellisempi on hänen
ulkoisen ja sisäisen olemuksensa kokonaisuus.

*

9. Luonnollisuus ja yksilöllisyys.

Esitystaidon harjoittajalla on paljo opittavaa ja
omistettavaa; ennen kaikkea hänen tulee välttää yksi-
toikkoisuutta ja valaa esitykseensä rikkautta ja vaihte-
levaisuutta kaikkien mahdollisten keinojen avulla.

Tästä johtuva kaikinpuolinen kehitysharrastus ja
eri keinojen omistamispyrkimys voi helposti johtaa har-
haankin, liialliseen tavoittelemiseen ja luonnottomuuteen,
mikä on yksitoikkoisuuttakin vastenmielisempää. Esitys-
taidon harjoittelijalle on sen vuoksi perin tärkeä joka-
päiväinen kysjmiys: onko tämä- luonnollista? Sillä
joskin taito ja taide on luonnon todentamista, niin
muistettava on että kaikki tosi taide on ainoastnun
luonnon jäljentämistä kehitetyssä mitassa, ja että oikean
taiteen ainainen tuntomerkki on: siinä missä taide on
korkeimmillaan, ei mitään taidetta nä}r olevankaan,
vaan kaikki tuntuu, itsestään syntyvän, luonnosta pulp-
puavan. Olkoon siis harjoittelijan edistyminen kuinka
hidasta tahansa ja jääköön hänen esitystapansa vaik-
kapa vähemmän monipuoliseksi, yksi taito hänen on
ennen muita opittava: taito olla luonnollinen. Ellei
hän sitä ole, ei hän ole mitään, vaikka hän omis-
taisi kaikki esitystaidon mahdolliset ja mahdottomat
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ilmaisukeinot, tai hän on, mikä vieläkin pahempi
teeskentelijä.

Esityksen siis tulee olla luonnollista kaikkiin sekä
kuuluviin että näkyviin ilmaisukeinoihin nähden ja
luon nollista, leunleiii/cerluiseu esityslauduii ja tunnelman
piirissä. On melkoinen erotus puhummeko uskonnolli-
sessa hartaustilaisuudessa, kansalaisjuhlassa, oikeus-
salissa, ruokapöydässä, häissä, haudan partaalla j. n. e.
Kaikella on luonnolliset rajansa. Juhlaesitelmään ei
sovellu kepeä arkipäiväinen esitystapa, leikkisään tila-
päispuheeseen ei juhlallinen pontevuus; valtava ei saa
olla puuhaavnn, voimakas ei raakun, vakava ei synk-
kää, painokas ei rnslenstn, tulinen ei rie/iuvaa, vieno ei
velttoa, eloisa ei poika muistu. On vältettävä te/cojuh-
lullisuutfu ja omistettava arkipäiväisen puheen luonnol-
lisuus —- ei sen velttoutta ja huolimattomuutta. Julki-
sen esityksen tulee olla niin luonnolliseksi ja varmaksi
hiottua, ettemme enää esiintymishetkenä ajattele mitään
yksityiskohtia: korostusta, liikkeitä, ilmeitä j. n. e. eikä
missään tule näkyviin edellä käyneen valmistuksen vasa-
ran jäljet ja pihtien pitelyt, vaan kaikki sulautuu hetken
inspiratsioniin. Ennen kaikkea varottakoon kaavamni-
suutta, (maneerimaisuutta), tuota aina samanlaista, tehtyä
ja pönkitettyä yksitoikkoisuutta, joka lausuu kaikki runot
samalla kauhealla mahtipontisuudella ja esiintyy aina
samalla tavalla, unohtaen ettei ihminen ole tänään
sama kuin eilen, vaan että hän on ja hänen täytyy olla
aiiia uusi.

Erittäin tärkeä puoli on se luonnollisuuden vaa-
timus, jota sanomme eri ilmaisukeinojen sopusointui-
suudeksi (harmoniaksi). Miksi pieni lapsi ihastuu toi-
siin henkilöihin, mutta toisia vieroo, jopa kammoo?
Sanottaneen: hänen arvostelukykynsä on niin kehitty-
mätön ja satunnaisten mielijohteitten alainen. Päin
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vastoin! Lapsella on jsaljoa suuremmassa määrässä
kuin aikuisella kykyä tajuta henkilön kokonaisuuden
sopusointuisuutta. Äänemme saattaa tavoitella hellyyttä
ja hyväileväisyyttä, mutta katse ja kasvonilme voivat
puhua toista kieltä, tai päin vastoin. Tämän kaiken
huomaa lapsi ja määrää sen mukaan tuttavuutensa.

Sama luonnollinen vaisto johtaa aikuisiakin, vaik-
kei yhtä ratkaisevalla tavalla. Vain silloin voi esittäjä
täji-dellisesti vaikuttaa kuulijoihinsa, kun hänen koko
olemuksensa pienimpiä piirteitä myöten puhuu samaa
kieltä. Silloin hänen esityksensä ei ole kirja-esiinty-
mistä tai juhla-esiintymistä, vaan katkelma todellista
elämää.

*

Kaikkein tärkeintä lausujan ja varsinkin puhujan
esityksessä on persoonallisuus eli yksilöllisyys. Suullinen
esitys eroaa painetusta juuri esittäjän persoonallisen vai-
kutuksen kautta. Kukin esittäjä on yksilö, yksi ainoa
laatuaan. Ja siinä on hänen vaikutus- ja viehätysvoi-
mansa, siinä tuo salaisuus, miksi puhuja, jolla on ver-
raten vähäiset ulkoiset puhujalahjat, kuitenkin voi vai-
kuttaa kuulijoihin syvemmin kuin joku loistavain lah-
jain omistaja, joka esiintyy vain urheillakseen. Olisiko-
han Bismarck ollut tuo omia kansalaisiaan ja koko
valtiollista maailmaa johtava rautakansleri ilman per-
soonallisuutensa kaikkikukistavaa voimaa? Olisikohan
ylhäisten valiojoukko seisonut hämmästyneenä, kuin
salaman tapaamana Wormsin valtasalissa, jos vähäpä-
töisenä pidetty munkki Luther olisi lausunut tunne-
tut sanansa vanhanaikaisen papin hartaanlaulavalla
nuotilla? Millä voimalla kurja kerjäläismunkki Pietari
Amiensilainen innosti sadattuhannet vaivaloisille risti-
retkille? Ovatko heidän sanansa olleet niin erinomaisia?
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Eipä suinkaan; kaikki on riippunut näiden miesten
persoonallisuuden voimasta, siitä omasta itsestä, jolla
he ovat sanansa värittäneet.

Pankaa sen vuoksi esitykseenne omaa itseänne,
omaa sieluanne, oman yksilöllisen käsityksenne ja va-
kaumuksenne vastustamatonta voimaa — tietysti käyt-
tämällä hyväksenne ja persoonallisuuteenne sulattamalla
kaikkea sitä, mitä taito ja satojen muiden kokemus
teille neuvovat. Mitä enemmän tämän ohella olette
omaa itseänne, sitä suurempi puhuja ja lausuja olette.
Ilman sitä olette vain »helisevä vaski ja kilisevä kul-
kunen», enemmän tai vähemmän vaillinaisten opaskir-
jojen vaivainen kopia.

tf



VII.

Esiintyminen.
*

1. 3lissii esiinnyn, kenelle esiinnyn?

Perin tärkeä kysymys jokaiselle julkiselle esiinty-
jälle on: missä esiinnyn? On suuri ero sillä, puhum-
meko ulkona vai huoneessa, tyynellä vai tuulisella säällä,
hyvä- vai huonokaikuisessa huoneessa j. n. e.

Ensinnäkin on tottumuksen valta esiintymispuik-
kaun nähden sangen suuri. Henkilö, joka on tottunut
esiintymään ainoastaan huoneessa, seinien rajoittamalla
alueella, epäonnistuu melkein poikkeuksetta ensimäisissä
ulkona suoritetuissa esityksissään. Vapaa, rajaton luonto
vaikuttaa niin valtavasti, että hän tuntee itsensä perin
mitättömäksi ja heikoksi, ääni häipyy avaruuteen saa-
matta vastinetta enemmän ylhäältä kuin sivuilta, koko
ympäristö on outo ja vieras. *) Esiintyjän siis tulee
tottua esiintymispaikasta riippumattomaksi. Siksi hän

*) Qvintilianus kertoo kuuluisasta roomalaisesta puhujasta ja
puhetaidon opettajasta Portkts Latro'sta että kun tämän, joka oli tot-
tunut aina esiintymään huoneessa, kerran eräässä oikeusjutussa piti
puhua ulkosalla (foorumilla), hän häiriytyi niin pahasti, että täytyi
pyytää istunnon siirtämistä oikeussaliin — mikä pyyntö kohteliaasti
täytettiinkin.
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harjoitelkoon taitoaan erilaisissa ympäristöissä ja pyy-
täköön toveriensa arvostelua, sillä suorastaan mahdo-
tonta on kenenkään itse tarkalleen arvostella mikä on
kaikin jmolin edullisinta eri paikoissa. Vain tottumuk-
sen ja vilpittömäni huomautusten kautta hän löytää
siinä suhteessa mittansa ja rajansa.

Ulkosalla esiintyminen vaatii puhujalta aina pal-
joa enemmän selvyyteen ja kantavaisuuteen nähden
kuin huoneessa esiintyminen. Siksi otettakoon ulkona
esiinnyttäessä hiukan korkeampi keskiääni kuin mitä
tavallisesti kajoamme — se on kantavaisuuden ensi
ehtoja. Temppo olkoon verkkainen, ainoastaan ylty-
miskohdissa kiihtyvä, sekä lausejako, s. o. päälauseiden
ja sivulauseiden erottaminen, selvä ja paussit huomat-
tavia. Ääntä käytettäköön voimakkaasti; ääntiöt ään-
nettäköön erittäin huolellisesti ja kerakkeet pontevasti
sekä muistettakoon että henkonen suorittaa ulkoesityk-
sissä tavallista huomattavampaa osaa selvyyteen nähden;
käytettäköön sitä siis kaikessa laajuudessaan. Nielemi-
nen ja halaileminen on ulkoesityksissä samaa kuin koko
esityksen turmeleminen.

Nämä kaikki on huomioon otettava, mutta ei mi-
tään sujuvuuden kustannuksella. Jokaisen sanan (sen
pahempi joka sanajalan) erossa ääntäminen on mitä
mauttomatta ja hävittää oikean korostuksen, jota paitsi
se tekee aina sen vaikutuksen kuin esiintyjä luulisi
puhuvansa kuuroille tai hidasälyisille. Vielä on erik-
seen huomioon otettava onko sää tuulinen vai tyyni.
Tuulisella siialla vaaditaan esittäjän kaikkia äänivaroja
sekä erittäinkin tempon tyyntä rauhallisuutta ja lause-
jaon selvyyttä; tyynellä taas voidaan helposti eks}rä
käyttämään liian voimakasta ääntä.

Huoneessa esiinnyttäissä ei koskaan pidä käyttää
suurta ääntä, ei. pauhata eikä jyristä, sillä se riistää
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esitykseltä kauneuden, jopa synnyttää epäselvyyttäkin.
Huoneen koko vaikuttaa tuntuvasti esitystapaan. Kuta
suurempi huone, sitä verkkaisempi tempjjo, sillä kaiku
tarvitsee aikansa ennättääkseen levitä. Esittäjän on
niin puhuminen, ettei uutta äänneryhmää synnytetä
ennenkuin entisen kaiku on ennättänyt kuulijain kor-
vaan. Tämä on erittäin tärkeätä varsinkin herkkäkai-
kuisissa huoneissa; niissä on temppo aina tarkoin sovi-
tettava huoneen mukaan, jota paitsi on vältettävä voi-
makasta korostusta. Huonokaikuisissa huoneissa kysy-
tään niinikään esiintyjältä suurta taitoa. Äänen voi-
makkuudella ja pauhinalla ei paljoakaan voiteta, mutta
sen sijaan huolellisella ääntämisellä ja selvällä koros-
tuksella.

Vielä on melkoinen erotus sillä, puhutaanko suu-
relle vni pienelle kuulijakunnalle. Pienelle joukolle pu-
huttaessa ääiii aina kuuluu helpommin, jonka vuoksi
yksityiskohtaiset vivahdukset tekevät tarkoitetun vai-
kutuksen ja ovat niin ollen sangen tärkeät; suurem-
malle kuulijakunnalle puhuttaessa (varsinkin ulkona)
sen sijaan yksityisvivahdukset menevät enimmäkseen
hukkaan, jonka vuoksi on tarkoituksenmukaisinta omis-
taa huomio etupäässä lausumisen yleiselle kauneudelle
ja ajatuskorostuksen selvyydelle.

*

Toinen tärkeä kysymys on: kenelle esiinnyn? Kan-
salle puhuttaessa on kä)'tettävä hillittyä temppoa, erit-
täin selvää ajatuskorostusta, voimakasta väritystä sekä
tuntuvia pausseja — sanalla sanoen: tyyntä ja voima-
kasta esitystapaa. Jos sen sijaan esitämme kehittyneem-
mälle yleisölle, on niin sanoaksemme hiotumpi ja sirompi
esitystapa vaikuttavampi; ajatuskorostus ei tarvitse olla
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niin painostettua, sen sijaan on tällä kuulijakunnalla
vaatimuksia tunnekorostuksen ja yksityiskohtaisten vi-
vahdusten suhteen.

*

2. Itsensä hallitseminen, yleisön hallitseminen.

Julkisen esiintyjän menestys riippuu suuresti siitä,
missä määrin hän kykenee yleisöä, s. o. sen tarkkaa-
vaisuutta ja mielenkiintoa hallitsemaan. — Mutta ken
pyrkii muita hallitsemaan, hänen täytyy kaikkein en-
siksi omata itsensä hallitsemisen suuri ja vaikea taito.

Itsensä hallitsemisen ensi ehto on täydellinen mie-
lenmaltti ja ruultallisuus. Useimmat esiintyjät kärsivät
pitkät ajat n. s. esiintymiskuumetta, s. o. levottomuutta
ja huonovointisuutta synnyttävää pelkoa onnistumises-
taan. Tässä suhteessa pitäisi esiintyjän, olkoonpa hän
laulaja, puhuja, lausuja tai kertoja, päästä täydellisesti
itsensä herraksi. Levottomuus ja pelko nimittäin vai-
kuttaa erittäin epäedullisesti onnistumisen ehtoihin, var-
sinkin ääneen. Se voi joskus hetkiseksi halvata ääni-
jänteet pienemmässä määrässä, mutta etenkin nielu käy
kuivaksi ja »ääni tarttuu kurkkuun». Tämä johtuu etu-
päässä siitä, että suun sylkirauhasten toiminta häiriy-
tyy polon vaikutuksesta, jolloin aivan luonnollisesti suu
ja nielu käyvät kuiviksi. *) Paras lääke esiintymiskuu-

*) Tätä pelon omituista ilmiötä käytettiin ennen muinoin In-
tiassa jonkunmoisena jumalantuomiona» rikollisten tutkimisessa.
Epäluulonalaiset henkilöt määrättiin nielemään kourallinen kuivaa
riisiä: kellä oli hyvä omatunto, hän nieli helposti riisinsä, mutta
rikollisen sylkirauhasten eritykseen vaikutti syyllisyyden tunto niin,
että riisikourallisen nieleminen oli sula mahdottomuus.
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mettä vastaan on esityksensä valmistaminen niin hyvästi,
että esittäjä voi sekä sisällyksen muistamiseen että esit-
tämiskeinoihin nähden esiintyä täysin varmana ja rau-
hallisena. *)

Levottomuus ja mielenmaltin puute ilmenee esiin-
tyjällä usein mitä moninaisimmissa muodoissa. Hänen
ryhtinsä on levoton, hän pyrkii liikehtimään rauhatto-
masti puhujalavalla, puhumaan ruumiillaan ja päällään,
hypistelemään konseptiliuskojaan ja vaatteitaan, pistä-
mään kätensä tuon tuostakin taskuun, josta ne taas
levottomasti johdetaan jonnekin muualle j. n. e. Sen
pahempi ne kaikki helposti muuttuvat tottumukseksi ja
seuraavat esiintyjää silloinkin, kun hän on jo »varma
puhuja».

Muuan puhujalle hyvinkin tärkeä itsensähallitse-
misseikka on äänen kohoamisen ja laskeumisen hallitse-
minen. Ääni nimittäin pyrkii, varsinkin pitkissä ja
voimakkaasti väritetyissä puheissa, joko tuntuvasti las-
keutumaan tai joskus kohoamaankin — muutos, joka
vaikeuttaa esittämistä ja hävittää puheen kauneuden,
jopa joskus sortaa pahasti äänen. Esiintyjän tulee
kehittää korvansa tarkkaamaan tätä seikkaa ja kou-
luuttaa äänijänteensä helposti ja varmasti palautumaan
oikealle äänialalle. Muuten tapahtuu se varsin taval-
linen onnettomuus, että kun äänen laskeuduttua halu-

*) Tällä emme ole tahtoneet sanoa ettei tottunut ja hyvin
valmistautunutkin esiintyjä tuntisi usein juuri ennen puhujalavalle
astumista painostavaa tunnetta koko olemuksessaan. ' Niinpä sem-
moinen puhujakuningas kuin Cicero sanoi ettei hän voinut koskaan
ennen esiintymistään vapautua epäonnistumisen tunteesta. Mutta tätä
ei ole mitenkään verrattava esiintymiskuumeen levottomuuteen; se
on todellisen puhujan syvää edesvastuun tunnetta jokaisesta sanas-
taan ja korkeaa käsitystä puhetaidon vaatimuksista.
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taan kohota, noustaankin liian korkealle, vinkuviin
ylä-ääniin. *)

*

Puhujan huomattavimpia ominaisuuksia mielen-
maltin ohella ovat esiintymistavan sopivaisuus ja arvok-
kuus. Hänen ei pidä etsiä kuulijain suosiota käyttä-
mällä keinoja, joilla hän kjdlä sillä kertaa voi mielet
valloittaa, mutta jotka eivät todellisen kaunopuheisuu-
den kannalta ole paraita. Hänen ei pidä upeilla puhe-
taidon akrobaattimaisella näppäryydellä, kaikkein vä-
himmin osottaa ryhdillään, ilmeillään ja äänenkäytte-
lyllään antavansa itselleen liioiteltua arvoa ja merkik-
kyyttä. Arvoa hänen kjTlä tulee antaa itselleen, työlleen
ja taidolleen, mutta ainoastaan sitä arvoa, jolla on
oikeudentunnon mukainen perustus, joka luottaa rehel-
lisen ja omintakeisen työn hyöctyllisyyteen ja menes-
tykseen. Hänen esiintymisensä tulee kaiken kaikkineen
tehdä se vaikutus, että hän ei etsi suosiota ja kunniaa
itselleen, vaan osiolle, että hänestä voidaan sanoa: hyvä
asia tuli hyvin esitetyksi!

ft
Yleisön hallitseminen on perin tärkeä seikka ja

usein koko lailla vaikeakin, varsinkin puhuttaissa ulkona
ja suurelle, vähemmän kehittyneelle kansanjoukolle. Jos
kuulijakunnan hiljaisuus ja tarkkaavaisuus ei ole tyy-
dyttävä, ei sitä suinkaan paranneta suurella äänen voi-
mallit, tempon kiirehtämisellä tai nyrkkiä pöytään iske-
mällä. Ellei puhujan ryhdin arvokkuus, erityinen hil-

*) Entisaikaan pidettiin tätä seikkaa niin tärkeänä, että muu-
tamilla vanhanajan puhujoilla oli tapana toimittaa puhujalavan taakse
kuulijain joukkoon asianymmärtävä henkilö, joka pienellä elfenluu-
pillillä antoi oikean keskiäänen, milloin puhujan ääni siirtyi oikealta
alaltaan.
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litty äänen terävyys ja häiriölliseen kohtaan suunnattu
läpitunkeva katse vaitiolon ja tarkkaavaisuuden vaati-
muksineen — tai vaikeimmissa tapauksissa pieni paussi
— tee vaikutustaan, on asia auttamaton. Mutta asiain
näin pitkälle mennessä ovatkin häiriölliset kuulijat hen-
kilöitä, joihin eivät mitkään siveelliset keinot tepsi.

%

Katseen hallitsevaa merkitystä ei esiintyjän sovi
koskaan unohtaa. Hyväkin esitys on suorastaan pilattu,
jos esittäjä katsoo koko ajan kirjaansa, kattoon, lattiaan,
johonkin erityiseen kohtaan seinässä j. n. e. Mallikel-
poisesta esittäjästä täytyy voida sanoa että hän katsoo
kaikkiin ja kaikki kutsuvat häneen. Vaikkapa esitys
tapahtuu suorastaan kirjasta tai paperista, tulee katseen
tuon tuostakin suuntautua yleisöön, sillä kuulijoilla on
luonnollinen oikeus katsoa esittäjän sieluun, s. o. hänen
silmiinsä. Sen vuoksi tulee esittäjän olla siksi tutustunut
kirjaansa ja liuskoihinsa, ettei hänen tarvitse niihin alati
pälytä, ja kun sitä paitsi tottunut esittäjä näkee hel-
posti muutamia rivejä edelleen, voi hän suurimman
osan ajasta omistaa yleisölle. Monella taas on tapana
-- muka kaikille puhuakseen --• myötänään kääntyä
oikeaan ja vasempaan. Se on tarpeetonta ja häiritse-
vää; on parempi ottaa varsinaiseksi piirikseen lähin
ympäristö. Kun esittäjän asento ja pään ryhti on oikea,
saavat kyllä kaikki osansa.

*

Esityksen alot.tanii.ncn ja ptititttiuiinen sietänevät
nekin huomautuksensa. Moni alottaa esityksensä heti,
tuskin ennätettyään oikeata asentoa ottaa. Se tekee
paikalla huonon alkuvaikutuksen ja vie arvokkuuden.
Kun siis esiintyjä sulavin, arvokkain askelin on saapunut
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paikalleen, niin hän ensi työkseen silmää rauhallisesti
yleisöön. Hänen tä3rtyy tutustua kuulijoihinsa, tehdä
molemminpuolinen (vaikkapa vain silmänräpäykselli-
nen) esittäminen: tässä minä, siellä te, me joiden tulee
liitää hetkinen seuraa toisillemme. Jos suoritettava esi-
tys on leikkisä, voi hän sievällä, teeskentelemättömällä
hymyilyllä voittaa yleisön suosion jo ennen kuin on
sanaakaan lausunut. Jos yleisö ei ole ennättänyt vielä
tyyntyä, odottaa hän siksi, kunnes hiljaisuus on uivan
täydellinen. Sitte hän lausuu — jos nimitt. esitys on
runo, kertomus t. m. s. — kappaleen otsakkeen ja teki-
jän nimen, kaikki yksinkertaisesti ja tavoittelematta.
Vasta sen jälkeen alkaa varsinainen esitys.

