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Johdatus.
Kirjallisuutta ovat ne kansan henkiset tuotteet, jotka

säilyvät kirjoitettuina tai painettuina. Kirjallisuuteen lue-
taan sen ohessa myöskin kansan huulillapolvesta polveen pe-
riytyvä muistitieto, kansanrunous, jo ennenkin
kuin se kirjaanpantuna joutuu talteen korjatuksi.

Kirjallisuus on kuin kuvastin, joka näyttää eri kir-
jailijain, eri kansojen ja eri aikojen tunteet ja ajatukset,
katsantokannat ja pyrinnöt. Kansalliskirjallisuudeksi ni-
mitetään niitä kirjallisuuden tuotteita, jotka ennen muita
kuvastavat kansallishenkeä jatuovat ilmi kansan ihanteet.
Tähän kuuluu ensi sijassa runous, jossa paremmin kuin
muissa kirjallisuuden lajeissa ilmenee kansan ominainen
tunne- ja ajatuselämä, sen surut ja toiveet, sen maailman-
ja elämänkatsomus. Mutta myöskin kansan historiaa
ja yhteiskuntaoloja käsittelevät teokset, filo-
sofiset, uskonnolliset y. m. kirjoitukset, mikäli
ne ovat kansallishengen elähdyttämiä, ovat luettavat kan-
salliskirjallisuuteen.

Kansallishengen luonnollinen tulkki on kansan oma
kieli. Niinpä Suomen kansalliskirjallisuus ensi sijassa kä-
sittää suomenkielisen kirjallisuuden. Mutta koska his-
toriallisten olojen vaikutuksesta toinen kieli, ruotsi, maas-
samme kauan oli kaiken korkeamman sivistyksen yksin-
omaisena kannattajana, johtuu siitä, että tälläkin kielellä
on olemassa kirjallisuutta, joka kuuluu kansalliskirjalli-



suuteemme. Onpa siihen kuuluvaksi vielä luettava eräitä
latinankielisiäkin teoksia, ajoilta jolloin latina oli oppineen
maailman kielenä.
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Suomalainen kansanrunous.

Vanhimpain aikain sivistysolot.

Suuren kansainvaelluksen jälkeisinä vuosisatoina esi-
isämme suomalaiset varsinaissuomalaiset, hämäläiset ja
karjalaiset vähitellen siirtyivät nykyisille asuinpaikoil-
leen, Suomen niemelle, tunkien tieltään tai itseensä sulat-
taen maan harvalukuisen alkuväestön, kuljeksivat lap-
palaiset idässä ja siellä täällä kiinteänä asutuksena elävän
germaanilaisen kansan lännessä. Sitä ennen he useina
vuosisatoina, n. s. yhteissuomalaisena aikana, olivat elä-
neet yhdessä heimolaistensa virolaisten, liiviläisten, vep-
säläisten ja vatjalaisten kanssa Itämeren-maakunnissa liet-
tualaisten ja germaanien naapureina ja omistaneet näiltä
kehittyneemmän sivistyksen. Tietomme muinaissuoma-
laisten elämästä ja sivistyskannasta ovat sangen niukat,
supistuen siihen, minkä muinais- ja kielitiede sekä kansan-
runouden tutkimus ovat ilmi saattaneet. Vasta ruotsalai-
sen valloituksen jälkeiseltä ajalta alkavat historian säteet
valaista Suomen kansan vaiheita. Silloin, noin 1300-lu-
vulta lähtien, alkaa kansallemme uusi aika. Valloittaja-
kansan yhteiskunnalliset laitokset istutetaan nyt Suomen
maaperään valloituksen ajoilta lienee myös pääasialli-
sesti peräisin ranta- ja saaristoseutujen ruotsinkielinen
väestö vanhan pakanallisen uskonnon on väistyminen
uuden opin, kristinuskon tieltä, ja kansamme joutuu siten
länsimaisen sivistyksen piiriin. Joskin kestää vielä kauan,



ennenkuin uusi oppi pääsee täysin voitolle vanhasta paka-
nallisesta maailmankäsityksestä, vaikuttaa se kumminkin
jo aikaisin hedelmöittävästi kansan mielikuvitukseen ja
lauhduttavasti tapoihin, ja katolisen kirkon sekä Ruotsin
lain turvissa pääsee Suomessakin vähitellen kultuurityö
alulle.

Kansanrunous, sen ikä ja lajit.

Suomen kansan varhaisimmat hengentuotteet, ajalta
jolloinei vielä mitään kirjoitettua kirjallisuutta ollut, ovat
kansanrunoutta. Sen juuret ulottuvat kauas hä-
märään muinaisuuteen. Niinpä kansallinen 8-tavuinen
pitkälyhyt runomittamme alkusointuineen ja säkeenker-
toineen, jota kaikki vanhat kansanrunomme noudattavat,
suomalaisille ja virolaisille yhteisenä polveutuu aina yh-
teissuomalaiselta ajalta. Sisällykseltään kansanrunou-
temme, semmoisena kuin se etupäässä 1800-luvulla on muis-
tiinkirjoitettu, useissa tapauksissa on pitkän kehityksen
tuote: ikivanhojen piirteiden rinnalla siinä saattaa ilmetä
sellaisia, jotka ovat syntyneet verrattain myöhäisenä ai-
kana. Kansanrunous ei näet muuttumatta periydy suku-
polvesta sukupolveen tai kulkeudu paikkakunnalta toi-
selle, vaan se muuttuu yhä, josta on seurauksena lukuisain
toisintojen muodostuminen. Ylipäätänsä on kumminkin
suomalaisessa kansanrunoudessa harvoja aiheita, joita
varmuudella voi sanoa pakanuudenaikuisiksi; useimmat
ovat syntyneet katolisena keskiaikana, mutta myöskin
moniaat ovat saaneet alkunsa vasta uudella ajalla.

Laadultaan ovat kansanrunoutemme tuotteet useampia
eri lajeja: kertovaisia runoja, tunnelmaru-
noja (vanhempia runoja ja uudempia lauluja), loitsu-
runoja, satuja, sananlaskuja ja arvoitu k-
si a. Vanhojen suomalaisten kertoma-, tunnelma- ynnä
loitsurunojen nykyisten muistiinpanojen yhteenlaskettu
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lukumäärä kaikkine katkelmineen on noin 35,000 ja viro-
laisten runojen kanssa lähes 100,000; uudempia kansanlau-
luja on muistiinpantu noin 20,000, satuja noin 25,000, sanan-
laskuja toista sataa tuhatta ja arvoituksia noin 30,000.

Kalevalan-aineiset kertovaiset runot.

Vielä meidän päivinämme kansa laulaa kertovaisia ru-
noja laajalla alueella, joka osaksi ulottuu ulkopuolelle Suo-
men valtiollisia rajoja, nim. Virossa, Inkerissä, kaakkoi-
sessa ja itäisessä osassa Suomen Karjalaa sekä Suomen ra-
jaa lähinnä olevassa osassa Venäjän Karjalaa. Aikaisem-
min on runoalue ulottunut lännemmäksi: niinpä viime
vuosisadalla kertovaisia runoja on, muistiinpantu useissa
paikoin Savossa sekä pohjois-Pohjanmaalla, varsinkin Ka-
jaanin seuduilla, muutamia on taas laulettu länsi-Suomessa,
onpa joitakuita sirpaleita säilynyt Ruotsin suomalaismet-
sissäkin.

Täyteläisimpinä jakehittyneimpinä, jopalaajoiksi runo-
jaksoiksi yhtyneinä esiintyvät runot Venäjän Karjalassa,
ja etupäässä sieltä saamistaan runoista Elias Lönnrot viime
vuosisadalla kokoonpani Kalevalan. (Ensi painos
ilmestyi v. 1835, toinen 1849.) Mutta yleensä runot ovat
etelämpänä syntyneet ja vasta pitkän vaelluksen jälkeen
Venäjän Karjalaan saapuneet.

Länsisuomalaiset runot. Useiden kertovaisten, Kale-
valan-aineisten runojen kotipaikka on länsi-Suomi. Jotkut
näistä ovat mahdollisesti peräisin pakanuuden ajalta.
Sellaisia ovat Kilpalaulanta, jossa vedenhaltia Väinä-
möinen laulullaan lumoo nuoren Joukamoisenja
tämän lumouksesta pelastuakseen täytyy luvata haltialle
morsiameksi sisarensa. Niihin kuuluvat myöskin Väinä-
möisen ammunta, Väinän tyttären eli Vellamon neidon
onginta, Ohran kylvö y. m. Historiallinen tausta on muuta-
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missä runoissa, joissakuvastuvat länsisuomalaisten muinai-
set kauppasuhteet Gotlannin (Voionmaan) kanssa, Itä-
meren rannikoille tehdyt ryöstöretket sekä suomalaisen ja
ruotsalaisen väestön väliset vihollisuudet Varsinais-Suomen
rantamailla. Näitä ovat Kalevalan Lemminkäis-runojen
alkuaiheet sekä Untamon jaKalervon pojan runo. 1 —■ Huo-
mattava ryhmä länsisuomalaisia kansanrunoja ovat ne
tarulliset runot, jotka ovat syntyneet kristillisen
mielikuvituksen piirissä ja ainakin osaksi
Skandinaaviasta käsin kulkeutuneet Suomeen. Kalevalan-
aineisia »legendarunoja» ovat Pätöisen pojan (s. o. Jumalan
pojan) 1. Lemminkäisen lähtö Päivölän pitoihin jasurma,
jotavastaa islantilaisten Edda-runojen taru Balderin kuole-
masta, Verentulva pätöisen pojan polvesta, Jeesuksen Tuo-
nelassa käynti, Luojan laivaretki, jonka alkuaiheena on raa-
matun kertomus myrskystä Genetsaretin järvellä, sekä
Jumalan pojan 1. Luojan päivänpäästö Pohjolasta.

Virolaisperäiset runot Sangen suuri joukkoKalevalan-
aineisia runoja, joita rahvas laulaa Inkerissä sekä Suomen
jaVenäjän Karjalassa, on saanut alkunsa veljeskansamme,
runsasrunoisten virolaisten keskuudessa, enimmäkseen ka-
tolisajalla. Tällaisia virolaisperäisiä runoja ovat muiden
muassa Luomisrunon alkuaihe: taivaankappalten
luominen linnunmunista, joka alkuaan kuu-
luu kiikkulauluun, Ison tammen runo, useat Aino-runon
aiheet, Ison härän runo, Humalan ja ohran keskustelu,
Kultaneidon taonta jaKanteleen synty. Jotkut edellämaini-
tuista runoista ovat lainaa eteläisiltä naapureilta lättiläi-
siltä ja liettualaisilta, kuten Ison tammen runo sekä Huma-
lan ja ohran keskustelu.

Runojen vaellus jakarjalaisen heimon osuus. Runot,
jotka ovat syntyneet länsi-Suomessa ja Virossa, ovat sitten

1 Viimemainitun (Kullervo-runojen) piirteitä on myös tah-
dottu osoittaa tanskalaisessa //cmJeMarinassa.
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levinneet itään ja pohjoiseen päin. Leviäminen on yleensä
tapahtunut vähitellen, kylästä toiseen, useiden miespolvien
kuluessa, toisinaan suurempien kansanmuuttojen johdosta.
Länsi-Suomesta, josta runot myöhemmin ovat hävinneet,
ainoastaan vähäisiä jälkiä jättäen, ne ovat kulkeneet Kar-
jalan kannaksen kautta Inkeriin vieläpä joskus Viroon
asti tai Savon kautta Suomen itä-Karjalaan ja
edelleen Venäjän Karjalaan. Virolaiset runot taas ovat
ensin kulkeneet yli kielirajan Inkeriin, siellä pukeutuneet
suomenkieliseen muotoon ja sitten jatkaneetkulkuaan itä-
Suomeen sekä vihdoin Venäjän Karjalaan. Itämurteen
alalla on siten kahtaalta tullut runovirta yhteen sattunut.

Karjalaisen heimon keskuudessa paria inkeriläistä
runoa lukuunottamatta ei aiheiltaan aivan uusiaKaleva-
lan-aineisia runoja olekaan luotu. Sen sijaan jää tämän
heimon ansioksi muualta saapuneitten runojen säilyttä-
minen sekä entistään täyteläisemmiksi kehittäminen. Syn-
tyy pitempiä runojaksoja, kun eri runoaiheet sulautuvat
yhteen muutamien henkilöitten ympärille. Täten alkupe-
räisestä länsisuomalaisesta vedenhaltiasta Väinämöi-
sestä kehittyy karjalainen kansallissankari, joka on pää-
henkilönä runsaassa kertovaisessa runostossa; hänen rinnal-
laan on Ilmarinen, alkuaan ilman jumala, joka kum-
minkin jo Inkerissä Kultaneidon taonnassa esiintyy maan-
kuuluna seppänä, ja kolmantena on Joukamoinen.
Kehityksen suunta on sama kuin runojen vaelluksen: poh-
joisempana runot esiintyvät kehittyneempinä ja saavut-
tavat suurimman täydellisyytensä Venäjän Karjalassa.
Tämä runojen kehitys karjalaisella alueella on pääasial-
lisesti tapahtunut uudella ajalla.
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Kantelettaren kertovaiset runot.

Paitsi edellä esitettyjä Kalevalan-aineisia kertoma-
runoja käsittää kansanrunoutemme joukon toisiakin kerto-
vaisia runoja, joitaLönnrot, eri toisintojayhteen sovittaen,
on julkaissut Kantelettaren kolmannessa kirjassa
(v. 1840). Muutamat näistä runoista ovat länsi-Suomessa
keskiajalla, osaksi itsenäisesti, osaksi vierasten esikuvain
mukaan runoiltuja balladeja, toiset samanaikaisia kristil-
lisperäisiä legendarunoja, toisilla on historiallinen aihe, ja
vielä toiset kuuluvat myöhempään kansanrunouteen, joka
noudattaa uudenaikaisia runomittoja. Huomattavimpia
näistä runoista käsittelemme seuraavassa.

Ritvalan Helkavirret. Länsisuomalaisen keskiaikaisen
runouden paraiten säilyneitä ja merkillisimpiä tuotteita
ovat Bitvalan Helkavirret, joita esitettiin nuorison Sääks-
mäen Ritvalan kylässä vielä viime vuosisadan jälkimäi-
sellä puoliskolla keväisin, helatuorstaina ja seuraavina py-
hinä, viettämissä näytelmäntapaisissa Helkajuhlissa. Juh-
lallisuuksiin kuului neitosten juhlakulkue ja»virsien laulu»

jäännös katolisista menoista - sekä kylän läheisellä
mäellä, Helkavuorella, poltettu kokkovalkea, jonka ympä-
rillä nuoriso tanssi ehkä muisto pakanallisesta jumalan-
palveluksesta. Helkavirsiä ovat: Alkuvirsi, Mataleenan
vesimatka, Inkerin sulhot, Annikaisen virsi jaLoppusäkeet.

Alkuvirressä nuoret laulajat kehoittavat toisiaan laula-
maan, kun astuvat kukkasia tielleen sirotellen. Mataleenan
vesimatka (Kanteletar 111,5) on raamatulliseen aiheeseen
perustuva legenda, joka etelä-Ranskasta poikki Euroopan
kulkien Ruotsin kautta keskiajan lopulla on Suomeen saa-
punut. Vieraan esikuvan, Ruotsista käsin kulkeutuneen,
alkuaan tanskalaisen ritariballadin mukaan on niinikään
muodostunut Inkerin sulhot (Kanteletar 111, 9). Synnyl-
tään ja aiheeltaan kotimainen on sitä vastoin Annikaisen
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virsi (—Turusen neiti, Kanteletar 111, 13). Se tutustuttaa
meitä keskiaikaisiin kaupunkioloihin, kertoen petetyn nei-
tosen tarinan niiltä ajoin, jolloin Hansakauppiaat »kes-
teinä» Suomen rannoilla vierailivat. Helkavirsien loppu-
säkeissä on hyvästelysanat.

Anteron runo. Keskiaikaiseen balladirunouteen kuu-
luu vielä nykyään ainoastaan Inkerissä säilynyt, syvää
tunnetta uhkuva Anteron runo (= Antero ja Kaloniemen
neito, Kanteletar 111, liite, 62), toisinto laajalle Euroopassa
levinneestä kansanlaulusta, joka länsi-Suomessa on pukeu-
tunut suomenkieliseen muotoon.

Luojan virsi. Ennenmainittujen legendarunojenlisäksi
on olemassa toisia keskiaikaisia hengellisiä kansanrunoja,
jotkaperustuvat lännestäkäsin saapuneisiinaiheisiin. Niihin
kuuluvatVapahtajan syntymää, kuolemaa ja ylösnousemista
käsittelevät runot, joista Lönnrot, etupäässä noudattaen
Venäjän Karjalan laulutapaa jakansanomaisia yhdistelmiä,
on kokoonpannut Kantelettaressa (111, 6) olevan Neitsy
Maarian virren oikeammin nimitettävä Luojan virreksi.
Luojan virren osina on Venäjän Karjalassa kolme eri runoa:
Tapanin virsi, Neitsyt Maarian virsi ja Luojan surmavirsi.
Kuten legendarunot enimmäkseen ovar nämäkin ensin saa-
neet suomalaisen muodon länsi-Suomcssa, jossa kumminkin
vain Tapanin virsi on säilynyt meidän päiviimme.

Viron orja ja isäntä. Euroopan kansanrunoudessa var-
sin suosittua ja laajalle levinnyttä hengellistä aihetta käsit-
telee vielä eräskatolisaikainen virolaisperäinen runo, Viron
orja ja isäntä (Kanteletar 111, 4), jokakansan mielikuvituk-
sen muovailemassa muodossa esittää raamatullisen kerto-
muksen rikkaasta miehestä ja Latsaruksesta.

Historialliset runot. Varsinaisesti historiallisiakinkan-
sanrunoja, paitsi eräitä jo ennen mainittuja Kalevalan-ai-
neisia, on Suomessa syntynyt. Vanhin näistä, Piispa Hen-
rikin surma (Kanteletar 111,7), joka läheisesti liittyy edellä
käsiteltyyn legendarunouteen, kertoo tunnetun tarinan
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Suomen ensimäisestä kristinopin julistajasta Henrikistä
sekä hänen surmaajastaan Lallista. Se on katolisajan loppu-
puolella länsi-Suomessa muodostunut.

Hiukan myöhemmältä ajalta, keski-ja uuden ajan vaih-
teelta, on Vesilahdella laulettu, laaja Elinan surma niminen
balladi (Kanteletar 111, 8). Se kertoo, kuinka Laukon
herra, ankara Klaus Kurki, mustasukkaisuuden sokaise-
mana taloonsa polttaa viattoman nuoren vaimonsa vasta-
syntyneine lapsineen. Runon perustana on tosi tapahtuma,
joskin se kansan mielikuvituksessa on siirretty toiseen paik-
kaan ja toiseen henkilöön sekä myöhempään aikaan: Tu-
run tienoilla 1300-luvun lopulla eläneestä Klaus Djeknistä
Ylisen Satakunnan tuomarina noin sata vuotta myöhem-
min toimineeseen Klaus Kurkeen.

Länsi-Suomessa sepitetty, kuten kaksi edellistä histo-
riallista runoa, on myöskin Kaarle herttuan sotaretki Suo-
meen (Kantelettaren 111 kirjan liite, 64), jossarunossa ovat
yhteen sulauneet muistot herttuan kahdesta Suomeen teh-
dystä retkestä, vuosina 1597 ja 1599. Runo lienee syntynyt
välittömästi kerrottujen tapausten jälkeisenä aikana, siis
1600-luvun alussa.

Vielä myöhemmiltä ajoilta kuin viimemainittu runo
ovat Karjalan kannaksella laulettu, Riian kaupungin valloi-
tuksesta v. 1621 kertova runo Jaakko Pontus
sota, Kanteletar 111, 11), jossa sankarina esiintyy kuuluisa
Jaakko Pontuksenpoika De la Gardie (»Laiska Jaakko»),
sekä inkeriläinen, myös Venäjän Karjalaan levinnyt runo
Kaarlo kuningas (= Kaarlon sota, Kanteletar 111, 12), joka
sisältää muistoja Kaarle XII:n aikaisista onnistumatto-
mista Kronstadtin valloitusyrityksistä vv. 1704—1706.

Myöhempi balladirunous. Kolmikymmenvuotisen so-
dan ajoilla syntyy länsi-Suomessa eurooppalaisen, lähinnä
ruotsalaisen, kansanlaulun vaikutuksesta uusi balladi-
runous, joka eroaa vanhasta, keskiaikaisesta, siinä, että
se noudattaa uudenaikaisia runomittoja. Sen tuotteista on
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huomattava muun muassa Morsiamen kuolo (Kanteletta-
ren alkulause, 3), joka on merkillinen siitä, että sen esi-
kuvana on sama yleiseurooppalainen balladi, johon keski-
aikainen Anteron runo perustuu, mikä siten tavataan suo-
meksi kahdella runomitalla. Toinenkin esimerkki vieras-
peräisen runon esiintymisestä suomen kielellä kahdenlai-
sella runomitalla on Lunastettavan neidon laulussa ja ru-
nossa (Kanteletar 111,27 ja 26), joista edellinen on muodos-
tunut länsi-Suomessa, jälkimäinen syntynyt Virossa. Mo-
lemmat ovat samoilta ajoin, 1600-luvulta, esikuvana
useissa Euroopan maissa laulettu balladi, jonka aiheena
on omaisten osoittaman ahneuden ja säälimättömyyden
vastakohtana esiintyvä sulhasen uhrautuva rakkaus.

Samanaikaisista uudemmilla runomitoilla sepitetyistä
balladeista mainittakoon vielä Kreivin sylissä istunut
(Kantelettaren alkulause, 1), jonkaalkukoti on Reinin ran-
noilla, ja Velisurmaaja (Kant. alk., 4), joka mukailee
ruotsinkielistä kansanlaulua.

Tunnelmarunous.

Samoilla tienoilla, joilla kertovaisia runoja nykyään
lauletaan, s. o. Virosta Venäjän Karjalaan ulottuvalla
alueella, elää vielä tänä päivänä myöskin runsas vanha
tunnelmarunous. Yhtä lajia tätä runoutta, tuuditus- ja
leikkilauluja ,tunnetaan muissakin osissa maatamme. Suuren
valikoiman vanhaa tunnelmarunoutta on Lönnrot, seuraten
etupäässä Suomen Karjalan laulutapaa sekä eri toisintoja
yhdistellen, julkaissut Kantelettaren 1 ja II kirjassa. Tämän
vanhan tunnelmarunouden ohessa lauletaan yli koko Suo-
men uudempia kansanlauluja. Niistäkin on Lönnrot Kante-
lettaren alkulauseessa antanut joitakuitanäytteitä.

Vanha tunnelmarunous. Suomen kansan vanhat tun-
nelmarunot noudattavat yleensä kansallista runomit-
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taamme. Aiheiltaan ja sisällykseltään ne ovat hyvin vaih-
televia, kuvastaen eri-ikäisten, eri sukupuolta ja eri tiloissa
olevien laulajien erilaisia tunnelmia, kokemuksia ja miet-
teitä. Sydämen kyllyys se pakoittaa laulajan runoille ru-
peamaan, sielun vaihtelevia mielialoja laulu tulkitsee.
»Pilvet taivaalla kulkevat tietänsä eivätkä jätä kun var-
jonsa maalle. Samatc ihmisen mieli ja ajatukset: ne liik-
kuvat ja vaihtuvat toinen toistansa ajellen, vaan lähim-
mäinen siinä tilassa heistä ei tiedä suuresti mitänä. Mutta
pilvet viimein kasvavat ja puhkeavat sateeksi; samalla
lailla paisuvat mieli ja ajatukset aikansa, puhkeavat sa-
noiksi ja lähtevät siinä muodossa toistenki havattavaksi.»
(Lönnrot, Kantelettaren alkulause.)