Puhujalavalta poistumisen suhteen tehtäköön aino-
astaan se huomautus, että älköön esittäjä koskaan lähtekö
puhujapaikalta kiireisesti, kuin häveten pakoon, älköönkä
tehkö notkeaselkäistä »kyyppärin kumarrusta:. Olkoon
kumarruksensa aivan pieni ja arvokas. -- Ennen esiin-
tymistä ei puhuja eikä lausuja koskaan tee kumarrusta;
ainoastaan semmoisissa tapauksissa, jolloin miehinen
puhuja esiintyy ulkona hattu päässä, hän päähinettä
nostamalla tervehtää yleisöä.

#

Vielä sananen niinkin pienestä seikasta kuin elti-
kööuhtiutlon esittämisestä, sillä joku täytyy olla vikana
miksi useat eläköönhuuto-esitykset menevät penkin alle.
Puhujan tulee vnlm istuu kuulijakunta eläköönhuutoon
ja johtuu sen suorittnmistu. Valmistaminen tapahtuu
esitystavan mukaansa tempaavalla lämpenemisellä ja
kohoamisella, jonka huippuna sitte on eläköönhuuto
(tietysti myöskin sisällys täytyy olla kohoava). Johta-
minen on suoritettava kättä kohottamalla jokaiselle huu-
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dolle tahdinlyönnin tapaan, muuten ei huutaminen suo-
riudu yht'aikaa eikä reippaasti. Vielä muistakoon
puhuja, että suuri kansanjoukko, jossa sadat ja tuhannet
yhtyvät yhteen ääneen, huutaa hitaanlaisesti, ettei hän
kiirehtämällä joudu edellä yksin huutamaan ja itselleen
tahtia viittaamaan. Taitava esittäjä saa helposti tottu-
mattoman rahvaanjoukonkin huutamaan voimakkaasti
ja yksituumaisesti, jota vastoin usein on nähty, että kun
puhujan esitys on kylmä ja hän ainoastaan sanoo elä-
köön», itse huutoa johtamatta, sivistynytkin yleisö pysj-y
äänetönnä, jääden neuvottomaksi ja tuskalliseksi.

*

i>. Paperista vaiko vapaasti?

Ruotsin kuninkaasta Kaarle XV:sta kerrotaan seu-
raava kasku.

Kerran matkoillaan saapui kuningas rautateitse
muutamaan pieneen maaseutukaupunkiin. Asemalla oli
häntä vastassa kunniatervehdykselle saapuneet virastot
ja asujamiston enemmistö -■- etunenässä hyvinarvoisa
pormestari, tiheään kirjoitettu paperiarkki kädessä. Kun
juna oli pysähtynyt, rykäsi pormestari ja alkoi lukea
paperista alamaista tervehdyspuhetta: »Suurivaltaisin,
kaikkein armollisin kuningas!» Mutta hän oli tuskin
ennättänyt saada nämät sanat suustaan, kun kuningas
sieppasi paperiarkin pormestarin kädestä ja antoi lähtö-
merkin. Veturi vihelsi ja tervehtijät jäivät, hämmästy-
neinä katselemaan poiskiitävää junaa, jonka ikkunasta
kuningas hilpeästi liekutti paperiarkkia huutaen por-
mestarille: »Kiitoksia paljon! Minä kyllä luen tämän
itse matkalla.»
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Sanotaan kuninkaan myöhemmin katuneen vähem-
män hienotunteista tekoaan, mutta tapaus semmoisenaan
on kylläkin terveellinen muistutus kaikille julkisille
esiintyjille siitä, ettei puhujapaikka ole sisälukuharjoi-
tuksia varten. Meidän aikanamme, sen pahempi, on
käsitys puhetaidon vaatimuksista yleensä niin alhainen,
että »puhe» merkitsee useimmiten samaa kuin »sisälukua
paperista». Mitään kurjempaa kuitenkaan tuskin saattaa
ajatella kuin jonkun lyhyen puheen paperista esittämi-
nen, varsinkin jos käsikirjoitus on siksi epäselvä, että
puhujalla on täysi työ saada edes lukeminen tyydyttä-
västi sujumaan. Mitä voi silloin olla puhettakaan tem-
posta, sisällyksenmukaisesta värityksestä ja lukuisista
muista seikoista, joista edellä olemme puhuneet. Sem-
moinen puhe ei ole mikään puhe, vaan julkinen sisä-
lukuhar joitus!

Kaikki saarnat, puheet ja esitelmät ovat siis —- jos
ei aivan voittamattomia esteitä aikaan nähden ilmaudu
— muistiin luettavat. Esitys on silloin paljoa vapaam-
paa ja luontevampaa kuin paperista esittäen ja esittäjä
voi omistaa kaiken huolensa eri kohtien tarpeenmukai-
selle värittämiselle. Samoin hän voi melkoista suurem-
massa määrässä hallita kuulijakuntaa, johon liittyy
tunne että hän on vapaa, eikä paperiliuskoihin sidottu.
Puhujan pitäisikin täydellä vakaumuksella itseensä sovit-
taa Fredrik Wilhelm IV:n (tosin toisessa tarkoituksessa
lausutut) sanat: minä en voi suliin mitään kirjoitettuja
paperilehtiä itseni ja uskollisen kansani välillä; ne vain
hävittävät molemminpuolisen luottamuksen!

*

Joskus kuitenkin käy niin, ettei puhujalla, hyvästä
tahdosta huolimatta, ole aikaa lukea esitystä aivan var-
maksi muistiin. Silloin on tarpeen, että hänellä on
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kädessään lyhyt jäsennys esityksestään — pienelle pa-
perilipulle, käyntikortille tai muulle semmoiselle kirjoi-
tettuna. Niin tehden hän saattaa huoletta astua puhuja-
paikalle, tarvitsematta peljätä muistin pettämistä tai
eksymistä. Tietysti ei silloin läheskään joka kohta käy
sanasta sanaan kirjoitetun mukaan, mutta mikä puhuja
se onkaan, joka on »pulistavista» riippuvainen, voimatta
korvata unohtuvia sanoja muilla samaa sisällystä vas-
taavilla? Tilapäisissä puheissa, joita ei ole aikaa kir-
joittaa, hädin tuskin lävitse ajatella, on jäsennys sitäkin
tärkeämpi. Ajatellessaan mitä asian puolia puhuja aikoo
kosketella, hän samalla merkitsee ne paperilipulle ja
järjestää jäsennykseksi. Sen turvin hän saattaa pitää
puheen, joka, niin tilapäinen kuin onkin, täyttää kaikki
johdonmukaisuuden ja eheyden vaatimukset, joskaan
esitys ei aina voi olla yhtä sujuvaa eivätkä sanat yhtä
punnittuja kuin varta vasten kirjoitetussa puheessa. —

Semmoisiin tilapäispuheisiin, kuin kiitospuheisiin 3rksi-
tyisille henkilöille ja satunnaisiin tunnelmapuheisiin, ei
jäsennyksen näkyvä käyttäminen sovellu. Jos ne ker-
ran eivät ole valmistettuja ja muistiin luettuja, täytyy
niiden pulputa suoraan hetken tunnelmasta.

Suorastaan paperista esittäminen voi tulla kysy-
ni3rkseen ainoastaan pitemmissä esityksissä, jotka sisäl-
tävät suuremmassa määrässä numeroita tai muita vai-
keasti muistettavia asiatietoja, mutta ei koskaan innos-
tavissa jiuheissa t, m. s. Varsinkin esitelmän luontee-
seen soveltuu paperista esittäminen, kunhan vain esit-
täjällä on siihen tottumusta ja kylliksi ty3rntä malttia.
Mutta sen verran on paperistakin esittämiseltä vaadit-
tava, että esittäjä tuntee käsialansa ja esityksensä sisäl-
lyksen siinä määrässä, ettei mikään »lukeminen tai
tavaileminen tule kysyni3rkseen. Tämmöinenkin esitys
täytyy olla ehdottomasti sujuva ja tarpeenmukaisesi!



Ääntä, selventävät uineet. 277

väritetty — jos mieli toivoa että ihmiset jaksavat
sitä kuunnella.

*

Mitä runojen ja kertomusten esittämiseen tulee, ei
voi vaatia että ne aina opittaisiin aivan ulkoa, varsin-
kaan runoja, joihin esittäjä ei voi panna omiaan unoh-
tuvien sanojen sijaan. Tarpeen on kuitenkin olla aina
siinä määrässä valmistunut, että kirja on ainoastaan
tukena ■ulkomuistille ja esitys muuten tä3rsin vapaa.
Satujen ja murrejuttujen kertojilta sen sijaan tä3rtyy
vaatia ulkomuistista esittämistä; varsinkin koomillinen
esittäjä lähenee siinä määrässä nä3rttelijää, että hän
kaipaa täyttä vapautta.

*

4. Ääntä selventävät ja hermostoa
tyynnyttävät aineet.

Useimmat lukijoistamme varmaan ovat halukkaat
tietämään, mitkä aineet vaikuttavat edullisesti ääneen ja
hermostoon sinä hetkenä, kun on määrä esiintyä. Ylei-
sen käsityksen mukaan nimitt. liitänee tämänlaatuisia
aineita h">3'tyä, jota paitsi tiedetään että suurilla laula-
joilla ja puhujoilla on kullakin omat äänenvirkistys-
aineensa.

Vastaus tähän li^^ntykseen on kuitenkin verraten
lohduton, sillä mitään todellisia, tuntuvammin vaikut-
tavia aineita ei ole olemassa. Onneksi ihmisen mieli-
kuvitus on siksi voimakas, että sparttalainen vesilasi
saattaa olla puhujalle yhtä erinomainen äänenvirkis-
täjä kuin k3dmä vesi tai hämärä ovat mielikuvituksen
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terästäjiä moniaille suurille kirjailijoille, jotka ovat tot-
tuneet kirjoittamaan jalat kylmässä vesiämpärissä tai
heleimpänä S3'dänpäivänä alaslaskettujen ikkunaverho-
jen takana lampun valossa. Mielikuvituksen valta on
todellakin niin suuri, että esim. puhuja, joka on tottu-
nut vesilasiin turvautumaan, epäilemättä epäonnistuisi,
ellei tämä luotettava toveri olisi pÖ3rdällä ja pelkällä
läsnäolollaan häntä tukisi.

Tästä johtuu tuo ääretön äänen hartsaus -aineiden
paljous, mikä esiintyjäin maailmassa on päässyt käytän-
töön. Kuka turvautuu konjakkiin, samppanjaan, viiniin,
punssiin, olueen, portteriin j. n. e.; yhtä erinomaisia ovat
toisille kahvi, tee, seltteri, limonaati, lämmin vesi, ome-
nat, päärynät, luumut, mansikat y. m., tähän lisäksi sem-
moiset harvinaisuudet kuin jääpalaset, k3'lmä närän-
paisti, sardiinit, kurkut 3r. m. s. Mielikuvituksen avulla
niistä kaikista voi todellakin olla turvaa, kun kerran
on niihin totuttu.

On kuitenkin aineita, jotka voivat vaikuttaa jon-
kun verran todellisestikin, ilman mielikuvituksen apua.
Niinpä esim. tuo tuttu äänenselventäjä: raaka kanan-
muna, vaikuttaa jossain määrässä pehmentävästi ja lie-
ventävästi nielun limakalvoon, ehkäpä hiukan sen toi-
mintaa kiihottavastikin. Samoin glyseriini, hunaja,
munakakku 3r. m. s. Jos kidan takaosassa ja nielussa
tuntuu vastenmielinen, pistävä tai kutkuttava tunne,
voivat pienet kokaiinikakut tai kokaiinipastillerit
vaikuttaa edullisesti. Kolmanneksi voi esiintymisen
edellä tuntuvaan levottomuuteen joku lääkärin mää-
räämä hermoja rauhoittava aine vaikuttaa erittäin
tehokkaasti.

Paras on suoriutua ilman kaikkia aineita, mutta
jos jostakin aineesta on suoranaista apua, joko todelli-
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sesti tai mielikuvituksen avulla, niin mikä estää sitä
käyttämästä, kun aine vain on vahingoton.

Sanomatta oivaltanee jokainen omasta kokemuk-
sestaan, että suu ja nielu on huuhdottava puhtaaksi
ennen esiintymistä, sillä se usein muutenkin, mutta
varsinkin kuumissa suojissa, kahvia, teetä, tupakkaa
t. m. s. nautittua, ei ole aivan vapaa limasta, mikä ei
suinkaan ole eduksi puhe-elinten toiminnalle, vaan vai-
kuttaa että suu tuntuu »paksulta ■-.

<



VIII.

Puheiden laatiminen, esitysten valitseminen,
tutkiminen ja muistiinlukeminen.

*

1. Puheen johtavia periaatteita

Teinin luku ei kuulu minuun, siirryn sen, vuoksi
seuraavaani! sanonevat ne lukijoista, jotka eivät kos-
kaan esiinity itsekirjoittamillaan esityksillä, vaan ainoas-
taan lausuvat tai kertovat muiden sepitelmiä.

Uskallamme kuitenkin olla toisia mieltä. On muis-
tettava että kaikki esitettävät kappaleet, olkootpa ne
pienempiä tahi suurempia, ovat kokoonpannut 3rleisten
kauneuslakien mukaan, ovat kokonaisuuksia, joiden osat-

ovat määrätyssä suhteessa toisiinsa ja vissien perustei-
den mukaan paikoilleen sijoitetut. Ja kuinka voi ku-
kaan kyetä tyydyttävästi esittämään jotakin, jonka
rakennetta, kokoonpanon periaatteita ja somistuskeinoja
hän ei ollenkaan tunne? — Sula mahdottomuus!

Esittäjän siis, olipa hän puhuja varsinaisessa mer-
kityksessä tai ainoastaan lausuja ja muu esittäjä, tulee
ainakin tuntea kokoonpano- ja ty3rlioppi. Ja jos hän
on itsenäinen, omilla ajatuksillaan esiintyvä puhuja,
tulee hänen sen lisäksi pystyä näitä tietoja käyttämään,
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toisin sanoen: olla taitava kynäniekka, joka omaa kaikki
ne tiedot ja taidot, mitkä kirjailijatoimessa tulevat
kysymykseen.

Ty3'lioppi ei kuulu tämän kirjan aineeseen. Ole-
tamme että lukijamme sen tuntevat tai ottavat siitä
selkoa, sillä ilman tätä tuntemusta ei tietysti mikään
taidokas puheiden laatiminen voi tulla kys3'inykseen-
kään. Me siis seuraavassa puhumme edellyttäen täyttä
tietoa, tyyliopin eri puolista ja ainoastaan huomauttaen
eräistä seikoista, joita puheiden ja esitelmien laatimiseen
nähden pidämme erikoisesti tärkeinä. *)

ft

Puhujan tarkoitus on vaikuttaa kuulijoihinsa va-
kutittuvusii ja miellyttävästi.

Tätä päämäärää silmällä pitäen hänen johtavana
ohjeenaan on kolme seikkaa:

1. mitä, sanon,
2. missä järjestyksessä sanon,
3. kuinka sanon.

Piilietyylejä on useampaa lajia, esim. vakava, pon-
teva, lämmin, vieno, leikkisä, terävä j. n. e. Puhujan
tulee kyetä käyttämään kuikkia lajeja, aina asian ja
tilaisuuden mukaan. Kullakin tietysti on luonteensa
mukaisesti suurempi taipumus johonkin lajiin, mutta
harjoituksen kautta on saavutettava taitavuutta kai-
kissakin lajeissa, jos mieli olla käytännöllinen ja moni-

*) Suomenkielisistätyyliopeista mainittakoon tarvitsijan varalta:
F. 0. Rapolan kirjoittama Ainekirjoituksen, oppikirja (kouluja varten),
hinta 1 mk. 25 p., ja allekirjoittaneen Kynäilyä, opas kirjoitusten sepit-
ti!niisessä, (helppotajuinen, yleistä tarvetta varten), hinta 65 p. —

Tärkeä teos kaikille puheiden laatijoille on johdonmukaisen ajattele-
misen perusteita esittävä Oppikirja muodollisessa logiikassa, kirj. 77/.
Rein; hinta 1 m. 75 p.
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puolinen puhuja. Samassakin puheessa on joskus tar-
peen käyttää jossain määrin eri lajeja.

*

Esitystapaan nähden on puhujalla valittavana pää-
asiassa kaksi tapaa:

1. lyhyt, koruton ja ytimekäs,
2. täyteläinen, loistavn, kiivnrikus.

Tietysti aine, tilaisuus ja kuulijakunta pääasiassa
määräävät kumpaako esitystapaa tai sitä lähenevää
välimuotoa käytämme. Jos puheemme päätarkoituksena
on vnkuuttnu, on ensi tapa paras; jos sen sijaan tah-
domme etupäässä miellyttää ja tunteisiin vaikuttaa, on
toinen tapa tarkoituksenmukaisin.

Mitä pituuteen tulee, olkoon sanottu että esitys ja
esitystapa yleensä olkoon lyhyt. Pitkät puheet ja pitkä-
veteinen esitystapa eivät kuulu puheta/too« vaan puhe-
toidottomuuieeu. Pituus tietysti riippuu aineesta ja
tilaisuudesta, mutta se ei kumoa vastasanottua totuutta.
Lyhytkin puhe voi tuntua pitkältä, ellei siinä ole pituu-
tensa mukaan sisältystä ja mielenkiinnittäväisyyttä.

*

Ne puolet, joita puhujan esitystään kirjoittaessaan
tulee ennen muita pitää silmällä, ovat:

/. lyhyys,
2. selvyys,
3. usinllistnis,
4. arvokkuus,
ö. kauneus.

Ne kaikki kulkevat rinnakkain, toisen huomioon
ottamiifen ei saa tapahtua toisen kustannuksella.

ft
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Puheen eri osiin nähden on tärkeätä, että
alku on mieltäkiinnittävä,
keskus: todistnvu, perusteellinen,
loppu: painokas, vaikutuksen jättävä.

Jos alku on heikko, jaksamatta heti herättää kuu-
lijain mielenkiintoa, on siten melkein poikkeuksetta jo
ensi lauseisiin epäonnistumisen siemen kätkettynä. —

Loppu varsinkin on puhujalle tärkeä, sillä se jättää
loppuvuikutuksen. Jos se on hyvä, voi sillä usein mel-
koisesti korjata keskinkertaistakin esitystä; jos taas
kehno, voi hyväkin puhe jättää heikon loppuvaikutuk-
sen — puhumattakaan loppulauseen ratkaisevasta mer-
kityksestä semmoisissa puheissa, jotka päättyvät puhu-
jan ja kuulijakunnan 3rhteiseen lopputoivomukseen: elä-
köönhuutoon.

*

Tehtyämme nämä 13'hyet ja rehellisesti sanoen
sangen kuivat - - 3rleiset huomautukset, käymme eräitä
kohtia yksityiskohtaisemmin tarkastamaan.

Johdonmukaisuus. Puheiden laatimisen ensi ehto
on luja kokoonpano ja järkähtämätön johdonmukaisuus.
Tässä suhteessa on vähemmän kehittynytkin kuulija-
kunta sangen vaativalla kannalla, sillä hajanaisesta pu-
heesta, sisältäköön se kuinka paljo tahansa arvokkaita
3rksityiskohtia, ei jäii mitään todellisempaa vaikutusta,
mitään »kotiin vietävää» niin sanoaksemme. Nuo haja-
naiset yksityisseikat menevät korvasta sisään, toisesta
ulos, ja kun puhe on päättynyt, on kuulijan hyvin vai-
kea sanoa mitä esittäjä on puhunut, onko hän itse
asiassa puhunut mitään. Puhujalla siis tä3rtyy olla joku
päämäärä, johon hän tähtää ja johon hän vähitellen,
johdonmukaisesti kuulijansa vie.

*
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Onko teillä mitään sanottavaa? Moni henkilö
esiintyy puhujana, vaikkei hänellä itse asiassa ole mi-
tään sanottavaa. Hän kiusaa kuulijoita tunnin ja pari-
kin, ja kaikki on vain sanoja, sanoja ja sanoja. Puhuja
sen vuoksi pitäköön aina mielessään seuraavat ohjeet:

1. Älkää juniinko vanhaa, kaikille, ennestään tun-
nettiin; sitä ei kukaan jaksa kuunnella.

2. Älkää, uskotelko voivanne tyhjällä, ihmisiä tyy-
dyttää, vaikkapa siitä teette kuinka kauniin korulause-
rakennuksen.

3. Älkää puhuko etsiasta, jota ette tunne.
Puhujan tulee ennen kaikkea tuntea asia-, josta hän

aikoo puhua. Tietysti on hyvä, jos puhujalla on laajat
tiedot kaikilta inhimillisen tiedon aloilta, mutta koska se
ei ole aina mahdollista, tulee hänen hankkia kirjalli-
suuden 3'. m. avulla täysi selv3r3'S juuri siitä aineesta,
josta kulloinkin aikoo puhua.

Toiseksi: koettakaa tunkeutua asian 3rtiineen, koet-
takaa esittää joku uusi ujutus ja näkökanta asiasta.
Esittäkää se persoonallisen käsityksenne ja vakaumuk-
senne valossa' ja koettakaa tunkeutua ihmisen sielun-
elämään. Silloin voitte 3rhdestä ainoasta raamatunlau-
seesta puhua 5—6 eri kertaa, ja joka kerralla tuoda
esiin niin paljo uutta, että se hämmästyttää. Puhujalla
siis tä3rty r3r olla jotakin sanomista omasta, takuu (emme
puhu nyt selonteoista, referaateista); ellei hänellä sitä ole,
ei hän nryöskään ole oikeutettu puhujana esiintymään.