Salojemme synkeys, laulajain yksinäisyys harvaan asu-
tuissa seuduissa, puute jaköyhyys ovat vanhempaan tun-
nelmarunouteemme sen pääasiallisen leiman painaneet. Se
tunne, joka siinä on vallitsevana, on sen vuoksi surun jakai-
pauksen, se se ihanimpiin säveliin Suomen kanteleen onkin
virittänyt. Lausunnan kansanruno itsekin, että »soitto on
suruista tehty, murehista muovaeltu» (Kanteletar 1,1),
ja»huolen kankahaksi» voisi Lönnrotin kanssa miltei koko
vanhaa tunnelmarunouttamme nimittää. Eräässä runossa
laulaja esittää onnellisten mielentilaa oman surullisen mie-
lensä vastakohtana (Kant. I, 25); toisessa (Kant. I, 60) hän
kaihomielin laulaa, miten »suot sulavi, maat valuvi ei
sula syän suruinen». Parempi olisi hänen ollut syntymättä,
kasvamatta (Kant. I, 46), suru hänen sydämensä särkee,
että toivoisi jo kuolevansa (Kant. I, 42). Suru on myös
sortanut hänen suuren ja sorean äänensä, joka ennen jo-
kena juoksi (Kant. I, 57). Monessa muussakin runossa lau-
laja valittaa surujansa(esim. »Elkää sanoko huolettomaksi»,
Kant. I, 52; »Monihuolinen», Kant. 1, 53; »Usiahuolinen»,
Kant. I, 54; »Ikuinen suru», Kant. I, 58) jaturvattomuut-
taan (»Korpi kurjalla kotina», Kant. I. 36; »Pimiä isoton
pirtti», Kant. I, 62) tai ilmaisee kodin kaipuutaan (»Muinai-
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set ajat paremmat», Kant. I, 32; »Vierin maalle vierahalle»,
Kant. I, 33).

Varsin huomattava on laulajan läheinen suhde luon-
toon: murheessaan ja yksinäisyydessään hän luonnosta
etsii seuraa. Hän kutsuu luokseen pienen linnun hänelle
ilmoittamaan ikävänsä ja lupaa puolestansa sille haastaa
omat mielihaikeansa (Kant. 1, 175). Jumalan puille »Huo-
liansa haasteleva» (Kant. I, 59) uskoo salaisimmatkin su-
runsa.

Iloisempiakin lauluja on kumminkin joukossa. Sellaisia
ovat esim. »Ohoh kullaista kotia» (Kant. I, 75), »Mipä pai-
menten olla» (Kant. 1,171), »Armahan kulku»(Kant. 1,174)
y. m. Leikillisiä ovat »Kyll’ on kystä aitassa» (Kant. I, 23),
»Hämehen kävijä»(Kant. 1.183) ja »Kuulin kummat kuusi-
alta» (Kant. 1,184). Yleisesti tuttuja lastenlaulujaovat »Hus
sika metsään» (Kant. I, 232) ja »Olin ennen Onnimanni»
(Kant. 1, 234); tyttöjen lauluista mainittakoon esim. »Kun
tämä kana katovi» (Kant. 11, 18) ja »Jäämmä mansikat
mäelle» (Kant. 11, 63), tuudituslauluista »Käy unonen kät-
kyehen» (Kant. 11, 175) ja »Tuuti lasta tuonelahan» (Kant.
11, 178). Häärunoista ja metsämiehen lauluista sisältää
Kalevala useita näytteitä.

Uudempikansanlaulu. Myöhempinä aikoma on kansan
keskuudessa syntynyt laulurunous, jokaviljelee vaihtelevia
uudempia runomittoja. Se on myöskin erittäin runsas,
joskin sen tuotteita toistaiseksi vain aivan vähän on pai-
nettuja on varsinkin huomattava useasti kauniin sävelensä
vuoksi, mutta ei muutenyleensä kestä kilpailua vanhan tun-
nelmamnoudenkanssa. Jotkut uudemmistakansanlauluista
ovat käännöksiä tai mukailuja ruotsista. Suosituin aihe
uudemmassa kansanlaulussa on lempi, sen ilot ja surut,
toiveet ja pettymykset. Kauniimpia puheenaolevan ru-
nouden tuotteista ovat yleisesti lauletut »Kultani kukkuu»
ja »Kultaansa ikävöivä» (Kant. alkulause 7 ja 8).
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Loitsurunous.

Huomattava sija suomalaisessa kansanrunoudessa on
loitsuilla, joiden tarkoituksena on sanan voimalla, s. o.
yliluonnollisella tavalla vaikuttaa luonnon olioihin ja il-
miöihin. Enimmissä tapauksissa niillä tahdotaan poistaa
jotakin pahaa: parantaa tautia, tulen polttamaa, käärmeen
pistämää, verihaavaa tai nyrjähtänyttä jalkaa, karkoittaa
karhu karjaa repimästä j. n. e. tai saavuttaa jotakin etua,
kuten metsästysonnea, lempeä y. m. Pahan poistamista
tarkoittavat loitsut ovat n. s. »syntysanoja», jotka lausuvat
pahan alkuperän, tai »manaussanoja», joilla paha loitsitaan
lähtemään, ja usein myöskin nämä molemmat loitsulajit
ovat yhtyneet; jälkimäistä laatua olevat loitsut taas ovat
enimmäkseen rukouksia.

Loitsuja on lukuisia toisintoja, ja ne ovat levinneet laa-
jemmalle alalle kuin muut vanhat runot. Paitsi näitten
laulualueilla on niitä näet vielä meidän päivinäkin muis-
tiinkirjoitettu länsi-Suomessakin useita tuhansia; Savossa
sekä Pohjanmaalla ne niinikään ovat yleisiä. Alkunsa suo-
malainen loitsurunous on saanutmaan länsiosissa, Ruotsista
käsin keskiajalla tulleista kristityistä loitsuluvuista, jotka
vuorostaan johtuvat muinaisklassillisista ja itämaisista.
Länsisuomalaiset loitsut ovat toisinaan suorasanaisia,
mutta useimmiten kumminkin runopukuun pukeutuneet.
Itämurteiden alalle levitessään loitsut vähitellen ovatkehit-
tyneet entistään laajemmiksi javäririkkaammiksi; samassa
ovat kristityt nimet monasti vaihtuneet pakanallisilta
näyttäviin. Sen ohessa on useita aivan uusiakin loitsuja
syntynyt, osaksi länsisuomalaisten mallin mukaan, osaksi
niistä piirteitä lainaten.

Kokoelman Suomen kansan muinaisia loitsurunoja on
Lönnrot painosta julkaissut(1880); useita loitsuja on myös
Kalevalaan otettu.
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Kansansadut.

Kansanrunojen rinnalla on myös muistettava kansan
suorasanaisia hengentuotteita, satuja. Kansansadut ovat
suureksi osaksi kansainvälistä tavaraa, yhteisiä useimmille
kultuurikansoille. Kansasta toiseen ne ovat kulkeneet etu-
päässä suullisena lainana, toisinaan myös kirjallisuuden väli-
tyksellä, ja alkunsa ne ovat saaneet mikä missäkin maassa,
useat itämailla, varsinkin Intiassa. Suomessa kansansatuja
kerrotaan yhä vieläkin yleisestikaikissaosissamaata. Tänne
niitä on tullut kahta tietä: lännestä käsin, Skandinaaviasta,
ja idästä päin, Venäjältä, josta onkin seurauksena niiden
suuri runsaus; huomattava sen ohessa on itsenäisyys, jolla
suomalaiset ovat eri tahoilta tulleita aiheita yhdistelleet ja
muodostelleet. Vähintäin tuhat vuotta vanhaan itsenäi-
seen pohjoismaiseen satupiiriin kuuluvat tunnetut eläin-
sadut karhusta ja ketusta. Eläinsatujen ohessa on toisia
satuja, jotkakertovat mikä kuninkaan pojista ja tyttäristä,
mikä Tuhkimuksesta tai pahasta Syöjättärestä j. n. e. Van-
hin suomalaisten kansansatujen julkaisu on Eero Salmelai-
sen Suomen kansan satuja ja tarinoita
(1852—66).

Sananlaskut ja arvoitukset.

Yli koko Suomen levinnyttä on vielä eräs laji kansan-
runoutta, nim. sananlaskut, joissalyhyinytimekkäin sanoin,
osittain vanhalla runomitalla, säkeellä tai parilla, lausu-
taan joku kokemukseen tahi mietiskelyyn perustuva totuus
tahi joku sukkeluus. Sananlaskuja on syntynyt jo paka-
nuuden ajalla jotkut esim. kuvastavat esihistoriallisia
oikeustapoja mutta useat ovat myös saaneet alkunsamyö-
hempinä aikoina. Suureksi osaksi sananlaskutkin ovat vie-
rasperäisiä. Useampia sananlaskukokoelmia on painosta
toimitettu, joista vanhin on Henrik Florinuksen vuodelta
2 Suomien kansaUlsklrjallisuuden valkeat.
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1702; ensimäinen täydellisempi on Lönnrotin julkaisema
(1842). Laajan kokoelman sananlaskuja on myöhemmin
toimittanut A. W. Koskimies.

Varsin yleisesti tunnetaan myöskin arvoituksia, jotka
samoin enimmäkseen ovat runomittaisia. Nekin ovat huo-
mattavassa määrässä lainatavaraa, joka lännestä päin on
maahan saapunut. Ensimäinen painettu arvoituskokoelma
on Kristfrid Gananderin v:lta 1783; seuraava on Lönnrotin
toimittama (1844).

Katolisajan kirjallisuus.

Sivistyskatsaus. Sivistyksen kannattajana kristittynä
keskiaikana oli Suomessa, kuten muuallakin länsimaissa,
katolinen kirkko. Sen luonne oli kaikkialla miltei sama, jos-
kaan se syrjäisessä, köyhässä ja myöhään sen yhteyteen
joutuneessa maassamme ei koskaan saavuttanut samaa ul-
konaista mahtavuutta ja loistoa eikä sisällistä elinvoimaa
kuin sivistyksen rintamaissa. Kirkon kielenä oli latina, ja
kirkon miesten oppi oli yhdenmukainen yli koko katolisen
maailman. Hengelliseen säätyyn valmistamista varten oli
Suomessakin katolisaikana joitakuita kouluja (Turun
katedraalikoulu sekä Viipurin, Porvoon ja Rauman kau-
punkikoulut), joissa opetettiin etupäässä n. s. triviumia
(grammatiikkaa, rhetoriikkaa ja dialektiikkaa), mutta sen
ohessa myöskin kirkkomusiikkia ja kanonista oikeutta.
Tärkeä sivistystehtävä oli myöskin luostareilla, joita Suo-
messa olivat perustaneet dominikaanien (Turkuun jaViipu-
riin) ja fransiskaanien (Viipuriin, Raumalle jaKökariin Ah-
venan saaristoon) veljeskunnat sekä birgittalais-nunna-
kunta (Naantaliin). Munkkien toimena oli näet muun
muassa kansalle saarnaaminen, jonka ohessa luostarikarn-
mioissa Suomessakin harjoitettiin jonkun verran opintoja



sekä kirjallista toimintaa. Korkeampaa oppia saadakseen
lähtivät Suomen nuorukaiset ulkomaiden yliopistoihin,
aikaisemmin etupäässä Pariisiin, teologisten opintojen
pesäpaikkaan, mutta sittemmin myöskin Saksan yliopis-
toihin, Pragiin, Leipzigiin, Rostockiin y. m. 1300-luvun
loppupuolelta alkaen Suomen piispat järjestänsä olivat saa-
vuttaneet oppiarvon jossakinulkomaiden yliopistossa.

Kirjalliset tuotteet Paitsi kansanrunoutta, joka, kuten
edellä olemme nähneet, oli sangen elinvoimainen suu-
reksi osaksi uuden uskon ja uuden sivistyksen tuomien
herätteiden vaikutuksesta ei katolisena aikana maas-
samme syntynyt sanottavaa kirjallisuutta. Kumminkin
Suomenkin kirkon miehet ovat kortensa kantaneet länsi-
maisen kristikunnan yhteiseen kekoon, aikakauden latinan-
kieliseen hengelliseen kirjallisuuteen. Katolista jumalan-
palvelusta varten sepitettyjen, usein Tunnollisen kaunii-
den, syvää tunnettuja palavaa hartautta uhkuvien virsien
joukossa on joitakuita suomalaistenkin miesten tekemiä.
Sitä paitsi on samalla kielellä olemassa koululauluja, jotka
antavat havainnollisen kuvan teinien elämästä, historialli-
sia runoja m. m. kristinopin tuomisesta Suomeen, n. s.
Nyköpingin pidoista 1317 ja Tukholman verilöylystä ynnä
piispa Arvid Kurjen kuolemasta sekä Suomen piispain
kronikka. Ruotsin kielelle on eräs Naantalin munkki Jöns
Budde eli Raek kääntänyt kappaleita Vanhasta testamen-
tista ynnä pyhimysten elämäkertoja. Sitä vastoin ei suo-
meksi ole olemassa kirjoitettua kirjallisuutta, joskin tätä
kieltä varmaan on hengellisellä alalla suullisessa esityksessä
käytetty. Kirjaanpantuna on kumminkin aikakauden lo-
pulla ollut I s ä-m eidän rukous, Av e Maria,
apostolinen uskontunnustus ja rippisa-
n a t, jotka piispa Maunu UI Stiernkors v. 1492 määräsi
kirkoissa kansan kielellä luettaviksi.
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Uskonpuhdistus ja suomen kirjakielen
perustaminen.

1542-1640.

Sivistyskatsaus. Se suuri henkinen liike, jokateki lo-
pun keskiaikaisesta maailmankäsityksestä jaaloitti uuden
ajanjakson inhimillisen kehityksen historiassa, oli alkanut
Italiassa vanhan ajan sivistyksen harrastuksen hedelmöit-
tämällä taiteiden ja kirjallisuuden valtavalla elpymisellä,
renessanssilla, jatkuen Alppien pohjoispuolella
klassillisten opintojen uudistumisella, humanismilla,
ja päättyen uskonpuhdistuksella eli paavikir-
kosta luopumisella. Suomeenkin tämän liikkeen mainingit
ulottuivat, kun uskonpuhdistus täälläkin hallitsijan mahti-
käskystä pantiin toimeen. Täällä uudistus tapahtui verrat-
tain rauhallisesti, varsinaista taistelua vanhan ja uuden
suunnan välillä tuskin syntyi. Keskiajan katsantokanta ei
näet meillä ollut ehtinyt aivan syvälle juurtua, eivätkä ka-
tolisen kirkon nurjat puolet olleet tulleet niin räikeästi
näkyviin, että olisivat herättäneet parannuksen kaipuuta.
Kumminkin tuotti uskonpuhdistuksen toimeenpano Suo-
messakin aluksi, kunnes olot ehtivät vakaantua, jonkun
verran häiriötä sekä kirkollisessa elämässä että varsinkin
opetuksen alalla, kun koulut, joita kirkko tähän asti oli
ylläpitänyt, kirkon menettäessä omaisuutensa joutuivat
rappiolle. Mutta tärkeä kansallinen voitto, minkä uskonpuh-
distus toi mukanaan, oli, että kansan kieli, suomi, joka
tähän aikaan vielä oli jotensakin yleinen puhekielenä kai-
kissa säädyissä, vaikkakin valtakunnan kieli, ruotsi, oli
virallisena, nyt latinan sijaantuli kirkon kieleksi jasamalla
joutui kirjallisen viljelyksen alaiseksi. Uskonpuhdistus si-
ten aiheutti suomen kirjakielen ja suomalaisen kirjallisuu-
den synnyn.



Mikael Agricola. Uskonpuhdistuksen toimeenpanija
Suomessa ja suomalaisen kirjallisuuden isä oli Mikael Agri-
cola. Hän syntyi 1500-luvun alkupuolella (noin vv. 1508—

1512) köyhän kalastajan poikana Pernajan pitäjän Tors-
byn kylässä Uudellamaalla. Koulua hän kävi Viipurissa,
josta v. 1528 opettajansa mukana muutti Turkuun, päästen
siellä piispa Martti Skytten kirjuriksi. Turussa hän Pietari
Särkilahden saarnojen kautta ensinnä tutustui uskonpuh-
distuksen aatteisiin, joita hän itse myöhemmin, papiksi
vihittynä, seuratessaan piispaa tarkastusmatkoilla, saar-
noillaan edelleen levitti. Vuosina 1536—39 Agricola piis-
pansa kustannuksella opiskeli Wittenbergin yliopistossa
saavuttaen maisterin arvon jatutustuen persoonallisestikin
uskonpuhdistajiin Lutheriin ja Melanktoniin. Kotiin pa-
lattuaan hän ensin oli Turun koulun rehtorina, sittemmin
piispan sijaisena ja lopuksiTurun piispana (vv. 1554—1557).
Kuolema hänet kohtasi 9 p. huhtik. 1557 nykyisessä Kuo-
lemajärven pitäjässä, kun hän oli paluumatkalla Mosko-
vasta, missä oli käynyt rauhan välittäjänä.

Sekä koulun rehtorina, jona hän kokonaan uudisti ope-
tuksen humanismin henkeen, että piispana Agricola in-
nolla työskenteli uuden opin vakaannuttamiseksi maas-
samme. Hänen menettelytapansa oli sovinnollinen, liial-
lista jyrkkyyttä välttävä, ja varmaan on siten hänenkin
ansiotaan, että uskonpuhdistuksen toimeenpano Suomessa
kävi niin rauhallisesti.

Vielä tärkeämpi oli Agricolan kirjaili]atoimi joka
sekin on lähtöisin uuden opin vakaannuttamisen harrastuk-
sesta sillä sen kautta hän on laskenut suomen kirjakie-
len ja suomalaisen kifjällisuuden ensimäisen- perustuksen.
Hän lausun itse, että »tämän maan kieli oli enneh näitä
aikoja juuri vähä ja lähes ei niitäkään kirjoissa eli poksta-
vissa pruukattu eli harjoitettu», ja hänen työnsä oli siten
.täydellensäuutisviljelijänraivausta. Hänenensimäincn kir-
jansa oli Aapinen' kiriä),-jok»i"luultavasti -ilmestyi
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v.1542. Sen jälkeen
Rukouskirja sekä v. 1548 Uusi testamentti , jonka suomen-
nostyötä Agricola oli aloittanut joWittenbergissä. Vielä il-
mestyivät Käsikirja, Messu, Psalttari sekä muita osia
Vanhasta testamentista, viimeiset v. 1552.
Kirjain huono menekki pakoitti Agricolan tähän lopetta-
maan kirjailijatoimensa.

Se murre, jota Agricola etupäässä käyttää kirjoissaan,
on Turun seutujen, mutta sen ohessa tavataan muittenkin
murteiden ominaisuuksia; onpa havaittavissa tietoinen
pyrkimys yhdistellä eri murteita, jotta kirjoja kaikkialla
maassa ymmärrettäisiin. Ruotsinvoittoisuuksia tavataan
jonkun verran, seurauksena siitä, että ruotsi arvatenkin on
ollut Agricolan äidinkielenä. Kirjoihinsa on Agricola usein
painattanut runomittaiset esipuheet 1 sekä hengellisten
asiain ohessa kaikenlaisia yleishyödyllisiä tietoja. Niin on
esim. Rukouskirjassa kalenteri, terveysopillisia neuvoja
y. m., Uuden testamentin esipuheessa on suorasanainen esi-
tys suomalaisten käännytyksestä kristinuskoon ja Psalt-
tarin alkulauseessa runomittainen luettelo suomalaisten
pakanallisista jumalista. Näin Agricola esiintyy myöskin
kansanvalistustyön ensimäisenä tienraivaajana.

Virsirunous. Latinaisen kuorolaulun sijaan tuli protes-
tanttisessa kirkossa kansankielinen virrenveisuu, joka tul-
kitsee seurakunnan yhteiset hartauden tunteet. Jo Agri-
cola oli yritellyt sepittää suomalaisia virsiä, mutta ensimäi-
ncn varsinainen virsiseppämme on muidenkin kirkollisten
kirjojen toimittajana tunnettu Turun koulun rehtori, länsi-
suomalainen Jaakko Suomalainen eli Finno, jonka julkai-
sema ensimäinen suomalainen virsikirja ilmestyi vuosien
1580 ja 1582välillä. Hänen virtensä yhteensä 99 joissa

1 Agricolan käyttämä runomitta on Euroopan keskiaikai-
sessa kertovassa runoudessa yleinen, n. s. knitteli. Säkeissä,
jotka ovat parittain loppusoinnulliset, on kussakin neljä nousua,
laskussa olevien tavujen luvun vaihdellessa.
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käytetään kaunistuskeinona loppusointua, mutta jotka
muuten ovat verrattain kömpelöitä ja viljelevät länsimur-
teen katkonaisia muotoja, ovat enimmäkseen mukaelmia
ruotsalaisista, saksalaisista ja latinaisista esikuvista. Ru-
nollisessa suhteessa melkoista parempi on seuraava, lisätty
virsikirja, joka Maskun kirkkoherran Hemming Henrikin-
pojan toimittamana ilmestyi vuosien 1610 ja 1614 välillä.
Tässä virsikirjassaan, samoin kuin v. 1616 julkaisemassaan
Piee cantiones nimisenkatolisen laulukokoelman suomennok-
sessa (»WanhainSuomen maan Pijspain jaKiroon Esimies-
ten Latinan kielised laolud»), tekijä loppusoinnun ohessa
käyttää alkusointua ja kertoa vanhan runon tavoin, jonka
mittaa hän muutenkin mukailee.

Muu hengellinen kirjallisuus. Agricolan työn jatkajina
ilmestyi puheenaolevana aikakautena edellämainittujen
lisäksi muutamia muitakin kirjailijoita, jotka toimittivat
jumalanpalveluksessa tai kotihartfiudessa käytettäviä kir-
joja. Näistä on muistettava piispat, viipurilainen Paavali
Juustinen eli Juosten (f 1576) ja länsisuomalainen Eerik
Sorolainen (f 1625). Edellinen on toimittanut uudistetun
katkismuksen ja messukirjan. Jälkimäinen, joka tuli piis-
paksi Juhana IIl:n hallitessa ja sittemmin valtiollisten sekä
uskonnollisten riitaisuuksien kestäessä sai kärsiä paljon
vainoa, ryhtyi vanhoilla päivillään, rauhallisempien aiko-
jen koittaessa, kirjalliseen työhön. Hänen pääteoksensa on
kaksiosainen oivallinen saarnakirja (1621—25), jota
vielä viime vuosisadan alussa käytettiin kotihartaudessa.
Tämän työn ohessa Sorolainen puheenjohtajana oli osalli-
sena v. 1602 asetetussa raamatunsuomennos-komiteassa,
jonka toimesta suurin osa raamattua saatiin käännetyksi,
vaikka painatus suoritettiin vasta seuraavalla aikakaudella,
uuden komitean käännöstä täydennettyä ja tarkistettua.

Lainsuomennoksia. Maallisellakin alalla suomenkielen
kirjallinen viljelys tänä aikakautena pääsee alulle. Agricolan
tähän kuuluvien kokeiden lisäksi ovat huomattavat ki-



peästi tunnettua käytännöllistä tarvetta tyydyttämään
aiotut lainsuomennokset. Jo v. 1548 Tukholman suomalai-
sen seurakunnan kirkkoherra Martti suomensi Kristoffer
kuninkaan Maanlain {v;lta 1442). Puolta vuosisataa myö-
hemmin toimitti Kalajoen kirkkoherra ja »lainlukijana»
toiminut Ljungo Tuomaanpoika samasta Maanlaista uuden,
parannetun suomennoksen (1601), jonka ohessa hän suo-
mensi Kaupunginlain (1609). Mutta kaikki nämä lain-
suomennokset ovat vasta meidän päivinämme tulleet
painetuiksi. Tähän aikaan alettiin suomea myös silloin
tällöin käyttää virallisissa kirjoituksissa. Ensimäinen
suomeksi julkaistu kuninkaallinen kirje on vuodelta 1555.