#

Nuori puhuja. Sanottaneen: kukapa nuori, koke-
maton henkilö uskaltaa astua puhujalavalle vaatimus-
ten ollessa näin ankarat? Vastaamme: nuorukaiselle
tosin kuuluu etupäässä toisten ajatusten esittäminen,
mutta miksikäs hän ei voi esittää omiakin mietteitään
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kaikki riippuu esitystavasta. Rahvas sanoo usein
nuorten esittäjäin puheista, että ne ovat »poikain paki-
naa». Syynä ei tavallisesti ole tietojen puute eikä elä-
mänkokemuksenkaan puuttuvaisuus — semmoista ei
kukaan näin nuorilta esittäjiltä vaadikkaan — vaan se,
että puhujan tehtävä useimmiten otetaan liian kepeältä
kannalta ja esiinnytään liian tietävinä, »pikkuvanhoina».
Mitä on sanottava, kun parraton nuorukainen pitää
kokeneille isille ja äideille syvää opettavaisuutta uhku-
van puheen esim. »lastenkasvatuksesta»! — Kaikella on
rajansa. Refereeratkaa kernaasti muiden kokeneempien
ajatuksia vaikkapa lastenkasvatuksestakin, mutta älkää
esiintykö neuvonantajina semmoisissa asioissa, joista
vain kokemus ja ikä ovat oikeutetut omavaraisesti
puhumaan.

Ja alaa on kyllin nuorukaisillekin. Innostavat tun-
nelmapuheet, kehoitukset, historialliset puheet, selonteot
eri illoilta 3'. m. s. ovat heille omiaan. Nuoret esittäjät
ottakoot kernaasti omavaraisten puheiden aiheita ja
ajatuksia muilta, mutta syventykööt niihin, omistakoot
ne tutkivalla hengellään omaksi lihakseen ja verekseen.
Kun tämän ohella varotaan liioiteltuja lausuntoja, silloin
varttuu nuorukainen mieheksi ja silloin saattaa harmaa-
päinen vanhus, jonka elämänkokemus on monta vertaa
suurempi kuin puhujan, mielihyvällä ja S3rkähtelevin
sydämin kuunnella nuorukaisen esitystä.

a

Ahdetut puheet. Tarkoin mielessä pidettävä seikka
on, ettei 3'hteen puheeseen sovi ahtaa kaiken maailman
asioita se johtaa säännöllisesti epäonnistumiseen. On
parempi ottaa vähemmän asioita ja käsitellä niitä 3rksi-
tyiskohtaisemmin sekä pitää huolta tyylin sulavuudesta.
Puhe ei ole mikään vaikeasti sulatettava oppitunti, vaan
tilaisuus, jossa kaiken tietopuolisen ohessa tarjotaan
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ni3rös henkistä, nautintoa. Siksi sen tulee olla helposti
tajuttava ja sisältää ainoastaan sen verran asioita, että
ne jaksetaan omistaa. Sama vaatimus on asetettava
suurta 3rleisöä tarkoittaville esitelmillekin. Ne lryllä
useimmiten esittävät tiedettä, mutta tieteen tulee olla
siksi helppotajuisessa ja mieltäkiinnittävässä muodossa,
ettei esitelmä koskaan jätä kuivan oppitunnin vaikutusta.

■?

Kenelle puhun? Tarpeen on aina ajatella: kenelle
puhun? Olkoon puhuja muuten kuinka etevä tahansa,
hän on joka tapauksessa onnistumaton, ellei jaksa aset-
tua täydellisesti kunkinkertaisen kuulijakuntansa kan-
nalle. Onneton on puhuja, joka pyrkii rahvaalle pitä-
mään oppineita puheita; yhtä onneton ken kehittyneem-
mälle kuulijakunnalle esiintyy rahvaanpuhujana. Ei
pidä myöskään kuvitella rahvasta niin vähän tietäväksi
ja yksinkertaiseksi, että sille puhutaan kuin pienille
lapsille — virhe, joka ei ole niinkään harvinainen.

Kysymykseen: kenelle puhun? liittyy läheisesti
taito löytää sattuvia, kiinnityskohtia aineensa ja kuulija-
kunnan välillä. Kaikissa puheissa täytyy olla- kiinnitys-
kohtia, ja siitä miten välittömästi ja sj-vällisesti ne sat-
tuvat juuri senkertaisen kuulijakunnan ajatustapaan,
arkielämän tapahtumiin ja kokemuksiin sekä sielun-
elämän liikuntoihin, riippuu suurimmaksi osaksi puhu-
jan vaikutusvoima.

*

Oppineet puhujat ja maailmanparantajat. Laajat
tiedot ja syvä oppi ovat puhujalle erinomaisen tärkeät.
Mutta puhuja älköön koskaan prameilko opillaan, tie-
doillaan tai taidoillaan, älköönkä urheilko vieraskieli-
sillä sivistyssanoilla. Suurten henkilöiden lauseet ovat

joskus erinomaisia, antaen puheelle ryhtiä ja vakuutta-
vaisuutta, mutta niiden alituinen käyttäminen on aivan
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onnistumatonta. On puhujoita (emme puhu nyt tieteel-
lisistä esitelmistä), jotka hämmästyttävät kuulijoitaan
mainitsemalla yhdessä puheessa 30 ä 40 tuntematonta
nimeä kaikista maanosista ja heidän enemmän tai vä-
hemmän asiaa valaisevia lauseitaan. Sanomme sem-
moista esiintyjää pöyhkeilijäksi eikä hänen puheensa
tavallisesti sisälläkkään muuta kuin nämät nimet. Toisia
johtaa liikaan lainailemiseen väärä käsitys: he luulevat
puheen sitä vaikuttavammaksi ja vakuuttavammaksi,
mitä enemmän se sisältää muiden lausuntoja. Se on
kuitenkin sula erehdys; semmoinen puhe tekee aina sen
vaikutuksen, kuin ei esittäjällä itsellään olisi ainoata-
kaan omintakeista ajatusta.

Toiseksi: älkää esiintykö maailmtinparuntnjiun!
Moni arvostelee 3'hteiskuntaa, asioita ja oloja kuin tuo-
hista, jossa kaikki on niin ja niin hullusti, mutta jonka
voi minä hetkenä tahansa kääntää 3rmpäri ja uudesti
synnyttää, jos vain tehdään niin ja niin, s. o. — niin-
kuin puhuja sanoo. Tämmöinen puhetapa osottaa mitä
suurinta tietämättön^yttä, arvostelukyvyn puutetta ja
itserakkautta. Puhuja voi kyllä aina jotakin vaikuttaa
hyvän asian edistämiseksi, mutta ei tällä tuvullu esiin-
tymällä; liika varmuus ja itsetunto päin vastoin aikaa
myöten karkoittavat hänet puhujalavalta -- narrina.

Älkää myös panko omalle persoonallenne painoa
edes näennäisestikään. Ei ole arvokasta eikä edes vai-
kuttavaa alituiseen sanoa: kun minä olin siellä ja siellä,
kun minä näin sen ja sen, minä olen ajatellut niin ja
niin ■— se on joko itsekästä tai liiaksi isällisen tuttaval-
lista. Antakaa tisiuiit puhua, ne aina parhaiten puhuvat.

*

Jyrkkyys ja liioittelu ovat puhujan pahimpia vi-
hollisia. Ei pidä koskaan esiintyä kovin jyrkillä väitök-
sillä tai liioitelluilla lausunnoilla, ei hyvän ylistämiseksi
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eikä pahan tuomitsemiseksi — kumpaisessakin tapauk-
sessa ammutaan harhaan. Moni puhuu esim. raittius-
asiasta ja työväenk3rsyni3dcsestä juuri kuin ihmiskunnan
onni riippuisi yksinomaan siitä, että kaikki ihmiset
kuuluisivat raittiusseuroihin ja työväenyhdistyksiin.
Semmoisista puheista itse nsiti voittaa ltyvin vähän.
Jos mieli vääriä mielipiteitä kumota ja vastustajia voit-
taa, on koetettava asettua toistakin mieltä olevien kan-
nalle, koetettava heitäkin 3Mnmärtää ja h ie/totun toisesti,
todistamalla osottaa oikea suunta. Ennen kaikkea:
älköön koskaan sekoitettako asioihin henkilöitä — asia
jää silloin aina syrjään. Moni luulee vastakkaisen mie-
lipiteen naurettavaksi tekemistä ja ivasanoilla pommit-
tamista puhetaidon huipuksi — se on puhetaidon vää-
rinkäyttämistä ja osotus esiintyjän raakuudesta.

Jos esitys on leikkisä, muistettakoon että leikilli-
sy3'denkin tulee olla arvokasta, sukkeluuksien hienoja.
Ilman sitä ne ovat joko kömpelöitä ja nulikkamaisia tai
sen pahempi epähienoja ja rivoja.

■?

Vakuuttavaisuus ja uskottavaisuus. Puhetaidon
huomattavimpia puolia ovat uskottavaisuus ja vakuut-
tavaisuus, sillä juuri niistä riippuu useissa tapauksissa
puhujan vaikutus kuulijoihin. Uskottavaisuuden ehtona
on — kaikin puolin hienotunteisen ja maltillisen esiin-
tymisen ohella — todistelu. Puhuja ei saa ainoastaan
sanoa ja väittää jotakin, hänen pitää ennen kaikkea
todistaa sanansa, ja todistaa niin, että jokainen voi sen
uskoa. Todistelun välikappaleiksi kelpaavat ainoastaan
tosiasiat: historialliset tapahtumat, luonnontieteelliset ja
sielutieteelliset tosiseikat, elämän 3'leiset ilmiöt j. n. e.
Todistelun tulee aina mennä asian 3rtimeen, olla suora
ja koristelematon, ei kiertelevä ja kaarteleva. Puhujalta,
sanalla sanoen, vaaditaan totuit (lenrukknutf n ja luonteen
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ylevyyttä. Vain semmoista puhujaa voimme kunnioit-
taa ja hänen sanojaan uskoa, jonka koko esiintymisestä
saatamme sanoa niinkuin Qvintilianus sanoi Cicerosta:
hänen itskottavaisiitttensa ei ollut asianajajan iisleottti-
vaisuttf/a, vaan todistajan ja luoinurin.

«

Kiitospuheet. Puhujan tulee joskus esiintyä n. s.
kiitospuheiden pitäjänä huomattavien yhteiskuntajäsen-
ten kunniajuhlissa, S3'ntymäpäivinä, virka- ja perhejuh-
lissa y. m. Niiden suhteen pyydämme sanoa: älkää
koskaan imarrelko kunnioituksen esinettä älkääkä pitäkö
loistavia korupuheita niistä kunniavieraan teoista ja
ominaisuuksista, jotka ovat yleisesti tunnettuja ja tun-
nustettuja. Niistä laverteleminen voi olla asianomai-
selle enemmän harmiksi kuin mielihyväksi. Koettakaa
sen sijaan löytää se, mikä puheenaolevassa henkilössä
on yksilöllistä, muista eroavaa, ja päästä selville niistä
teoista, joiden suhteen kiitettävä on enin vaivaa näh-
nyt, mutta kenties vähimmän tunnustusta saanut. Puhu-
kaa mieluummin asioista kuin henkilöistä, sillä tekonsa
tekijää kiittävät.

■e

Tyylilliset käänteet ja kielenkäyttö. Yksitoikkoi-
sesti kirjoitettua on mahdoton vaihtelevasti esittääk-
kiiän. Ratkaiseva merkitys tässä suhteessa on tyylilli-
sillii käänteillä asiasta ja asian osasta toiseen siirrjrt-
täissä. Ne antavat esitykselle eloisuutta ja vauhtia,
herättäen kuulijassa 3-hä uutta mielenvirikettä. Olkoon
kieli muuten kuinka rikasta ja kaunopuheista tahansa,
ilman nerokkaita käänteitä kity esitys väkisinkin yksi-
toikkoiseksi ja monet kirjailijat, joidet teokset hiljaa
Riettaissa tuntuvat erinomaisilta, ääneen esitettäessä
»alentuvat suurten jumalain joukosta pieniksi koti-
haltijoiksi».
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Kielen suhteen tahdomme ainoastaan huomauttaa
että sen päämääränä, asiallisuuden ja sattuvaisuuden
ohella, on rikkaus ja vaihtelevaisuus, yksitoikkoisuuden
välttäminen niin suhteessa kuin toisessa. Puhujan tulee
olla tä3rsin perehtynyt kieleen, sen sanavarastoon, lau-
sumatapoihin ja kielikuviin. Köyhä kieli ja samanlais-
ten sanojen lutyttäminen lähekkäin on 3'ksitoikkoista,
samoin useampain korottomani ja melkein saman-
korkoisten sanain peräkkäin esiintyminen. Yksitoik-
koista on niinikään liiallinen sanatulva ja teennäinen
sanarikkaus. Moni somistaa kieltä oudoilla, suurelle
3rleisölle tuntemattomilla sanoilla, luullen sitä kauno-
puheisuudeksi. Se on kuitenkin luonnotonta, tehden
esityksen vaikeatajuiseksi, jopa paikoin käsittämättö-
mäksikin. Suomenkieli on luonnostaankin äärettömän
rikas eri muodoista ja vivahduksista, niin ettei ole
ollenkaan tarvis tämmöisissä tapauksissa erikoisilla
uutuuksilla urheilla.

Meidän ei tarvitse edes muistuttaa semmoisista sei-
koista, kuin että kielen tulee olla sisältyksen mukaista,
ettei sekoiteta ylevää kieltä arkikieleen, vanhaa uudem-
paan j. n. e. Erikseen tahdomme painostaa sitä, että
puhujan tulee kirjoittaissaan omistaa aikaa ja huolta
kielen ja lausumatapojen sattuvaisuudelle eikä tyytyä
ensimaiseen 113'vään, mikä mieleen johtuu. No/ieusfi
kirjoittamalla emme tule hyviksi puheiden laatijoiksi,
mutta hyvästi kirjoittamalla kyllä vähitellen nojieiksi.

•s

Puhuja kirjoittajan opettajana. Moni arvelee ettei
sillä ole niin suurta merkitystä onko suullisesti esitet-
tävä puhe tyylillisessä suhteessa enemmän tahi vähem-
män täydellinen — pääasia on miten se esitetään. Tämä
väärinkäsitys kumoutuu heti, kun kirjoittajan pitää itse
esittää tekeleensä; silloin hän pian huomaa mikä merkitys
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kirjoitustavan täydellisyydellä on. Niinpä hatarasti,
epäjohdonmußaisesti kokoonpannun puheen muistiin-
lukeminen jo on tehtävä, joka opettaa puhujan kun-
nioittamaan ty'3'liopin lakeja; samoin käänteiden puute,
kielen yksitoikkoisuus ja köyli3'3's sekä lukemattomat
muut seikat. Vasta se, joka itse kirjoittaa ja itse esit-
tää puheensa, käsittää asian kokonaisuudessaan ja huo-
maa että kirjoittajalla on paljo oppimista esittäjältä.

*

2. Tilapäiset puheet.

Puhetaidon korkein huippu on tilapäisten (impro-
viseerattujen) puheiden pitäminen. Sitä taitoa tarvitse-
vat asianajajat, valtiopäivämiehet, keskustelukokouksissa
esiintyjät ja yleensä kaikki, jotka suuremmassa mää-
rässä esiintyvät julkisina puhujoina.

Tällaisten puheiden suhteen on olemassa melkoi-
sessa määrässä vääriä käsityksiä. Useimmat pitävät
tilapäisiä ja yleensä lyhyempiä puheita esityksinä, joiden
luontoon ei kuulu minkäänlainen valmistaminen — kä-
sitys, joka on yhtä väärä kuin yleinen. Me emme suin-
kaan ihaile puhujia, jotka eivät uskalla lausua tilapäisiä
kiitossanoja tai muuta sen tapaista ilman kirjoitettua
konseptia, mutta emme ihaile niitäkään, jotka luulevat
olevansa semmoisia puhetaitureita, ettei heidän tarvitse
muuta kuin avata suunsa ja puhua milloin ja missä
tahansa. Semmoiset puhujat tavallisesti puhuvat puuta
heinää, vanhoja kuluneita korulauseita, joista ei ku-
kaan kostu.

Tällä emme suinkaan ole tahtoneet sanoa ettei
valmistamatonkin puhe voisi olla Ityvä, jopa joskus
aivan erinomainenkin. Mutta ainoastaan kahdella ehdolla.
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Ensiksi että puhujan ajatuksen nopeus ja henkinen kehi-
tys on tavallista suurempi ja että hän enrfen pitämiensä
kirjoitettujen puheiden kautta on saavuttanut semmoi-
sen sisältyksen ja muodon hallitsemistaidon, että hän
todellakin saattaa samana hetkenä ajatella uutta, järjes-
tää sen ehyeksi kokonaisuudeksi ja esittää hyvin. Toi-
seksi saattaa tilapäinen puhe olla kerrassaan erinomai-
nen, jos vastamainittujen edeltytysten ohella esiintymis-
hetken tunnelma on niin valtava, että se innostaa pu-
hujan tavallista henkevämmäksi, s. o. jos jumaluus on
läsnä, kuten Cicero sanoi.

Mutta milloin voimme olla etukäteen varmat, että
jumaluus todellakin lähenee meitä tarvittavana hetkenä?
Maalari ja säveltäjä voivat sanoa: niinä työskentelen
ainoastaan silloin, kuin olen innostunut (inspireerattu);
puhujan sitä vastoin tä3Tty3r esiintyä määrättynä het-
kenä, olijia hän inspireerattu tahi ei. Siksi hänen on-
nistumisensa ehtona on, että hän on esiintymistilaisuu-
teen valmistunut -— olipa tämä valmistaminen vain
hetkellistä tahi että siksi on katsottava puhujan koko
aikaisempi kehitys.

Tilapäisten puheiden pohjana siis on kirjoitettu
puite; siitä on lähdettävä ja harjoituksen kautta vähi-
tellen saavutettava improviseeraustaito. Huomattava
vielä on, ettei tilapäinenkään puhe koskaan ole tai
ei ainakaan tarvitse olla — aivan valmistamaton. Meillä
on toki aina joitakuita minuutteja aikaa ajatella mitä
puhumme ja luoda puheellemme ajatuksissa johdon-
mukainen runko. Lukuun on sitä paitsi otettava että
aine voipi olla jo aikoja sitte tarkoinkin tutkittu jota-
kin muuta tarkoitusta varten.

Usein tapaa nuoria puhujia, jotka ylvästelevät sillä,
että he esiintyvät »aivan valmistamatta» niin hyvin
sisältykseen kuin esitystaitoon nähden. Meidän täytyy
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sanoa että se on laiskuuden ja taidottomuuden ylistä-
mistä ja etteivät maailman kuuluisimmatkaan puhenie-
kat ole olleet läheskään yhtä varmoja taidostaan. Niinpä
semmoiset suurpuhujat kuin Perikles ja Demosthenes
eivät koskaan esiintyneet suoraa päätä. Demosthenes
esim. valmisti pienimmätkin puheensa erittäin huolelli-
sesti, jonka vuoksi sapekkaat kilpailijansa, jotka olivat
valmiit esiintymään kaunissanaisine korulauseilleen mil-
loin tahansa, sanoivat että hänen puheensa »tuoksuivat
yölampulta». Lopputulos vaan on, että näiden ainaval-
miiden korupuhujain nimet historia tuntee ainoastaan
Demostheneen 3rhte3rdessä, mutta Demostheneen se tun-
tee kaikkien aikojen puhujain esikuvana.

*

3. Esitettävien kappaleiden valitseminen.

Esiintyjältä, joka esittää muiden kirjoittamia kap-
paleita: runoja, kertomuksia y. m. s., vaaditaan vulitse-
miskykyä. Tähän nähden tulee hänen etupäässä pitää
silmällä että kappale:

1. on hyvä,
2. sopii esittäjälle,
3. sopii senkertaiselle yleisölle,
4. sopii tilaisuuteen.

*

Kappaleen laatu. Niinkuin puhuja on vastuun-
alainen jok'ainoasta sanastaan, samoin on runojen, ker-
tomusten y. m. esittäjäkin vastuunalainen jokaisesta
sanasta — olkoonpa että ne ovat muiden kirjoittamia.
Esiintyjän vaikutus kuulijoihinsa on aina jossain mää-
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rin kasvattava ja makua määräävä. Etevä esittäjä voi,
varsinkin pitemmän ajan kuluessa, johtaa kuulijoitaan
jalon, hyvän ja kauniin tajuntaan, laajentaa heidän
maailmankatsantoaan ja hienontaa heidän tunne-elä-
määnsä. Mutta hän voi vaikuttaa aivan päinvastaises-
tikin: tylsentää aatteellisuuden ja syvällisemmän elämän-
käsityksen taipumuksia, totuttaa kuulijansa tyhjännau-
rajoiksi, remakan ja hermoja kutkuttavan etsijöiksi,
epähienoiksi ja raakatunteisiksi. Kehittymätön kuulija-
kunta pitää etupäässä kepeästä ja huvittavasta, jopa
ottaa usein riemulla vastaan paksut sukkeluudet ja raa-
kuudetkin, mutta tämän »rahvaanmaunko» pitäisi olla
ohjeena niille, jotka esiintyvät jnlostuvissu juhlissa ja
iltamissa? Kepeällä ja leikkisällä on kyllä sijansa,
mutta muistettakoon että on ero kepeällä ja kepeällä,
että on erästä lajia kepeätä, jonka sisarena esiinty3r

epähienous ja veljenä raakuus. Mitä siis esitettäneekin,
vakavaa tahi leikkisää, pidettäköön huolta siitä, että
kappale on hyvä tämän sanan tinkimättömässä- merki-
tyksessä.

*

Kappaleen soveltuminen esittäjälle. Esiintyjän
onnistuminen riippuu, paitsi taidosta, myöskin suuresti
siitä, missä määrin esitettävä kappale soveltuu esittäjän
luonteelle ja äänivaroille. Oppikoon jokainen tähän näh-
den tuntemaan itsensä, lsykynsä ja voimansa, älköönkä
antako muiden näkökohtien astua määrääviksi, sillä ne
johtavat poikkeuksetta epäonnistumiseen. Itsestään sel-
vää on, että ainoastaan semmoista kannattaa esittää,
jonka voimme hyvästi esittää. Valittakoon kappale siis
mieluummin liian helppo kuin liian vaikea.

*
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Yleisön kehitys. Valitessa on huomioon otettava
myös sen 3rleisön kehityskanta, jolle esitetään. Taita-
maton lausuja esittää usein kansalle semmoisia runoja,
kertomuksia, satuja y. m., joita kuulijansa eivät 3'tn-
märrä pienimmässäkään määrässä, jotka liikkuvat niin
tapausten kuin ajatusten ja tunteitten puolesta heille
aivan tuntemattomilla aloilla tai ovat esitystavaltaan
suoraan sanoen liian hienoja. Jos sen pahempi, kuten
joskus on asianlaita, kappale on liian hieno esittäjälle-
kin, niin kuinka hän voi saada muita käsittämään sem-
moista, jota hän ei itsekään 3-mmärrä. Semmoiset esi-
tykset ovat aina kuolleita numeroita, ohjelmain »pals-
tantäytettä .

*

Esiintymistilaisuus. Vielä on kappaletta valitessa
huomioon otettava tilaisuus, missä esiinnytään. Ohjel-
man vaihtelevaisuus on kyllä hyvä puoli, ja useimpiin
tilaisuuksiin soveltuvatkin mitä erilaisimmat ainekset,
mutta kaikella on rajansa. Vakavaluontoiseen isänmaal-
liseen juhlaan ei sovi mikä tahansa remakka pilajuttu,
se suorastaan hävittää juhlan pohjatunnelman. Kaikessa
täytyy pitää silmällä kokonaisuuden sopusointua.

*

Näytelmäkappaleiden valitsemisen suhteen viit-
taamme siihen, mitä vasta olemme sanoneet valitsemi-
sesta 3'leensä sekä huomautamme erikseen parista sei-
kasta, joihin maaseutulaiset seuramtytelmien esittäjät
tavallisimmin kompastuvat. Eräät pitävät pääasiana että
kappaleen tulee liuvitluu, olkoon se muuten kuinka kar-
kea ja ala-arvoinen tahansa. Ile johtavat 3/leisön maun
harhaan. Toiset eivät viitsi kehittää riittämään asti esit-
täjävoimia, vaan kityttävät alati samoja henkilöitä; sen
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mukaan on sitte aina kappalekin valittava. He eivät
pääse koskaan sen pitemmälle. Kolmannet (ja useimmat)
ottavat innoissaan esittääkseen liian vaikeita kappaleita,
joiden onnistumiseen heillä ei ole mitään edellytyksiä,
enemmän esittämiseen kuin näyttämölle asettamiseen
nähden. Pääasia muka on että kappale on suuri, että
k3'etään »maaseudullakin esittämään samoja kappaleita
kuin Suomalaisessa teaatterissa --, eikä se että esitettäi-
siin mahdollisimman hyvin. Valittakoon siis semmoisia
kappaleita, joiden olot tunnetaan ja joidenka henkilöi-
den ajatus- ja tunne-elämä Idetään todenmukaisesti tul-
kitsemaan, muistaen että tässä, niinkuin kaikessa muus-
sakin, on »tyvestä puuhun noustava -.

*

4. Sisällyksen tutkiminen.

Moni nuori esiintyjä on valmis esittämään melkein
minkä kappaleen tahansa, kunhan hän vain saa aikaa
edes kerralleen kiireimmiten silmätä sen läpi. Lukija
kuitenkin tietää edellisestä että tällöin ei voi olla kysy-
mystäkään mistään esittämisestä, vaan ainoastaan enem-
män tai vähemmän sujuvasta sisäluvusta.

Jotakin hyvin csittätikscmtne meidän täytyy ensin
hyvin ymmärtää mitä esitämme. Siksi meidän täytyy
näjrttelijän tavoin tutkia kappaleen sisällystä ja valmis-
tautua tehtäväämme niin perinpohjaisesti, kuin aikamme
ja kykymme suinkin ntyöntävät, sillä juuri tästä tutki-
misesta riippuu esityksemme kaiken kaikkineen.

*

Sisällyksen tutkimisessa voisimme menetellä vaik-
kapa seuraavasti. Luemme ensin kappaleen kertaalleen,
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päästäksemme selville sen luonteesta ja perussävelestä.
Sen jälkeen tarkastamme mitä erilaisia jaksoja siinä on
ja niissä suhteessa ne ovat toisiinsa. Etsimme siis en-
siksi kappaleen kokoonpanon rungon ja puitteet, sen
jälkeen S3'venii3rmme 3'ksityiskohtiin; sillä niinkuin kap-
pale on pienistä osista kokoonpantu, samoin 011 se pieniin
osiin hajotettuna tutkittavakin, jos mieli saada esiin
kaikki, mitä kappale sisältää. Tämän ohella selvitämme
itsellemme kappaleessa mahdollisesti esiintyvien henki-
löiden luonteen ja kehityskannan, missä tilaisuudessa ja
mielentilassa he ovat sanottavansa sanoneet j. n. e. Sitte
tutkimme esityksen lause lauseelta, erotamme päälau-
seet ja sivulauseet, määräämme arvokoron, vastakkais-
koron, ajatus- ja tunnepaussit sekä tempon ja rytmin;
tarkkaamme huomattavimpien sanojen äännejditymisiä,
äänteiden luontaista värisävyä j. n. e. — sanalla sanoen:
kaikkia niitä seikkoja, joista edellä olemme puhuneet.

Tämä tutkiminen 011 ennen kaikkea ajatellen ja
huolellisesti toimitettava, vaikea-3'mmärteiset kohdat mo-
neen kertaan tarkastettavat, niin että esittäjä — jos hän
aikoo esittää toisen kirjoittamaa --■- todellakin pääsee
selville siitä, mitä kirjoittaja 011 tarkoittanut, miksi
hän 011 juuri niitä ja niitä sanoja kiiyttiin^^t. Tämmöi-
sissä tapauksissa on pienten 3'ksityisten sanain oikein-
käsittämisellä usein äärettömän suuri merkitys. Moni
esittää omia puheitaan ja muita kjdiäyksiään erinomai-
sesti, mutta ei Ilkene esittämään toisten kirjoittamaa
vähääkään tyyd3'ttävästi. Miksi? Siksi että itse kir-
joittamissaan esityksissä kaikki on hänen omaansa,
hänen persoonallisuuttaan, jonka hän on itse ajatellut
ja luonut, mutta toisen kirjoittamaan hiin ei viitsi vas-
taavalla tavalla S3'ventyä. Meidän on siis kappale tut-
kittava niin, että omistamme sen titydellisesti, persoo-
nallisesti, aivan kuin olisimme sen itse kirjoittuneet.
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Vasta silloin annamme kirjoittajalle oikeutensa ja ko-
hoamme aineemme herraksi.

*

Huolellinen esityksen valmistaminen vaatii aikansa.
Niiden varalta, jotka pitävät tämmöistä valmistamista
huonona todistuksena henkilön ätykl^tydestä ja taidosta,
mainitkaamme esimerkkinä, että muuan aikansa älyk-
käimpiä lausunnonopettajia: ranskalainen Legon ve ja
aikansa kuuluisimpia nä^-ttelijättäriä: Itacltel tutkivat
kerran 3'hdessä erästä 30-rivin pituista katkelmaa --

kolme tuntia.
Itse kirjoittamiamme esityksiä ei meidän tietysti

tarvitse tutkia sisällyksen selville saamiseksi — sen
tutkimuksen olemme suorittaneet jo kirjoit-taissamme.
Meidän tarvitsee niitä tutkia ainoastaan esittiimiskeinoi-
hin nähden.

Alkavalle esittäjälle on eduksi sisällystä tutkiessaan
merkitä tärkeimmät seikat kirjaansa tai paperiinsa.
Kaikki tietysti riippuu esittäjän kehityksestä, ja käyttä-
köön kukin mielensä mukaan niitä merkkejä, jotka par-
haiksi katsoo. Vastakkaiskoron, tempon ja eräiden ryt-
millisten seikkojen merkitseminen luonnollisesti on aina-
kin 113'väksi avuksi.

*

5. Muistiinlukeminen.

Hyvä muisti on esiintyjälle äärettömän tärkeä.
Jos vapaa esitys 011 huonosti muistiinluettu, niin että
esittäjä ainoastaan vaivoin ja suurella ajatuksen pon-
nistuksella sen muistaa, kadottaa esitys eloisuutensa ja



Muisliin lukein in en. 299

kappale taiteellisen kokoonpanonsa — yksityiskohtain
värittämisestä ei tietysti voi olla puhettakaan. Melkein
vieläkin suurempi merkitys on muistilla tilapäisissä pu-
heissa, joissa kaikki on silmänräpäyksessä luotava.
Henkilöllä, joka on harjoittanut muistiaan ja ajatus-
kykyhän, on aina valmiina runsas varasto käänteitä,
kielikuvia, lausumatapoja ja sattuvia sanoja; hänellä on
hallussaan puhetaidon aarrekamari, jota hän käyttää
mielensä mukaan.

Moni pitää esityksen muistiinlukeniista äärettö-
miin vaikeana, ja paljo on niitä, jotka eivät koskaan
3'i'it;ikkiiän esittämään mitään aivan muistinsa varassa.
Vaikeus kuitenkin riippuu suuresti siitä, miten muistiin-
lukeminen suoritetaan, missä määrin järkevien periaat-
teiden mukaan olemme muistiamme kehittäneet. Jos
koetamme oppia esim. pitempää puhetta ulkoa aivan
s;masta sanaan lasten katkismusluvun tapaan, niin se
tosiaankin on useimmille vaikea tehtävä. Ja jos vaivoin
opiinmekin, niin yhden ainoan sanan unhottaminen kes-
ken esitystä voi horjauttaa esittäjän ' pois konseptista';
ja ilman johdonmukaisuutta jatkamaan niitä hajanaisia
lauseita, joita muisti vielä tämmöisen onnettomuuden
jälkeen saituu kiinni saamaan.

Semmoinen muistiinlukemistapa on suorastaan
järjetön. On muistettava ettei muistiinlukeminen ole
mitään koneellista ahtamista eikä muistaminen papu-
kaijamaista matkimista, vaan ajatuksen johdonmukaista
siirtymistä asiasta toiseen (tarkemmin sanoen: mieli-
kuvituksemme siirtymistä mielikuvasta toiseen määrä-
tyssä järjestyksessä). Muisti on kyllä luonnon lahja,
jonka jakamisessa osat eivät ole aivan tasaisesti sattu-
neet, mutta tosiasia on että monet, jotka syyttelevät
huonoa muistiaan, ovat itse kaivaneet muistinsa leivis-
kän maahan.
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Tila ei myönnä meidän kajota seikkaperäisemmin
tähän mieltäkiinnittävään aineeseen, koetamme ainoas-
taan muutamin sanoin osottaa muistin 3'leisimmät piirteet.

S

Muistamisen pohjana on kaksi eri toimintaa:

1. muistettavan säilyttäminen,
2. sen uudestaan mieleen palauttaminen.

Huono muisti siis joko ei kykene saamaan muis-
tettavaa säilyyn tai ei kykene sitä säilystä palautta-
maan tarvittavana hetkenä.

Itsestään selvää on, ettemme voi mitään uudelleen
mieleen palauttaa, mitä emme ole säilyttäneet. Ensi
tehtävä siis on muistettavan säityttäminen.

Säilyttäminen riippuu sielun tarkkaavaisuu-
desta, siitä miten selvästi muistettavan asian käsitämme,
sillä minkä sielumme on kerran selvästi käsittänyt, se
ei voi koskaan tykkänään häip3'ä, sanovat sielutieteilijät.

Ihminen muistaa parhaiten sen, minkä hän on
nähnyt. Asioita voimme nähdä 1113'öskin sielun silmillä,
3'inmärr3'ksellä, niin että niistä jää sieluumme selvä
kuva. Voimme siis säilyttää asian muistissamme sitä
paremmin, kutu selvemmän mielikuvan siitti saatu mc:
jota paitsi selvä, elävä kuva palautuu mieleemme hel-
pommin ja tarkemmin, alkuperäisessä tä3'dellis3'3rdessään.
Useat tutkijat ovatkin sitii mieltä, että huonon muistin
varsinaisena S3'3'iiä on vaillinainen ja epäselvä mieli-
kuvien muodostaminen.

Kun siis luemme jotakin muistiin, on meidän tar-
kattava muistettavia asioita (s. o. käsitettävä ne) sie-
lumme kaikella huomiokyvyllä, niin että niistä jää
tajuntaamme mahdollisimman selvä kuva.
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Mu isl et tuvn n uudelleen mieleen pulu n t lu-
minen (s. o. muistaminen tavallisessa merkityksessä)
riippuu muistettavien asiain (mielikuvien) keskinäisestä
aatci/htei/i/eslti (assosiatsionista), s. o. me voimme palaut-
taa mieleemme muistettavat asiat sitä helpommin, mitä
läheisemmin ne tavalla tai toisella liittyvät toisiinsa.
Yhden asian muistaminen johtaa toisen muistamiseen,
jos tuo toinen on jonkunlaisessa 3'hte3'dessä edellisen
kanssa, osa johdattaa mieleen koko asian j. n. e. Sen
sijaan asia, joka ei ole mitenkään 3'hdistetty toisiin
asioihin, jää ainaiseksi unhotnksiin tai palautuu ainoas-
taan sattuman kautta. *)

Jos siis tahdomme muistaa pitemmän tahi lyhyem-
män sarjan asioita oikeassa järjestyksessä, on meidän
tajunnassamme 3'hdistäininen ne toisiinsa. Silloin edelli-
sen muistaminen aina johtaa seuraavan muistamiseen.

Ajatelkaamme että meillä on lyhyt kertomus, jossa
on esim. 5 eri asiaa. Luemme ensimäisen asian ajatel-
len, täydellä tarkkaavaisuuden jännityksellä, niin että
saamme siitä selvän kuvan. Luemme sitte toisen samalla
tavalla ja synnytämme siitä selvän kuvan. Liitämme
sitte n:o 2:n n:o l:een. Luemme sen jälkeen asian mo
3 ja liitämme sen n:o 2:een, ajattelematta ollenkaan n:o
l:tä. Sitten liitämme 4:nnen 3:nteen ja s:nnen 4:nteen.
Sen tehtyä tarkastamme voimmeko muistaa nuo kaikki
asiat oikeassa järjestyksessä, s. o. olemmeko ne yhdistä-
neet yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. Vielä var-

*) Erityinen muistin keliitystaito: tnuistitaito eli inneinoniikka
perustuu juuri tähän lakiin, siten että vaikeasti muistettavia asioita
yhdistetään helposti muistettaviin, jotka voimme milloin taliansa mie-
leen palauttaa. Esim. Venäjän asukasluku on 120 miljonaa; vuo-
dessa -on 12 kuukautta, siihen yksi 0 lisäksi (= 120 miljoonaa) —

menettelytapa, jota voidaan mitä moninaisimmissa muodoissa käyttää
muistin tueksi.
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liiemmaksi tulee muistaminen, jos voimme tapaukset-
ajatella nopeasti peräkkäin päinvastaisessa järjestyk-
sessä : lopusta alkuun.

Mutta jos meidän on lukeminen muistiin joku pi-
tempi esitys, esim. saarna, puhe, esitelmä j. n. e., niin
se sisältää jo niin paljon asioita ja eri muistettavia,
että niiden perättäinen loisiinsa liittäminen 3'hdeksi
ainoaksi sarjaksi vaikeuttaisi suuresti muistin työtä.
On silloin paljoa edullisempi jakaa muistettavat asiat
eri tyhmiin ja alaryhmiin, liittää ensin pääiyhmät toi-
siinsa, sitte kunkin päiuyhmän alaryhmät ja vihdoin
kunkin alaiyhmän eri asiat. Jos meidän olisi esim.
muistettava tämän kirjan sisällysluettelo, niin \'hdistäm-
mo ensin tajunnassamme toisiinsa sen pääjaksot, joita
on 12, sen jälkeen kunkin jakson luvut ja vihdoin luku-
jen alajaot. Muistiin lukeminen siis on suoritettava
suuremmasta pienempään, tärkeämmästä vähemmän tär-
keään, sanalla sanoen: samassa järjestyksessä kuin esi-
tys on ty3'liopin lakien mukaan kokoonpantu. Näin
tehden on muistiin säilyttäminen ja muistettavien palaut-
taminen paljoa helpompaa, sillä se suoritetaan ryhmittäin
johdonmukaisen järjestelmän perusteolla. Meillä on sil-
loin selvä käsitys kokonaisuudesta ja sen osista, s. o.

me hallitsemme kokonaisuutta juuri osien avulla. Jos
joitakuita sanoja ja kokonaisia lauseitakin unohtuisi, niin
se ei merkitse mitään, sillä mikä tärkeintä: me muis-
tamme asian, ja silloin voimme aina ty3'iiesti panna
unohtuneiden sanojen ja lauseiden sijaan toisia samaa
ajatusta vastaavia. Ellei ole aikaa lukea esitystä var-
masti muistiin, niin 011 parasta painaa mieleen ryhmitys
ja asiat sekä jättää lauseiden muodostaminen vapaaksi
esiintymishetken varaan, sillä ei mikään ole kurjempaa
kuin kirjoitettujen sanojen hapuileminen kesken esitystä.

*
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Helppo on ylläolevasta huomata että muistiin-
lukeminen on melkoisessa määrässä samaa kuin sisäl-
lyksen tutkiminen. Jos sisältyksen tutkiminen suorite-
taitu niin, kuin edellä on sanottu, niin jo silloin saamme
selvän kuvan kokonaisuudesta, sen eri osista ja niiden
keskinäisistä suhteista. Meidän oikeastaan tavitsee enää
vain tarkastaa 3'ksityiskohtia, kiivain osia, ja yhdistää
ne toisiinsa. Sama seikka ilmenee myös siinä, että itse
kirjoittamaamme on paljoa helpompi painaa muistiin
kuin muiden kirjoittamaa: olemme jo kirjoittaissamme
synnyttäneet muistamiselle tarpeelliset mielikuvat ja
pääkohdissaan ne jo toisiinsakin yhdistäneet.

Edellä mainitusta aate3"hteyden välttämättömyy-
destä muistettavien asiain toisiinsa liittämiseksi, johtuu
että johdonmukaisesti kirjoitettu esitys painuu helposti
mieleen, mutta hajanaista esitystä on melkein mahdo-
ton saada muistiinsa. Oikeammin: me saamme ky 11ä
eri kuvat muistiin säitytetyksi, mutta ne ovat niin loi-
tolla toisistaan, että niitä on vaikea yhdistää ja sen
kautta uudelleen toinen toisestaan mieleen palauttaa.

Muistin käyttäminen ei niin muodoin ole minkään
erityisen lty\'3rn koneellista harjoitusta, vaan mielikuvien
järjestämistä ja toisiinsa liittämistä järjellisen ajatustoi-
minnan kautta. Koneellinen ahtaminen vaan tylsentiiä
muistia ja ynimänystä, järjellinen muistin kehittäminen
johdonmukaisen ajattelemisen kautta sen sijaan sitä
huomattavasti lorottaa — tosiasia, josta ammattinityt-
telijät ovat vakuuttavana todistuksena. Kehittäköön
esiintyjä sen vuoksi muistiaan sekä pienissä että suu-
rissa asioissa; ne ovat kaikki samaa harjoitusta. Ennen
kaikkea vältettäköön huolimatonta romaanien ja sanoma-
lehtien lukemista, sillä silloin tavallisesti siinytään asiasta
toiseen niin nopeasti, ettei mitään selvää kuvaa 83-11113'.
Semmoisella lukemisella ihminen muuttuu koneeksi, joka
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ei tajua mitään tä3rdellisesti, vaan ainoastaan ahmii
vaistomaisesti mitä eteen sattuu.

*

Muistiinlukemistavasta riippuu tuntuvasti esittämis-
tapakin. Vaatimuksena on, että ulkomuistista esitettävät
puheet, esitelmät, kertomukset 3'. m. ovat esitettävät
niin, kuin kaikki S3'iityisi vasta sillit hetkellä; kirjoi-
tettu» ei saa näl^ä muuna kuin kokoonpanon eheytenä
ja i'3'htinä sekä sanojen valikoituna sattuvaisuutena.
Mutta ken 011 esityksensä konemaisesti muistiinlukenut,
hän sen konemaisesti, vuolaana ulkolukuna purkaakin
— jos vauhti pysähtyj', katkeaa muistin lanka. Ken
sen sijaan on kappaleensa huolellisesti tutkinut ja val-
mistanut sekä muistin lakien mukaan sen mieleensä
painanut, hän sen muistin lakien mukaan (s. o. ajatellen)
palauttaakin, sanalla sanoen: elää uudelleen esityksensä.

ÄES.'--



IX.

Puhujan ja lausujan kehitys.
#

Kaikesta edellä esitetystä lienee selviniryt, että jul-
kisen esiintymisen vaatimukset ovat suuret ja moni-
puoliset. Niitä kaikkia ty3rdyttääkseen täytyy esiinty-
jiin kehittyä ju kasvaa te/itäväänsä, s. o. tehdä todellista
työltä päämääränsä saavuttamiseksi.

Tiimiin kehityksen pohjana on kolme ehtoa :

1. taipumus ja luonnonlahjat,
2. perille viepä järjestelmä,
3. uutteruus ja lahjomaton itsearvostelu.

Olemme jo aikaisemmin (siv. 7 ja seur.) lausuneet
mielipiteemme taipumusten ja lahjojen suhteen, joten
siitii asiasta ei sen enempää. Toivomme niinikään että
esityksemme kaikessa vajavaisuudessaan olisi kyennyt
edes jossain määrin herättämään lukijassa harrastusta ja
uutteruutta sekä itsearvostelun välttämättömyj'ttä terot-
tamaan. Me siis seuraavassa satutamme ainoastaan muu-
tamiin perille viepää järjestelmää koskeviin seikkoihin.*)

*) Uutteran harjoituksen merkityksestä lausui kuuluisa näytte-
lijä Tahna: »Äänenväritys, liikkeet ja kasvonilmeet, jotka näyttävät
hetken inspiratsionin synnyttämiltä, ovat kuin ovatkin satoja kertoja
uudistetun harjoituksen tulos»; Schiller taas sanoi (käsitettäköön
lause oikein): Das Genie ist der Fleiss< (Nerokkuus on uutteruutta).
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1. Esikuvat ja itsenäinen työ.

Esitystaito (ja yleensä kaikki taito) on suureksi
osaksi jäljittelemistä. Minkä huomaamme muissa kau-
niiksi ja vaikuttavaksi, sitä koetamme itsekin omistaa
joko vaistomaisesti tahi tietoisesti.