Tieteellinen kirjallisuus. Tieteellinen toiminta oli Suo-
messa uskonpuhdistuksen aikakautena verrattain laimeata,
ja kaikki tieteellinen kirjallisuus suoritettiin latinan tai
ruotsin kielellä. Latinan kielellä on muun muassa ennen-
mainitunPaavali Juustemn Aikakirja Suomen piis-
poista (Chronicon Episcoporum Finlandensium), ruotsiksi
taas julkaisi kirjansa aikanaan kuuluisa tähtientutkija
Sigfrid Aronus Forsius (f 1624), Suomen ensimäisten alma-
nakkain tekijä, joka samalla kielellä myöskin on kirjoitta-
nut virsiä y. m. runoja. Kuuluisa ruotsalainen Juhana
Messenius (f 1636) kirjoitti vankina Kajaanin linnassa ol-
lessaan laajan ruotsinkielisen Ruotsin historiansa (Scandia
illustrata), joka myös sisältää tietoja Suomesta. Sen
ohessa hän kirjoitti ruotsinkielisen Suomen riimikronikan.

24



25

Turun akatemian perustamisen ja oikea-
oppisuuden aika.

1640-1721.

Sivistyskatsaus. Uskonpuhdistuksen ajan etupäässä
sisällistä rakennustyötä seurasi Ruotsin historiassa aika-
kausi, jolloin valtakunnan voimat suuremmassa määrässä
kuin milloinkaan aikaisemmin olivat ulospäin suunnatut,
jolloin Ruotsilla oli sananvaltaa Euroopan asioissa. Ruotsin
suurvalta-aseman saavuttamiseen olivat Suomenkin miehet
urheudellaan tehokkaasti vaikuttaneet, ja heillekin tuli
osansa siitä maineesta, joka sädekehän tavoin ympäröi
Ruotsin nimeä, mikä seikka oli omansa suomalaista kan-
sallistunnetta kohottamaan. Toiselta puolen kumminkin
vallitseva kansallisuus näinä mahtavuutensa aikoina luon-
nollisesti saattoi suomalaisen entistä enemmän varjoon.
Heikentävästi suomalaiseenkansallistunteeseen vaikuttivat
myöskin samoihin aikoihin toimeenpantu hallituksen suu-
rempi keskitys sekä pyrkimys yhdenmukaistuttua valta-
kunnan eri osien oloja. Seurauksena näet oli toisaalta ete-
vien kykyjen siirtyminen Suomesta emämaahan, toisaalta
taas ruotsalaisten virkamiesten tulva Suomeen. Ruotsin
kieli alkoikin nyt voittaa alaa Suomen sivistyneemmissä ja
varakkaammissakansanluokissa. Kouluissakin se Kristiina
kuningattaren koulujärjestyksen kautta v:lta 1649 tuli la-
tinan sijaan käytäntöön uskonnonopetuksessa. Julkisessa
elämässä'suomi edelleenkin pysyi syrjäytetyssä asemassa,
jos kohta joitakuita asetuksia suomeksi julkaistiin. Kaksi
tänä aikakautena suoritettua yleisen lain suomennosta jäi
kuten edeltäjänsäkin painattamatta.

Tärkein —jo aikalaistenkin siksi oivaltama ■— tapah-
tuma 1600-luvun kultuurielämässä Suomessa oli oman yli-
opiston, Turun akatemian, perustaminen heinäkuun 15 p.
.1-640; Jos kohta senkin kautta ruotsalaisuus aluksi vähvis-



tui, ensimäiset professorit ja ylioppilaat kun suurimmaksi
osaksi olivatruotsalaisia, oli nyt kumminkin tieteen soihtu
meidänkin maassamme sytytetty, ja aikoja myöten Suo-
men yliopisto oli saavuttava keskeisen aseman kansalli-

Juhana Gezelius
vanhempi.

sessa sivistystyössä. Jo toimintansa alku-
aikoina oli yliopistolla käytettävänään
useita eteviä opettajavoimia, joskin tut-
kimustapojen puutteellisuus ja epäkriitil-
linen auktoriteettiusko olivat tieteellisille
saavutuksille suurena esteenä.Aikakauden
vallitseva tiede, jumaluusoppi, oli jäykis-
tynyt ankaraksi oikeaoppisuudeksi, joka
kaikkialla vainusi harhaoppia ja siten eh-
käisi tutkimuksenvapautta. Kirkon jayli-
opiston piireissä eivät oikeudenkäynnit

harhaoppisuudesta olleetkaan harvinaisia. Ajan ahdasmieli-
nen käsityskanta tulee niinikäännäkyviin surullisenkuului-
sissa noitakäräjissä, joiltaeivät yliopistonkaan jäsenetsääs-
tyneet.Vallitsevaa painostusta lisäsivielä aikakauden loppu-
puolella kuninkaan yksinvalta, joka säädöksilläänrajoitti
ihmisten toimintavapautta. Kaikesta huolimatta yleinen
valistuß kumminkin suuresti edistyi, jalukutaito levisi kan-
san keskuudessa tarmokasten piispain, varsinkin Rotho-
viuksen, Terseruksen ja Gezeliusten ponnistuksista. Mutta
aikakausi päättyi Ison vihan hirmutapahtumilla, jotka mil-
tei hävittivät kaiken sen sivistyksen,
mikä siihen asti oli Suomessa taiminut.

Kirjallisuus on tänäkin aikakautena
kuten edellisenä etupäässä hengellistä laa-
tua ja sen harjoittajat melkein järjestänsä
pappismiehiä. Edellä esitetyissä, kaikelle
itsenäiselle henkiselle toiminnalle epäsuo-
tuisissa olosuhteissa ei maallinen kirjalli-
suus pääse vapaasti versomaan. Runou-
den tuotteet ovat yleensä innottomia ja

Juhana Gezelius
nuorempi.
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kuivakiskoisia, niin suomen- kuin ruotsinkielisetkin. Tie-
teellisessä kirjallisuudessa käytetään edelleen latinaa.

Suorasanainen hengellinen kirjallisuus. Aikakauden
tärkein suomenkielinen kirjallinen tuote on ko k o raa-
matun suomennos, joka ilmestyi v. 1642, v. 1638 asetetun
uuden komitean työn tuloksena. Komitea, jonka puheen-
johtajana oli ruotsalaissyntyinen tuomiorovasti, sittemmin
yliopiston rehtori Eskil Petrseus (kuoli Turun piispana
1657), jäseninä lehtori, sitten professori Martti Stodius sekä
kirkkoherrat Henrik Hoffman ja Gregorius Favorinus , on
hyväkseenkäyttäen edellisellä aikakaudella tehtyjä esitöitä
suorittanut työnsä huolellisesti ja taitavasti. Alkukielten
mukaan tarkistetun ja kielen puolesta parannetun raama-
tunsuomennoksen toimitti v. 1685 kirkkoherra Henrik
Florinus (myös tunnettu ensimäisen suomalaisen sanan-
laskukokoelman julkaisijana, vrt. ed.).

Muu suomenkielinen suorasanainen hengellinen kirjalli-
suus käsitti etupäässä yksityisiä saarnoja, joita runsaasti
painettiin, sekä saarna- ja hartauskirjoja. Enimmän levin-
nyt kirja oli Gezelius vanhemman aapinen ja katkismus,
Yxi paras Ijästen tavara v:lta 1666, jotakaikkiaan on ilmes-
tynyt noin 70 painosta.

Hengellinen runous. N. s. arkkiveisuina ilmestyi tähän
aikaan varsin runsaasti hengellisiärunoja, joistaparhaat sit-
ten joutuivat tuontuostakin uudistettuihin virsikirjapai-
noksiin. Sellaisia on nuorena kuolleen lahjakkaan yliopis-
tonopettajan Juhana Cajanuksen kaunis virsi Etkös ole,
ihmisparka, aivan arka, joka painettiin v. 1701 ilmesty-
neeseen, aina v:een 1886 käytännössä olleeseen virsi-
kirjaan.

Aikakauden etevin hengellinen runotuote on Pohjan-
maalla syntyneen pappismiehen Matias Salamniuksen
(•(• 1691) sepittämä laaja, 29 runoon jakautuva llolaulu Je-
suksesta, joka ensi kerran ilmestyi v. 1690. Runoelma,
jonka kieli on sujuvaa, esitystapa kauttaaltaan ytimekästä,



jopapaikoin lennokastakin, on kirjoitettu vanhalla suoma-
laisella runomitalla ja kertoo Vapahtajan elämän, synty-
mästä aina taivaaseenastumiseen saakka. Sen saavutta-
maa suosiota todistaa, että sitä on ilmestynyt kaikkiaan
16 painosta.

Näytelmärunouden alkeita. Uskonpuhdistuksen aika-
kaudella syntyi protestanttisissa maissa näytelmärunouden
laji, n. s. kouludraama, jonka tuotteita koulujen ja
yliopistojen oppilaat esittivät. Aihe oli enimmäkseen otettu
raamatusta, ja tarkoituksena oli nuorison mieleen teroittaa
uskonnollisia tai siveellisiä opetuksia. Suomeen tämä kirjal-
lisuuden laji tuli akatemian mukana. Niinpä jo akatemian
vihkiäisjuhlassa näyteltiin latinankielinen komedia. Myö-
hemmin' alettiin esittää ruotsinkielisiä näytelmiä, joiden
sepittäjistä cnsimäinen ja tunnetuin on Jaakko Chronander.
V. 1650 näyteltiin ensimäinen suomenkielinen näytelmä,
runotaiteen professorin ja virallisen suomentajan Eerik
Justandenn eli Juusiin ruotsista kääntämä Tuhlaaja-
poika, joka painamattomana kumminkin nykyään on
hävinnyt.

Uusia suuntia. Tilapäärunous. Puheenaolevan ajan
jälkimäisellä puoliskolla alkaa uusi virtaus runouden alalla,
joskin vain heikkona maininkina, saapua Ruotsista käsin
rhaahamme. Ruotsissa on näet 3<hvuotisen sodan aikoina
iåhörnmästä kosketuksesta muun Euroopan kanssa synty-
nyt uusi taiderunous, renessan s s i r u n o u s, jonka
tunnusmerkkinä on, että otetaan käytäntöön etelämaiden
kansojen taitehikkaita ja sointuvia runomittoja. Tämä
Tuhosuuhta saa nyt harjoittajia meilläkin. Maamme ruotsin-
kielisistä rcnessanssirunoilijöistä huomattavin on Juhana
Paulirius (sittemmin kreivi- Lilliehsfedt,kuuluisa valtiomies),
joka myöskin on muistettava innokkaasta, Suomen
kunnia nimisestä kreikankielisestä runopuheestaan
(v.lta 1678), missä hän ylistelee Suomen maan viljavuutta
jå kansan 'urheutta. • Suömerhkin ■ 'kielellä on uudempia
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runomittoja tähän aikaan jonkun verran yritelty viljellä
vanhain rinnalla.

Renessanssirunouden myöhempää, turmeltunutta muo-
dostusta on nimitetty h ar o k k i ru n o u d e k si. Siinä
päähuomio on pantu ulkonaiseen muotoon, joka monasti
on sangen mutkikas. Niinpä esim. runon säkeet painettuina
muodostavat jonkunkuvion: ristin, sydämen, maljan j. n. e.,
tai tulee säkeiden alkukirjaimista kirjoittajan, runossa ylis-
tettävän y. m. nimi. Tämäkin runouden suunta on ulotta-
nut vaikutuksensa myöskin Suomeen.

Sisällyksen puolesta on enin osa aikakauden maallisista
runoista tilapäärunoutta. Yleisenä tapana oli näet
juhlatilaisuuksiin, kuten häihin, hautajaisiin, yliopistolli-
siin väittäjäisiin y. m. sepittää runoja. Tällaisia tilapää-
runoja, joita kielitaidon osoittamiseksi useasti kirjoitet-
tiin monella eri kielellä, on suomeksikin muutamia ilmesty-
nyt. Ylipäätänsä niiden runollinen arvo on vähäinen: huo-
mion kiintyessä ensi sijassa muotoon on sisällys jäänyt
sivuasiaksi. Tuotteliain tilapäärunoilija on ennenmainittu
Eerik Justander,

jolta on säilynyt neljä runoa.
Historiallinenrunous. Läheistä sukuatilapäärunoudelle

on aikakauden historiallinen runous, joka kum-
minkin runollisessa suhteessa on sitä melkoista parempaa.
Sen tuotteista laajin on Tammelan kirkkoherran Lauri
Pietarinpojan kirjoittama Ajantieto Suomenmaan menoist
ja useost (1658), loppusointuisellatasatavuisella runomitalla
sepitetty suomalainen riimikronikka, joka kertoo histo-
riamme päätapaukset Henrik piispasta alkaen kirjoittajan
aikaan saakka. Uudempia runomittoja viljelee Askaisten
kappalainen Anterus Aschelinus,

jonkarunoista onnistunein
on Kaarle XII:n ensi voittojen herättämiä toiveitakuvaava
Suomen 110-ääni Narvan voitosta. Seuraavat surkeat ajat,
Ison vihan kauhut ja Kaarle XII:n kuolema ovat suomalai-
sessa runoudessa saaneet ilmaisuja, jotkakaikessa yksinker-
taisuudessaan ovat mieltä tärisyttäviä. Huomattavimmat
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ovat vanhalla runomitalla sepitetyt, Oulun kirkkoherran
Sakari Lithoviuksen (f 1743) Surullisten Suomalaisten Parcu-
puheet, Ilmajoen kirkkoherran Pertteli Vhaelin (f 1723)
Valitusruno, »runo raudalla rakettu», ja Kalajoen kappa-
laisen Gabriel Calamniuksen (f 1754) 11 runoa käsittä vät
Suru-Runot Suomalaiset (kirj. 1720, päin. 1734).

Opetusrunous. Aikakauden suomenkielisestä runou-
desta on vielä mainittava pari opetusrunoelmaa. Toinen on
tuntemattoman tekijän sepittärnä ikävänpuoleinen loppu-
soinnullinen Hiionen-Speili, toinen hauskempi, Veisu Talon-
poille cunniaxi jaylistöxexi, Alatornion kirkkoherran Gab-
riel Tuderuksen ruotsiksi kirjoittama ja kuuluisan muinais-
tutkijan Elias Brennenn varsin onnistuneesti suomentama.

Jaakko Frese.Yläpuolellekaikkia edellämainittujaruno-
niekkoja kohoaa ruotsinkielinen lyyrillinen runoilija
Jaakko Frese. Hän syntyi Viipurissa n. 1690, opiskeli
Turun yliopistossa, mutta muutti sitten Isoavihaa pakoon
Tukholmaan, missä kuoli kunink. kanslistina 1729. Hänen
runonsa kuvastavat osaksi isänmaan kärsimyksiä vainon
aikana, osaksi persoonallisia kokemuksia ja sisällisiä tais-
teluita pitkällisen sairauden kestäessä. Kaarle Xll:n ko-
tiintulon kunniaksi sepittämässään runossa ( Echo å Swe-
riges ällinänne Frögde-Kwäden ) hän muun muassa innostu-
neesti laulaa syntymäkaupungistaanViipurista ja valittaa
sen menettämistä, rukoillen lopuksi rauhaa pohjoismaille.
Onnistuneimpia hänen sepitelmistään ovat ne kaihomielisen
hartaat runot, joitahän sairautensa aikana keväisin kirjoit-
teli ( Verser i sjukdom vid åtskillige våhrtider). Sen ohessa
hän on sepittänyt maalaiselämän suloa kuvaavia runoja
(Herde- och landtlefvernes Ijujlighet), virsiä ja muita hen-
gellisiärunoja (m. m. laajan »messiadin» Passions-Tankar ),

joissa viimemainituissa havaitaan näihin aikoihin synty-
neen herännäisliikkeen vaikutusta.

Isänmaallinen tiede. Yliopiston perustamisen jälkeen
syntynyt vilkkaampi tieteellinen tutkimus kohdistui myös
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suomen kieleen ja isänmaan oloihin. Ensimäisen suomen
kieliopin julkaisi ennenmainittu Esk il Petrxus (1649);
uuden ja kielemme luontoa paremmin esittävän toimitti
samoin jo edellä mainittu Pertteli Vhael (kirja painettiin
vasta 1733), molemmat latinaksi. Suomen historiaa
ovat teoksissaan, jotka niinikään ovat latinaksi kirjoitetut,
käsitelleet muiden muassa professori Mikael Wexionius
(aateloittuna Gyldenstolpe) japiispa Pietari Bång (myös tun-
nettu ensimäisen suomalaisenkansanrunon,karhurunon,
julkaisemisesta 1675). Sekä kielen- että historiantutkimuk-
sessa oltiin kumminkin sangen epäkriitillisiä. Niinpä esim.
verrattiin suomen kieltä hepreaan jakreikkaan, ja arveltiin
suomalaisten polveutuvan Israelin heimokunnista, jopa
väitettiin kuuluisan ruotsalaisen Olavi Rudbeckin
mukaan pohjoismaita kaiken sivistyksen kehdoksi.

Fennofiilien ja valistuksen aika.
1721-1809.

Sivistyskatsaus. Suuren pohjoismaisen sodan päättyessä
oli Ruotsin valtakunta syösty alas suurvalta-asemastaan,
sen alue oli vähentynyt ja kansa uuvuksissa. Kovimmat
oli kokenut Suomi, jonka väkiluku miespolvessa oli laske-
nut lähes puoleen entisestään lukuunottamattakaan
sitä, että siitä voittajan saaliiksi oli lohkaistu kappale,
johon pariakymmentä vuotta myöhemmin vielä kaistale
lisättiin. Mutta tarmolla ryhdytään nyt vaurioita korjaa-
maan, hallitusmuodon muutos pannaan toimeen, ja pian
syntyy uusi virkeys kaikilla aloilla. Pääasiallisesti saman-
laisena pysyy sitten henkinen elämä, valtiollisista mullis-
tuksista huolimatta, kautta koko puheenaolevan aikakau-
den.
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Länsi-Euroopassa alkoivat näihin aikoihin uudet, n. s.
valistusopit päästä valtaan. Liike oli lähtöisin Eng-
lannista, missä luonnontieteiden valtavan edistyksen joh-
dosta oli kehittynyt filosofia, joka punnitsi kaikki järjen

vaa’alla sekä vaati entistä suurem-
paa vapautta valtiollisella, yhteiskun-
nallisella ja kirkollisella alalla. Mutta
vasta Ranskan maaperään istutettuina
uudet opit nerokkaittcn kirjailijain siro-
tyylisten kirjain kautta levisivät yli
koko sivistyneen maailman, kaikkialla
herättäen eloon olevien olojen arvos-
telua.A. Chydenius.

Myöskin Ruotsiin jaSuomeen nämä uudet aatteet ulot-
tivat vaikutuksensa, varsinkin kun vapauden ajan hallitus-
muoto oli omansa vilkastuttamaan yleisten asiain harras-
tusta. Tiedemiesten huomio, jonkapääasiallisena esineenä
edellisenä aikakautena oli ollut jumaluusoppi, kääntyi nyt
entistä enemmän luonnontieteisiin, joita ajan etevimmät
kyvyt harjoittivat Suomessa esim. piispat Juhana Bro-
vallius jaKaarle Fredrik Mennander sekä professorit Pie-
tari Kalm ja Pietari Adrian Gadd. Näitä tieteitä harrastet-
tiin kumminkin etupäässä käytännöllisen hyödyn vuoksi,
niiden tuloksia elinkeinojen hyväksi käyttämällä kun tah-
dottiin edistää maan aineellista vaurastumista. Samasta
syystä heräsi myös harrastus taloustieteeseen, jonka har-
joittaja™ joukossa Suomella tähän aikaan oli nerokas edus-
taja, vapaakaupan periaatteiden ensimäinen julistaja, poh-
jalainen pappismies Antti Chydenius (f 1803). Yhteiskun-
nallisenvapauden asiaa ajoi innokkaasti myöskin filosofina ja
luonnontutkijana tunnettu Pietari Forskål (t 1763). Kir-
kon piirissä pääsi suurempi suvaitsevaisuus vallitsemaan,
jopa toisinaan järkeisuskoa lähentelevä kanta, mikä muu-
ten sivistyneiden keskuudessa, varsinkin aikakauden loppu-
puolella, ei ollut harvinaista, kun sitävastoin rahvaan uskon-
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nollinen ajatus- ja tunne-elämä pääasiallisesti pysyi enti-
sellään; niinpä edellisen aikakauden lopulla alkunsa saanut
herännäisyysliike vielä jatkui, varsinkin Pohjanmaalla.

Kotimaan taloudellisen tilan parantamisen harrastuk-
sesta kääntyi huomio muihinkin kotimaan oloihin. Näin
sai alkunsa varsinainen kansallinen kumminkin kaikesta
valtiollisesta separatismista vapaa sivistysliike, jonka
edustajia on nimitetty f e n n o f i i I e i k s i, suomalaisuu-
den ystäviksi, ja joka etupäässä työskenteli isänmaan his-
torian, kielen sekä muiden olojen selvittämiseksi ja paisui
elinvoimaiseksi aikakauden loppupuolella, jolloin myöskin
kriitillisen!pi tutkimustapa tuli käytäntöön. Suomalaisuu-
den harrastus ilmenee myöskin pyrinnöissä suomen kielen
syrjäytetyn aseman korjaamiseksi. Ison vihan tapahtumat
olivat näet suurissa määrin paisuttaneet ruotsalaisuuden
valtaa maassamme; suomen kieli oli muuttumassa yksin-
omaan rahvaan kieleksi, ruotsi tuli yleiseksi virkamiehistön
ja samalla myöskin koko sivistyneen säätyluokan puhekie-
leksi. Suomalaisten puolelta alettiin silloin vaatia, että tuo-
marin-y. m.virkoihin asetettaisiin Amin suomen kieltä taita-
via. Tästä olikin seurauksena 1739 v:n säädös, jossa suoma-
laisten toiveita Immtaan ottaa huomioon, »mikäli asianhaarat
ja asianomaisten taito javirka vuodet sen saattavat sallia».
Edelleen toimitettiin 1734 vuoden laki suomeksikin ja pai-
nettiin v. 1759.

Suomenkielinen kirjallinen tuotanto pysyy vielä tänä
aikakautena verrattain köyhänä. Pääosaltaan se on ru-
noutta, enimmäkseen pappien sepittämää, sekä hengellistä
että maallista, kieliasultaan ja runomitaltaan kyllä entis-
tään ehompaa, mutta kohoamatta kumminkaan runolli-
sessa suhteessa varsin korkealle. Ruotsin kielin sitä vas-
toin Suomen runotar jo tavoittelee runouden ylimpiä huip-
puja. Tieteellisessä kirjallisuudessa on latina edelleenkin
vallitsevana, mutta myöskin ruotsiksi aletaan tieteellisiä
kysymyksiä käsitellä.
3 Suomen kansaUUkirjilllsuucltn vaiheet.
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Taneli Juslenius.
Se mies, joka aikakauden edellisellä

puoliskolla varsinaisesti edusti suomalai-
suuden harrastuksia, oli Taneli Juslenius.
Hän syntyi papin poikana Mynämäellä
v. 1676. \lioppilasaikanaan hän oli useam-
pia vuosia kotiopettajana milloin koti-
maassa, milloin Inkerissä, vieläpä pari
vuotta merimiehenäkin, purjehtien Uuden-
kaupungin ja Riian väliä. Tultuaan huo-
matuksi kirjallisten kokeiden kautta hän

Taneli Juslenius,

sittemmin pääsi aikansa huomattavimman Suomen mie-
hen, nuoremman Gezelius piispan perheeseen kotiopetta-
jaksi, jossa toimessa hän sai monenlaista herätystä vastai-
seen elämäntyöhönsä. Palveltuaan sen ohessa erinäisissä
akateemisissa toimissa hän (v. 1712) tuli »kielten», s. o. hep-
rean ja kreikan professoriksi. Ison vihan aikana hän oles-
keli pakolaisena Ruotsissa, Vesteråsin lukion lehtorina, ja
kotiin tultuaan hänet nimitettiin jumaluusopin professo-
riksi. Sen jälkeen hän v. 1734 tuli Porvoon piispaksi, jota
tointa hän innolla hoiti, tehden tarkastusmatkoja hiippa-
kuntansa etäisimpiinkin kolkkiin, kunnes hänen v. 1742
jälleen oli sotaa pakeneminen Ruotsiin. Tällä kertaa hän
ei enää kotimaahansa palannutkaan, vaan sai Skaran piis-
panviran, jossa kuoli 1752.