Tämä on muuan esitystaidon suurimpia kehitys-
mahdollisuuksia, mutta samalla myös yksi sen suurim-
pia vaaroja. On suureksi eduksi valita joku etevä
esittäjä esikuvakseen, mutta 011 samalla vaara tarjona
muuttua tämän esikuvan pelkäksi varjokuvaksi. Kaik-
kein suurimmillakin esittäjillä on heikkoutensakin, ja
kun kaikki todella suuri on vaikeata jäljitellä, niin käy
useimmiten niin, että omistamme ainoastaan esikuvan
heikot, puolet, hyviä joko emme huomaa tai emme ky-
kene niitä omistamaan.

Ensimäinen periaate siis on: jokaisen tulee ke-
hittyä itsenäiseksi, oman I nonteensä mukaiseksi
esittäjäksi. Yleiset ohjeet ja esitystaidon perusteet
ovat kaikille samat, mutta paraskaan opaskirja, etevin-
kään opettaja ei voi muuta kuin ainoastaan tien viitata
ja suunnan osottaa; oppilaan itsensä on sille astuminen
ja omin neuvoin päämäärään kulkeminen. Hyvästä esi-
kuvasta tietysti voimme oppia äärettömän paljo. Yksi
ainoa etevän puhujan puhe, 3'ksi ainoa ilta teaatterissa
voi olla harjoittelijan kehitykselle erittäin suuriarvoi-
nen; mutta ainoastaan havaintokykymme terottajana, ei
matkittavana mallina. Emme koskaan voi kopioida sitii,
mikä etevässä esittäjässä on parasta: yksilöllisyyttä,
persoonullista hengen voimiin ja syvyyttä, sillä se ei ole
jäljiteltävissä, mutta voimme joskus päästii vieläkin pi-
temmälle, kellittyä vieläkin suuremmiksi esittäjiksi ontuu

henkemme lahjojen mukaan. Suuria esittäjiä on useita,
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mutta ei kahta aivan samanlaista; yksi on suuri ajatus-
korostuksen valtavassa selvy3'dessä, toinen äänenväli-
tyksen sattuvaisuudessa, kolmas ltytmillisessä suhteessa,
neljäs todistelun loistavuudessa j. n. e. Samoin voi
meistäkin tulla eteviä esittäjiä, kustakin luonteemme ja
yksilöllisten lahjaimme perusteella ja piirissä, ei väki-
pakolla mallin mukaan.

Esitystaidon harjoittajan tulee käyttää ltyödykseen
kaikkia tilaisuuksia. Kun kuuntelemme saarnaa, puhetta,
runoa tai kertomusta, kun istumme teaatterissa tai
vaikkapa vain 3'stäväimme parissa, niin ne kaikki ovat
meille puhetaidollisessa suhteessa suuriarvoisia oppitun-
teja, joita seuraamme terotetuin aistein, avoimin ruu-
miin ja hengen silmin. Etyötyä ja ohjausta saamme
aina joko suoranaisesti tai epäsuorasti, s. o. joko oppi-
malla jotakin liyviiii, jota emme ennestään tunne, tai
saamalla varoituksen muissa esiintyvien heikkouksien
välttämiseksi. Me siten »koettelemme kaikkia ja pi-
dämme sen kuin hyvä on».

*

2. Henkinen kehitys, kirjallisuus, tieteet y. m.

Julkisen esiintyjän ei sovi koskaan unohtaa erästä
tärkeätä tosiasiaa, nim. että kaiken tulee lähteä aivoista.
Olkootpa äänikoneistomme ominaisuudet ja kehitysmah-
dollisuudet niiton suuret tahansa, olkoot ulkonaiset
esiintvjä-edeltytyksemme jos kuinka verrattomat, mitä
meillä on tästä kaikesta 113'ötyä, ellei aivojemme, s. o.
henkemme kehitys ole vastaavalla korkeusasteella?
Siellä, henkemme hiljaisessa työpajassa, tulee kaiken
syntyä, sieltä lähteä ja näkj^vässä ja kuuluvassa muo-
dossa ilmoille purkautua.
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Esittäjän tehtävä on olla tulkkina esitettävän
aineen ja kuulijakunnan välillä. Tehtävä siis edellyttää
että hänen tulee tuo aine ja asia käsittää syvällisem-
min kuin mitä kuulijakunnalle on mahdollista. Hänen
tulee omata kyky sukeltautua syvyyksiin, mutta itse
olla niin selvä, että syvyyksien rikkaudet kuvastuvat
hänessä täysin tajuttavina; hänen tulee itse soida ja
värähdellä — ja saada kuulijansa mukana väräjämään.

Tästä tehtävän luonteesta johtuu, että tulkitsijan
tulee pitää huolta kaikinpuolisesta henkisestä kehityk-
sestään. Hänen tulee kehittää älyään, huomio- ja ar-
vostelukyk3Tnsä teräv3ryttä; hänen tulee rikastuttaa mieli-
kuvitustaan, sillä se saa muut voimat liikkeelle; hänen
tulee syventää tunteitaan, sillä ne antavat kaikelle,
sisäiselle ja ulkoiselle, viimeisen -pyhän voitelun». Hä-
nen, sanalla sanoen, tulee kehittää kaikkia sielunsa l<y-
kyjä mahdollisimpaan täydellis3'3'teen.

*

Itsestään selvää on, että vaatimukset ovat mel-
koista suuremmat -puhujaem kuin muuhun esittäjään
nähden. Lausujan ja kertojan tulee täj'delleen ymmär-
tää mitä kirjoittaja on sanonut ja luoda se uudelleen
esiin selvänä ja tajuttavana, mutta puhujan tulee luoda
kahdesti, ensin aatteet ja ajatukset, sitte niiden oikea
ja vaikuttava tulkitsemismuoto. Häneltä siis vaaditaan
sangen paljo.

Erittäin tärkeätä puhujalle on korkea tietopuoli-
nen kehitys. Puhujan oikeastaan pitäisi tuntea kaikkia
inhimillisen tiedon haaroja; sitä suurempi mahdollisuus
hänellä olisi esiintyä suurena puhujana. Ennen muita
tärkeinä pidämme seuraavia aloja.

Historia,. Puhuja tarvitsee välttämättä todistuk-
sia. Mitkään todistukset eivät ole vaikuttavampia kuin
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historialliset tapahtumat, sillä ne ovat elettyä elämää,
ei pelkkiä sanoja tai arveluita. Samoin ovat historial-
liset pohjatiedot puhujalle välttämättömät oikean ja
puolueettoman katsantokannan perusteena; ne ovat
tausta, jota vastaan ii3rkyis3'3's kuvastuu aivan toisessa
valossa kuin pelkkänä ii3rk3'isy3'tenä, olevana hetkelli-
sy3'tenä. Sitä paitsi historialliset henkilöt ja tapahtumat
ovat erinomaisia lähtö-, käänne- ja vertauskohtia, kai-
kessa l3'li3'3'dessään vaikuttavampia kuin pitkät selityk-
set, jonka ohella kuulijakunnan tiedot ja näköala laa-
jentuvat sekä 3'ksityiset piirteet valaisevat ja vahvista-
vat yleisiä johtopäätöksiä.

Kansalaisoikeudet ja, -lait tulisi puhujan vält-
tämättä tuntea. Ne ovat asioita, joille koko kansakun-
nan olevaisuus ja yksilön suhde yhteiskuntakokonaisuu-
teen perustuu; niitä joutuu puhuja väkisinkin alati kos-
kettelemaan. Vielä: puhujan ja lainkäjrttetyn menettely-
tapa on sama, kumpaisellekin kuuluu todistaminen.
Jonkunlaista oikeustieteellistä pohjasivistystä täytj^y siis
pitää puhujalle välttämättömänä tyynen ja puolueetto-
man arvostelun pohjana.

Muu- ja kansatieteelliset nsiat, taloudelli-
set olot ju edellytykset tulee puhujan niinikään tun-
tea, ennen kaikkea tietysti oman maansa, mutta yhtä
rintaa muidenkin maiden. Puhujan pitäisi sen lisäksi,
mitä kirjallisuus tiissii suhteessa tarjoo, silmin-näkijänä
tutustua näihin asioihin, ei liikkua vain huvimatkaili-
jana näköaloja ihailemassa, vaan kansaan ja sen elämän-
ehtoihin tutustumassa. Oikea, sj'vällinen kansan tunte-
mus, sen luonteen, sen henkisten ja taloudellisten olojen
ja edeltytysten tajuaminen vasta antaa meille valtakir-
jan puhua kansasta --■ kuti.su lie —ja kansan puolestn.
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Sielutiede (psykologia), sivey soppi (etiikka) ja
kaunotiede (estetiikka) ovat puhujalle ja kaikille suul-
lisille esittäjille erittäin tärkeitä. Että esittäjän tulee
tuntea ihmisen sielunelämää, sen eri tiloja ja ilmauksia,
on liian selvä vaatimus siihen tehtävään nähden, mikä
hänellä on. Sive3'Sopin tunteminen on niinikään itses-
tään johtuva vaatimus sille, joka puhujan tavoin esiintyy
muiden opettajana, hyvän ja pahan, oikean ja väärän,
S3'iden ja seurausten tarkastajana. Mitä estetiikkaan,
kauneuslakien tuntemiseen tulee, niin sen välttämättö-
myydestä lienee kaikki edellä esitetty antanut lukijalle
ainakin jonkunmoisen aavistuksen.

Luonnontieteellisten tietojen suurta merki-
tystä tuskin tarvinnee mainitakkaan. On liian luonnol-
lista että sen, joka tahtoo olla etevä puhuja, tulee mah-
dollisuuden mukaan tuntea kaikkea sitä, mitä 3'mpäril-
länsä on ja liikkuu — puhumattakaan niistä tapauksista,
jolloin hän käsittelee etupäässä tämänlaatuisia aineksia.

Matemaattiset (lasku- ju mittititsopiUisel') har-
joitukset tietysti ovat puhujalle erittäin kasvattavia.
Ne kehittävät käsityskyvyn terävy3'ttä ja nopeutta. Ma-
tematiikka 011 järjestystä ja todellisia johtopäätöksiä;
matematiikassa seuraava aina johtuu edellisestä ja mikä
tärkeintä: ei ltyväks3'tä todennäköisyyttä, vaan etsitään
todel/isunttn. — Että semmoiset taidot kuin pikaleirjoi-
tus ovat puhujalle suuriarvoisia ei ainoastaan älyn ke-
hittäjänä, vaan käj'tännöllisen hyödytyksenkin vuoksi,
011 itsestään selvää.

Vastamainitulla emme suinkaan ole tahtoneet sanoa
ettei kenenkään, joka ei omista laajaa tietopuolista poh-
jaa, tulisi esiintyTä puhujana. Semmoinen ajatustapa olisi
suorastaan järjetön, sillä vähilläkin tiedoilla voidaan
vaikuttaa paljon hyvää; kaikki riippuu käyttämistavasta.
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Olemme ainoastaan tahtoneet sanoa, että julkinen pu-
huja välttämättä tarvitsee tietoja, että hänen on asetet-

tava päämaalinsa korkealle ja alati sitä kohti pyrkimi-
nen tietysti aina olojen ja tilaisuuden mukaan. Jo
pelkkä tieto siitä, mitä todelliselta puhujalta vaaditaan,
on omansa avaamaan harjoittelijan silmät ja antamaan

hänen pyrkim3'ksilloen oikean suunnan. Se sanoo että
puhujana esiintyminen on jotain muuta kuin «esiinty-
mistä ■■, suurilla sanoilla, tietämättöni3'ydellä ja > maa-
ilmanparantelulla» pöyhkeilemistä; se alati hänelle muis-
tuttaa: tee työtä ja kasvata itseäsi/ Jo muutamain sel-
laisten teosten lukeminen kuin esim. Snellmanin »Valtio-
oppi .-, Yrjö-Koskisen »Johtavat aatteet» 3'. m., voi avata
nuorelle puhujalle aivan uuden maailman, johtaa hänet
aatteiden ja henkisen toimeliaisuuden satorikkaalle työ-
kentälle.

#

Tämän yhteydessä sallittakoon meidän lausua mieli-
piteemme hengellisten puhujuin suhteesta »maallisiin»
tieteisiin ja tiedonhaaroihin — mikäli se nim. esiintyy
heidän saarnoissaan ja puheissaan. Tiedämme asian
araksi ja paljon olevan niitä, jotka pitävät sen puheeksi
ottamista sopimattomana syrjästä sekaantumisena. Suo-
takoon meidän kuitenkin sanoa että uskonto ei ole mi-
tään vaikeatajuista salaisoppia, vaan elämää, jokapäi-
väistä elämää ja jokapäiväiseen elämään vaikuttavaa, ja
että vaikuttavimpina uskonnollisina puhujoina pidetään
niitä, jotka sopivaan ja arvokkaalla tavalla käyttävät
113'väkseen historiaa, päivän tapahtumia, luonnontieteitä,
runoutta j. n. e. He lÖ3'tävät enemmän kiinnityskohtia
ijäisen ja ajallisen välillä ja pääsevät lähemmäksi aika-
laistensa henkielämää. Väärää ja raakaa on puhe että
he muka olisivat »muotipappeja >, sillä muotipappina
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voi esiintyä pelkillä raamatunlauseillakin. Puhujan
vaikutus kuulijoihin riippuu suuresti kiinnityskohtien
lukuisuudesta ja sattuvaisuudesta, ja ehkä juuri kiin-
nityskohtien vähyys ja heikkous sekä esitystaidon
vaillinaisuus voisi osaltaan selittää sitä kummallista
tosiasiaa, että — käyttääksemme erään englantilaisen
piispan sanoja — »ihmiset useimmiten istuvat kirkossa
kuivin silmin ja kylmin sydämin, vaikka heille puhu-
taan tärkeimmistä elinkysymyksistään, ijäisestä onnes-
taan ja onnettomuudestaan, kun sen sijaan samat hen-
kilöt teaatterissa sulautuvat kjTyneliin kuviteltujen tapah-
tumien, sanojen ja tekojen vuoksi». —- Teaatteri tietysti
on teaatteri ja saarna on saarna, mutta jotakin huo-
mioon otettavaa tämä vertaus epäilemättä tarjonnee.

*

Puhujan tutkimusten ja hengen kehityksen poh-
jaksi parasta tietysti on kaikki se suuri ja sjrvällinen,
mitä nerokkaat henget ovat aikojen kuluessa luoneet,
kulkekoon se tavallisessa puheessa »hengellisen; tahi
»maallisen» kirjallisuuden nimellä. Raamattu on tässä
suhteessa tyhjentymätön lähde sekä S3'vällis3rytensä että
suurimmalta osalta runollisen kauneutensakin vuoksi. *)

Muitakin suuriarvoisia teoksia on hengellisen kirjallisuu-
den alalla viljalti. Näytelmistä ovat Shakespearen draa-
mat asetettavat etusijaan niin hyvin kokoonpanonsa kuin
syvän ihmistuntemuksensa puolesta. Seuraa sitte kreik-
kalaiset tragediat, Goethen, Schillerin, Lessing in, Ibsenin,

*) Emme puhu niille, joiden kehitys on niin korkea, että ovat
huomanneet Raamatun »vanhanaikuiseksi loruksi». Huomautamme
ainoastaan siitä tunnetusta tosi-asiasta, että melkein kaikki suuret
hengen miehet ovat pitäneet Raamattua perinpohjaisen tutkimuksen
arvoisena — m. m. semmoinen maallinen henki-ylimys» kuin Goethe
opetteli varta vasten kreikkaa ja hebreaa, voidakseen alkukielillä
Raamattuun syventyä.
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Runebergin y. m. teokset, jotka kaikki avaavat tutki-
valle hengelle uusia näköaloja.

Näytelmien tutkiminen on puhujalle ja lausujalle
mitä hjrödjrllisintä, sillä silloin hän tutkii ihmisluonteita,
tunteita ja sielunelämää. Monella hengellisellä puhu-
jalla on erikoinen vastenmielisy3's mtytelmiä kohtaan,
mutta hänen tulisi muistaa että sielunpaimenen, jos ke-
nenkään, tulee tuntea ihmisiä, luonteita ja sydämiä, ja
eiköhän hän tälliin nähden löydä 3'htä kiitollisia aiheita
Shakespearen draamoista kuin sairasvuoteen äärestä?
— jos nim. on taipumusta tunkeutua pintaa syvem-
mälle enemmän toisessa kuin toisessa.*) Varsinkin koros-
tamiseen ja esitystaidollisiin harjoituksiin nähden ovat

useat nitytelmät kerrassaan erinomaisia. Niissä on joukko
kohtia, joiden mieliala 'on niin selvä, että alottelijakin
sen helposti havaitsee, tunteet niin voimakkaita ja kuo-
huvia, että ne tempaavat harjoittelijan väkisinkin oikeaan
tunnelmaan, irrottaen hänen kykynsä ja voimansa. Pu-
hajalle tietysti on edullista valita semmoiset kohdat,
jotka ovat hänelle erikoisesti sopivia, esim. pnheenkat-
kelmat, pitemmät jdcsinpuhelut j. n..e. — Sitä paitsi voi
puhuja harjoitella esim. A. Ahlqvistin, Jaakko Fors-
manin, J. W. Snellmanin, F. Cygna:us'en y. m. puheita,
jotka löytyvät painettuina. Jos hän taitaa vieraita kie-
liä, 011 tutustuminen suuriin vanhanajan puhujiin erit-
täin hyödyllistä. Se I'3'hti, se miehekkj'jrs ja vakaumuk-
sen voima, mikä niissä ilmenee, ei voi olla tekemättä
vaikutusta. **)

*) Luther sanoi: Näytelmissä on paljo hyvää ja hyödyllistä.
Kristityn ei pidä välttää näytelmiä sen syyn vuoksi, että niissä jos-
kus tapaa sopimattomia asioita ja taitamattomia sanoja. Silloinhan
emme samasta syystä voisi lukea Raamattuakaan.

**) Sokrateen Puolustuspuhe on suomeksikin; Demostheneen ja
Ciceron puheet ovat saatavissa m. m. helppohintaisina saksankieli
sinä painoksina.
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Vielä: suomalaisen puhujan ei suinkaan pidä unoh-
taa semmoisia aarteita kuin Kulevulu, ja Knnteletur ovat.
Niiden kielen rikkaus, kuvien ja lausumatapojen tyhy3's,
hienous ja sattuvaisuus ovat tutkimisen ja omistamisen
arvoisia. Sananlaskut oikeissa paikoissa käytettyinä
ovat tietysti erinomaisia sekä sattuvaisuutensa vuoksi
että kuulijakunnalle tuttuina kiinnittiminä.

*

Olemme näillä riveillä ainoastaan tahtoneet osot-
taa harjoittelijalle omintakaisen tutkimisen ja syventy-
misen työkentän. Ja sallittakoon meidän lisätä: tältä
kentältä hänen ei sovi koskaan poistua. Olkoonpa että
onnettaret ovat olleet suosiollisia ja sallineet meidän
nuoruudessamme omistaa laajan tietopuolisen pohjan —

se ei riitä. Tulee aina lukea, aina tutkia, aina saada
uusia ajatuksia; paikoillaan p3'syminen on samaa kuin
henkinen kuolema ja tyhjyys. Kukaan ei voi aina muille
antaa, ellei hän koskaan itse mitään saa; kukaan ei
voi olla uikunsa puhujn, ellei hän seuraa niitä virtauk-
sia, joita aikansa aatemaailmassa ja 3'hteiskunnallisessa
elämässä liikkuu.

*

3. Puhujan luonne ja periaatteet.

Laajat tiedot ovat puhujalle välttämättömät; mutta
olkootpa hänen tietonsa ja taitonsa kuinka suuret ta-
hansa, hän on lopultakin kehno puhuja, ellei hänen koko
esiintymisensä pohjana ole

1. horjumaton oikeudentunto,
2. siveellinen ryhti.

Kehnoluontoisen puhujan täytyy suorastaan valhe-
tella, sillä hänen tä3'tyy teeskennellä sanansa ja ajatuk-
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sensa yleviksi, vaikka niiden takana on kunnoton ihmi-
nen. Yleväaatteisen ihmisen puhetta sen sijaan kaunis-
taa sisäisen olemuksen jalous ja kunnollisuus, vaikkapa
hän ei omaisikaan esitystaidon korkeimpia apuneuvoja.
Kehnoluontoinen puhuja voi käyttää puhetaitoa huonoihin
tarkoituksiin, johtaa kansanjoukkoja väärään ja turmiol-
liseen suuntaan; yleväluontoinen ihminen voi sitä käyttää
hyvän palvelukseen, siunaukseksi sadoille ja tuhansille.

Puhetaito on hyve, sanoivat vanhat, ja sen tulee
palvella hyvettä, siveellistä tarkoitusperää. Siinä he sa-
noivat tinkimättömän totuuden. Tätä tarkoitusperää
toteuttaakseen puhujan tulee kasvattaa luonnettaan ja
omistaa 3'levät periaatteet. Ainonstuun läpeensä oikea-
tuntoinen ihminen voi olla puhuja, sanoi Cato, ja ainous-
taan paheista vapaa henki voi olla pu/iuju, s. o. omistaa
sen siveellisen ryhdin, mitä vaaditaan jokaiselta, joka
esiintyy muiden opettajana. Meidän ei tarvitse tähän
mitään lisätä, ainoastaan muistuttaa siitä äärettömästä
käsitteiden hämmennyksestä, minkä kehnoluontoiset us-
konnolliset maallikkopuhujat ovat sekä meillä että
muualla saaneet aikaan, puhujat, jotka ovat terottaneet
muille ijankaikkisia totuuksia ja siveyslakeja, mutta

omalla elämällään niitä armottomasti polkeneet.
*

Puhujan päämäärä siis kaiken kaikkineen on siveel-
linen ja ihanteellinen, täydessä sopusoinnussa siveellisen
maailmanjärjestyksen ja ihmisen ijäis3'ystarkoituksen
kanssa. Hänen tulee kehittyä niin sisäisesti kuin ulko-
naisesti, niin luonteensa ja hengenlahjojensa kuin ulkois-
ten ominaisuuksiensa puolesta. Voiko näin ollen osot-
taa nuorukaiselle kauniimpaa päämäärää kuin kehittyä
hyväksi puhujaksi ja lausujaksi: ei maineen etsijäksi,
vaan oikean ja hyvän asianajajaksi? Ajatella totta,
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tuntea kaunista ju tuhtoa hyvää- — siinä viisaan elämän-
tarkoitus, määritteli Platon. Eivätköhän nämät sanat
kaikessa lyhyydessään sisällä puhujankin korkeinta
ihannetta!

*

4. Harjoitusten järjestäminen, yleisön
arvostelun pätevyys.

Perille viepään järjestelmään nähden tärkeä ky-
symys on: mistä harjoitukseni alotan, miten jatkan?

Useimmat alottavat runonlausumisella ja tekevät
siten suurimman erelutyksen kuin harjoittelija voi kos-
kaan tehdä. Kuten tiedämme, on runojen esittäminen itse
asiassa kaikkein vaikeinta. Esittäjältä vaaditaan runo-
mitan tuntemusta, hienoa aistia ja korkeaa henkistä
kehitystä, sillä runossa on sisältys useimmiten puettu
tavallisesta poikkeavaan, tyhyeen ja hiottuun muotoon.
Siksi sen esittäminen ltysyy tarkkaa havaintoltyk3'ä ja
kaikkien esittämiskeinojen tityttä hallitsemistaitoa.

Harjoitukset siis ovat alotettavat suorasanaisella.
Määräävänä ohjeena kaikkien harjoitusten suhteen on
pidettävä: helpommasta vaikeumpuan, vähitellen mutta
varmasti. Ensi tehtävä on oppia hyvin ja kauniisti
lukemaan, ensin ajatuskorostukseen harjaantumalla, sitte
ottamalla vähin erin lisäksi tunnekorostus ja muut
esitystaidolliset puolet. Harjoitukset ovat alotettavat
semmoisilla kappaleilla, joiden sisällyksen voimme täy-
dellisesti ymmärtää, ja sitte vähitellen kehityksen kera
edettävä yhä vaikeampiin.

Sama koskee julkista esiintymistäkin. Aiot amme
siis esiinlukemisella, jatkamme vapaasti esitetyillä kerto-
muksilla 3'. m. suorasanaisilla kappaleilla, vihdoin ru-
noilla ja puheilla. Ken siten alottaa pienistä, hänestä



Harjoitusten järjestäminen. 317

voi vähitellen kehittyä suurtenkin esittäjä, mutta ken
heti lähtee vaikeilla kappaleilla urheilemaan, hänestä ei
voi toivoa milloinkaan mitään.

Omavaraiset esitykset ja'amme tavallisesti puhei-
siin ja esitelmiin. Puheella tarkoitamme tyhjrempiä esi-
tyksiä, jotka eivät sisällä niin paljo asiatietoja, vaan
vetoovat etupäässä kuulijan tunteisiin ja hetkelliseen
mielialaan. Esitelmällä käsitämme pitempää esitystä,
joka selvittää jotakin ainetta seikkaperäisesti, antaen
kuulijoille enemmän tietoja kuin tunteitten virikettä.
Tästä myös johtuu että nuoren puhujan on edullisinta
alottaa esitelmillä, ensin reiereeraavilla (selkoa teke-
villä), sitte tutkimus-esitelmillä. Esitelmii tosin kysy}'
laajempia tietoja kuin puhe ja vaatii tarkkaa asialli-
suutta, mutta tietojahan saadaan kirjallisuudesta ja itse
tutkimalla, kirjoittamiseen taas voidaan käyttää tar-
peeksi pitkä aika. Puhe sen sijaan, asiallisuuden ohessa,
vaatii kokoonpanoonsakin nähden suurempaa ihmis-
tuntemusta ja itse esittämiseen nähden kehittyneempää
taitoa, hetken valtavaa innostusta ja mukaansa tem-
paavaa voimaa.

*

Mitä esiintyjän menestykseen, s. o. onnistumiseen
tulee, niin tässä suhteessa hänen sietää olla varsin varo-
vaisella kannalla. Ei pidä, kuten sananlasku sanoo,
yhteen hyvään 113'västyä, eikä kahteen pahaan pahastua.
Moni nuori esittäjä luulee itsensä koko mestariksi, kun
jo ensi esiintymisillään saa käsientaputuksia ja kiit-
täviä lausuntoja osakseen. Se johtaa suoraan itsepettä-
mykseen. Yleisö ei ole mikään varma arvostelija. Se
tavallisesti pelkästä tottumuksesta paukuttaa käsiään
kaikelle, levälle ja huonolle; se usein (hienotunteisesti
kyllä) palkitsee siten esiintyjän vaivoja ja harrasta
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pyrkimystä, vaikka esitys on tuntuvasti puutteellinen-
kin. Parasta on sen vuoksi luottaa enemmän omaan
arvosteluunsa, sillä esiintyjällä, joka tekee tosi työtä ja
viljelee valpasta itsearvostelua, on aina jokseenkin selvä
tunto siitä, onnistuiko hän vai ei. Eikähän suuri yleisti
edes tiedä, mitä kaikkea esiintyjältä vaaditaan; se on
tavallisesti hyvin vähään tyytyväinen; mutta esiintyjän
itsensä tulee olla sitä vaativaisempi. — Yhdestä asiasta
voimme kuitenkin olla varmat: jos saamme yleistin
innostumaan jopa haltioihinsa, silloin olemme epäilemättä
esiintyneet senkcrlaisen leuul.ijulcunnnn ktisifysknnfnntt jn
vuntiniu/esiin, nti/iden /tyvin.

Samoin ei esiintyjän pidä heti kyllästyä, ellei hän
ensi kerroilla onnistu niin hyvin kuin odotti. Kaikkeen
tarvitaan aikaa, tottumusta ja harjaantumusta; puolit-
tainen onnistuminen vain kehoittakoon esiintyjää yhä
uutterampiin ponnistuksiin, 3'hä valppaampaan itsensä
ja esityskeinojensa tarkasteluun.

*

Lopuksi: varokaa leutoa itseli3'väis3tyttä; se 011

samaa kuin taantumus. Ei riitä että olemme kerran
taidon oppineet, meidän tulee se m3'ös säilyttää ja sitä
yhä edelleen k e/1 Uttiti. Taidon oppinutkin voi sen jäl-
leen menettää, ellei hän jatkuvilla harjoituksilla sitä
talleta ja vaali. Moni pappi, joka ylioppilasaikoinaan
on harjoitellut lausumistaitoa, puhuu alottelijaksi erin-
omaisesti, mutta taantuu vähitellen ja löytää vihdoin
oman »saarnanuottinsa», niin että hän vuoden parin
päästä ei eroa mitenkään niistä virkaveljistään, jotka
eivät ole pienintäkään perusteellista ohjausta saaneet.

Valppautta siis vaaditaan aina, sekä oppilaana että
mestarina.

>*^



X.

Virheellisyyksiä puheessa, sairauksia
äänielimissä.

*

Kauniin, selvän ja sujuvan puhetaidon välttämä-
tön ehto on, että äänielimet ovat kaikin puolin virheet-
tömät ja toimivat moitteettomasti. Niin ei kuitenkaan
aina 010 laita. On henkilöitä, joiden puhetta vaikeut-
taa suuressa määrässä s}'iin3rnnäiset tai lapsena saadut
ääni- ja puhe-elinten virheellisy3'det. Toiseksi on joukko
»puhevikoja*•-, joita 3'leensä pidetään luontaisina, mutta
jotka itse asiassa eivät ole muuta kuin huolimattoman
ääntämistavan seurauksia. Kolmanneksi voi aivan vir-
heettömiinkin elimiin ilmautua yhden- tai toisenlaisia epä-
muodostuksia ja sairaloisuuksia, jotka, ellei niitä ajoissa
hoideta ja poisteta, riistävät puheelta selv3ryden ja soin-
tuisuuden, jopa pahimmissa tapauksissa yltyvät vai-
keiksi taudeiksi.

Näiden virheiden ja sairaloisuuksien välttäminen
sekä avun saanti oikeaan aikaan olettaa niiden tun-
temista.

*
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1. Virheellisyyksiä puheessa.

Änkyttäminen. Vaikein kaikista puhevirheelli
S37yksistä on änk3*ttämisen nimellä tunnettu, monissa
ori muodoissa ilmautuva puhevika. Sen eri laaduista
ja niiden s}'istä ovat tutkijat 3'hä vieläkin eri mieltä.
Meidän on tarpeetonta kajota asian tähän puoleen, mai-
nitsemme ainoastaan että vika voi olla hengityselimissä,
ääni- tai puhe-elimissä eli oikeammin näiden elimien
toimintaa hallitsevassa hermostossa. Hengitys-elimien,
varsinkin pallean toiminta voi olla häiriytynyt ja kou-
ristuksille altis, josta johtuu tuo ilmantavoitteleminen,
mikä on useille änkyttäjille tunnuksellista. Tahi ääni-
jänteet eivät tottele, vaan ovat niin 3'hteen puristuneet,
ettei heikko ilmavilta jaksa niitä saada erilleen ja tar-
vittavaan asentoon, jolloin henkilö» ei voi mitään ääntä-
kään S3'nn3'ttää, vaan tapailee tyhjään. Kolmanneksi
kieli ei tottele, vaan makaa jä3*kkänä suuontelon poh-
jalla, samoin huulet eivät tee tarvittavia liikkeitä. Pu-
huja voi lt3'llä ääntää sujuvasti enimmät äänteet, mutta

eräiden 3'ksityisten äänteiden (esim. k:n, t:n, pm ja mm)
tapaaminen tuottaa vaikeuksia ja saa hänen 3'hä uudel-
leen toistamaan samoja alkuäänteitä tahi alkutavuja.

Nämä virheellisjtydet voivat ilmautua joko erik-
seen tai yhdistettyinä. Vaikuttavimpana s}tynä on epäi-
lemättä 3'hteistoiminnan puute eri elimien välillä. Kukin
toimii erikseen: ilma loppuu ennenkuin ääni- ja puhe-
elimet ovat valmiit toimintaan, kieli ja huulet taas pyr-
kivät muodostamaan äänteitä juuri silloin kuin hengitys-
elimet ottavat ilmaa j. n. e. Ne, joilla huomattavin
vika on puhe-elimissä, voivat laulaa jopa lausua runoja
selvästi, mutta nopeammassa puheessa tulee virhe esiin.
Ponnistus saa kasvot tekemään omavaltaisia eleitä ja
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kuta enemmän puhuja ponnistaa onnistumatta, sitä vai-
keammaksi käy ääntäminen, sitä tuskallisemmaksi hänen
tilansa. Usein voi pelkkä ennakkopelko tehdä onnistu-
misen vaikeaksi.

Tämä vika, joka vaivaa pääasiallisesti miehiä, voi
olla s3'nnjTnnäinen, mutta usein johtua lapsuudenaikai-
sista taudeista (riisistä, kurkkumädästä, hinkityskästä
3r. m.), pelästymisestä j. n. e., jopa siitäkin että lapsi kuu-
lee pitemmän aikaa jonkun pahasti änkyttävän puhetta,
mikä vaikuttaa hänen hermostoonsa niin syvästi, että
hän itsekin aikait änkyttää. Vaikutus on tässä suhteessa
niin suuri, että vielä aikuisenakin verraten vähän änlt3't-
täviin virhe pahenee suuresti nähdessään jonkun samaa
virhettä potevan ponnistuksia.

Änk3'ttämisen parantamiseksi on keksitty monen-
moisia menettelytapoja: milloin on kielen kantaan teh-
ctyllä loikkauksella koetettu katkaista se hermojohto,
joka saattaa puhe-elimet kouristustilaan, milloin ltyp-
notiseerattu, milloin niitäkin yritetty. Alku on tavalli-
sesti ollut suuria lupaava, mutta lopputulos on, ettei
vielä tänä päivänä tunneta mitään ehdottomasti varman
/laraitnusta/utu, joka soveltuisi kaikkiin tapauksiin. Par-
haimmat tulokset saavutetaan sopivilla ääni-, puhe- ju
hengityselimien voimisteluharjoituksilla, jotka samalla
ovat niihin johtuvien hermojen voimisteluttamista. Pää-
asia on oppia oikea, hallittu hengitystäpä sekä eri ään-
teiden varma, tietoperäinen muodostamistapa. Kun
tämän ohella varotaan puheen alottamista ilman edellä-
kävpää sisäänhengitystä, puhumista liikutetussa mielen-
tilassa, halailemista, kiireellistä ja sysäävää ääntämistä
sekit liian voimakasta korostusta ja opitaan samaan
ryhmään kuuluvien sanojen toisiinsa sitominen, niin voi

jos henkilö on nuori ja vika vasta alulla täysi
tervehtyminen olla mahdollinen.
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Sammaltaminen on edellistä paljoa lievempi puhe-

virhe. Vika rajoittuu ainoastaan siihen, että puhujan
on vaikea lausua selvästi muutamia erikoisia äänteitä,
niinkuin ,s-, r, k. ja / kerakkeita. Kultin koettaa vaikeu-
desta selvtytyä omalla, helpoimmalta tuntuvalla taval-
laan, jonka vuoksi sammaltaminen esiytyykin mitä eri-
laisimpina vivahduksina. Tunnetuin on n. s. stiuipjni-
eli pehmeäkiclisyys, jolloin s on pehmeä, paksu tahi
suhiseva. Jos vika on todellinen, on S3rynä useimmiten
se, että kieli on liian pitkä ja pyrkii ,s':ää ääntäissä
hampaiden väliin. Se voi olla liian lyhytkin, jolloin
monet käyttävät Ir.ta s:n sijalla. Toisinaan edustaa .\':ää
/, ja r:n sijalla on /, lukemattomista muista eroavai-
suuksista puhumatta.

Sammaltamisen S3'3'iiä siis voi olla todellinen elimel-
linen virhe, mutta se voi ni3'ös johtua kaiken kaikkineen
huolimattomasta ääntämistavasta tahi olla tuhmaa tees-
kentetyäkin (esim. ,s-:n -lausuminen lapsellisen pehmeästi).
Asia on useimmiten autettu totuttamalla puhe-elimensä
asettumaan tarkoin niihin asemiin, joita virheellisten
äänteiden oikea ääntäminen vaatii.

Sorakielisyyden tunnuksena on enemmän tai vä-
hemmän sorahtavan kifnkie/e/ee-rm kä3'ttäminen (kts. r:n
muodostumisesta siv. 91).

Honottaminen eli nenäänsä puhuminen on
verraten ruma puhevirhe. On tarkoin erotettava todel-
linen honottaminen ja se, jota tavallisessa puheessa
usein sanotaan nenäänsä puhumiseksi. Niinkuin tiedäm-
me, kulkee ilmavirta kaikkia muita äänteitä paitsi m, n
ja ij kerakkeita äännettäessä pääasiallisesti suun kautta.
Ilmavirran ohjaajana toimii kitapurje. Mutta jos se on
veltostunut tahi halvautunut, ei se kykenekkään tätä
tehtäväänsä suorittamaan, vaan päästää ilmavirran suu-
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reksi osaksi nenäkäytäviin. Silloin syntyy nenäänsä
honiseminen. Se on kuitenkin useimmiten ainoastaan
huolimattomuutta kitapurjeen käyttelyssä (kts., siv. 50)
tai suorastaan ruma teennäinen tapa, kun on muka hie-
nompaa ja ylhäisempää puhua hiukan nenäänsä.

Tuo toinen laji nenäänsä puhumista johtuu aivan
päinvastaisesta syystä: ilmaa ei pääse ollenkaan tai pe-
rin vaillinaisesti nenäkäj'täviin. Vika ei ole silloin kita-
purjeessa, vaan joko siinä, että asianomainen ei pidä
nenäkitytäviään avoimina (jolloin tietysti nenäsointu
puuttuu, puhumattakaan m, n ja // äänteistä) tai nenä-
käytävät ovat sairaloisten epämuodostumien kautta jos-
sain määrin tukkeutuneet (siitä vasta enemmän).

Kurkkuäänisyyden, tuon perin rumasointuisen ja
vastenmielisen puhetavan tavallisimman S3r3'n olemme
jo äänenharjoituksista puhuttaessa maininneet: puhuja
oi ole tottunut pitämään nieluaan avoinna, vaan puris-
taa sen ahtaaksi. Syynä voi myös olla nielussa sijait-
sevien rauhasten (mantelien) sairaloinen turpoaminen
(kts. siv. 325).

Umpiäänisyyttäkin sanotaan tavallisesti »viaksi».
Vika se onkin itse puheeseen nähden, mutta ei suinkaan
syihin katsoen. Puhuja ei suvaitse avata suutaan, vaan
puhuu hammasrivit miltei yhdessä — siinä koko vika.
Jotkut ovat tälliin niin tottuneet, että suun enempi
avaaminen tuntuu aluksi miltei mahdottomalta.

Lukuisia muita puhevirheitä voisimme vielä mai-
nita. Niiden aiheena ei ole mikään elimellinen virheel-
lisyys, vaan huolimaton ja epäselvä ääntämistapa tai
joku luonteenominaisuus, jota ei ole totuttu hillitsemään.
«Jotkut sopoffuvat, s. o. puhuvat tavattoman hätäisesti,
ääntäen eri äänteitä ja tavuja epäselvästi ja 3'hteensot-
kenialla. Joillakuilla tulvaa puhe omituisissa kuuro-
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päissä, joiden välillä on pitempiä pausseja; toiset taas
venyttävät puhettaan luonnottoman pitkäveteiseksi käyt-
täen luoteen ja vuoksen tavoin säännöllisesti nousevaa
ja laskevaa laulavaa säveltä. Moniaat »hakkaavat» pu-
huessaan, s. o. kertaavat hätäisesti erityisiä tavuja ja
sanoja. Vielä on muutamilla sujuvakielisilläkin puhu-
jilla paha tapa muuten moitteettomassa ja rauhallisessa
puheessa lausua kahdesti joitakuita sanoja tai käyttää
tiheänpäähän jotakin määrättyä alote- tahi täytesanaa,
esim. »tuota», »tuota noin» j. n. e.

Monet näistä virheistä ovat verraten pieniä ja toi-
silla ainoastaan huolettomassa arkipuheessa estytyviä.
Sen pahempi ei käyttäjä itse useimmiten huomaa niitä
ollenkaan tai ei ainakaan aavista miten rumia ja häi-
ritseviä ne itse asiassa ovat. Jokaisen suoranainen vel-
vollisuus on sopivalla tavalla niistä tuttavataan huo-
mauttaa. Korjaus taas on jokseenkin helppoa, kun ker-
ran ollaan selvillä syystä ja tiedetään mikä merkitys
eri äänteiden, tavujen ja sanojen selvällä, kuuluvalla ja
rauhallisella ääntämisellä sekä oikealla korostamisella on.

*

2. Epäinuodostiiksia ja sairauksia äänielimissii.

Äänielimiin voi hyvin pienistä aiheista kehittyä
lukemattomia liikamuodostuksia ja sairauksia, jotka
kaikki vaikuttavat enemmän tai vähemmän epäedulli-
sesti ääneen. Mainitsemme niistä seuraavat.

Äänijänteisiin voi ilmautua useammanlaisia vikoja.
Ensinnäkin voivat jänteitä liikuttavat lihakset veltostua
tai suorastaan halvautuakin, jolloin häiriö on kohdan-
nut lihasten toimintaa hallitsevia hermoja. Toiseksi
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saattavat jänteiden läheiset osat tulehtua ja paisua,
estäen siten jänteiden liikkeitä. Kolmanneksi voivat
itse äänijänteet paksuta pitkällisen kurkkutulehduksen,
keuhkotaudin tai väkevien juomien nauttimisen vuoksi,
muuttaen äänen karkeaksi ja käheäksi. Vielä voi jän-
teisiin syntyä liikamuodostumia, joko kaivomaisia, jotka
sulkevat osaksi ääniraon, tahi S3'ylämäisiä kasvannaisia,
jotka muuttavat äänen käheäksi ja kuiskaavaksi. Niin
vaikeita kuin nämä sairaudet ovatkin, voi taitava lää-
käri aina jonkun sopivan hoitotavan neuvoa.

Mantelit (tonsillae) ovat kaksi pähkinänpuolik-
kaan kokoista rauhasta kitakaarekkeiden välissä, yksi
kummallakin puolella (kts. kuvia 5 ja G). Terveessä
tilassa ne ovat niin syvällä, että ainoastaan hiukan
kohoava kuopikas ulkopinta on näkyvissä, mutta voivat
sairastua ja paisua pitkälle nieluun ulottuviksi. Paisu-
minen, varsinkin kun niitä vasten helposti kertyy limaa,
vaikuttaa äänen sointuun, muuttaen sen pahimmassa
tapauksessa vastenmieliseksi kurkkuääneksi. Joskus taas
nämä rauhaset märkänevät, jolloin on pakko antaa
lääkärin ne avata. Mantelien tehtävästä ei tiede ole
vielä päässyt selville: jotkut pitävät niitä hyvinkin tär-
keinä, useimmat väittävät ettei niillä ole mitään mer-
kitystä. Kaksikin parannustapaa on käytännössä: hie-
rominen ja poisleikkaaminen. Toiset vastustavat leik-
kaamista, toiset sitä puoltavat; niinpä kuuluisa Mac-
kenzie sanoo ettei hän mantelien poistamisesta ole kos-
kaan huomannut muuta kuin erittäin edullisia vaiku-
tuksia äänelle. Joka tapauksessa ne paisuttuaan ovat hoi-
dettavat, sillä ne vaikuttavat varsin haitallisesti ääneen.

Kitapurjeessa ja varsinkin sen jatkossa kitakie-
lekkeessä voi, paitsi ennen mainittua veltostumista ja
halvautumista, olla muodollinenkin vika. Tämä sulku-
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laitos saattaa olla liian pitkä, jolloin se riippuu kuin
mikähän vieras kappale pitkälle nieluun, painautuen
nielun takaseinämää vasten tai laskeutuen kielen kan-
nan päälle. Se vaikuttaa siten monella tavalla äänen
sointuun ja puhtauteen. Toiset väittävät ettei tälliin
elimeen saa ollenkaan sattua, toiset ovat sen (nim. kita-
kielekkeen) leikanneet kokonaan poiskin, vaikka varsin
huonoilla seurauksilla. Sen osittaista lyhentämistä sanoo
Mackenzie sekä vaarattomaksi että äänelle edulliseksi,
milloin liika pituus alkaa haitaksi käydä.