Juslenius aloitti kirjallisen toimintansa nuoruudenteok-
sillaan Vanha ja uusi Turku (Aboavetus et nova) sekä Suo-
malaisten puolustus (Yindiciae Fennorum), joissa hän tahtoo
osoittaa Suomenkansan urheutta ja muinaista mahtavuutta,
maan luonnonantimienrunsautta, elinkeinojen ja sivistyk-
sen korkeata kantaa j. n. e. Teosten tieteellinen merkitys
ei ole suuri edellinen antaa kumminkin hyvän kuvan
silloisesta Turusta niissä kun ilman arvostelua käyte-
tään mitä eriarvoisimpia todistuskappaleita, mutta ne ovat
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huomattavia suomalaisen kansallistunteen ensimäisinä,
voimakkaina ilmauksina. Sama suomalaisuuden rakkaus
ilmenee tekijän myöhemmissäkin julkaisuissa. Sellaisia
ovat virkaanasettajaisesitelmä, jossa hän koettaa todistaa
suomen kielen sukulaisuutta heprean ja kreikan kanssa,
Vesteråsissa pidetty, suomalaisten kärsimyksiä Ison vihan
aikana kuvaava puhe (De Miseriis Fennorum) sekä ennen
kaikkea monivuotisen työn hedelmänä v. 1745 ilmestynyt
suomalais-latinalais-ruotsalainen sanakirja Suomalaisen
Sana-Liigun Coetus , joka tieteellisessäkin suhteessa on ar-
vokas teos. Suomen kielellä Juslenius on esiintynyt jul-
kaisemalla Sv e b Hiuksen katkismuksen suo-
mennoksen. Näiden teostensa ohessa hän vielä on muis-
tettava suomalaisen kansanrunouden kerääjänä; hänen
kokoelmansa on kumminkin hävinnytTurun palossa 1711.

Jusleniuksen isänmaallinen mieliala tulee myös näky-
viin käytännöllisessä elämässä monella tavalla; niin hän
esim. yliopiston konsistorissa puoltaa suomalaisia miehiä
professorinvirkoihin sekä valtiopäivillä ajaa suomen kielen
asiaa.

Hengellinen runous. Tuotteliain aikakauden hengelli-
sistä runoilijoista on Somerolla syntynyt ja Nousiaisten
kirkkoherrana v. 1769kuollut Abraham Achrenius, jokaon
kirjoittanut suuren joukon syvää hartautta jaelävää uskon-
nollisuutta henkiviä, vaikka muodollisesti vähemmin on-
nistuneita sekä suomen- että ruotsinkielisiä virsiä. Suo-
malaisten lukumäärä on noin 200, joista useat ovat sangen
pitkiä. Hänen tunnetuin teoksensa on Sionin Juhla-Virret,

jota on ilmestynyt useita painoksia. Nuorempana hän har-
joitti maallistakin runoutta, sepittäen tilapäärunoja lati-
naksi, ruotsiksi ja suomeksi, muun muassa heksametrillä
ja elegisellä runomitalla suomalaisia onnentoivotuksia.
Sittemmin hän liittyneenä ajan herännäisyysliikkeeseen
sekä kirjailijana että saarnaajana toimi yksinomaan tä-
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män liikkeen hengessä. Achreniuksen -virsiä vieläkin lau-
letaan lounais-Suomessa.

Muista hengellisten runojen sepittäjistä on muistettava
Abraham Achreniuksen veljenpoika, Pietarsaaren kirkko-
herranapulainen Simo Achrenius (f 1758), laajan runo-
sikermän, Uudet hengelliset runot läsnäolevaisista jatule.vai-
sistatiloista, kirjoittaja, sekäSotkamon rovastina (v. 1809)
kuollut Juhana Frosterus, aikakauden ehkä etevin suomen-
kielinen runoseppä, jonkarunoista onnistunein on Jumalan
pyhästä laista. Viimemainittu on sen ohessa liikkunut maal-
lisenkin runouden alalla (häärunon sepittäjänä) sekä kir-
joittanut ensimäisen suomalaisen luonnonopin, Hyödyllinen
huvitus luomisen töistä. Uskonnollisia runoja vielä on kir-
joittanut talonpoikaisrunoilija Tuomas Ragvaldinpoika
(kuoli Loimaalla 1804), joka tilapäärunoilua harjoitti var-
sinaisena elinkeinonaan ja jonka runoja on painettu noin
130. Mainittakoon vielä herrnhutilaisten Sionin virsien
suomentaja Elias Lagus (kuoli Taivassalon kirkkoherrana
1819).

Maallinen runous. Ison vihan jälkeinen suomalainen
maallinen runous on suurimmaksi osaksi tilapää-luontoista,
jayleisimmin käytetty runomitta on vanha kansallinen. Tä-
män runouden lajin viljelijöistä ovat edellämainittujen
lisäksi huomattavat Henrik Lilius (kuoli Messukylän kirkko-
herrana 1745), onnistuneen »Kehtorunon» sepittäjä, sekä jo
Ison vihan aikana esiintynyt, »Sururunojen Suomalaisten»
runoilija Gabriel Calamnius, jonka kirjoittamia tilapää-
runoja hänenkuolemansa jälkeen julkaistiinkokonainen vih-
ko nimellä Vähäinen Cocous Suomalaisista Runoista (1755).
Edelleen tulee mainita Simo Achreniuksen veli, Kalajoen
nimismies Llenrik Achrenius (f 1798), muun muassa »Pa-
pin rouville Vapun päivänä» nimisen leikillisen runon te-
kijä, joka sitä paitsi on julkaissut kokoelman runomitalle
käännettyjä opettavaisia satuja (»Caxi Neljättä Kymmendä
Satua»), ynnä varsin sujuvien »hovirunojen» (perintöprins-
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sin, sittemmin kuninkaana Kustaa llLn,häiden, kruunauk-
sen y. m. johdosta) sepittäjä Kaarle Kustaa 11 emän, joka
oli yliopistomme ensimäinen suomen kielen dosentti, myö-
hemmin kuninkaallisten prinssien suomen kielen opettaja
(kuoli Kemiön rovastina 1803).

Henrik Gabriel Porthan ja hänen piirinsä.

Fennofiilien isänmaallisten harrastus-
ten perijänä ja eurooppalaisten valistus-
aatteiden edustajana on puheenaolevan
aikakauden loppupuolella Henrik Gabriel
PorthamWå keskeinen asema Suomen sivis-
tyselämässä. Syntyneenä keski-Suomessa,
Viitasaarella, marraskuun 9 p. 1739 hän
isänsä, pitäjän kirkkoherran Sigfrid Por-
thanin parantumattoman mielisairauden
vuoksi jo 5-vuotiaana joutui pois koto-

H. 6. Porthan.

ansa enonsa, Kruunupyyn kirkkoherran Kustaa Jus-
leniuksen (Taneli Jusleniuksen veljenpojan) kasvatetta-
vaksi. Tultuaan ylioppilaaksi 15-vuotiaana hän innok-
kaasti antautui klassillisen kirjallisuuden, filosofian ja his-
torian opintoihin sekä tuli maistenrinarvon saavutettuaan
kaunopuheisuuden (s. o. latinan kielen) dosentiksi (1763),
vähää sen jälkeen yliopiston kirjaston amanuenssiksi, sit-
temmin (1772) kirjaston hoitajaksi ja vihdoin (1777)
kaunopuheisuuden professoriksi, jotatointa hän hoiti kuo-
lemaansa saakka, maalisk. 16 p:aän 1804.

Siitä asti kuin Porthan nuorena dosenttina aloitti aka-
teemisen uransa, oli koko hänen elämänsä isänmaalliselle
sivistystyölle pyhitetty. Lähtökohtana oli yliopistollinen
opettajatoimi, jonka päämääräksi hän asetti uuden, valis-
tuneen ja isänmaallisen virkamiespolven kasvattamisen.
Tämän päämäärän saavuttamiseksi hän, Rooman klassilli-
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sen kirjallisuuden ohessa, yleistajuisessa muodossa esitti
luennoissaan useita muitakin tieteitä, kuten filosofiaa ■—

jonka hän englantilaisen Locken järjestelmän mukaan pe-
rusti kokemukseen kasvatusoppia, yleistä ja kirjallisuu-
den historiaa y. m. Sitä paitsi hän ylioppilasten kanssa pani
toimeen kirjallisia harjoituksia, ohjasi heitä saarnoja ko-
koonpanoinaan ja väitöskirjoja kirjoittamaan, selosteli
heille lauantaisin viikon ulkomaanlehtien sisällystä, vieläpä
antoi neuvoja ulkonaisen käyttäytymisenkin suhteen. Usein
hänellä myöskin oli luonansa asumassa yksityisoppilaita,
joiden kasvatusta hän suoranaisesti valvoi. Näin hänellä
tuli olemaan laajalle ulottuva vaikutus opiskelevaan nuo-
risoon.

Mutta vielä laajemmalle Porthan halusi vaikuttaa.
Yhdessä muutamien ystävien kanssa v. 1770 perustamansa,
puolittain kirjallisen, puolittain henkevää seurustelua var-
ten aiotun Aurora-seuran kautta, jonka toimiviin jäseniin
muiden muassa kuului sittemmin kuuluisa ruotsalainen ru-
noilija Juhana Henrik Kellgren , hän tahtoi liittää koko
maan sivistyneistön yhteiseen isänmaalliseen valistustyö-
hön. Seura oli elossa vuosikymmenen loppupuolelle, jasen
ansiona on maamme ensimäisen sanomalehden, ruotsinkie-
lisen Tidningar utgivna av ett sällskap i Åbo julkaiseminen.
Lehti alkoi ilmestyä v. 1771, kooltaan sangen vaatimatto-
mana, ja sen toimittaminen oli pääasiallisesti Porthanin
tehtävänä. Sisällys oli englantilaisen n. s. moraalisen viikko-
lehden tavoin etupäässä opettavaista, käsittäen osaksi ke-
veitä suorasanaisia kyhäelmiä, osaksi runoelmia, mutta
siinä oli lisäksi kirjoituksia isänmaan historian, kielentut-
kimuksen, maantieteen ja taloudellisten kysymysten pii-
ristä. Samoihin aikoihin, v. 1776, ilmestyivät myöskin
Suomenkieliset Tieto-Sanomat, maamme ensimäinen suoma-
lainen sanomalehti, jota toimitti Mynämäen rovasti Antti
Lizelius. Lehti käsitteli parhaasta päästä maataloudellisia
kysymyksiä, mutta eli vain vuoden.
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Laajakantoisin ja pysyväisin vaikutus on ollut Portha-
nin varsinaisesti tieteellisellä toiminnalla. Se liittyy lähei-
sesti hänen opettajatoimeensa, hänen tieteelliset teoksensa
kun ilmestyivät vihoittain latinankielisinä väitöskirjoina
yliopistossa toimeenpantuihin väittelyharjoituksiin. Por-
thanin ensimäinen huomattava, valitettavasti keskenjäänyt
tieteellinen tutkimus, Suomalaisesta runoudesta (De poesi
Fennica), selvittelee runoutemme sääntöjä ja sisältää joita-
kuita näytteitä sekä kansan- että taiderunoudesta. Tä-
män teoksen kautta suomalainen kansanrunous ensinnä
herättää sivistyneen yleisön huomion ja harrastuksen.
Perustavaa laatua ovat varsinkin Porthanin tutkimukset
isänmaan historian alalla, ja ne ovatkin hänelle tuottaneet
»Suomen historian isän» kunnianimen. Lukuunottamatta
useita erikoistutkielmia on Porthan Paavali Juustenin
piispainkronikan selityksissään

,
joka teos ilmestyi 56 väi-

töskirjana (1784-—1800), antanut laajan, asiakirjoihin ja
muihin luotettaviin todistuskappaleisiin perustuvan esityk-
sen Suomen katolisesta ajasta; johdatuksessa on sen ohessa
suomen kielen sivistyssanoihin nojautuva selvitys kansam-
me esihistoriallisista oloista. Tämän ja muiden historial-
listen teostensa kautta Porthan joka vv. 1779—1780
tekemällään ulkomaanmatkalla oli lähemmin tutustunut
Saksan kriitilliseen historiantutkimukseen kerrassaan
tekee lopun aikaisempain tutkijain Suomen kansan muinai-
suutta koskevista haaveiluista. Niinikään hän suomen jäsen
sukukielten alalla harjoittamiensa tutkimusten kautta on
saattanut suomalaisenkielitieteen oikealle tolalle. Sen ohessa
Porthan laajoilla kotimaassa tekemillään matkoilla hankki
itselleen perinpohjaiset maantieteelliset tiedot, joita hän
käytti hyväkseen uudestaan toimittaessaan Suomen maan-
tiedettä koskevat luvutruotsalaisen Tuneldin Ruotsin valta-
kunnan maantieteessä. Suomeksi Porthan ei ole mitään kir-
joittanut, vaikka hän mainitsee tätä kieltä varsinaiseksi
äidinkielekseen, mutta isänmaallisilla tutkimuksillaan
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hän on laskenut suomalaisen tieteen tukevat kulmakivet,
joille myöhemmät sukupolvet ovat edelleen rakentaneet,
sekä samalla raivannut tietä seuraavien aikojen kansalli-
selle herätykselle.

Kaiken edellämainitun lisäksi Porthan vielä toimi puh-
taasti käytännölliselläkin alalla ollen muun muassa kosken-
perkauskomissionin jäsenenä ja ottaen osaa Suomen ta-
lousseuran tehtäviin.

Porthanin tieteellisten tutkimusten jatkajista ja oppi-
laista on lähinnä muistettava Kristfriå Ganander (kuoli
Rantsilan kappalaisena 1790), jokaon julkaissutruotsinkie-
lisen teoksen suomalaisesta jumalaistarustosta, Mythölogia
Fennica , ynnä kokoelman arvoituksia (vrt.

ed.), sekä Kristian Eerik Lencqvist , joka Porthanin joh-
dolla on latinaksi kirjoittanut muinaisten suoma-
laisten taikauskosta. Porthanin piiriin kuului-
vat myöskin etevä lainoppinut Mattias Calonius (kuoli
Suomen ensimäisenäprokuraattorina 1817) ja sekä Suomen
historian tutkijana että myöskin ruotsinkielisenä runoili-
jana esiintynyt Jaakko Tengsiröm (kuoli Suomen ensimäi-
senä arkkipiispana 1832). H änen oppilaitaan oli vielä ruot-
sinkielinen runoilija Frans Mikael Franzen.

Ruotsinkielinen taiderunous.

Eri taidesuuntia. Ruotsinrunoudessaseurasirenessanssia
ja barokkia n. s. ranskalais-klassillinen tai de-
suunta, joka J6OO-luvulla oli saanut alkunsa Ranskassa
klassillisen kirjallisuuden mukailemisesta sekä sitten levin-
nyt yli Euroopan. Sen tunnusmerkkejä oli selvyys, arvok-
kuus ja säännöllisyys. Muoto oli huolekas ja hiottu, sisäl-
lys usein kuivaa ja järkeilevää. Yleisin runomitta oli juh-
lallisen jäykkä aleksandriini, jollaesim. kaikki draamat kir-
joitettiin. Varsin suosittu kirjallisuudenlaji oli n. s. paimen-
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idylli, joka kuvaa Arkadian paimenten viatonta elämää
hienostuneen hovi- ja kaupunkielämän vastakohtana.
Myös opetusrunoutta ja satiiria viljeltiin yleisesti. Aika-
kauden loppupuolella alkaa kumminkin ranskalainen taide-
suunta menettää yksinvaltansa. Suurempi luonnollisuus ja
tunteellisuus pääsee vallitsevaksi, varsinkin uuden sak-
salaisen runouden vaikutuksesta. Entisten runo-
lajien lisäksi tulevat nyt yleisiksi lapsi-idylli ja seuralaulu.

Suomenkin ruotsinkielisessä runoudessa tulevat nämä
eri virtaukset näkyviin.

Kustaa Filip Creutz. Täysin kehittyneenä esiintyyrans-
kalainen taidesuunta myöhemmällä vapaudenajalla ruot-
siksi runoilleen suomalaissyntyisen Kustaa Filip Creutzin
(1731—1785) runoissa. Syntyneenä Anjalan kartanossa
Elimäellä ja saatuaan kasvatuksensa Turussa siirtyi Creutz
20-vuotiaana Tukholmaan, jossa joutui kirjallisten piirien
tuttavuuteen sekä sittemmin myöskin hovin palvelukseen.
V. 1761 ilmestyi hänen laajin ja etevin hiomansa, viisi-
runoinen, sointuvilla aleksandriineilla sepitetty hempeä
paimenidylli Atis och Camilla, joka kuvaa jalopeuranmet-
sästäjän Atjksen rakkautta Dianan papittareen Camillaan.
Runoelma, jonka vertaista runollisen kauneuden puolesta
siihenastinenruotsalainen runous ei ollut tuottanut, herätti
aikalaisten jakamattoman ihastuksen. Creutz on vielä kir-
joittanut lyyrillisiä runoja sekä suorasanaisen satiirin y. m.
Hänen runoilijauransa loppui kumminkin lyhyeen, kun
hän v. 1763 Ruotsin lähettiläänä lähti ensin Madridiin, sit-
ten Pariisiin. Hän kuoli kansliapresidenttinä Tukholmassa.

Frans Mikael Franz6n. Creutzin runottaren hempeätä
sävyä oå arveltu suomalaisesta syntyperästä johtuvaksi.
Vielä selvempänä suomalainen sävel soi aikakauden lopulla
esiintyneen, Suomen ensimäisen suuren runoilijan, Fran-
zenin ruotsalaisissa lauluissa.

Frans Mikael Franzen syntyi Oulussa helmikuun 9 p.
1772 kauppiassuvusta, jonka kantaisä oli karjalaista juurta.
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Alkuperäinen äidinkieli oli suomi, ja lapsena hän kuunteli
nuoren äitinsä laulamia suomalaisia kansanlauluja. 13-
vuotiaana hän tuli ylioppilaaksi, vietti sitten 2 vuotta

Porthanin kodissa sekä saavutti akateemi-
sen laakeriseppeleen 17-vuotiaana. Kahta
vuotta myöhemmin hän, opiskeltuaanpari
lukukautta myöskin Upsalassa, tuli Turun
akatemian kaunopuheisuuden dosentiksi.
Vv, 1795—96 hän teki laajan ulkomaan-
matkan (Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan,
Hanskaan ja Englantiin). Kotimaahan
palattuaan hän sai Turun akatemian kir-
jastonhoitajan viran, tuli myöhemmin

F. M. Franzen,

kirjallisuudenhistorian ja sitten historian sekä siveysopin
professoriksi.

Tällä välin Franzen oli aloittanut runoilijauransa. Jo
hänen aikaisimmat lyyrilliset runonsa niiden jou-
kossa Tili en ung flicka, Människans anlete ja Den gamle
knekten ■— herättivät kaikkialla yleistä ihastusta teesken-
telemättömän luonnollisuutensa ja välittömän tunteensa
vuoksi. Näihin liittyi vuosien vieriessä toisia yhtä herttai-
sia, kodin ja lapsuuden piirissä liikkuvia tai viatonta elä-
mäniloa laulavia (esim. Tili enyngling, De små, Glädjens
ögonblick, Studentvisa y. m). Mutta myöskin suurempia ai-
heita Franzen käsitteli. Erikoisesti mainittakoon Sång över
Creutz, josta tekijä sai Ruotsin akatemian suuren palkinnon,
eepillinenrunoelma Emili eller en afton i Lappland sekä pari
laajaa runoa, joissa suomalainen isänmaallinen mieli puh-
keaa ilmi (Uymn tili jorden \&Finlands uppodling). Suomen-
kin kielelläFranzen on sepittänytrunon {Eläköön kuningas).

Kun Suomi oli eroitettu vanhasta emämaasta, muutti
Franzen, joka v. 1808 oli valittu Ruotsin akatemian jäse-
neksi, v. 1811 Ruotsiin, jossa ensin oltuaan kirkkoherrana
kuoli Hernösandin piispana 14p. elok. 1847. Ruotsissa-olonsa
aikana Franzen kirjoitti useita laajoja eepillisiä ja draa-
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mallisia teoksia, jotka kuitenkaan eivät vedä vertoja hänen
aikaisemmalle tuotannolleen. Ylipäätänsä hän myöhem-
min yhä enemmän kallistui vanhempaan, jo aikansa elänee-
seen ranskalaiseen taidesuuntaan päin. Kumminkin hän
vielä nuoruudenrunojensa henkeen sepitti joitakuita ihania
lyyrillisiä, uskonnollisen tunteen elähdyttämiä runoja
(Fanny-runot), jotka hän muutamien aikaisempien runo-
jensa (Selma-runojen) kanssa yhdisti Selma och Fanny
nimiseksi sikermäksi. Ruotsin akatemian sihteerinäFranzen
kirjoitti useita oivallisia elämäkertoja. Sen ohessa hän on
huomattava virsiseppänä ja etevänä saarnaajana.

Mikael Choreeus. Franzenin hengenheimolaisia oli Mi-
kael Choraeus (synt. 1774), joka on kirjoittanut joukon
muodon puolesta moitteettomia mutta pitkäveteisiä opetus-
runoja ja runopukuisia kilpakirjoituksia. Sen ohessa hän
kumminkin on sepittänyt syvää tunnetta uhkuvia lyyrilli-
siä runoja (kuten Änkans visa, En tanke på min egen grav).
Aikaisemmin hän kirjoitti myöskin iloisia ja leikillisiä ru-
noja (esim. Flickorna i Jakobstad). Hän kuoli nuorena
Karlbergin sotakoulun opettajana Tukholmassa 1806.

Ensimäisen kansallisen herätyksen aika.
1809—1835.

Sivistyskatsaus. Kun v. 1809 ne siteet ratkesivat, jotka
vuosisatoina olivat liittäneet isänmaamme Ruotsiin, seurasi
kansamme henkisessä elämässä ensin seisahduksen ja la-
mauksen aika. Suomi oli tosin voittajan jalomielisyydestä
»kansakuntain joukkoon koroitettu», mutta entinen vilkas
sivistysyhteys maamme javanhan emämaan välillä oh hei-
kontunut, joskaan ei aivan lakannut, ja puuttui vielä uusi
pohja, jolle tulevaisuus oli rakennettava. Mutta pian alkoi
länsi-Euroopan kansoissa näihin aikoihin herännyt k a n-
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sa 11 isuus Ii i k e, jolle jo Porthanin ajan isänmaalli-
set harrastukset meillä olivat maaperänvalmistaneet, ulot-
taa vaikutuksensa Suomeenkin, joskin se toistaiseksi ra-
joittui vain ahtaaseen piiriin, etupäässä Turun akatemiaan.