Liikamuodostuksia nenäkäytävissä. Näihin äänen
sointuonteloihin voi ilmautua monenlaisia epämuodos-
tuksia, jotka käytäviä pienentämällä vaikuttavat epä-
edullisesti sointuun, erittäinkin varsinaisiin nenä-ään-
teisiin m, n ja ij. Nenäkäytävien takaosaan voi ilmau-
tua muutamanlaisia kaivomaisia liikumuodostuksiu tai
joukko pieniä rauhasmaisia kasvannaisin, jotka jää-
puikkojen tavoin riippuvat alas nieluun kitapurjeen
takana. Viimemainitut erittävät limaa ja muuttavat
aikaa myöten äänen soinnuttomaksi »haamunääneksi»,
johon yhty3r jonkunvertainen kuurouskin. Sisemmällä
käytävissä voi nenäsitnpukkain limakalvon paisuminen
ja nenäliinan kuivettuminen vaikuttaa hyvinkin hai-
tallisesti. Vielä voi ilmautua polyyppien nimellä tun-

nettuja pehmeitä kasvannaisia (ei ollenkaan harvinai-
sia meidän aikana) tai kivimäisiä liikumuodostuksiu.
Näiden kaikkien Hinautuessa voi henkilö pitkät ajat
luulla kärsivänsä ainoastaan pitkällistä nuhaa, kunnes
kasvannaiset kehittyvät niin pitkälle, että on pakko
etsiä lääkärin apua. Meidän ajan lääkärit, varsinkin
erikoistaitoiset tällä alalla, voivatkin tavalla tai toisella
poistaa nämä liikamuodostukset, vaikkapa ne pitkälle
kehityttyään vaativatkin pitkäaikaista hoitoa.
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Kitalaen halkoisuus, s. o. joko pehmeään tai ko-
vaan kitalakeen muodostunut aukko, häiritsee suuresti
äänen selvyyttä ja sointua. Nykyään sekin on kuiten-
kin autettavissa nuoremmilla leikkauksen kautta, van-
hemmilla leikkauksen ja aukon peitteeksi asetetyn le\'3'n,
n. s. ohturaattorin avulla.

Kielessä voi olla useammanlaatuisia vikoja. Ylei-
sesti tunnettu on n. s. jtiunekielisyys, joka syntyy siitä,
että kielen alla oleva, jänteeksi muodostunut limakalvon
poimu kiinnittää kielen kärjen suun pohjaan, estäen
kielen vapaata liikuntoa. Vika on helposti autettu lap-
sena antamalla lääkärin katkaista tuo jänne, ja voi täm-
möinen katkaisu useissa tapauksissa olla aikuisellekin
eduksi. Toiseksi voivat kielen alla olevat rauhaset
paisua ja vaikeuttaa kielen liikkeitä tai kieli kokonai-
suudessaan turvota paljon tupakoimisen, rikkonaisen
hampaan hankaaniisen y. m. vuoksi. Näihin häiriöihin
on lääkärin hoitoa etsittävä.

«

Vielä monias sana eräistä kurkkusairauksista.

»Papinkäheydeksi» nimitetään eräänlaista kurkku-
katarria, jota enin tavataan pappein, vaan myös opet-
tajain y. m. paljon ääntään rasittavien piirissä. Tauti
johtuu etupäässä taitamattomasta hengityksestä, jolta
antaa aihetta äänielimien liialliseen rasittumiseen. Sai-
rauden ilmauksia ovat: äänijänteiden väsjmiinen, jonka
vuoksi ääni ei jaksa tasaisesti kohota ja laskeutua,
vaan puhe on milloin kimakkaa kirkumista, milloin
sortunutta, käheätä kuiskausta. Nielun seinämät supis-
tuvat rasittumisen vuoksi luonnottomasti, josta seuraa
niiden väsähtäminen, verenpysälutys, tulehtuminen, ny-
hermäisten rokahtumien Hinautuminen seinämiin, luke-
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mattomien limakalvossa aukeavien pikku rauhasten
turpoaminen, tukkeutuminen ja lopulta sitkeän liman
erittyminen (katarri), niiltä kiihottaa ja kutkuttaa nie-
lua antaen aihetta lyhyihin jrskälid3'ksiin. Sairaus tie-
tysti ilmaantuu monissa, lievemmissä tai vaikeammissa
muodoissa. Parantumisen välttämättömiä ehtoja on
aänielinten säästäminen rasitukselta (usein täydellinen
lepo joksikin ajaksi), oikean hengitystavan oppiminen
ja sen lisäksi usein kurssi ääntämisessäkin. Sitä paitsi
luonnollisesti huolellinen lääkärinhoito.

Äänenväsyminen on harvinaisempi, vaan kuitenkin
silloin tällöin Hinautuva aänielinten sairaus. Itse elimissä
ei ole mitään muuta vikaa, kuin lievä verentungos ja
velttous. Mutta ne ovat niin väsähtäneet, ettei puhuja
saa ääntä esiin aina milloin tahtoo, ja kun milloin saa,
rasittaa tämä ponnistus suuresti koko äänielimistöä. Pa-
hin kehitysaste on elinten joustavuuden menetys, jolloin
ne eivät voi supistua. Parantumisen ehtona on täydelli-
nen lepo huolellisen lääkärinhoidon ohessa.

Kurkunkuivuus on niinikään muuan aänielinten
sairaus, vaikka verraten lievänlainen. Syynä on se,
etteivät nielun limakalvon rauhaset eritä kylläksi nes-
tettä, jonka vuoksi nielussa tuntuu kiusallinen kuivuu-
den tunne. Glyseriini- ja kloorkaali-pastillerit y. m. sen-
tapaiset lääkkeet vaikuttavat tässä tapauksessa lieven-
tävästi ja rauhasten toimintaa kiihottavasti.

Mikä vamma tai sairaus äänielimiä kohdannoekin,
tärkeätä on että aina heti etsitään lääkärin apua, sillä täs-
säkin pitää paikkansa: »helpompi puro tukkia kuin joki».



XI.

Aänielinten hoito.
*

Aänielinten sairaudet voivat kohdata ketä tahansa,
sillä kenenkään elimistö ei ole täydellisesti suojattu on-
nettomuuksilta, mutta paljon riippuu siitäkin, miten
näitä elimiä hoidamme ja suojelemme.

*

Jokapäiväinen yleinen hoito. Kultin tietää omasta
kokemuksestaan että äänen kunto riippuu suuresti ruu-
miin kunkinkertaisesta yleisestä hyvinvoinnista. Rasit-
tuneesta, väsyneestä tai muuten huonovointisesta ei ole
puhujaksi eikä laulajaksi. Ensi ehto siis on että pidäm-
me ruumiin yleisestä terve3'destä ja hyvinvoinnista
huolta. Tähän nähden ja varsinkin hengityselimien kun-
nossapysymiseen katsoen on liikkuminen raittiissa ulko-
ilmassa, kävelyt, juokseminen, hiihtäminen, uiminen,
voimistelu 3'. m. s. erittäin tärkeitä. Ellei hengityseli-
mille hankitti jokapäiväistä raitista toimintaa, niin ne
ltyvin pian taantuvat, antaen tilaa ahdasrintaisuudelle
ja lyhyelle, ponnettomalle hengitystavalle.

Sama on äänijänteiden ja puhe-elintenkin laita.
Nekin kaipaavat alituista toimintaa kunnossa pysyäk-
seen. .Viinen suhteen sanottakoon 3'leisesti, että sen
säilyminen riippuu äänen oikeasta ja huolellisesta käyt-
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tämisestä. Sen vuoksi on aina pidettävä mielessä, että
tavallisen arkipuheenkin tulee tähän nähden olla yhtä
huolellista kuin minkä taliansa julkisen esiintymisen.
Toiseksi kaipaavat jokaisen ammattipuhujan (papin,
opettajan y. m.) äänielimet jokapäiväistä voimistelua.
Niinkuin ammattivoimistelijan tai soittotaiteilijan ei sovi
ainoanakaan päivänä laiminlyödä lihas- tai sormiharjoi-
tuksia, jos mieli säilyä tosi taiturina, samoin ei esittä-
jänkään äänielintensä harjoitusta, sillä hänkin on voi-
mistelija omalla alallaan. Sen vuoksi tekevätkin asian-
tuntijat vaatimuksen, että kaikkein ammattipuhujain ja
-laulajain pitäisi uhrata joka päivä vähintäin l tuntia
säännöllisiin hengitys- ja ääniharjoituksiin. Varsinkin
aina jokaisen suuremman äänenponnistuksen edellisinä
päivinä on harjoitus välttämätön.

Tarpoen 011 kumminkin varoa rasittumista. Var-
sinkin samana päivänä, jolloin on esiintyminen, on har-
joituksia ja kaikenlaista rasittumista vältettävä. Toinen
muistettava seikka on, ettei pidä kositaan esiintyä huono-
vointisena tai äänen ollessa epäkunnossa. Sellaisissa
tapauksissa voivat äänielimet helposti saada hyvinkin
pahoja vammoja. Lämpeneminen ja hiostuminen ennen
esiintymistä vaikuttaa aina ääneen epäedullisesti, samoin
hengästyminen ja kylmä, kostea tai sumuinen ilma.

*

Esiintymisen jälkeen on erikoinen varovaisuus
tarpeen. Tulee muistaa että äänielimet ovat puhumisen
ja laulamisen jälkeen jossain määrin kiihottuneessa
tilassa, s. o. niihin on suorittamansa työn vuoksi vir-
rannut tavallista enemmän verta, jonka vuoksi ne, kun
yleinen rasittuminen vielä tulee lisäksi, ovat erittäin
herkät tulehtumaan pienimmistäkin aiheista. Ei siis ole
eduksi esiintymisen jälkeen istua kuumassa, huonoilmai-
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sessa huoneessa, kaikkein vähimmän semmoisessa, jossa
»rauhanpiippu» täyttää ilman tupakansavulla. Tarpeen
on, jos niin. on talviajasta kysymys, kotimatkalla suo-
jata kaula huivilla, sekä jos sää on kylmä, kostea tai
sumuinen, peittää suu ja nenäkin villahuivilla. Vankka
ateria tämmöisen äänenrasituksen jälkeen on aina pai-
kallaan, mutta ruuat eivät saa missään tapauksessa olla
kuumia tai kirpeiksi maustettuja.

*

Vaatetus olkoon vuodenaikojen ja säiden mukainen,
talvella tarpeeksi lämmin, mutta aina kevyt. Erittäin-
kin rinta on pidettävä lämpimänä. Pukujen avaruu-
desta olemme jo hengitysharjoituksista puhuessamme
lausuneet mielipiteemme. Puhujat ja laulajat 3'leensä
ovat kovin varovaisia kurkkunsa suhteen, ja syystä
kyllä, sillä kurkkuhan on äänenkäyttäjien »achilles-
kantapää». Mutta juuri sen vuoksi sitä 011 karkaistava.
Ei siis mitään huivia eikä liinaa kaulan suojaksi
tavallisissa oloissa, paitsi perin purevilla säillä ja esiin-
tymistilaisuuksista tai kuumista kokoussuojista pala-
tessa. Korkeat ja epämukavat kaulukset ovat kerras-
saan kelvottomat. Kurkun karkaisemiseltsi vilustumista
vastaan on tarpeen hieroa joka aamu kaula (samalla
myös rinta) kylmään veteen kastetulla pyyhkeellä. Ityl-
mettymisestä ei ole pelkoa, kunhan vaan heti hieronnan
jälkeen hangataan kuivalla p3'yhkeellä, niin että hohta-
vat veret kohoavat kostutettuihin osiin.

*

Ruokajärjestys. Mitä ammattipuhujain ja laulajain
ruokajärjestykseen tulee, on siinä suhteessa esitetty koko
joukko hullunkurisia vaatimuksia, ruokareseptejä, jotka
tarkoin määrittelevät mitä ammatti-äänitaiteilijan sopii
ottaa ja mitä jättää. Tohtori Mackenzie sanoo tähän näh-
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den, että jos jonkunlainenruokalista on välttämätön, niin
se kuuluu: syökää sitä mitä saatte ja mitä luontonne mie-
luimmin ottaa vastaan. Ainoastaan voimakkaita maus-
teita, niinkuin sinappia, inkivääriä, curria y. m. sekä
liian kuumia ruokia on vältettävä; kahvi ja teekin olisi
mieluummin juotava puolijäähtyneenä kuin kuumana,
ne kaikki vaikuttavat kiihottavasti äänielimiin.

*

Alkoholijuomatkin kuuluvat, kiihottaviin aineisiin.
Ne voivat lt3'llä pieninä annoksina sillä kertaa jossain
määrin rohkaista ja tukea kehnoluontoista esiintyjää,
mutia niiden lopullisesta vaikutuksesta äänielimiin ovat
tunnetut »viinabassot» parhaana todistuksena. Varo-
vaisestikin nautittuna ne aikaa 1113'öten vaikuttavat
turmiollisesti nielun limakalvoon, jolta tulehtuu ja pak-
sunee, sekä välillisesti äänijänteisiinkin, jotka kadottavat
joustavuutensa ja reunojensa tasaisuuden. Väkijuomain
epäedullinen vaikutus hermostoon ja elimistöön koko-
naisuudessaan on kaikille tunnettu.

#

Tupakoimisesta, tuosta miespuolisille äänenkityttä-
jille niin perin tärkeästä lt3'S3'nij'ksestä vielä pari sanaa.
Olla aivan tupakoimatta on tietysti kaikkein paras,
vaikkei suinkaan kohtuullinen tupakoiminen oikealla
tavalla vaikuta mitenkään haitallisesti äänielimiin. Mutta
»kohtuus» ja »oikea tapa» — siinäpä ne ovatkin louk-

kauskivet. Kohtuuden rajan määrää kultin mielensä
mukaan, ja monen mielestä voi vielä seitin olla koh-
tuutta, kun huone on aamusta iltaan tupakansavua
tä3-nnä, miltä sama savu sitte käy keuhkoissakin. Mitä
»oikeaan tapaan» tulee, niin siihen ei ainakaan kuulu
savun vetäminen keuhkoihin. Sisempien ilmakäytävien
seiniä peittävä limakalvo on mitä hienointa ja arkatun-
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toisinta kudosta, joten on sanomatta selvää miten hai-
tallisesti tupakansavu siihen vaikuttaa. Samoin savun
puhaltaminen nenän kautta on mitä turmiollisin tapa.
Vastaväitteeksi ei kelpaa sekään, että on useita eteviä
puhujoita ja laulajoita, joilla on sikaari tai paperossi
suussa aina milloin eivät vaan puhu tai laula. Sem-
moisista poikkeuksista voi sanoa samaa kuin entisajan
pyhimyksistä, että niitä sopii pikemmin ihmetellä kuin
seurata.

*

Suuontelo, nielu ja nenäkäytävät vaativat niin-
ikään jokapäiväisen hoitonsa. Jo siisteyden vaatimuk-
siin, mutta vieläkin tähdellisemmin äänenkäyttäjälle
niin välttämättömien hampaiden säilyttämisen ehtoihin
kuuluu, että hampaat puhdistetaan hammasharjalla aina-
kin joka aamu ja ilta, sen parempi jos vielä joka ate-
rian jälkeen. Jos hampaisiin Hmautuu reikiä, ovat ne
heti paikkautettavat hammaslääkärillä; menetettyjen
hampaiden sijaan taas hankittava tekohampaat, sillä
ken haluaa selvästi puhua ja laulaa sekä syödä, hänellä
täytyy olla hampaat. Nielu on huuhdottava joka aamu
ja ilta, mieluummin vedellä, johon on liuotettu hiukan
tavallista keittosuolaa tai kaadettu sekaan jotakin suu-
vettä. Mutta ei ainoastaan suu ja nielu, vaan myöskin
nenäkäytävät ovat jolta päivä huuhdottavat, jotta pys3'-
vät puhtaina ja avoimina. Puhumatta tämmöisen huuh-
telun vaikutuksesta soinnun selvyyteen, ei näin tehden
tarvitse liioin peljätä edellämainittujen liikamuodostu-
mien ja kasvannaistenkaan Hinautumista.



XII.

Toivomuksia kodille, koululle ja suurelle
yleisölle.

*

Puhetaidon harjoitus on, sen mukaan kuin edellä
olemme esittäneet, puhujan ja lausujan itsekusvutustu.
Sen menestys siis riippuu etupäässä siitä, missä mää-
rin yksityiskohtaista huolta ja harrastusta kukin tälle
asialle omistaa.

Mutta vaikkapa näin onkin, paljon kuitenkin riip-
puu tällä, samoinkuin muillakin aloilla, siitä millaisia
edellytyksiä harjoittelijan kasvatus, varhaisempi kehitys
ja myöhempi ympäristö tämän itsekohtaisen työn poh-
jaksi ja tueksi jättää. Sanalla sanoen: paljon riippuu
siitä, minkä arvon koti, koulu ja ajan yleinen suunta
puhetaidolle antavat, millaiseksi ne käsittävät suhteensa
tähän aineeseen yleisinhimillisenä ja sivistyksellisenä
pyrkimyksenä.

Olemme varmat että jokainen asian käsittävä van-
hin, opettaja ja muu kansalainen kyllä itsestään oival-
taa suhteensa ja velvollisuutensa tähän pyrkimykseen,
mutta asian suureen tärkeyteen katsoen sallittakoon
meidän kuitenkin lopuksi lausua moniaita toivomuksia
ja huomautuksia.

*
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1. Kodin vaikutus puhetaitoon.

Tarkastakaa pienen kehtolapsen hengitystä. Se
on mitä täydellisintä palleahengitystä nenän kautta. Tar-
kastakaa sitä uudelleen sen jälkeen, kun olette häntä
kiusanneet moniaita viikkoja tai kuukausia kapalo-
vöihin puristettuna. Hengitystävassa on tapahtunut
huomattava muutos palleahengityksestä rintahengityk-
seen päin. Sen vuoksi:

Kttjiulovyöl pois, niin jiuhctaiäon kuin ihmisyy-
den nimessä!

*

Kun kapalovöillä on annettu h3'vii alku hengityk-
sen kehittymiselle väärään suuntaan, täydennetään mes-
tariteos usein poikiin nähden suolivyöllä (ja poikaset
kyllä pitävät siitä huolen, että no kiristetään lujalle),
tyttöihin nähden toisinaan siten, ettei hameita kiinnitetä
alusliiviin, vaan no kuristetaan nauhalla v}rötäisten 3'm-
pärille vanhemmalla ijällä tulee kureliivin siunattu
vaikutus vielä avuksi. Siis:

l'ois sitolivyiil pojiltu ju hameiden vyötäisille
puristuminen tytöiltä! Sijaan henkselit ja /lu-
meiden kiinnittäminen alusliiviin.

«

Ääni- ja hengityselinten pitäisi kaikin puolin ke-
llittyä juuri lapsuusaikana. Luonnonvaiston mukaisesti
lapset kyllä pitäisivätkin tästä huolta, mutta meidän
hermostuneena aikakautenamme ei heidän sovi huutaa
ei kehdossa eikä m3'öhemmin; puhua heidän tulee aina
hiljaa ja »säädyllisesti».

Antakaa lasten huutaa! Antukau heidän telmätä
vtt/nitisti leikeissään ju käyt täti ään iel im Uitin !

*
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Lapsi saa ensimäiset äänelliset ja soinnulliset vai-
kuttimet hoitajaltaan, olipa tämä hoitaja lapscntyttö,
äiti tai joku muu. Hoitajan kieli ja ääntämistapa muut-
tuu vähitellen lapsenkin kieleksi. Siksipä :

Pitäkää huolta että lapsentytön puhetapa ei ole
ainakaan yksitoikkoinen ja virheellinen/ Puhti-
kuu lapselle mahdollisimman sielukkaasti ja soin-
nulclcnusti! Älkää ontuko hänen seurustella enem-
mältä henkilöiden, kanssa, joiden puhetapa on
kehno! Luulukua lupselle, herättäkää hänessä
säveliin ■mieltymys fti ju apet'tukun hiin /tsekin
laulumaan !

■n

Lapsi voi 113'vin helposti syystä tai toisesta osottaa
taipumusta johonkin puhevirheeseen: änkyttämiseen,
sammalkielisyyteen, nenäänpuhumiseen 3'. m. Nämä
oireet voidaan useimmissa tapauksissa helposti poistaa
ohjaamalla lasta selvään ja hallittuun ääntämiseen,
oikeaan hengitykseen j. n. e. Äänielimiä voi myös mil-
loin tahansa kohdata monenmoiset vammat, jotka lää-
kärin hoidolla helposti poistuvat, mutta joista hoita-
matta koituu parantumattomia puhevikoja.

Pidettäköön tarkkaa huolta lasten puhevirheistä
ja äänielinvummoista! Niistä ovat vanhemmat
vastuunalaisia.

«

Meidän ajan eläjät ovat perin harvoin tä3'dessä
hampaassa enää kolmattakymmentä käydessään. Silloin
kyllä käytetään ahkerasti hammasharjaa ja juostaan
pari kolme kertaa vuodessa hammaslääkärin luona,
mutta lopputulos on sittekin — hampaattomuus tai
tekohampaat. Lapsuusaikana on saatu kaikki turmele-
van hammasmädän alku ja hampaat ovat hoidon puut-
teessa niin pilaantuneet, etteivät ole enää pelastettavissa.
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Hoitakaa lastenne hampaita! Nekin ovat puhe-
taidon useitu.

■s

Kun lapsi joutuu hiukan hehittyneempään ikään,
niin pitäkää tarkkaa huolta hänen ääntämisestään.
Vaatikaa hänen puhumaan tarpeeksi kovaa, selvästi,
kauniisti ja oikealla ajutuskorolla. Ei lapselle tarvitse
korostussääntöjä ruveta opettamaan, sillä lapsi oppii
ihmeteltävän nopeasti ja tarkasti oikean korostuksen
jäljittelemällä.

Lasten korostitsstitintointi on teidtin omu korostus-
ta/iaunc, jonka vuoksi pitäkää huolin vain siitti.

«

Miksi useat ihmiset puhuvat äärettömän epäjoh-
donmukaisesti ja tekevät tuon tuostakin itse tietämät-
tään suurempia tai pienempiä ajatuksen kuperkeikkoja?
Syy on etupäässä vanhempain ja kasvattajain, sillä vaik-
kapa luontainen ajatuskyky onkin eri yksilöillä erilainen,
niin paljon kuitenkin riippuu siitä, onko lasta ohjattu
ajatellen lauseita muodostamaan vai ei. Sen vuoksi:

Opettakau lapsenne ujutellen, loogillisesti pu-
li umuun !

*

Lukuajan jouduttua älkää antako lapsen aluksi
koskaan lukea itsekseen ilman ohjausta. Kirjalukeminen
juuri pilaa ääntämistavan ja johtaa yksitoikkoisuuteen.
Älkää myös salliko hiljaa lukemista, ei enemmän läks3'-
jon kuin muun .suhteen. Opettakaa niinikään lapselle
heti alun pitäin muistiinlukemisen tärkeimmät perusteet,
ne eivät 010 liian vaikeat kenellekään.

Läksyjen hiljaa lukeminen on, puhetaidoUinen
onnettomuus, konemainen muistiinahtaminen
älyllisen vararikon alku!

*
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Mielipiteemme yleensä on, että vanhemmat omista-
koot kaikkea huolta lastensa puhetaidollisten edellytys-
ten kehittämiselle. On parempi opettaa lapset hyvin
ja kauniisti puhumaan kuin nykyajan järjettömään ta-
paan ajaa heidät 5—6 vuotisesta lukupuuhiin ja koulu-
töihin. Paras perintö, minkä vanhin voi lapselleen
siveellisten periaatteiden ohella antaa, on epäilemättä
hyvä ääntämis- ja puhumistaito. Eikä suinkaan van-
hempain sovi kouluaikanakaan jättää tätä puolta koko-
naan koulun asiaksi, vaan kodin ja koulun tulee tässä,
niinkuin kaikessa muussakin, kulkea käsi kädessä.

*

Muuan aikamme ilmiöitä on perhelukemisen häviä-
minen kodeista. Se kuitenkin on niin puhetaidolliselta
kuin yleisen henkisen kehityksen kannalta katsoen suo-
rastaan surkuteltavaa. Perhelukeminen kehittää häm-
mästyttävällä tavalla perheenjäsenten puhe- ja esitys-
taitoa, varsinkin jos siihen liittyy arvosteleva ohjaus;
se kehittää tunne-elämää ja kielitaitoa, puhumattakaan
siitä rikkaasta aatteellisesta perinnöstä, minkä hyväin
teosten lukeminen aikaa myöten lukijoilleen jättää.

Ottnlenu perhelukeminen käytäntöön, sen mottia
etuja, ei voi kyllin suuriksi arvostelin/

*

2. Koulut ja opettajain velvollisuus.
Koulimilta on ihmisijän tärkeimpiä kehitysjaksoja,

ei niin suuresti S3rviillis3'3'tensä, vaan paremminkin kai-
kelle myöhemmälle kehitykselle pohjaa laskevan moni-
puolisuutensa vuoksi.

Niin on laita puhetaitoonkin nähden. Jos koulussa
lasketaan tälle taidolle vankka perustus, helppo on sen
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pohjalla sitte omavaraisesti jatkaa. Ja vieläkin enem-
män : koulu on oikeastaan se ahjo, josta puhetaidon-
harrastuksen tulee alkunsa ottaa, sieltä siirtyä koteihin
ja sitä tietä vähitellen koko kansan yhteiseksi kulttuuri-
pyrkimykseksi.

*

»Opettaja tekee koulun , kuuluu vanha määritelmä.
Jos se on totta yleensäkin, niin sitäkin enemmän puhe-
taitoon nähden. Puhetaito ei ole meidän ajan koulussa
miltään itsenäinen oppiaine, vaan sen kehitys riippuu
kokonaan siitä, missä määrin opettajat tälle aineelle
omistavat. 3'limääräistä huomiota, jonkunlaista »vapaata
viljelystä-. Äidinkielen opettajalla tietysti on siihen
erikoinen tilaisuus ja velvollisuus, joten hänestä ennen
muita riippuu asian menestyminen oppikouluissa. Mutta
ei ainoastaan äidinkielen opettajista, vaan jokitinoustu
o/iettttjusttt, sillä ken on kerran opettaja-alalle antautu-
nut, hän on itsestään vihitty tätä taitoa palvelemaan
ja edistämään.

Opettajan siis tulee itse tuntea kielen korkolait ja
puhetaidon vaatimukset, itse aina käyttää mahdollisim-
man hyvää kieltä ja oikeaa korostusta sekä vaatia sitä
oppilailta, s. o. opettaa heitä. Ennen kaikkea muista-
koon opettaja että jokainen edistys, minkä hän tässä
suhteessa itse omistaa ja käytännössä toteuttaa, jat-
kuu hedelmiä kantavana monissa sadoissa oppilaissa
ja heidän kauttansa edelleen monissa tuhansissa kan-
salaisissa,. Eikä opettajan tule opettaa ainoastaan esi-
merkillä ja neuvoilla, hänen tulee ennen kaikkea liet-
soa oppilaissa vireille tämän taidon elävä harrastus,
osottaa että se on tärkeä, joskin vapaaehtoinen haara
tuota samaa viljelystyötä, jota koulun kaikki oppitunnit
tarkoittavat, että se on sekä äidinkielemme viljelystä
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että kauneuden periaatteen toteuttamista. Eikä siihen
tarvita pitkiä saarnoja, se on muutamilla sanoilla tehty;
pienen maalaisk3'län kiertokoulunopettajakin voi tähän
nähden vaikuttaa paljon hyvää, jos hänellä vain on
täysi selv3'3's asiasta.

Moni opettaja sanonee: kuinka voin esiintyä tässii
suhteessa opettajana, kun ei itsellänikään ole malliksi
kelpaavia puhetaidollisia taipumuksia? Vastaamme: ei
opettajan tarvitse välttämättä olla itse mikään puhuja tai
lausuja, hänen tarvitsee olla ainoastaan asiantuntija ja
kyetä ohjaamaan. Oppilaiden joukossa on aina semmoi-
sia, joilla on erittäin 113'vät puhe- ja esittäinistaipumuk-
set; niistä kyllä huolellisella ohjauksella tulee pian mal-
leja muille heikommille. Ja onhan se opettajankin puo-
lelta »mallia , kun hän itse korostaa oikein — se malli-
vaatimus on toki jokaiselle opettajalle asetettava.

#

Alemmissa kouluissa ei tietysti vaatimuksia
voi kovin suuriksi asettaa, mutta valtavalta kannalta
on asia joka tapauksessa heti alun pitäin otettava.
Monissa kansakouluissa oppilaat vielä ylimmillä osas-
toilla puhuvat niin hiljaa ja epäselvästi, että tottumat-
toman on vaikea siitä tolkkua saada. Opettajan on siis
ehdottomasti pakottaminen lapset puhumaan täysin
kuuluvasti, ääntämään huolellisesti, selvästi ja hätäile-
mtittti. *) Korostamiseen nähden on vaadittava täysi
ajatuskorostus (niin arvokorko kuin vastakkaiskorko),
välimerkkipaussit ja lauseen esittäminen kokonaistar-
koituksensa mukaisesti sekä rytmi ja tahtijako pääkoh-

*) Useilla koulu-ikäisillä lapsilla mi erikoinen taipumus iienä-
iiiiitisi/i/tecn. Ellei opettaja sitä poista, saa oppilas Ituko ijäkseen
ruman puhevian. Opettajan velvollisuus tietysti mi koettaa paras-

taan kaikkien muidenkin puhevirheiden poistamiseksi.
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dissaan. *) Runojen esittämisessä, mikäli se alemmissa
kouluissa tulee esiin, voidaan sitte tunnekorostuksenkin
pääkohdat ottaa huomioon — oikea ryhti ja rohkea,
ujostelematon esittämistapa on aina pidettävä vaatimuk-
sena. Tuo sieluton »runojenlukeminen», mikä monissa
alemmissa kouluissa on tavallista, on ehdottomasti tuo-
mittava; se ei ole mitään runojen esittämistä, vaan
apinamaista ulkolukua. Tulee muistaa että koulussa
opittu sisällyksenmukainen runojen esittämistaito voi
tuottaa alempienkin kansankerrosten mataliin majoihin
monta iloista hetkeä, joten koululla on kyllä siihen näh-
den velvollisuuksia.

*

Erittäin suureen suosioon on ulkomailla (ja viime
aikoina useissa kouluissa meidänkin maassamme) pääs-
syt n. s. kööriluku, s. o. koko luokka lausuu opettajan
johdolla samaa suorasanaista katkelmaa tai runoa yhfai-
ailtaa. Asiantuntijat sanovat sitä epäämättömästi par-
haimmaksi keinoksi kaunoluvun edistämiseksi kouluissa.
Totta on, että kööriluku voi helposti johtaa kaavamai-
seen esittämistapaan, mutta tämän mahdollisuuden tie-
täen voi opettaja aina olla varuillaan. Kööriluvun
erinomainen etu joka tapauksessa on ajan voittaminen
ja se että heikommatkin oppilaat toisten ohella aivan
pakosta oppivat oikean korostuksen ja rytmin. Tietysti
köörilukua käytetään niin alemmissa kuin ylemmissä
kouluissa ainoastaan alustavana harjoituksena yksityi-
selle esittämistaidolle.

*) Rytmin ja tahtijaon suhteen tahdomme erikseen huomauttaa,
ettei niitä ole katsottava johonkin korkeampaan puhetaitoon kuulu-
viksi; ne kuuluvat suurimmalta osaltaan ehdottomasti oikeaan aja-
luskorostukseen. Lapset sen pahempi pyrkivät lukemaan yksitoik-
koisesti ja rytiniltoinästi.
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Yleni m issti koti lii issn luonnollisesti voidaan vaa-
timukset asettaa melkoista korkeammalle. Meidänkin
kouluissamme osa äidinkielen tunneista käytetään Kale-
valan, Kantelettaren ja 3'leensä runouden lukemiseen.
Niille tunneille olisi huolta omistettava, juuri niillä saa-
tava puhe- ja esitystaidon harrastus vireille. Muissa
maissa, esim. Saksassa, näille tunneille annetaan erittäin
suuri arvo. Oppilaat silloin johdetaan sisältyksen ja
esittäniiskeinojen tutkimisen alalle koko laajuudessaan,
ja useissa 3'lemmissä oppilaitoksissa, niin poika- kuin
tyttökouluissa, tutkitaan ja harjoitellaan näinä tunteina
kokonaisia suuria draamoja, jotka sitte esitetään julki-
sesti suurelle 3'leisölle. Puhe- ja esitystaidolle on silloin
annettu kouluissa täysi oikeutensa ja tietysti vastaava
määrä tuntejakin; mutta eiköhän meikäläisissäkin oloissa
voitaisi edes pyrkiä samaan suuntaan? Jos kerran
asialle annettaisiin opettajain puolelta huomiota, niin
epäilemättä se pian saisi lukujärjestyksessäkin parem-
man osuuden.

Erittäinkin opettaja-seminaareihin nähden meidän
täytyy lausua se toivomus, että puhetaidolliselle puo-
lelle omistettaisiin melkoista suurempaa huomiota kuin
mikä nykyään on tavallista. Tiedämme kyllä että aika
näissä oppilaitoksissa 011 tiukalla, mutta tässä onkin
kys3rmys taidosta, joka kohottaa tai laskee muiden tie-
tojen ja taitojen vaakalautaa arvaamattomassa mää-
rässä. Kansakoulunopettaja on — ainakin vielä 113'kyään
— useimmissa maalaiskylissämme miltei ainoana hen-
kisten harrastusten alkuunpanijana — mutta mitä hän
voi olla ilman hyvää puhe- ja esitystaitoa?

"&

Monesta ehkä tuntunee kuin huolellinen kauno-
luvun opetus kouluissa vaatisi aivan erikoisia ponnis-
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luksia. Emme ihmettele jos siltä tuntuu, kun koko aine
on useille opettajillekin outo, mutta itse asiassa sen
opettaminen suoriutuu verraten huomaamatta muiden
aineiden ohessa, kun vaan ollaan tehtävästä selvillä.
Pääasia on, että oppilaille annetaan perusteet. Kun
oikaisemme oppilaan ääntämistä ja korostusta, ei pidä
sanoa ainoastaan että se ei ole niin vaan näin, mutta
aina heti paikalla luonnollinen selitys miksi se on niin
ja niiksi se ei voi olla toisin. Semmoinen opetustapa
tekee nopeata ja varmaa jälkeä, sillä se kasvattaa oppi-
laan ajatusky]t3'ä, kieli- ja kaunoaistia; pelkkä koneelli-
nen oikaiseminen sen sijaan on kaikkia järkevän opetus-
tavan periaatteita vastaan.

*

Vielä viimeksi hiukan laulunopetuksesta kouluissa.
— Opetettakoon lapset todellakin luu luin tiun eikä huu-
laiiiaait! Ellei lapsille jo heti ensimäisestä laulutun-
nista alkaen opeteta oikean äänenmuodostuksen alkeita,
niin emme 3'mmärrä kosita he ne oppivat emmekä 3'in-
märrä mitä muutakaan he voisivat tehdä kuin huutaa
äänensä pilalle. Meillä sen lisäksi on aina näihin saakka
moniääninen laulu ollut jonkunlaisena muotiasiana alem-
missakin kouluissa, yksinpä monissa kiertokouluissakin.
No niin, lapsena lauletaan moniäänisesti, tavalla josta
ei ole iloa laulajoille eikä kuulijoille; aikuisena sitte ei
noilla »moniäänisillä-- laululaitoksilla k^^etä ottamaan

tyytlyttäviisti osaa edes 3'ksiääniseon lauluun! Eiköhän
olisi aika luopua tästä moniäänisyyden urheilusta ja
opettaa lapset ensin laulamaan hyvin yksiäänisesti?

*
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3. Suuri yleisö puhetaidon harrastajana.

Tästä asiasta olisi paljokin sanomista, mutta rajoit-
tukoon se ainoastaan lyhyeen lopputoivomukseen.

Viitaten siihen, mitä aikaisemmin (siv. ii) olemme
sanoneet suomenkielen kauneudesta ja sointuisuudesta
sekä puhetaitoharjoitusten vaikutuksesta kielen kehityk-
seen, toivomme että kaikki, jotka tämän asian hyväksi
jotakin tehdä voivat, ryhtyisivät lähimmässä ympäris-
tössä työskentelemään puhe- ja esitystaidon edistämi-
seksi. Kun meillä vielä monin paikoin ollaan sillä
asteella, että kirjakielen mukaista ja vähääkään huo-
lellisempaa puhetapaa pidetään jonkunlaisena pÖ3'hkei-
lemisenä, niin sanomatta oivaltaa jokainen, miten laajan
työvainion edessii seisomme.

Ennen kaikkea täytyy meidän tietysti vedota ke-
hittyneempiin kansalaisiin. Kansa yleensä ottaa ylem-
mistään esimerkkiä kaikissa suhteissa; pidettäköön
huolta .siitä, että sillä on tässä suhteessa hyviä esimerk-
kejä edessään. Monissa muissa maissa papeilla ja opet-
tajilla on tapana sunnuntai-iltapäivin esittää rahvaalle
runoja, kertomuksia y. m. ja siten henkisen virkistyksen
ohessa kohottaa heidän puhetaidollista tajuntaansa. Esi-
merkki epäilemättä ansaitsee seuraamista kaikkialla.
Meillä tosin ovat kansantajuiset esitelmät tätä vastaa-
massa, mutta nekin ovat maaseudulla verraten harvi-
naisia, puhumattakaan että esitystaidollista puolta pide-
tään jokseenkin sivuasiana - runojen ja kertomusten
esittämistä taas kuulee ainoastaan juhlissa ja iltamissa.

*

Erittäin hyviii tuloksia on ulkomailla saavutettu
n. s. lukuyh.distysteii kautta. Ne ovat vapaita 3'lidistyk-
siä, joiden jäsenet kokoontuvat talvi-iltoina puhe- ja
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esitystaitoa harjoittamaan ja kirjallisuutta tutkimaan.
Samaa tarkoitusta tähtäävät meillä n. s. puhujakin lii/,
joita eräiden seurojen jäsenet ovat keskuuteensa perus-
taneet. Mutta niitäkin on perin harvassa, maaseudulla
tuskin nimeksi. Toivottava sen vuoksi olisi, että kaikki
seurat ottaisivat tämän asian työohjelmaansa ja ottaisi-
vat sen täysin perusteeelliselta kannalta. Jos seurat,
joita meidän maassamme on useampia satoja, tekisivät
voitavansa jäsentensä puhe- ja esitystaidollisten lahjojen
kehittämiseksi, niin tuskinpa olisi esiintyjistä puutetta ja
tuskimpa kaipaisimme mitään kiertäviä »sprachmeiste-
rejä» ja sentapaisia puhetaidon opettajia, jotka eräissä
muissa maissa ovat tuntuvassa määrässä lietsoneet puhe-
taidollisia ja kirjallisia harrastuksia suureen 3'leisöön.

*

Yksiäänisen laulun harrastus on viime vuosina
ilahduttavalla tavalla maassamme virkistynyt, melkeinpä
kohonnut koko kansan aatteelliseksi pyrkimykseksi.
Sitä on tä3'si S3'3' onnitella puhetaidolliseltakin kannalta,
sillä yksiäänisellä laululla 011 äärettömän suuri merkitys
koko kansan äänivarojen ja sointuaistin kehittäjänä, ei
ainoastaan laulullisessa vaan myöskin puheellisessa suh-
teessa. Suotava vain olisi, että sitä huolellisemmin har-
joitettaisiin, aivan kuin harjoitellaan köörilaulua, niin
että siinä olisi todellista kauneutta, ryhtiä ja makua.

*

Kun näin yhdistämme kaikki voimat ja pyrkimykset: kodin, kou-
lun ja suuren yleisön niin laululliset kuin puhetaidolliset harrastukset,
silloin voimme toivoa kerran koittavan senkin ajan, jolloin saatamme puhua

suomalaisesta puhetaidosta.
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Elämäkerrallista kirjallisuutta on meillä viime vuosina
runsaasti ilmestynyt. On pystytetty suurten miesten muisto-
merkkejä sellaisia kuin Snellmannin ja Stenbäckin elämä-
kerrat, jotka samalla kun ovat kuvauksia miehistä, antavat
myöskin käsitystä heidän ajastaan. Näihin liittyy nyt taval-
laan JUHANI AHON kirjoittama A. F. SOLDANIN elämä-
kerta, joka nimellä

iso iso AATTEIDEN MIES iso iso
piakkoin ilmestyy kirjakauppaan.

Teoksensa tarkoitusta selittelee tekijä sen alkulauseessa
m. m. seuraavin sanoin:

»Tämä teos on tarina miehestä, jonka koko elämä oli
aatteille omistettu, pyhitetty alinomaiselle pyrkimykselle oikeu-
teen ja totuuteen. Se on selonteko siitä, miten tämä mies
— August Fredrik Soldan oli hänen nimensä — kaikissa
vaiheissaan ja vastuksissaan, kaikissa taisteluissaan, kärsi-
myksissään ja kiusauksissaan koetti pitää puhtaiden peri-



aatteiden lippua levällään ja puristaa sen tankoa rintaansa
vasten vaikeimmissakin vastatuulissa.

Soldanin elämänvaiheet olivat suomalaisen miehen vai-
heiksi harvinaisen kirjavat, hänen lahjansa tavallista suurem-
mat, hänen harrastuksensa mitä monipuolisimmat. Hän oli
sotilas, kemisti, taiteilija, keksintöjen tekijä, teknikko, virka-
mies ja ennen kaikkia filosoofi.

Hänen ulkonaiset vaiheensa ja toimensa, niin merkilli-
set kuin ovatkin, eivät kuitenkaan ole yksin vaikuttaneet
siihen, että olen ryhtynyt hänen elämän-tarinansa esittämi-
seen. Viehättävintä, jännittävintä ja opettavinta ovat hänen
elämässään sen sisälliset taistelut ja kärsimykset, hänen sisäi-
nen eetillinen kehityksensä, hänen harrastustensa puhtaus ja
vilpittömyys, hänen pyrkimisensä totuuden omistamiseen ja
sen sovittamiseen oman elämään. Semmoisena kuin olen
oppinut hänet tuntemaan kirjeistä, päiväkirjoista, muistoon-
panoista ja filosoofisista käsikirjoituksista, seisoo hän edes-
säni kuin perikuvana kansallisen luonteemme parhaista omi-
naisuuksista, jotka niin moninaisesti esiintyvät henkisen suu-
ruutemme ajan etevimmissä miehissä.

Kun mies elää aikansa mukaan niin monipuolisesti kuin
Soldan teki, on hänen elämänsä myöskin heijastusta ajan elä-
mästä, tehden sen kuvaamisen siten kahta huvittavammaksi.»

Sisällysluettelo. 1. Haminan kadettikoulussa. — 2. Insinööriopis-
tossa Pietarssa. — 3. Insinööriupseerina Diinaburgissa. — 4. Apuopettajana
Sota-akatemiassa. — 5. Opintomatka aksassa 1847 —48. — 6. Vallankumous
1848. — 7. Matkalla vallankumoukseen. — 8. Pariisissa. — 9. Pakolaisena
Norjassa ja Ruotsissa. — 10. Filosoofi Soldan >. — 11. Atlantinmerellä. —

12. Ensimmäiset vuodet Ameriikassa. — 13. Pennsylvanian hiilimailla. — 14.
Viimeiset vuodet Ameriikassa. — 15. Kotia kohti. — 16. Isänmaata palvele-
massa. — 17. Teos, joka ei valmistunut. — 18. Mietteitä uskonnosta ja siveys-
opista. — 19. Mietteitä kansallisuuskysymyksestä.

»Aatteiden mies» on lähes neljä sataa sivua käsit-
tävä, hienolle paperille painettu koruteos. Se on runsaasti
kuvilla varustettu: 17 koko sivun kuvalla, 4 värikuvalla
ja 84 suuremmalla ja pienemmällä tekstiin painetulla kuvalla.
Niistä kuvista on suurin osa eli 86 Soldanin omia tekemiä.

Teoksen arvoa lisää vielä se, että se melkein kokonaan
perustuu Soldanin omiin kirjeihin, muistiinpanoihin ja filo-
sofisiin käsikirjoituksiin, joista ei tähän saakka ole mitään
julaistu. Niiden joukossa tavataan mietteitä kansallisuus-
aatteesta, kielikysymyksestä, jopa viittauksia siihenkin,
mihin meidän olisi tulevaisuutemme nykyisissä oloissa pe-
rustettava. Siis aiheeltaan kaikin puolin mieltäkiinnittävä teos.

Teoksen hinta on 6 mk 75 p., koruk. 8 mk 50 p.