Ensimäinen varsinainen suomenkielinen
kirjailija Jaakko Juteini moitti jo v. 1817
eräässä runossaan Suomen oppineita koto-
kielen hylkäämisestä, ja täydellisen kan-
sallisen ohjelman esittivät vähää myö-
hemmin muutamat nuoremmat yliopiston
opettajat, vaatien että tulevaisuuden
Suomi oli perustettava omakieliselle, kan-
salliselle sivistykselle, jonka luominen ja
kehittäminen oli isänmaanystäväin py-

A. I. Arwidsson.

himpänä velvollisuutena. Näitä kansallisuusaatteen esi-
taistelijoita olivat Mnemosyne lehden julkaisija, professori
./. G. Linscn,

lehtori E. G. Ehrström sekä innokkain kaikista,
Åbo Morgonblad nimisen lehden toimittaja Aadolf livar
Arwidsson (synt. 1791, f 1858), jonka valtiolliset kirjoituk-
set 1820-luvun alussa herättivät erikoista huomiota. Näi-
den kirjoitustensa johdosta viimemainittu karkotettiin
yliopistosta (1822), jolloin hän siirtyi Ruotsiin, ja heräävä
kansallinen liike siten tukahdutettiin kehtoonsa. Meillä
kuten muuallakin Euroopassa oli näet v:n 1815 jälkeen hal-
litsevissa piireissä vallalle päässyt taantumus, joka ei
suopein silmin katsonut hallittavien valtiollisia pyrintöjä.

Sillä välin tehtiin kumminkin uutteraa työtä suomen
kielen tutkimiseksi ja viljelemiseksi. Suomalaisuuden har-
rastajain yleiseksi pyrinnöksi tuli kirjakielen puhdistami-
nen muukalaisuuksista ja lähentäminen kansankieleen.
Mutta erimielisyyttä syntyi siitä, mihin murteeseen kirja-
kielen tuli perustua. Länsimurretta, jota tähän asti pää-
asiallisesti oli käytetty, kannattivat edelleenkin toiset, ku-
ten esim. tarkan ja luotettavan Suomalaisen sanakirjan
(myöskin s u o me n k i eli o pin) tekijä Kustaa Renvall
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(professori, sitten kirkkoherra, j- 1841); toiset taas, niiden
joukossa Reinhold von Becker (professori, f 1858), joka
muun muassa ruotsiksi julkaisi ansiokkaan suomen
kieliopin sekä parina vuonna (1820 -22) toimitti
suuresti suosittuja Turun Viikkosanomia, vaativat etu-
sijaa itämurteille. Vielä jotkut, kuten K. A. Gottlund,
puolsivat eri murteiden käyttämistä kirjallisuudessa. Riita
ratkaistiin vasta seuraavalla aikakaudella.

Kirjallisuuden alalla syntyi länsi-Euroopassa 19:nnen
vuosisadan alussa, läheisesti liittyen vallalle pääsevään val-
tiolliseentaantumukseen, uusi,valistusajan aatteita ja rans-
kalaisklassillisen taidesuunnan muotoa vastustava suunta,
n. s. u u s r o m a n t i i k k a, joka runoudessa vaati enem-
män mielikuvitusta ja syvempää tunnetta. Aiheensa se
mielellään valitsi kansojen entisyydestä, etenkin keski-
ajalta, ja harrasti erikoisesti vanhempien aikojen hengen-
tuotteita sekä kansanrunoutta. Tämän suunnan kannatta-
jia nimitettiin Ruotsissa »fosforisteiksi» (»Phosphoros» ni-
misen aikakauskirjan mukaan), ja näihin liittyen muiden
muassa Arwidsson meillä sepitteli ruotsinkielisiä runoja.
Suomenkieliseenkin kansalliskirjallisuuteen, jollainen jo
tänä aikakautena alkoi nousta heikolle oraalle, uusroman-
tiikka on jossain määrin vaikuttanut. Tärkeämpää kum-
minkin oli, että se antoi uutta yllykettä Porthanin ajoista
periytyneelle suomalaisen kansanrunouden harrastukselle.

Jaakko Juteini. Heräävän suomalaisen kansallistunteen
ensimäinen tulkki ja ensimäinen, joka oli ottanut suomen
kielellä kirjailemisen varsinaiseksi elämäntyökseen, Jaakko
Juteini, oli syntynyt talonpoikaisista vanhemmista Hat-
tulan pitäjän Rahkoilan kylään kuuluvalla metsäkulmalla
Juutilan talossa v. 1781. Kotitalon nimen mukaan muo-
dostettiin koulussa hänen viralliseksi nimekseen Juden,

jonka hän suomalaisissa kirjoissaan suomalaistuit! Jutei-
ntksi. Koulunkäyntinsä hän suoritti Hämeenlinnan peda-
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gogiassa ja Turun triviaalikoulussa. Ylioppilasaikanansa
hän oli useampia vuosia kotiopettajana eri osissa maata,
jotenjtutustui eri seutujen murteisiin. Opintoja hän har-
joitti ensin jumaluusopillisessa, sitten lainopillisessa tiede-

kunnassa ja tuli virkauralle astuttuaan
Viipurin maistraatinsihteeriksi. Hän kuoli
v. 1855.

Kirjailijatoimensa Juteini oli aloittanut
jo nuorenaylioppilaanaPorthanin jaFran-
zenin johdolla. Ensinmainitun kuoleman
muistoksi sepitetty runo on ensimäinen,
jonka hän julkaisi, ja sen jälkeenhänen ky-
nänsä tuotteita ilmestyituontuostakin aina
vanhuuden päiville saakka. Useimmat hä-

J. Juteini.

nen julkaisunsa olivat runomittaisia, milloin kokonaisia
runokokoelmia, milloin yksityisiä pitempiä runoelmia (ku-
ten esim. ylistysruno Aleksanteri I:lle jaruno Suomalainen).
Sisällykseltään runot ovat sangen vaihtelevaisia: toiset ovat
pilkkarunoja, toiset opetusrunoja tai hyveeseen kehoitta-
via virsiä, toisilla, kuten yleisesti lauletullaLaulu Suomessa
(»Arvon mekin ansaitsemme»), on isänmaallinen aihe, toiset
taas, niinkuin varsin onnistunut Laulu elämän nautinnosta,

ovat seuralauluja edellisenä aikakautena suosittuun tyyliin,
vielä toiset lyhyitä epigrammeja y. m. Yleisemmin tunne-
tuista lauluista mainittakoon edellisten lisäksi Suomalaisten
laulu Suurelle Ruhtinaalle. Runomittaisten ohessa ilmes-
tyi joukko suorasanaisia teoksia, jotka milloin käsittele-
vät filosofisia tai kasvatusopillisia kysymyksiä, milloin sisäl-
tävät mitäkin opettavaista. Onpa joukossa myös pari näy-
telmän muotoon puettua julkaisua, Perhekunta ja
Pila pahoista hengistä ■— ensimäiset alkuperäiset laa-
tuaan suomen kielellä joissa tekijä pilkkaa taikaus-
koa. Sen lisäksi Juteini julkaisi teoksia myöskin ruot-
siksi, muun muassa suomen kieliopin luonnoksen sekä
uskonnollisia kysymyksiä käsittelevän Tankar i varianta
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ämnen, joka harhaoppisena tuomittiin julkisesti poltet-
tavaksi.

Maailmankäsitykseltään Juteini oli täydellisesti edelli-
sen aikakauden valistusfilosofian kannalla, joka seikka oli-
kin saattanut hänet luopumaan aiotusta papillisesta urasta,
ja usko valistuksen kykyyn parantaa ihmiskuntaa oli koko
hänen kirjailijatoimensa lähtökohtana. Siitä johtuu hä-
nen kirjoitustensa enimmäkseen opettavainen sisällys.
Kolmea pahetta vastaan hän varsinkin taistelee: omanvoi-
tonpyyntöä, taikauskoa ja eläintenrääkkäystä. Kirjoitus-
tensa takia hän monasti joutui rettelöihin papiston
kanssa, ja pari kertaa hän jo sen johdosta päätti lakata
kirjailemasta, voimatta kumminkaan päätöstääntoteuttaa.

Juteinin kieli on edeltäjien kieleen verraten puhdasta
ja sointuvaa, ja oikeinkirjoituksessa hän pani toimeen uu-
distuksen luopuessaan x ja z kirjainten käyttämisestä, sen-
kin uhalla että hän siten jäi saamatta edullisen toimen, äs-
ken perustetun Suomen hallitusneuvosten suomen kielen
kääntäjän viran. Varsinaista runoilijakykyä ei Juteinilla
ollut, mutta kirjoituksillaan hän ensinnä valveutti
suomalaisen talonpoikaisväestön kansallistunteen, samalla
kuin hän antoi ensimäisen herätyksen Elias Lönnrotin isän-
maalliselle toiminnalle.

Kansanrunouden keräys. Läheisesti kansalliseen liik-
keeseen liittyy suomalaisen kansanrunouden harrastus.
Porthanin kuoltua oli runonkeräys ajaksi tauonneena, kun-
nes se 1800-luvun toisella vuosikymmenellä jälleen pääsee
vauhtiin, saatuaan herätteitä ulkoapäin, varsinkin Ruot :

sista, jossa useat suomalaiset vielä opiskelivat. Kerääjistä,
silloin nuoria ylioppilaita, mainittakoon Antti Juhana
Sjögren (synt. litissä 1794, kuollut kuuluisana kielentut-
kijana ja Pietarin tiedeakatemian jäsenenä 1855), josta
runonkeruun harrastus varsinaisesti oli lähtöisin, edellä-
mainitut A. 1. Arwidsson ja R. v. Becker, joista jälki-



mainen Turun Viikkosanomissaan julkaisi huomattavan
kirjoituksen Väinämöisestä, sekä ennen kaikkia
K. A. Gottlund ja Sakari Topelius.

Kaarle Aksel Gottlund syntyi 1796 Ruotsin-Pyhtäällä,
rmmtti 7-vuotiaana Juvalle, oleskeli yli-
oppilaaksi tultuaan pitemmän aikaa Ruot-
sissa, tuli suomen kielen lehtoriksi Hel-
singin yliopistoon 1839 ja kuoli 1875.
Juteinin rinnalla hän on muistettava suo-
malaisen kansalliskirjallisuuden ensimäi-
sinä tienraivaajina (ks. edempänä), ja
runonkerääjänä hän on saanut enemmän
aikaan kuin kukaan muu ennenLönnrotia.
Keräyksensä hän aloitti nuorena ylioppi-

K. A. Gottlund,

laana kotipitäjässään Juvalla v. 1814. Siirryttyään sitten
Upsalanyliopistoon hän vaelsi vv. 1817 ja 1821—22 Helsing-
lannin,Taalainmaan jaVermlannin suomalaismetsissätutus-
tumassa sikäläisen kansan oloihin, jatkaen sen ohessarunon-
keräystä. Hänen toimittamansa ovat ensimäiset yksin-
omaan kansanrunoutta sisältävät vihkoset Pieniä runoja
Suomen pojille ratoksi (1818 ja 1821), ja hän se myös ensi
kerran lausui julki runojemme yhteenliittämisen ajatuk-
sen, ennustaen niistä tulevan Homeroksen runojen, Ossianin
laulujen tai Nibelungenliedin vertaisen teoksen.

Vielä suurempi merkitys runonkeräyksen historiassa on
Sakari Topeliuksella (samannimisen runoilijan isä, synt.
Oulussa 1781, kuollut piirilääkärinä Uudessakaarlepyyssä
1831), joka julkaisi viisi vihkoa keräämiään runoja ni-
mellä Suomen kansan vanhojarunoja ynnä myös nykyisempiä
lauluja (1822—31). Hän näet seuraaville runonkerääjille
viittasi tien Vienan läänin runsaille runomaille.

Myöskin ulkomaalaisten huomio kääntyi nyt suomalai-
seen kansanrunouteen. Nuori saksalainen oppinut H. R.
von Schröter julkaisi Upsalassa v. 1819 siellä opiskele-
vien suomalaisten avustamana kokoelman suomalaisia
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kansanrunoja ynnä saksalaisen käännöksen (Finnische Ru-
nen).

Otava ja suomenkielisen taiderunouden alku. Ensi-
mäkien yritys käyttää suomen kieltä nimenomaan sivisty-
neelle lukijakunnalle aiotussa kirjallisuudessa on edellämai-
nitun Gottlundin vv. 1831 ja 1832kahtena osana julkaisema
kirja Otava eli suomalaisia huvituksia, joka sisältää kirjoi-
tuksia Suomen historian, kielitieteen ja kansanrunouden
y. m. aloilta sekä sen ohessa vaihtelevilla runomitoilla sepi-
tettyjä runoja, osaksi alkuperäisiä, osaksikäännöksiä, miltei
kaikki julkaisijan omaa käsialaa. Gottlund julkaisi vielä
tämän jälkeen runoelmia, alkuperäisiä ja suomennoksia
(m. m. Bellmanista), paria sanomalehteä sekä kirjoituksia
monenlaisista kielitieteellisistä y. m. kysymyksistä, mutta
enimpään hänen myöhemmästä tuotannostaan on painanut
leimansa hänen riitautumisensa muiden suomalaisuuden
harrastajain kanssa.

Otavassa julkaistujen runojen joukossa oli muutamia,
joiden alla oli nimimerkki Kallio. Sen omistaja, Samuli
Kustaa Bergh (synt. Oulussa v. 1803, suoritti tuomarintut-
kinnon, mutta tuli pian sen jälkeen sokeaksi, kuoli 1852),
on lahjakkain tämän ajan suomalaisista taiderunoilijöistä.
Yleisesti tunnettuja ovat hänen runonsa Oma maa, Milloin
muistelet minua?, Kultaperhoset y. m. Monet runot ovat
mukaelmia, mutta voittavat runollisen kauneuden puo-
lesta toisinaan esikuvansa.

Miltei Kallion vertainen runoilija oli Abraham Pop-
pius (synt. Juvalla 1793, kuollut kotipitäjänsä kappalai-
sena 1866), jokaon julkaissut joukononnistuneita lyyrillisiä
runoja, kuten Perhosen synty ja Punnittu Amor, sekä sa-
tiirin Valistuksen vaikutus.

Sekä Kallion että Poppiuksen runoissa havaitaan uus-
romantiikan vaikutusta, jälkimäisen sen ohessa suomalai-
sen kansanrunouden, jonka keräilyyn hänkin otti osaa.
4 Suomen kansalliskirjallisuuden vaiheet.



50

Näytelmärunouden alalla kokeili, joskaan ei varsin
suurella menestyksellä, Jaakko Fredrik Lagervall
(synt. Kontiolahdella 1787, sotilas, sitten maanviljelijä,
kuoli 1865), jokamuun muassa julkaisi ensimäisen suomen-
kielisen murhenäytelmän, vanhalla suomalaisella runomi-
talla suoritetun Shakespearen Macbethm mukaelman ni-
mellä Ruunulinna (1834).

Suomalaisen kirjallisuuden seura. Suomenkielisen kir-
jallisuuden heräävää harrastusta todistaa myöskin muuta-
mien isänmaanystävien niiden joukossaR. v. Becker, Elias
Lönnrot ja J.L. Runeherg v. 1831 perustama Suomalaisen
kirjallisuuden seura, jonkatoiminta yhä edelleen jatkuu. Sen
päätehtävänä on alusta alkaen ollut kansanrunouden ke-
räys ja julkaiseminen; sen ohessa se on työskennellyt suo-
men kielen kehittämiseksi ja sen lakien selvittämiseksi.
Suomalaista kansalliskirjallisuutta se aikojen kuluessa on
rikastuttanut lukuisilla toimituksillaan, jasuomalaisia oppi-
sekä sanakirjoja julkaisemalla se aikanansa suuresti edisti
suomenkielisten koulujen perustamista. V:sta 1841 alkaen
seura on julkaissut omaa Suomi nimistä aikakauskirjaa.

Kalevalan ja isänmaallisen ruotsinkielisen
kirjallisuuden aika.

1835—1860-luvulle.

Sivistyskatsaus. Vallalle päässyt taantumuksellinen
suunta oli, kuten edellä olemme nähneet, alkuunsa tukehdut-
tanut 1820-luvun kansallisen liikkeen Suomessa. Valtiollinen
painostus kävi seuraavana aikana entistäänkin raskaam-
maksi, varsinkin vuosina 1830 ja 1848 useissa Euroopan
maissa puhjenneiden vallankumousliikkeiden johdosta, ja
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painettu sana joutui ankaran valvonnan alaiseksi. Jo
v. 1829 asetettiin erityisiä painoasiamiehiä, ja painotarkas-
tusta sittemmin yhä kovennettiin, kunnes vihdoin v. 1850
julkaistiin surullisenkuuluisa asetus, jonka mukaan oli kiel-
letty suomen kielellä painattamasta muuta kirjallisuutta
kuin sellaista, joka sekä henkensä että esitystapansa puo-
lesta tarkoitti uskonnollista mielenylennystä tai-taloudel-
lista hyötyä. Tätäkieltoa ei tosin ollut mahdollista käytän-
nössä tarkoin noudattaa, joten se pian jäi unohdukseen ja
lopuksi (v. 1860) lakkautettiin.

Kirjallisten harrastusten keskustana oli tänä aikakau-
tena edelleenkin yliopisto, joka v. 1827 tapahtuneen Turun
palon johdosta oli muutettu Helsinkiin. Ahtaiden paino-
olojen vallitessa, jotka panivat esteitä valtiollisten kysy-
mysten käsittelylle, suuntautuivat nämä harrastukset
aluksi etupäässä tieteisiin jakaunokirjallisuuteen, jotka nyt
saivat kauttaaltaan isänmaallisen leiman. Niinpä edellisenä
aikakautena alkanut työ suomen kielen kehittämiseksi ja
suomalaisen kansanrunouden keräämiseksi jatkui, ja sen
tuloksina oli kirjakielemme täydellinen uudistus sekä suo-
malaisen kansanhengen tähän asti ylevin tuote, Kalevala.
Ruotsinkielinenkin kaunokirjallisuus sai varsinaisen sisäl-
lyksensä siinä kuvastuvasta isänmaallisesta, ihanteellisesta
hengestä ja saavutti sen johdosta ennen aavistamattoman
kukoistuksen. Näin valmistettiin eri tahoilla maaperää
sille uudelle kansalliselleliikkeelle, jokavastarinnasta huoli-
matta 1840-luvulta alkaen valtavana voimana puhkesi esille
valveille herättäen Suomen kansan. Kansan pohjakerrok-
sissa samoihin aikoihin alkunsa saanut hengellinen liike,
herännäisyys, vaikutti sekin puolestaan uudistavasti yh-
teiskuntaelämään.
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Elias Lönnrot ja Kalevala.
Suomalaisen kansanrunouden unhosta pelastaja, Kale-

valan kokoonpanija ja suomalaisen kirjakielen uudistaja
Elias Lönnrot syntyi köyhän pitäjänräätälin poikana län-
tisellä Uudellamaalla, Paikkarin torpassa, luonnonihanassa

Sammatin kappelissa huhtikuun 9 p. 1802.
Vastustamaton lukuhalu, jota varhaisim-
masta lapsuudesta asti kärsitty puute ei
kyennyt laimentamaan, saattoi poikasen
opin tielle. Koko ajan aineellista ahdinkoa
kärsien hän opiskeli Tammisaaren ja Tu-
run kouluissa sekä Porvoon lukiossa, kun-
nes varattomuutensa vuoksi oli pakoitettu
keskeyttämään koulunkäyntinsä ja ru-
peamaan apteekinoppilaaksi Hämeen-

Elias Lönnrot.

linnaan. Edelleenkin omin päin jatkettuaan lukujaan
sekä saatuaan ohjausta ynnä apua paikkakunnan kou-
lun rehtorilta ja piirilääkäriltä hän onnistui pääsemään
ylioppilaaksi lokakuulla 1822. Ylioppilasaikanaan hänellä
oli suosijana ja auttajana lääketieteen professori Törngren,
jonka lapsia hän opetti, asuen kesäisin hänen omistamas-
saan Laukon kartanossa Vesilahdella. Ammattiopintoja
Lönnrot harjoitti lääketieteen alalla ja saavutti tohtorin
arvon 1832, jonka jälkeen hänet määrättiin piirilääkäriksi
Kajaaniin.

Jo aikaisin apteekinoppilaana laulellessaan Juteinin
lauluja ja lukiessaan Beckerin Turun Viikkosanomia sekä
sittemmin tutustuttuaanTopeliuksen runojulkaisuihin oli
Lönnrotissa herännyt harrastus suomalaisen äidinkielensä
tutkimiseen ja viljelemiseen sekä varsinkin kansanrunou-
den keräämiseen. Yesilahdella hän jo ylioppilaana oli kan-
san suusta muistiin kirjoittanut kauniin balladin Elinan
surman, ja kandidaattitutkinnon suoritettuaan, jota varten
hän oli julkaissut latinankielisen väitöksen Väinämö i-
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s e s t ä, hän v. 1828 lähti ensimäiselle runonkeräysmatkal-
leen Suomen Karjalaan. Keräämänsä runot hän sitten—eri
toisintoja yhdistellen jakieltä tasoitellen julkaisineljänä
pienenä Kantele nimisenä vihkona. Myöhemmin, varsinkin
Kajaaniin asetuttuaan, hän teki useampia keräysmatkoja
Venäjän Karjalan ja Suomen runoraaille. Näillä matkoilla
hänessä vähitellen vakaantui runojen yhteensovittamisen
ajatus, jonka jo Becker ennenmainitussa kirjoituksessaan
Väinämöisestä oli lausunut. Aikaisemmin oli Lönnrot ke-
räämistään runoista kokoonpannut pienempiä yhdistelmiä:
Lemminkäinen. Väinämöinen ja Naimakansan virsiä,

ja v.
1834 valmistui laajempi, Runokokous Väinämöisestä niminen
runoelma, jossa nämä kaikki olivat yhdeksi kokonaisuu-
deksi yhdistettyinä. Mutta tämä kuten edellisetkin jäi
painattamatta, kun Lönnrot vielä samana vuonna lähti
rajan taakse uudelle retkelle, jolta taas sai runsaan saaliin.
Entisen kokoonpanonsa lomiin liittäen uudet runot Lönnrot
nyt valmisti teoksen, joka sai nimekseen Kalevala taikka
Vanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinosista
ajoista ja ilmestyi painosta v. 1835 (esipuhe päivätty 28
p. helmik.). Jatkettuaan edelleen runonkeräystä Lönnrot
v. 1840 julkaisi vanhat lyyrilliset ja eepillislyyrilliset runot
Kanteletar nimisenä kokoelmana. Sitten seurasivat Suomen
kansan Sananlaskuja (1842) ja Suomen kansan Arvoituk-
sia (1844). Kun Lönnrotin esimerkistä innostuneina useat
nuoret ylioppilaat, joista erityisesti mainittakoon Taneli
Europxus ja A. E. Ahlqvist, olivat lähteneet runonke-
ruuseen ja saaneet kootuiksi runsaat varat ennen tunte-
mattomiarunoj a■— muunmuassa oli ensinmainittu 1nkeristä
saanut kauniit Kullervo-runot ryhtyi Lönnrot toimitta-
maan uutta Kalevala-laitosta, joka entisestä
suuresti laajentuneena ja muuttuneena ilmestyi v. 1849.
Vanhoilla päivillään Lönnrot vielä toimitti painosta Suo-
men kansan Loitsurunot (1880). Kaikissa näissä julkai-
suissa hän suuremmassa tai vähemmässä määrässä nou-
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datti samaa menettelytapaa kuin Kalevalaa toimittaes-
saan.

Suuriarvoisimman lisän suomalaiseen kansalliskirjalli-
suutecn, sen kulmakiven, on Lönnrot antanut kansanru-
noista kokoonpanemalla kansalliseepoksemme Kalevalan.
Hänen osuutensa Kalevalan luomisessa on lähinnä
verrattava runolaulajain työhön, jota hän viimeinen
suuri runolaulaja on jatkanut ja täydentänyt, saattaen
siten päätökseen sen kehityksen, jonka alaisina kansan-
runomme olivat olleet vuosisatoja kestäneen vaelluksensa
aikana. Jo ensin ilmestyessään Kalevala herätti suurta huo-
miota, ulkopuolella Suomeakin, ja nykyään siitä on ole-
massa käännöksiä miltei kaikille sivistyskielille. Kokonai-
suudessaan Kalevala antaa mitä havainnollisimman kuvan
menneitten aikojen elämästä jamaailmankäsityksestä, niit-
ten aikojen, jolloin kansamme vielä eli alkuperäisissä oloissa
korpien keskellä. Kalevalan kertomuksen pääjuonena on
kahden heimon, kalevalaisten eli väinöläisten jaPohjolaisten,
keskinäiset, ensin ystävälliset, sitten vihamieliset suhteet.
Toiminnankeskuksena on K alevalan sankarienVäinämöisen,
Ilmarisen ja Lemminkäisen kilpailu Pohjolan kauniista
tyttärestä, jokavihdoin joutuu Ilmarisen omaksi, kun tämä
on Pohjolalle lunnaiksi takonut ihmeellisen, onnea tuotta-
van taikakalun, sammon. Kun Ilmarisen nuori emäntä
sitten on tapaturmaisesti saanut surmansa, rikkoutuvat
heimojen välit, ja syntyvässä taistelussa Pohjola menettää
sammon. Tähän runkoon liittyy sivukertomuksia, kuten
ihanat Aino- ja Kullervo-tarinat. Kalevalan päähenkilöi-
den luonteissa on kansanhenki personoinut sankari-ihan-
teensä; Väinämöinen, tietäjä iänikuinen, on viisau-
den, voiman ja runollisuuden perikuva, hän se kansal-
leen jättää perinnöksi soiton lahjan, kanteleen; mainio
seppo Ilmarinen on toimen mies, uuttera ja taitava
työntekijä, lieto Lemminkäinen seikkailuja rakastava
sotasankari, impien ihastuttava. Syvä traagillisuus taas
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ilmenee vienon Ainon ja kovaosaisen Kullervon kohta-
loissa.

Lönnrotin merkitys kirjallisuutemme historiassa ei ra-
joituyksin Kalevalan jamuun kansanrunoutemme ilmoille
saattamiseen; hän on myös uuden suomen kirjakielen luoja
ja vakaannuttuja. Laajoilla matkoillaan maassamme oli
hän täydellisemmin kuin kukaan hänen aikalaisensa tu-
tustunut suomen kielen eri murteisiin; myöhemmillä, jotka
ulottuivat maamme rajojen ulkopuolellekin, Lappiin, Vie-
nan jaAunuksen lääneihin sekä Inkeriin, Viroon jaLiivin-
maalle, hänellä olikin kielellisten ainesten keräileminen
sekä kielen tutkiminen päätarkoituksena. Hän oli siis
muita kykenevämpi loppuun saattamaan sen kirjakielen
uudistuksen, joka jo edellisellä aikakaudella oli aloitettu.
Sen hän suoritti useissa arvokkaissa teoksissa ja kirjoituk-
sissa selvittämällä suomen kielen lakeja, lukuisia uusia
sivistyssanoja sepittämällä kielen omista varoista (m. rn.
kasviopillisen sanaston) sekä itse käyttämällä suomen
kieltä mitä erilaisimmilla aloilla, kuten kasvi-, lääke-ja laki-
tieteellisissä teoksissa ynnä runoelmain suomennoksissa. 1

Kirjakielemme runkona hän säilytti länsisuomen mur-
teen säännöllisine kieliopillisina muotoineen, mutta sanas-
toa ja lauseparsia hän rikastutti itämurteen runsailla va-
roilla. Hänen kielitieteellisistä teoksistaan tärkein on suuri
Suomalais-ruotsalainen sanakirja, kielemme aarreaitta,
jonka hän monikymmenvuotisen työn hedelmänä sai val-
miiksi v. 1880. Hänen muista julkaisuistaan mainittakoon
vielä Oulussa (vv. 1836—37 ja 1839—40) ilmestynyt rah-
vaanlehti Mehiläinen, jonka liitteinä seurasi alkeiskirjoja
yleistä kansalaissivistystä varten (m. m. Juhana Fredrik

1 Muista sivistyssanojen sepittäjistä on muistettava lääkäri
Volmari Styrbjörn Schildt eli Kilpinen (f 1893), »suomalaisen
tieteen ja taiteen isä», Jyväskylän yliopiston kantarahas-
ton perustaja.
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Kajaanin Suomen historia, joka oli laatuaan ensimäinen
äidinkielellämme). Vielä on muistettava Lönnrotin osalli-
suus nykyisen suomalaisen virsikirjan laatimi-
sessa, jota varten asetetun komitean jäsenenä hän oli, jul-
kaisten m. nti. omia virsikirjan-ehdoituksia.

Lönnrot oli täten yhä enemmän joutunut pois lääkärin-
toimestaan, josta hän vuosikaudet olikin vapautettuna,
kunnes hänet v. 1853 kutsuttiin suomen kielen professo-
riksi Suomen yliopistoon (M. A. Castrenin jälkeen). V. 1862
hän erosi toimestaan täysinpalvelleena jamuutti syntymä-
seudulleen Sammattiin hiljaisuudessa viettämään vanhuu-
tensa päiviä ja jatkamaan kirjallisia töitään. Hän kuoli
maaliskuun 19 p. 1881.

Sekä syntyperänsä että luonteenominaisuuksiensa puo-
lesta Elias Lönnrot oli supisuomalainen, suomalaisen kan-
sallisluonteen personoitu edustaja. Hänen perusominaisuuk-
siaan olivat uupumaton uutteruus, lempeys ja vaatimat-
tomuus sekä nöyrä alistuvaisuus Korkeimman johtoon,
mutta sen ohessa viaton iloisuus ja leikillisyys. Hänessä
tapaamme runsaaseen, hedelmälliseen elämäntyöhön yhty-
neenä myös suuren, ylevän persoonallisuuden.

Suomalaiset kansanrunoilijat. Kansanrunouden väis-
tyessä yhä syrjäisempiin seutuihin esiintyy sen entisillä lau-
lumailla, varsinkin Savossa, rahvaan miehiä, jotkavanhalla
runomitalla sepittävät runoja ajan tapahtumista. Sisäl-
lykseltään useat runot ovat pilkkarunoja, toiset hääl tai
hautajaislauluja, kiitosvirsiä hyvästä vuodentulosta tai
valitusrunoja katovuoden sattuessa; toiset kertovat paikka-
kunnan tapahtumista, niinkuin järvenlaskuista, kirkkojen
rakentamisesta y. m., toiset taas ovat opettavaisia, kuva-
ten viinan tuhotöitä t. m. s.; hyvin yleinen aihe on myös
suomen kielen sorrettu asema. Toisinaan ovat runot suorit-
taneet myöhempien aikojen sanomalehtien tehtäviä, ker-
toen uutisia merkillisistä maailmantapauksista, kuten Alek-
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santeri I:n urotöistä ja Napoleonin kukistumisesta tai
1848 vuoden helmikuun vallankumouksesta. Enimmäk-
seen nämä rahvaan runot ovat kuivakiskoisia eivätkä
yleensä vedä vertoja vanhalle kansanrunoudelle; on kui-
tenkin joukossa joitakuita, joissa on ru-
nollista tunnelmaa.

Tunnetuin kansanrunoilijoista, joista
usea esiintyi jo edellisellä aikakaudella,
on Rautalammilta kotoisin oleva Paavo
Korhonen eli Vihta-Paavo (1775—1840).
Muista runoniekoista mainittakoon Kor-
hosen pitäjäläinen Pentti Lyytinen (f 1871),
Pietari Makkonen (Kerimäeltä, t 1851),
Olli Kymäläinen (synt. Leppävirroilla,

M. A. Castren.

f 1855), kansanrunoilijoista lahjakkain, karjalainen Antti
Puhakka (Kontiolahdelta, f 1893), joka oli edusmiehenä
useilla valtiopäivillä, sekä Inkerissä orjuudessa syntynyt
Jaakko Räikkönen (f 1882).

M.A.Castren ja suomen sukukielten tutkimus. Lönn-
rotin kansanrunouden keräykset sekä Kalevalan ilmestymi-
nenkäänsivät huomion suomalaiseenpakanalliseen jumalais-
tarustoon sekä suomen kieleen. Näiden alojen sekä varsin-
kin suomen sukukielten tutkimiseen omisti elämänsä
Matias Aleksanteri Castren. Hän syntyi papin poikana
Tervolan kappelissa pohjan perillä 2 p. jouluk. 1813.
Oulussa käytyään koulua ja ylioppilastutkinnon suoritet-
tuaan hän antautui kielitieteellisiin opintoihin. Maisteriksi
tultuaan hän teki ensimäisen tieteellisen matkansa Lappiin
(1838) lapin kieleen perehtyäkseen, sitten (1839) hän Venä-
jän Karjalassa keräsi loitsuja sekä Kalevalan selityksiä,
julkaisten matkalta palattuaan runomittaisen Kalevalan
ruotsinnoksenpa v. 1841 hän kävi uudelleenLapissa. Vähää
myöhemmin (1842—44 ja 1845—49) hän sai tilaisuuden
lähteä kaukaisemmille retkille, tutkimaan suomen suvun
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pohjois-Venäjällä ja Siperiassa asuvien heimojen kieliä,
jumalaistaruja, perinnäismuistoja ja elämäntapoja. Näi-
den retkien tuloksina olivat lukuisat tieteelliset teokset,
joillaCastren on laskenut uuden tieteenhaaran, ural-altailai-
sen kielentutkimuksen perustukset ja jotka hänelle hank-
kivat eurooppalaisen maineen. Kotimaassaan hän tuli en-
simäiseksi suomen kielen professoriksi yliopistoon v. 1851.
Mutta retkien vaivat, vaikkakin Castren jo lapsuudesta
asti oli karaistunut kestämään pohjolan ankaraa luontoa,
olivat ennen aikaa murtaneet hänen terveytensä. Hän kuoli
1852. Hänen matkakertomuksensa sekä muut yleistajui-
set kirjoituksensa ovat ilmestyneet Nordiska resor och forsk-
ningar nimisenä sarjana.

Ruotsinkielinen runous.

Sivistyneen säätyluokan kielenä pysyy ruotsi tänä aika-
kautena yhä vielä ylemmän henkisen elämän varsinaisena
kannattajana, ja maamme ruotsinkielinen runous puhkeaa
nyt kauniimpaan kukkaansa. Mutta ruotsiksikin runoillen
tämän kirjallisuutemme kulta-ajan runoilijat Runeberg,
Cygnaeus, Stenbäck ja Topelius tuntevat itsensä suo-
malaisiksi ja ovat isänmaallisilla runoillaan, jotka kauan
pysyivät suomenkielisen runouden ihailtuina ja saavutta-
mattomina esikuvina, valtavasti vaikuttaneet kansallistun-
teen elähdyttämiseksi. Perusluonteeltaan tämä runous on
idealistista: se luottaa hyvän ja oikean voittoon
maailmassa, ja todellisuus esiintyy siinä jonkunverran ihan-
noidussa valossa.

Juhana Ludvig Runeberg, »runoruhtinaamme», syn-
tyi helmikuun 5 p. 1804 Pohjanmaan rannikolla Pietarsaa-
ressa, ruotsalaisessa seudussa, suhteellisesti vähävaraisen
merikapteenin poikana. Käytyään koulua ensin Oulussa,
jossa hän asui erään setänsä luona, sitten Vaasassa, hän
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syksyllä 1822 (muutamia päiviä ennen Lönnrotia) tuli yli-
oppilaaksi Turussa, jatämän jälkeen hänen itsensä oli huo-
lehdittava elatuksestaan. Saadaksensa varoja opintojensa
jatkamiseen hän kaksi vuotta (joulusta 1823 alkaen) oli
kotiopettajana keski-Suomessa, ensin Saa-
rijärvellä ja sitten Ruovedellä. Täällä laa-
jojen salojen keskellä ja siintävien selkien
rannoilla hän metsästys-jakalastusretkillä
oppi tuntemaan sen suomalaisen kansan,
jonka kansallisrunoilija hänestä oli tuleva.
Täällä myöskin painuivat syvälle hänen
mieleensä kertomukset 1808—1809 vuo-
sien sodasta, joitahän saikuulla osaksi isän-
nältään, kapteeni af Enehjehuilta, osaksi

J. L. Runeberg.

vanhalta Pelander nimiseltä aliupseerilta, josta sitten oli tu-
leva hänelle »Vänrikki Stoolin» esikuva. Turkuun palattuaan
Runeberg saavutti maisterin arvon ja tuli sittemmin, seu-
rattuaan yliopistoa Helsinkiin, roomalaisen kirjallisuuden
dosentiksi. Helsingissä Runebergin koti hän oli äskettäin
nainut lahjakkaan, myöhemmin kirjailijattarenakin esiin-
tyneen Fredrika Tengströmin tuli sivistyshistorias-
samme kuuluisan kirjallisen ja tieteellisen piirin, n. s.
»Lauantaiseuran» keskustaksi. 1 Paitsi dosenttina Runeberg
myöskin toimi koulunopettajana sekä Helsingfors Morgon-
blad nimisen sanomalehden toimittajana. Vuonna 1837 hän
muutti Porvooseen latinan (sitten kreikan) kielen lehtoriksi,
ja täällä sekä kesäisin läheisessä Kroksnäsissa hän vietti
loppuikänsä. V. 1857 hän erosi virastaan antautuakseen
yksinomaan kirjailemiseen; v. 1863 häntä kohtasi halvaus,
joka ainaiseksi mursi hänen voimansa. Hän kuoli 6 p.
toukok. 1877.

1 Tähän piiriin kuuluivat, paitsi Runebergia, muiden muassa
runoilijana ja luonnontutkijana tunnettu J. J. Nervander sekä
Cygnceus, Snellman ja Castren; myöskin Lönnrot otti joskus
osaa sen kokouksiin.
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Y. 1830 ilmestyi Runebergin ensimäinen julkaisu, vihko
lyyrillisiä runoja. Niissä havaitaan ruotsalaisten runoili-
jain (Tegnerin ja Stagneliuksen) sekä suomalaisen Fran-
zenin vaikutusta, mutta toisissa runoissa (osastossa Idyll och
epigram ,

jossa m. m. on tunnettu runo S a ar i j ärven
Paavosta) ilmenee jo aivan uusi, Runebergille ominai-
nen tyyli, jonka tunnusmerkkinä on ytimekäs yksinkertai-
suus ja harras tunne. Tutustuminen serbialaisiin kansan-
runoihin, joita hän näihin aikoihin käänsi ruotsiksi, sekä
ehkä myöskin suomalaiseen kansanrunouteen lienee johta-
nut Runebergin löytämään tämän nmoilijaluonteelleen
sopivimman ilmaisumuodon. Ensimäistä runovihkoa seu-
rasi vielä kaksi muuta vihkoa lyyrillisiärunoja.

Suurempaa aihetta käsittelee runoilija ensi kerran v.
1832 ilmestyneessä kuusimitalla sepitetyssä ihmeteltävässä
idyllisessä eepoksessa Älgskyttarne, joka antaa havainnol-
lisen, jos kohta jossakin määrin ihannoidun kuvan poh-
jois-Ilämeen kansanelämästä viime vuosisadan alkupuo-
lella. Maaseudun säätyläisluokan elämää käsittelee toinen
kuusimittarunoelma, idylli Hanna, nuoruudenlemmen ja
pohjolan kesän ylistyslaulu; samassa piirissä liikkuu toi-
minta kolmannessakin, Julkvällen nimisessä idyllissä, jossa
sen ohessa isänmaanrakkaus sotamuistojen muodossa ja
vanhan sotilaan Pistolin haahmossa ensi kerran suoranai-
semmin esiintyy. Katariina ll:n aikaiseen venäläiseen
kansantarinaan perustuu romanttinen, vaihtelevilla runo-
mitoilla kirjoitettu eepillinenrunoelma Nadeschda. Mahta-
vin Runebergin eepillisistä luomista on runoelma Kung
Fjalar, runomitan ja kielen puolesta verraton. Muinais-
skandinaavialaisen sankarielämän kuvaukseen siinä on
liitetty kuvia jatunnelmia Ossianin kelttiläisestätarumaail-
masta, jatraagillinenristiriita ihmistahdon ja jumalien sää-
dösten välillä, joka ilmenee Fjalarin taivasta tavoittele-
vassa uhmassa, on peräisin antiikin kohtalodraamasta.

Uskonnollisen kantansa, jossa antiikin kauneudenihailu
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on yhtynyt kristilliseen maailmankäsitykseen, on runoilija
ilmaissut kirjoituksissaan Dengarnle Irädgårdsmästarensbrev.
Tämän yhteydessä mainittakoon, että hän ruotsalaisen
virsikirjakomitean jäsenenä on julkaissut oman ehdoituk-
sensa, josta monta hänen sepittämäänsä virttä on saanut
sijansa nykyisessä ruotsalaisessa virsikirjassamme.

Suomen kansallisrunoilijaksi tuli Runeberg vasta V ä n-
rikki Stoolin tarinainsa (Fänrik Stålssägner)
kautta, jotka ilmestyivät kahtena vihkona, vuosina 1848 ja
1860, ja joiden aiheena ovat vuosien 1808—1809 sodan muis-
telmat ja tunnelmat. Eri runoissa on luotu sarja mitä elä-
vimpiä kuvia sodan henkilöistä, kenraaleista alkaen alimpiin
asti, jakaikkia elähdyttää samakunnian- javelvollisuuden-
tunne, sama rakkaus isänmaahan, jonka puolesta ei mi-
kään uhraus tunnu liian suurelta. Kokoelman alkuruno,
»Maamme laulu» (»Vårt land»), on tullut kansallislauluk-
semme.

Runebergin viimeisenä teoksena ilmestyi v. 1863 antii-
kin-aiheinen ja runomitaltaankin (kuusipolvinen jambi-
mitta) antiikin draamaa mukaileva murhenäytelmä Kun-
garnepä Salamis,]onkeL perusajatuksena on oikeuden voitto-
kulku maailmassa.

Terve ja sopusointuinen oli Runebergin persoonallisuus
kuten hänen runoutensakin; miehekkäänä hän kesti elämän
koettelemukset, vakaasti luottaen korkeampien valtojenvii-
saaseen johtoon. Hänen kauttaan tuli todellisuudenkuvailu
ensinnä Suomen runouteen, ja hänen jättämänsä runolli-
nen perintö jonka,vanhempia suomennoksia lukuunotta-
matta, suomeksi ovat kääntäneet Paavo Cajander, Arvi
Jännes, Kaarlo Forsman (Koskimies), Eino Leino ja
Otto Manninen ■— on edelleenkin kansallisen sivistyk-
semme peruskiviä.

Runebergin läheisimpään ystäväpiiriin Helsingissä-olo-
aikana kuului Fredrik Cygnaeus. Hän syntyi Hämeen-
linnassa 1807, tuli, palveltuaan ensin koulualalla, estetii-
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kan ja uudemman kirjallisuuden professoriksi yliopistoon
sekä kuoli 1881. Cygnaeuksella oli suuri vaikutus yliopisto-
nuorisoon, jota hän opasti kirjallisuuden ja taiteen ym-
märtämiseen sekä suuntasi isänmaallisuuteen. Puhujana

hän oli verraton: kuuluisimpia oli se -
valitettavasti muistiin panematta jäänyt

puhe, jonka hän piti toukok. 13 p.
1848 ylioppilaitten kevätjuhlassa, jolloin
»Maamme» ensi kerran laulettiin Paciuk-
sen sävelillä. Hänellä on lisäksi suuret an-
siot Suomen taiteen edistämisestä. Kirjai-
lijana hän esiintyi sekä terävänä kriitik-
kona, joka ensinnä käänsi yleisön huomion
Runebergin isänmaallisen runouden ynnä

Fr. Cygnams.

ri alevalan, varsinkin Kullervo-runojen {Det tragiska elemen-
tet iKalevala), kauneuteen jaosoittitäysinkäsittävänsäAlek-
sis Kivessä piilevää suurta runoilijahenkeä, että myöskin
luovana runoilijana, sepittäen muun muassa pari historial-
lista draamaa sekä lyyrillisiärunoja. Hänen runoteoksensa
ovat yleensä raskaita lukea, mutta varsin huomattavia ovat
kumminkin useat runot niissä ilmenevän ylevän isänmaal-
lisen hengen vuoksi (esim. De Demmin, Rosorna
om våren 1808).

Ulkopuolella »Lauantaiseuran» piiriä oli lahjakas lyy-
rillinen runoilija Lauri Stenbäck (synt. 1811, kuollut Ison-
kyrön kirkkoherrana 1870), joka herän-
näisyysliikkeeseen jo nuorena liittyen ai-
kaisin jätti kaiken maallisen runoihin.
Hänen suhteellisesti vähäisessä tuotan-
nossaan on useita ruotsinkielisen lyriik-
kamme helmiä (esim. Mitt finska fos-
terland, En natt, Epilog tili minä vän-
ner y. m.) Ominaista hänen runou-
delleen on tunteen hartaus ja syvyys;
runoudessa niinkuin elämässä hän vaa- L. Stenbäck.
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tii todellista sisällystä, vieroen pintapuolisuutta ja tur-
huutta.

Jonkun verran nuorempaan sukupolveen kuin edellä-
mainitut runoilijat kuului Sakari Topelius, samannimisen
runonkerääjän poika. Hän syntyi Uuden-
kaari epyyn luona Kudnis'in tilalla tam-
mik. 14 p. 1818, oli Suomen, sittemmin
pohjoismaiden historian professorina yli-
opistossa ja kuoli maaliskuun 12 p. 1898
Helsingin läheisyydessä olevalla maatilal-
laan Koivuniemellä. Kirjailijauransa hän
aloitti nuorena maisterina Helsingfors Tid-
ningar, nimisen sanomalehden toimitta-
jana, jona hän sitten pysyi parikymmentä

S. Topelius.

vuotta (1841 —1860), aikana jolloin painovapaus oli mitä
ahtaimmalle rajoitettuna. Tässä sanomalehdessä hän myös-
kin julkaisi suuren joukonrunoja jasuorasanaisia kaunokir-
jallisia tuotteita, jotka sitten koottiin eri teoksiksi. Tope-
liuksen runot ovat ilmestyneet kolmena kokoelmana:
Ljungblommor, Nya blad jaLjung. Useat käsittelevät isän-
maallisia aiheita ja kuvastavat Suomen valistuneissa pii-
reissä vallitsevia mielialoja vuosisadan keskivaiheilla. Ne
henkivät luottamusta valon voittoon pimeinäkin aikoina
ja esittävät herääviä kevättoiveita valoisampain aikain
koittaessa (esim. Sylyias visor, Finlands narun, 1 mörka
tider, Islossningen i Uleå alv). Toiset runot käsittelevät
milloin vakavia, milloin iloisempia aiheita, kaikki mitä soin-
tuisimmin säkein. Perusluonteeltaan on Topelius täysi-
verinen romantikko. Raikas sävel, hempeä, sydämellinen
tunne, toisinaan hieman vienoa surumielisyyttä mukana,
sekä lämmin uskonnollisuus ovat hänen runotarelleen
luonteenomaisia. Verrattuna Runebergin miehekkääsoen
runouteen on Topeliuksen runoudella enemmän naisellinen
sävy. (Yksityisistä runoista mainittakoon vielä esim.
Vintergatan

, Min moder, Den resande studenten, På Roines
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Strand). Helsingfors tidningar’issa julkaistiin ensinnä
myöskin joukko kertomuksia, joiden aiheet ovat Suomen
ja Ruotsin historiasta. Ne ilmestyivät myöhemmin no-
vellikokoelmana Talvi-iltain tarinoita (V interkvällar) ja
romaanisarjana Välskärin kertomukset (Fältskärns berättel-
ser), joista varsinkin viimemainitut suuressa määrin ovat
herättäneet nuorisossa harrastusta isänmaan menneisiin
vaiheisiin. Myöskin draaman alalla Topelius liikkui, sepit-
täen m. m. runomittaisen murhenäytelmän Regina von Lm-
rneritz, aiheena 30-vuotisen sodan muistelma. Erittäin
suuri on Topeliuksen merkitys lastenkirjailijana. Hänen
satukokoelmansa Lukemisia lapsille (Läsning för barn) sekä
lukukirjansa Luonnon kirja (Naturens bok) ja Maamme
kirja (Raken om vårt land) ovat joparina sukupolvena olleet
Suomen lasten mieluisinta luettavaa, joka samalla on hei-
hin istuttanut yleviä aatteita ja isänmaallista mieltä.
Enimmät Topeliuksen teokset ovat myöskin suomeksi
käännetyt.

Juhana Vilhelm Snellman ja suomalaisuuden liike.

Valtiollisen painostuksen ollessa ankarimmillaan, 1840-
Juvulla, esiintyi uudeh ajan airuena Juhana Vilhelm
Snellman. Hän syntyi toukokuun 12 p. 1806 Tukhol-
massa ja siirtyi seitsemännellä vuodellaan vanhempainsa
mukana heidän kotimaahansa Suomeen, Kokkolaan. Isä
oli merikapteeni, mutta oli ollut ylioppilas sekä harrasti lu-
kemista, varsinkin filosofista, ja tästä pojankin myöhem-
mät harrastukset saivat ensimäisen herätyksensä. Käy-
tyään Oulun koulua tuli Snellman ylioppilaaksi syksyllä
1822 (samoihin aikoihin kuin Runeberg ja Lönnrot). Yli-
opistossa, jossa oloaikanaanhän oli »Lauantaiseuran» innok-
kaimpia jäseniä, hän opiskeli ensin jumaluusoppia, mutta
antautui sitten palavalla innolla filosofian opintoihin sy-
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ventyen varsinkin Hegelin oppeihin, jotka tulivat määrää-
viksi koko hänen vastaiselle elämälleen ja toiminnalleen.
Tultuaan maisteriksi sekä sitten (1835) filosofian dosentiksi
hän vv. 1839—42 opiskeli ulkomailla, ensin (luotsissa (Tuk-
holmassa), jossa hän oleskeli toista vuotta
vilkkaasti ottaen osaa tieteelliseen ja kir-
jalliseen elämään, sen jälkeen Saksassa ja
paluumatkalla jälleen Ruotsissa. Hänen
julkaisuistaantällä matkalla ovat huomat-
tavat saksaksi ilmestynyt filosofinen teos
idee der Persönlichkeit sekä etenkin
ruotsinkielinen Läran om staten, jonka joh-
tavana aatteena on, että valtion perus-
tana ja kaiken valtiollisen elämän kan-

J. V. Snellman.

nattajana on kansallishenki. Kun Snellman kuuluisana
tiedemiehenä, jolleRuotsin yliopistoissa oli tarjona edullisia
toimia, palasi kotimaahansa, ei hänen täällä onnistunut
saada vakinaista virkaa yliopistossa, vaan hän joutuiKuo-
pioon ylialkeiskoulun rehtoriksi. Täällä syrjäisessä maa-
seutukaupungissaSnellman aloittikansallisen herätystyönsä,
koulutoimensa ohella julkaistenruotsinkielistä viikkolehteä
Saiman (1844—46) ja, kun se lakkautettiin, kuukauslehteä
Lttteraturblad för allmän medborgerlig bildning (1847 —49).
Sitä paitsi hän lyhyemmän aikaatoimitti Maamiehen ystävä
nimistä rahvaanlehteä. Ensinmainituissa, sivistynyttä
lukijakuntaa varten aiotuissa lehdissä Snellman toi ilmi sil-
loisissa oloissa valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa elä-
mässä, kirjallisuudessa ja elinkeinojen alalla vallitsevia
epäkohtia ja näytti, miten edistyminen oli mahdollinen
ainoastaan siten, että kansallishenki saatiin vireille. Sitä
varten sivistyneen luokan oli lähestyttävä kansaa, jonka
enemmistön kieli oli kohotettava sivistyksen, kirjallisuuden
ja hallituksen kieleksi. Näin oli lausuttu suomalaisuuden
liikkeen syntysanat. Vaikka Snellman, taantumuksen yhä
ohjaksia kiristäessä, v. 1849 katsoi parhaaksi luopua sekä

5 Suomen kansalliakirjallisuuden vaiheet.
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virastaan että lehtensä toimituksesta, ei hänen aatteitaan
enää voitu tukehduttaa: ne itivät varsinkin nuorissa mie-
lissä puhjetakseen kasvulle suotuisampien aikojen koit-

taessa. Suotuisammat ajat tulivatkin, kun Aleksanteri II
nousi valtaistuimelle. Snellman, joka sillä välin oli ollut
yksityisen palveluksessa, alkoi uudelleen toimittaa Littera-
tur!»] adhaan (1855 —63) sekä nimitettiin v. 1856 filosofian
(»siveysopin ja tieteiden järjestelmän») professoriksi. Yli-
opiston opettajana hänellä oli syvä japysyvä vaikutus var-
sinkin niihin oppilaisiinsa, jotka häneen lähemmin liittyi-
vät; hänen tieteellinen tuotantonsa tänä aikana sitä vastoin
supistui verrattain vähiin. Valistuneen yleisen mielipiteen
tulkkina aikakauslehdellään sekä suoranaisilla neuvoillaan-
kin eräille hallitusmiehille hän tehokkaasti vaikutti koko
isänmaankin vaiheisiin, kunnes hänet v. 1863 kutsuttiin
senaatin jäsenenä välittömämmin maansa kohtaloita oh-
jaamaan. Senaattorina Snellman aikaansai v:n 1863 julis-
tuksen, jonka mukaan suomen kieli 20 vuoden kuluttua oli
virkakielenä pääsevä tasa-arvoiseksi ruotsin kanssa, sekä v:n
1865 rahanmuutoksen. Erottuaan v. 1868 senaatista Snell-
man edelleen innolla otti osaa valtiolliseen elämään aina
kuolemaansa saakka, joka hänet tapasi Kirkkonummella
heinäkuun 4 p. 1881.

Snellman oli tarmokas luonne, julkisuuden mies, joka
antoi ja sai iskuja. Valtiomiehenä, tiedemiehenä, yliopiston
opettajana ja kirjailijana hän on ikimuistettava, mutta en-
nen kaikkea kansansa uinuvan kansallishengen valveut-
tajana. Snellmanin kootut teokset, jotka käsittävät filo-
sofiaa, valtio- ja taloustiedettä, kasvatusoppia, moninaisia
yhteiskunnallisiakysymyksiä koskettelevia kirjoituksia, kir-
jallisuudenarvosteluja, novelleja, matkahavainnoita y. m.,
on julkaistu 12 nidoksena; tärkeimmät on Agathan Meurman
(huomattava suomenmielinen poliitikko ja sanomalehti-
mies, kuoli 1909) toimittanut suomeksi.
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Suomenkieliset sanomalehdet jamuu suomenkielinen
kirjallisuus. Snellmanin esimerkistä jakehoituksesta sai näi-
hin aikoihin alkunsa suomenkielinen sanomalehtikirjallisuus,
joka kääntyi sivistyneenkin yleisön puoleen. Ensimäinen
lehti tätä laatua oli maanmittari Pietari Hannikaisen (f 1899)
toimittama Viipurissa ilmestynyt Kanava (1845-47),
joka sisälsi taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä
koskevia kirjoituksia sekä myöskin kaunokirjallista luet-
tavaa. Niinpä siinä julkaistiinhauska ilveily Silmänkääntäjä
ynnä Antonius Putronius niminen mukaelma kuuluisan
tanskalaisen Holhergin komediasta Erasmus Montanus.
Kun Kanava oli lakkautettu, toimitti Hannikainen toisia
sanomalehtiä (m. m. Aamuruskoa ja Otavaa) sekä julkaisi
lukuisia kaunokirjallisia tuotteita, näytelmiä ja varsinkin
novelleja, jonka kirjallisuuden lajin ensimäisiä viljelijöitä
suomen kielellä hän oli. Hänen päänovellinsa on historial-
lista aihetta käsittelevä Salojärven kukkanen.

Suurempi merkitys kuin edellämainituilla sanomaleh-
dillä oli Helsingissä v:sta 1847 alkaen ilmestyneellä Suo-
mettarella, joka käsitteli valtiollisia ja yhteiskunnallisia
kysymyksiä, sisältäen sen ohessa myöskin opettavaista
ja kaunokirjallista lukemista. Sen perustajat olivat A. E.
Ahlqvist, Taneli Europxus, Paavo Tikkanen ja.Antero Vare-
lius. Enimmän aikaa sitä toimitti Tikkanen; sen muista
myöhemmistä toimittajista on mainittava Rietrikki Polin.
Lukuunottamatta puolen vuoden vaikenemista 1850 v:n
kiellon johdosta se eli vuoteen 1866, jatkuen vuodesta
1869 Uusi Suometar nimisenä.

Tämän ajan muista suomenkielisistä kirjallisista tuot-
teista on mainittava useampien henkilöiden toimittama
Annikka niminen sarja käännöksiä ulkomaiden kaunokir-
jallisuudesta, kirjanpainaja Juhana Fredrik Granlundin
alkuperäiset runot ja Hellmanin laulujen suomennokset
sekä edellämainitun Vareliuksen huvinäytelmä Vekkulit ja.
Kekkulit ynnä luonnontieteellinen teos Enon opetuksia
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luonnon asioista. Erikoista huomiota ansaitsevat Eero
Salmelaisen (Rudbeck’in, f 1867) painosta toimittamat
Suomen kansan satuja ja tarinoita (1852—66), jotka suu-
ressa määrin ovat vaikuttaneet suomenkielisen proosa-
tyylin vakaannuttamiseen. Hengellisellä alalla käytetyn
kielen uudistajana oli taas jo aikakauden alussa (1836)
ilmestyneellä pohjalaisen pappismiehen Klaus Juhana
Kemellm suomennoksella Tuomas Kempiläisen tunne-
tusta hartauskirjasta Kristuksen seuraamisesta mitä suurin
merkitys.

Suomenkielisen kansalliskirjallisuuden
perustava aika.

1860-luvulta 1880-luvulle.

Sivistyskatsaus. Keväisten toiveiden aika oli Suomelle
Aleksanteri II:n hallituskausi. Kauan lamassa ollut val-
tiollinen elämä heräsi uuteen virkeyteen, kun valtiopäivät
enemmän kuin puolen vuosisataa kestäneen väliajan jäl-
keen jälleen ensi kerta kutsuttiin koolle 1863. Kaikilla
aloilla avautui kehitykselle uusia uria, kun kansan oma
ääni maan asiain ratkaisussa täten pääsi kuuluville.

Myöskin henkisessä elämässä oli tämä aika elpymisen ai-
kaa. Kansallinen liike jatkoi voitollisena uudistustyötänsä,
ja suomen kieli pääsi vähitellen sille kansan enemmistön
kielenä tuleviin oikeuksiinsa. Suomenkielisiä ylempiä oppi-
laitoksia perustettiin, ja siten pantiin alulle suomenkielisen
sivistyneistön syntyminen. Tämä kaikki ei kumminkaan
tapahtunut vastarintaa kohtaamatta; taistelu uuden, suo-
menkielisen sivistysmuodon ja perinnäisen ruotsinkielisen
välillä antaakin erikoisen leimansa tämän aikakauden sivis-
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tyselämälle. Tässä taistelussa nopeasti kasvava sanomaleh-
distö saa entistä suuremman merkityksen.

Kirjallisuuskin kuvastaa 1860-luvun vaiheilta alkaen
oloissamme tapahtuvaa muutosta. Näihin aikoihin tulivat
julkisuuteenRunebergin viimeiset suurteokset Vänrikki
Stoolin tärinäin jälkimäinen osa 1860, Salaminin kunin-
kaat 1863 ja samoihin aikoihin uuden suomenkielisen
kansalliskirjallisuuden uranaukaisijat alkoivat astua etu-
alalle niinpä suomalaisen taidelyriikan esikoinen, Oksa-
sen Säkenien ensimäkien parvi, näki päivän valon 1860,
Kiven Kullervo ja Nummisuutarit 1864. Vielä tosin jon-
kun aikaa elivät ja vaikuttivat muutamat ruotsinkielisen
kirjallisuuden kulta-ajan edustajat, mutta vuosi vuodelta
suomenkielinen kansalliskirjallisuus sen rinnalla kasvaa ja
varttuu sekä määrään että laatuun nähden, kunnes se aika-
kauden loppupuolella, 1880-luvulla, sen jo voittaa. Tämän
kirjallisuuden johtotähtenä on kautta koko aikakauden
kansallisuusaate ja esikuvana ensi sijassa edellisen
aikakauden isänmaallinen ja idealistinen ruotsinkielinen
kirjallisuus. Se työ, jokasuomenkielisen kirjallisuuden alalla
nyt suoritetaan, on kauttaaltaan perustavaa laatua; sen
kautta lasketaan omakielisen sivistyksen kulmakivet.

Johtavat kirjailijat.
M

Kansallisten rientojen ja suomenkielisen kirjallisuuden
viljelijäin eturivin miehinä esiintyi tänä aikakautena kolme
kirjailijaa, jotka toisiaan täydentäen ovat jättäneet syvät
jäljet sivistyshistoriaamme. Ne olivat Aug. Ahlqvist, Y. S.
Yrjö-Koskinen ja JuliusKrohn.

August Engelbrekt Ahlqvist eli Oksanen syntyi Kuo-
piossa 1826 köyhässä kodissa. Lapsuudesta asti hän
perehtyi mehevään Savon suomeen, ja kotiseudun ihana
luonto antoi hänelle runollista herätystä. Käytyään kou-
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luu kotikaupungissaan hän tuli ylioppilaaksi aikana, jolloin
Snellman juuri »Saimassa» oli alkanut herätystyönsä.
Ahlqvistkin nyt innolla liittyi kansallisen viljelyksen työn-
tekijöihin, jakaen harrastuksensa osittain kirjallisuudelle ja
runoudelle, osittain isänmaalliselle tieteelle.

K irjailijatoimensa hän oli aloittanut vielä
koulun penkillä istuen suomentamalla
muutamia oppikirjoja. Ylioppilasaikanaan
hän suomeksi käänsi ruotsinkielistä ru-
noutta (m. m. Runebergin) ja sepitteli
omiakin runoja. Sen ohessa hän, kuten jo
edellä on mainittu, oli Suomettaren perus-
tajia. V. 1860 hän, käyttäen kirjailija-
nimeä Oksanen, toimitti painosta vihkosen
osaksi jo ennen julkaistuja lyyrillisiä ru-

Aug. Ahlqvist,

noja, Säkeniä, joita 1868 tuli toinen »parvi»; sittemmin on
uusissa painoksissa molemmat »parvet» yhdistetty ja mu-
kaan otettu muutama suorasanainenkin kirjoitus, kuten
kansatieteellinen »Satu», sekä joku myöhemmin sepitetty
runo. Kaikkiaan hänen runollinen tuotantonsa käsittää
vain noin satakunta runoa, niistä noin puolet alkuperäisiä,
mutta laadultaan se on uranuurtava. Ahlqvist-Oksanen on
ensimäinen huomattavampi suomenkielinen runoilija; vasta
hänen kauttansa syntyi varsinainen taidelyriikka suomen
kielellä. Sekä hengen että esitystavan puolesta on Oksasen
runous saanut paljon vaikutteita Runebergiltä, jota runoi-
lija ihailenkin mestarinaan, ja suomalaisesta kansanrunou-
desta: miehekäs suoruus jaharras tunne ovat sen pääominai-
suuksia. Oksasen aiheista on ylinnä isänmaa ja äidinkieli
(Savolaisen laulu, Suomen valta, Sotamarssi, Tuopa tuopi
tuiman tunnon, Porthanin kuvapatsaan paljastettua y. m.),
mutta myös oman sydämen ristiriitaisia tunteita hän tul-
kitsee (Sydämeni asukkaat, Pikku Annan kuoltua, Eräsnä
syntymäpäivänäni, Kynälampi). Muutamat ihanat balladit
(Koskenlaskijan morsiamet, Eräs nälkälalven kuvia) ovat
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hänen runoutensa parhaita tuotteita. Muista runoista mai-
nittakoon Säkenien alkuruno (Säkenet). Myöhemmin
Ahlqvistin runotaitoa käytettiin virsikirjakomiteassa,
jonka jäsenenä hän julkaisi Virren-ehdotuksia.

Toinen puoli Ahlqvistin työstä on tiedemiehen, joksi
hän jo varhain kokonaan oli antautunut, jättäen runoihin
vain lomahetkien ajanvietoksi. Lönnrotin esimerkistä in-
nostuneena keräiltyään aluksi runoja ja tutkittuaan kan-
sanmurteita Suomen ja Venäjän Karjalassa lähti Ahlqvist
(vv. 1854—-58) laajoille kielentutkimusmatkoille Aunukseen
ja Itämeren-maakuntiinsekäsittemminitä-VenäjällejaSipe-
riaan näillä seuduilla asuvien heimolaistemme luo, joista
matkoista hän on antanut pirteän kuvauksen (Muistelmia
matkoilta Venäjällä). Tultuaan sitten (v. 1863) Lönnrotin
jälkeen suomen kielen professoriksi yliopistoon Ahlqvist
sekä opettajana että kirjailijana, muun muassa toimitta-
malla Kieletär nimistä aikakauslehteä, jossa hän ankarasti
ajoi oikeakielisyyden asiaa, suuresti on vaikuttanut suomen
kirjakielen kehittämiseen ja vakaannuttamiseen. Hänen
pääteoksensa suomalaisen kielitieteen alalla ovat Suoma-
lainenrunousoppi jaSuomen kielen rakennus ; kansanrunou-
den tutkimuksen alalla taas liikkuu m. m. Kalevalan karja-
laisuus. Huomattava on myös hänen tutkimuksensa
länsisuomalaisista sivistyssanoista. Ahl-
qvist kuoli v. 1889.

Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, alkuaan Forsman, syn-
tyi v. 1830 umpiruotsalaisella paikkakunnalla Vaasassa,
missä hänen isänsä, myöhemmin Hämeenkyrön kirkko-
herra, silloin oli koulunopettajana. Snellmanin Saima,
jota hänen kodissaan luettiin, saattoi hänenkin jo nuoruu-
dessaan antautumaan suomalaisen kansallisuusaatteen pal-
velukseen, jonka hyväksi hän sitten koko elämänsä työs-
kenteli tiedemiehenä, kirjailijana javaltiomiehenä. Perus-
teellisten opintojen jälkeen hän v. 1863 tuli historian (ensin
yleisen, sitten pohjoismaiden) professoriksi yliopistoon.
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kutsuttiin v. 1882"senaattiin, josta erosi maamme vaiheissa
onnettomana aikana v. 1899, ja kuoli v. 1903. Aateloituna
hän vaihtoi alkuperäisen nimensä kirjailijanimenään käyt-
tämäänsä Yrjö- Koskiseen.

Yrjö-Koskisen varsinainen ala oli his-
torioitsijan. Tähän hän jonuorena yliop-
pilaanavalmistautui, julkaistensuomenkie-
lisen Kertomuksen Hämeenkyrön pitäjästä,

jolla v:n 1850 kieliasetus ensi kerran mur-
rettiin. Hänen myöhemmät historialliset
pääteoksensa ovat Nuijasota, sen syyt ja
tapaukset, Suomen kansan historia (al-
kuaan Oppikirja Suomen kansan his-
toriassa) ja Johtavat aatteet ihmiskunnan

Yrjö Koskinen.

historiassa. Kaksi ensinmainittua on isänmaamme histo-
riankirjoituksessa perustavaa laatua, niissä kun ensi kerran
suomalaisen kannalta käsitellään Suomen historiaa; viime-
mainitussatekijä esittääihmiskunnan vaiheetyleisihmisyys-
jakansallisuusaatteiden vuorovaikutuksena. Yrjö-Koskisen
historiallisten teosten joukosta mainittakoon vielä hänen
johdollaan toimitettu sarja Kertomuksia ihmiskunnan his-
toriasta, jonka Rooman keisariaikaa sekä keskiaikaa käsit-
tävät osat hän itse kirjoitti.

Myöskin kaunokirjailijana on Yrjö-Koskinen esiinty-
nyt, sepittäen muiden muassa muutamia yleisesti tunnet-
tuja runoja (Milloin Pohjolan nähdä saan, Suomeni salossa)
sekä historiallisen novellin Pohjan piltti. Tärkeämpi on
kumminkin hänen työnsä sanomalehtikirjailijana, josta
hän vähitellen johtui varsinaisesti valtiolliseen toimintaan.
Lukuisissa kirjoituksissaan (varsinkin Kirjallisessakuukaus-
lehdessä, joka ilmestyi vv. 1866—80, ja Uudessa Suometta-
ressa) hän on tarmokkaasti ajanut suomalaisen sivistyksen
sekä maamme kaikinpuolisen edistymisen asiaa. Snell-
manin aatteiden käytännössä toteuttajana Yrjö-Koskinen
miespolven ajan oli suomalaisen valtiollisen puolueen ylei-
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sesti tunnustettuna johtajana,kunnes vuoden 1899 tapauk-
set vaikuttivat puolueen täydellisen kahtiajaon.

Julius Leopold Fredrik Krohn syntyi saksalaisista
vanhemmista Viipurissa 1835. Hän harrastui aikaisin suo-
malaisuuteen, tuli suomen kielen dosen-
tiksi, sitten lehtoriksi ja vihdoin ylimää-
räiseksi professoriksi yliopistoon. V. 1888
hän sai purjehdusretkellä tapaturmaisen
kuoleman

Kaikista aikansa suomenkielisistä kir-
jailijoista Julius Krohn oli tuotteliain,
esiintyen sekä runouden ja yleistajui-
sen kirjallisuuden että tieteen alalla. Kir-
jailijanimeä Suonio käyttäen hän julkaisi

Julius Krohn.

joukon lyyrillisiä runoja sekä suorasanaiset tunnelma-
kuvat Kuun tarinoita, jotka sitten ilmestyivät koot-
tuina (Suonion runoelmia 1865, Suonion kootut runoel-
mat ja kertoelmat 1882). Suonion runouden tunnus-
merkkinä on ihanteellinen maailmankatsomus, hempeä
tunne ja sujuva kieli, muistuttaen jossakin määrin
Topeliuksen runoutta. Isänmaalliset runot henkivät rak-
kautta maahan jakansaan sekä suomen kieleen ( Virsi koti-
maan puolesta, Hyljätty äiti , Vieras lippu y. m.), mutta il-
maisevat myös sovinnollista mielialaa maamme ruotsalaista
kansanainesta kohtaan (esim. Runebergin kuvapatsasta pal-
jastaessa). Runoilijan sydän sykkii myötätuntoa vierasten-
kin kansain kansallisuuspyrinnöille (Italian herääminen,

Feeniläiset). Toiset runot kuvastavat raikasta luonnontun-
toa ja urheiluintoa (Suksimiehen laulu, Purjehdusretki),
toiset oman sydämen tunteita (/smwa-sarjajaLewpi-jakso).
Vaatimattomasti runoilija vertaa runoiluaan varpusen
viserrykseen, joka on vaikeneva parempien laulajien saa-
puessa ( Varpunen). Kuun tarinoissa esitetään herkällä tun-
teella kuvauksia milloin kotimaan, milloin kaukaisten paik-
kojen ja aikojen tapauksista. Krohnin runotaitoa käy-
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tettin myös virsikirjakomiteassa; nykyisen (v:n 1886)
virsikirjamme viimeistely onkin pääasiassa hänen työtänsä.

Yleistajuisena valistuskirjailijana Julius Krohn liikkui
useilla aloilla. Niinpä hän toimitti kuvalehtiä Maiden ja
merien takaa ja Suomen kuvalehteä, julkaisi Kertomuksia-
Suomen historiasta ja loppuosat teoksesta Kertomuksia
ihmiskunnan historiasta sekä Suomen suku nimisen esityk-
sen heimokansoistamme. Sen ohessa hän, monen kielen
taitajana, ahkeraan suomenteli sekä suorasanaista ettäruno-
muotoista kirjallisuutta. Vielä hän toimitteli lastenlehtiä
ja -kirjoja y. m.

Tiedemiehenä hän on laskenut suomalaisen kirjallisuu-
denhistorian ja kansanrunoudentutkimuksen perustuksen
dosenttiväitöskirjallaan Suomenkielinen runollisuus hioi-sin vallan aikana ynnä kuvaelmia suomalaisuuden historiasta
sekä myöhemmin ilmestyneellä Suomalaisen kirjallisuuden
historian ensimäisellä osalla. Edellinen on ensimäinen yh-
tenäinen esitys vanhemmasta suomenkielisestä kirjallisuu-
desta; jälkimäisessätutkitaan Kalevalan runojen syntyä ja
kehitystä tekijän perustamaa maantieteellis-hi s-
toriallista metodia noudattaen, jonka ohessa johda-
tuksessa selvitellään kansalliseepoksemme kauneuksia.

Julius Krohnin keskenjääneitä tieteellisiä tutkimuksia
on hänen poikansa Kaarle Krohn täydentänyt ja julkaissut
teoksissa Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus,

Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet ja Kantelettaren tutki-
muksia. Isän laskemalle pohjalle rakentaa myös hänen oma-
peräinen teoksensa Kalevalan runojen historia.
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Aleksis Kivi.

Aivan itsenäisenä, riippumattomana edellisen aikakau-
den isänmaallisesta ruotsinkielisestä kirjallisuudesta sekä
oman aikansa valtiollisen suomenmielisyyden pyrinnöistä,
synnynnäisen luomisinnon vaatimuksesta esiintyy 1860-
luvulla ja 1870-luvun alussa suomenkieli-
sen kirjallisuuden ensimäinen suuri runoi-
lijanero, Aleksis Kivi (oikealta nimeltään
Stenvall). Hän oli syntynyt kylänräätälin
poikana 10 p. lokakuuta 1834 Nurmijär-
ven Palojoella, syrjäisessä salokylässä,
jonka jäykkäluontoinen hämäläisväestö
pääkaupungin läheisyydestä huolimatta
vielä eli alkuperäistä luonnonelämää.
Vilkasta mielikuvitusta ilmaisivat jo

Aleksis Kivi.

aikaisin pojan leikit; metsässä ratkeillen paimenessa ja
linnustamassa hän pienestä pitäen tutustui kotiseudun luon-
toon, ja jokapäiväinen seurustelu ympäristön kanssa pai-
noi hänen mieleensä kuvia kansan elämästä, jota hän myö-
hemmin teoksissaan niin oivallisesti on esittänyt. Isältään
ja kylän kiertävältä koulumestarilta, kirjallisiin töihin har-
rastuneelta Malakias Costianderiltä, hän sai ensimäiset
opinalkeet; uskonnollinen äiti hänelle kertoi raamatun
kertomuksia ja lauleli kauniita lauluja. Kahdentoistavuo-
tiaana hän —vanhempien köyhyydestä huolimatta—-pääsi
varsinaisia opintoja aloittamaan Helsinkiin, jossa hän m. m.
jonkun aikaa oli Fr. Cygnaeuksen oppilaana. Koulunkäynti
ei kuitenkaan oikein sujunut, johon suurena syynä oli va-
rattomuus, javasta 23-vuotiaana Kiven onnistui yksityistä
tietä päästä ylioppilaaksi. Tähän päättyivätkin hänen jär-
jestelmälliset opintonsa, joskin hän vielä yliopistossa jon-
kun lukukauden seurasi opetusta, m. m. kuunnellen Cyg-
na uksen luentoja näytelmärunoudesta jaLönnrotin Kale-
valasta. Kuulussa hankkimansa ruotsin kielen taidon avulla
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hän sen ohessa omin päinsä »lavensi mielikuvituksensa
piiriä», kuten lausui, lukemalla käännöksinä maailman-
kirjallisuuden, varsinkin renessanssknestarien Shakespea-
ren ja Cervantesin suurteoksia. Nämä ynnä raamattu,
Kalevala jaHomeroksen runot ovat enimmän hänenkirjalli-
seen tuotantoonsa vaikuttaneet mikäli siinä yleensä on
kirjallisia vaikutteita havaittavissa. Ulkonaisen puutteen
pakoittani anaKivi piankokonaan jättiyliopiston,antautuen
kirjailijaksi. Miltei koko tuotantonsa ajan hän asui ruotsin-
kielisessä Siuntion pitäjässä, jossa eräs jalomielinen neiti,
Charlotta Lönnqvist, häntä varojensa mukaan avusti.
Hänen jo alusta pitäen heikko terveytensä heikkeni sillä
välin yhä puutteesta ja kärsimyksistä, kunnes hänen jär-
kensä valo pimeni v. 1871. Onneton runoilija päätti päi-
vänsä veljensä luona Tuusulan järven rannalla joulukuun
31 p. 1872.

Jo koululaisena Kivi aloitti kirjailijauransa; siltä ajalta
on säilynyt pieni kertoelma Koti ja kahleet , ja ruotsiksi hän
oli kirjoittanut jonkun näytelmän. Ensimäinen julkisuu-
teen tullut teos oli Suomalaisen kirjallisuuden seuran kilpa-
palkinnon voittanut ja sitten parannettuna v. 1864 pai-
nettu Kalevalan-aineinen murhenäytelmä Kullervo , jonka
traagillisena aiheena on sankariksi syntyneen mutta or-
juuden häpeässä kasvaneen päähenkilön sortuminen kos-
tajantyöhön. Samana vuonna ilmestyi mestarillinen, valtion
palkitsema Nummisuutarit niminen komedia, joka antaa
mitä havainnollisimman kuvan etelä-Hämeen maalais-
väestön elämästä. Kaikki henkilöt, alkaen yksitotisesta
mutta rehellisestä Eskosta, jonka onnistumakin hääretki
on näytelmän pääjuonena, tekopyhään isä Topiakseen ja
hänen vaimoonsa, tuittupäiseen Martta muoriin, mahti-
pontisesta kanttori Sepeteuksesta sukkelapuheiseen Mikko
Vilkastukseen y. m., ovat välittömästi havaittua todelli-
suutta. Samalle, oman kokemuksen pohjalle perustuu toi-
nenkin, pienempi komedia Kihlaus. Aivan oudolla alalla
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runoilija sitä vastoin liikkuu puolittain runomittaisessa,
puolittain suorasanaisessa, Suomen aateliston piiriin sijoi-
tetussa murhenäytelmässään Karkurit, jonka juoni on som-
miteltu Shakespearen Romeon ja Julian traagillisen lem-
mentarinan mukaan. Vieraalla maaperällä, Arnonrannoilla,
tapahtuu toiminta myöskin painamattomassa murhenäy-
telmässä CanzioßSå. Sekä ajallisesti että paikallisesti vielä
etäisempään, mutta kumminkin raamatusta hyvin tut-
tuun ympäristöön on taas toiminta sijoitettu sekä tunteen
ylevyyden että kielen värikkyyden ja kuvarikkauden puo-
lesta erinomaisessa, v. 1869 ilmestyneessä Lea nimisessä
draamallisessa idyllissä, joka kuvaa Kristuksen opin ih-
meellistä, siunausta ja onnea tuottavaa vaikutusta publi-
kaani Sakeuksen perheessä. Uskonnollinen aihe on myös
pienellä Yö ja päivä nimisellä, kesäistä lyyrillistä tunnel-
maa henkivällä näytelmällä. Kiven viimeinen näytelmä,
Margareta, jonkaViaporin antautumiseen liittyvä juoni oli
toisilta saatu, näyttää jo runoilijan voimien riutumisen
merkkejä.

Myöskin lyyrillisiä runoja on Kivi julkaissutvihkosen
nimellä Kanervala. Joskin muoto toisinaan on puutteelli-
nen, ilmenee useissa omintakeinen mielikuvituksen lento
sekä raikas luonnontunne. Enimmät ovat kuvailevia tai
kertovia (kuten Lintukoto, Kaukametsä, Pohjatuuli, Äiti ja
lapsi, Härkä-Tuomo y. m.); toisinaan niissä ilmenee persoo-
nallisempi tunne {Keinu, Onnelliset y. m.), joskus runoilijan
sielun tuska puhkeaa esiin mieltä järkyttävänä {lkävyys)-,
raikas metsän sävel taas soi toisissa runoissa {Metsämiehen
laulu, Karhunpyynti).

Kiven pääteos on hänen v. 1870 ilmestynyt suuri romaa-
ninsa Seitsemän veljestä, joka kertoo, miten vapaudessa
kasvaneet Jukolan veljekset siirtyvät sivistystä pakoon
jylhien metsien kohtuun, kunnes, siellä aikansa temmel-
lettyhän, metsästettyhän ja peltoa raivattuaan, luontaisen
vaiston pakoittamme jälleen palaavat sivistyneen yhteis
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kunnan piiriin. Tässä teoksessa Kivi on valloilleen päästä-
nyt rikkaan mielikuvituksensa koko valtavan voiman.
Suomen suuret, silmänkantamattomat salot, muinainen
metsäläiselämä satoine seikkailuineen, mutta myöskin uu-
den ajan leviävä viljelys ja valistus kuvastuvat runoili-
jan elävöittäminä silmiemme eteen. Päähuomio kummin-
kin kiintyy verrattomalla huumorilla kuvattuihin Jukolan
veljeksiin • kiivasluontoiseen Juhaniin, teräväpäiseen veli-
kultaan »pikku Eeroon» ja koko muuhun veljessarjaan
jotka kaikki kuten Nummisuutarienkin henkilöt ovat elä-
västä elämästä otettuja.

Aleksis Kivi on ensimäkien täysi realisti suomalaisessa
kirjallisuudessa, mutta toiselta puolen hänessä myös tava-
taan paljon romantiikan tunneherkkyyttä. Vaikka hän
kuvaakin elettyä todellisuutta, niinkuvaus saa värityksensä
runoilijan sisällisestä näkemyksestä. Hänen maailmankat-
somuksensa on pohjaltaan idealistinen: hän luottaa hyvän
lopulliseen voittoon. Uutta hänen runoudessaan on huu-
mori sekä taiteellisia vaikutuksia tavoitteleva tyyli, joka
on suuresti vaikuttanut myöhempien aikojen kaunokirjal-
lisuuteen. Runollisen mielikuvituksen puolesta
häntä ei ole voittanut kukaan suomalainen runoilija.

Suotnalainen teatteri ja näytelmäkirjallisuus.
‘ ' M

Suomenkielinen näytelmäkirjallisuus, jonka varsinai-
sessa merkityksessä vasta Aleksis Kivi oli perustanut, vaati
menestyäkseen ja edelleen kehittyäkseen myöskin pysy-
väistä suomenkielistä näyttämöä. Sellaisen luominen on
Kaarlo Juhana Bergbomin (synt. 1843, lii. tohtori, f
1906) ansio. Esiinnyttyään aikaisemmin sekä tieteenettäkir-
jallisuudenalalla(kirjoittaen m. m. näytelmiä, kutenruotsin-
kielisen Pombal och jesuiterna jasuomen kielellä Paolo Mo-
nnin) omisti Bergbom koko myöhemmän elämänsä suoma-
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laiselle teatterille, joka hänen ja muiden asiaan innostu-
neitten suomenmielisten aloitteesta vakinaisesti perustettiin
1872 ja sen jälkeen keskeymättä on toiminut yhtenä kan-
sallisen sivistyksen ahjona. Tämän ohessa Bergbomin ko-
kemus ja draamalliset lahjat aloitteleville
kirjailijoille annettuina neuvoina ovat tul-
leet näytelmäkirjallisuudellemme hyö-
dyksi.

Kansallisteatterin olemassaolo on suu-
ressa määrässä ollut omansa houkuttele-
maan kirjallisia kykyjä draamalliseen
tuotantoon, jonka ohessa sen tarvetta
varten on suomennettu suuri joukko
maailmankirjallisuuden huomattavimpia

Kaarlo Bergbom.

draamoja, jotka siten on liitetty suomenkieliseen kirjalli-
suuteen.

Näytelmien, varsinkin runomittaisten, sekä muunkinru-
nouden vanhempien suomentajien joukossa on erikoisesti
mainittava Antti Tuokko eli Törneroos (synt. litissä, kuoli
1896), joka myöskin on kirjoittanut alkuperäisen, lyyril-
lisiä kauneuksia sisältävän raamatunaiheisen Saul nimi-
sen »murhenäytelmän mukaisen runoelman» sekä joitakuita
lyyrillisiä runoja, kuten kauniin Birger Jaarlin linnan.

Vanhempia alkuperäisen suomenkielisen draaman vilje-
lijöitä oli varsinaissuomalainen Evald Ferdinand Jahnsson
(lyseon opettaja, kuoli 1895). Murhenäytelmällään Lalli

sekä »historiallis-romantillisilla näytelmil-
lään» Barlholdus Simonis ja Raatimiehen
tytär, joiden aiheet ovat Suomen histo-
riasta, hän esiintyy suomenkielisen histo-
riallisen draaman perustajana. Myöskin
historiallisen romaanin alalla hän on uran-
uurtaja: hänenromanttinen kertomuksen-
sa Hatanpään Heikki jahänen morsiamensa
on suomen kielellä ensimäinen laatuaan.A. Tuokko.
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Ensimäinen, joka näytelmäkirjallisuudessa on aiheek-
seen valinnut pikkukaupungin pikkumaiset olot janiitä hu-
moristisesti, joskintoisinaan hieman liioittelemalla, kuvan-
nut, on Robert Kiljander (synt. 1848, postivirkamies Jy-
väskylässä). Useat hänen komedioistaan (Mestarin nuuska-
rasia, A malia ystävämme, Piikkisen pidot, Postikonttorissa ,

Kumarrusmatka, Sonny Kortmanin koulu y. m.) kuulu-
vat nykyään seuranäytelmien suosituimpaan ohjelmistoon.

Novellikirjallisuus.

Novelli- ja romaanikirjallisuuden ahkerimpia viljeli-
jöitä tänä aikakautena oli paitsi jo edellä puheeksi tul-
leita sujuvakynäinen Kaarlo Jaakko Gummerus (synt.
1840, lyseonopettaja Jyväskylässä, kuoli 1898). Hänen
pääteoksensa on vilkkaasti kirjoitettu kaksiosainen romaani
Ylhäiset ja alhaiset; muista mainittakoon kolme vihkoa
Alkuperäisiä suomalaisia Uuteloita sekä hänen kuolemansa
jälkeen kootut Vanhan pastorin muistelmia jaHaudankai-
vajan kertomuksia. Gummeruksen kaunokirjallisilla tuot-
teilla on yleensä uskonnollinen, siveellinen sävy. Sen
ohessa hän on toimittanut aikakautisia julkaisuja Kylä-
kirjasto ja Kyläkirjaston kuvalehti, jotka ovat levittäneet
valistusta laajalle kansan keskuuteen.

Valistava ja opettava tarkoitus on niinikään rouva
Theodolinda Hahnssonin (o. s. Limön, synt. 1838, myöhem-
min naimisissa senaattori Yrjö-Koskisen kanssa), ensimäi-
sen suomenkielisen naiskirjailijan tuotannolla, joka etu-
päässä kääntyy nuorison puoleen. Hänen aikaisemmat
novellinsa, joukossa myös pari pikku näytelmää, koottiin
nimellä Kotikuusen kuiskehia; myöhemmin ilmestyi hänen
laajin ja huomattavin novellinsa Huutolaiset. Kaikissa on
ihanteellinen ja isänmaallinen henki.
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Ihanteellisen suunnan novellisteihinkuuluu vielä edelli-
siä noin vuosikymmentä nuorempi Kaarlo Kustaa Samuli
Suomalainen eli Samuli S. (synt. 1850, seminaarin lehtori
Sortavalassa, kuoli 1907). Hän on ensimäisiä suomen-
kielisiä kirjailijoita, jotka ovat saaneet kasvatuksensa
suomalaisessa koulussa. Sujuva kieli ja huoliteltu tyyli
ovatkin hänen huomattavimmat kirjailijaominaisuutensa.
Ne tekivät hänestä varsinkin taitavan suomentajan

hän on suomentanut parisenkymmentä kaunokirjal-
lista teosta ja lisäksi valistuskirjallisuutta —ja samat omi-
naisuudet ilmenevät myös hänen omaperäisissä tuotteis-
saan, joista mainittakoon kaksi sarjaa Novelleja sekä
kertomus- ja muistelmakokoelma Kevään ajoilta.

Erikoisasemassa tämän ajan novellikirjailijain joukossa
on realistinen kansankuvaaja Pietari Päivärinta (synt.
Ylivieskassa 1827, lukkarina kotipitäjässään, kuoli 1913),
itseoppinut rahvaan mies, joka vasta 50-
vuotiaana rupesi kirjailijaksi. Useissa ly-
hyemmissä japitemmissä, suurta suosiota
saavuttaneissa novelleissaan hän kuvaa
kotiseutunsa kansanelämää, kansan pii-
riin itse kuuluvan mutta muita valistu-
neemman silmillä katsottuna, tahtoen
samalla kuvauksillansa antaa neuvoa
ja opetusta. Hänen ensimäinen teoksensa
Elämäni ,

jonka aiheutti Kansanvalis-
P. Päivärinta.

tusseuran palkintokilpailu, kuvaa hänen omaa elämäänsä;
novellisarjoissaan Elämän havainnolta ja Minä ja muut,
Sakeus Pyöriän kertomuksia hän esittää terävällä silmällä
tekemiään huomioita ympäristöstään. Hänen muista tuot-
teistaan mainittakoon taiteellisesti ehein Tintta-Jaakko,
jonka aihe on sama kuin hänen esikoisteoksessaan: köy-
hän maalaispojan kohoaminen vastoinkäymisten ja lan-
keemusten kautta hyvän vaimon avulla valistuneeksi, kelpo
mieheksi ja hyvään taloudelliseen asemaan. Yleensä on
6 Suomen knnsalliskirjallisuuden veiheet.
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tekijän myötätunto köyhien ja alhaisten puolella; varsinkin
sitä saavat osakseen uutisviljelijäin ponnistukset taiste-
lussa hallaa japuutetta vastaan (esim. Uudistalo, Puutteen
Matti jaKontti-Anna El:n hav:issa). Päivärinnan korutto-
mat, karkeapiirteisct kuvaukset ja kertomukset, joissa
keski-Pohjanmaan rahvas arkioloissaan, mutta myöskin
pyrinnöissään valistusta kohti ilmielävänä astuu lukijan
silmäin eteen, ovat olleet esikuvina useille myöhemmille
»kansankirjailijoille» jakansankuvaajille.

Tässä yhteydessä on vielä mainittava salanimi Aura,
jonka omistaja Betty Elfving (synt. 1837) sekä iältään
että elämänkäsitykseltäänkuuluu puheenaolevaan aikakau-
teen, joskin hänen teoksensa, Topeliuksen malliin kirjoite-
tut historiallis-romanttiset romaanit Härkmannin pojat ja
Vuosisatain perintö-— aiheet Ison ja Pikku vihan ajoilta
ilmestyvät vasta seuraavana.

Tunnelmarunous.

Oksasen ja Suonion jälkiä astuivat muutamat nuorem-
mat lyyrillisten runojen sepittäjät, joista monet näiden
lailla vain enemmän tai -vähemmän tilapäisesti viljelivät
runoutta. Luonteeltaan tämä runous enimmäkseen on
isänmaallis-ihanteellista, Runebergin ja Topeliuksen ta-
paan.

Huomattavimmat näistä runoniekoista ovat Paavo
Cajander, Arvi Jänncs, ja Kaarlo Kramsu. Heidän aika-
laisiaan on myös ./. //. Erkko, joka kumminkin on erikois-
asemassa, senkin vuoksi että runoileminen hänellä oli to-
dellisena elämäntehtävänä.

Paavo Cajanderin (synt. Hämeenlinnassa 1846, suo-
men kielen lehtori kuoli 1913) varsinainen elä-
mäntyö oli Shakespearen draamojen suo-
mentaminen (1879—1912), minkä hän on suorittanut
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mestarillisella tavalla. Muitakin runoteoksia hän on suo-
mentanut (m. m. Vänrikki Stoolin tarinat),
mutta sen ohessa ylioppilasalbumeissay. m. julkaissut noin
puolensataa omia lyyrillisiä runoja, joista jotkut kuulu-
vat suomalaisen lyriikan helmiin. Niitä
ovat vertauskuvalliset isänmaalliset balla-
dit Vapautettu kuningatar jaRunolaulaja.
Muita huomattavia balladeja ovat histo-
rialliseen aiheeseen perustuva Scipio Afri-
canus, pettyneitä lemmentoiveita kuvas-
tavat Saaren impiyA Leena sekä äidin
uhrautuvaa rakkautta esittävä Kehrääjä-
äiti. Liikuttavana ilmeneerakkaus omaan
äitiin runossa Kuva. Isänmaan ihana

p aavo Cajander,

luonto on haltioittanut runoilijan sepittämään kauniin
Salomaan. Isänmaallinen aihe on myös m. m. Helsingin
suomalaisen alkeisopiston ja Hämeenlinnan lyseekartanon
vihkiäisiin sekä August Ahlqvistin täyttäessä 60 vuotta sepi-
tetyissä runoissa. Cajanderin runotyyli on miehekästä,
koristelematonta, mutta huoliteltua; harras, sydämellinen
tunne ilmenee hänen runoissaan.

Runebergin javarsinkin Oksasen isänmaallisenrunouden
innostamana Arvi Jännes (oik. nimeltään Genetz, synt.
Impilahdella 1848, normaalilyseonlehtori,suom.ugr.kielitie-
teen professori javiimein senaattori) ryhtyi runontekoon.
Yleisesti tuttuja ovat hänen pontevat suomalais-isänmaalli-

set runonsa Herää Suomi, Väinölän lapset
jaKarjala. Muista runoista huomattakoon
historiallisaiheinen perhe-
onnen ylistyslaulu Vaimolleni. Mehevä
kieli, taiteellinen muoto sekä miehekkyys
ja suoruus ovat Jänneksen runouden
tunnusmerkkejä. Hänen runonsa ovat il-
mestyneet koottuina nimellä Muistoja ja
toiveita. Jännes on myöskin muistettavaArvi Jännes.
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runonsuomentajana (m. m. Runehergin Hirvenhiih-
täjäin) ynnä suomalaisen runomittaopin selvittäjänä
sekä etevänä kielentutkijana.

Synkimmän epätoivon runoilija keskellä kansallisen
kevään ihanteellista aikaa on Kaarlo
Kramsu (synt. Oulussa 1855, sanoma-
lehtikirjailija y. m., kuoli mielisairaana
1895). Häntäkin innostaa kansallisuus-
aate, mutta se herättää hänessä vain kat-
keruutta kansan sortajia kohtaan. Sen hän
lausuu julki m. m. jylhän koruttomissa
historiallisissa balladeissaan, joista huo-
mattavimmat ovat Jaakkima Berends sekä
Nuijasodan kaameista tapahtumista kerto-

Kaarlo Kramsu.

vat Jaakko Ilkka\& Santavuoren tappelu y. m. Syvää elämän-
tuskaa kuvastavat hänen persoonallisia mielialoja ilmi-
purkavat runonsa: synkempi syksy-yötä on hänen elä-
mänsä tie, ei yhtään tähteä siellä tuiki (Onneton); kolkoksi
käy kodittoman tie ilman ystävää hetken nautinto on
ainoa lohdutus [Mustalainen). Omassa toivottomuudessaan
runoilija ihailee kevään ensi leivosen uskoa päivänpaistee-
seen ja vihantoihin niittyihin keskellä jäiden (Ensimåinen
leivo).

Aikakauden runoniekoista ovat vielä muistettavat
Bernhard Fredrik Godenhjelm (yliopis-
tonlehtori, kirjallisuushistorioitsija ja
suomalaisen naissivistyksen innokas ajaja,
kuoli 1912), Uno von Schrowe (lyseon-
opettaja, kuoli 1886), sekä nuorena kuol-
lut, suuria toiveita herättänyt lisa Asp
(seminaarinoppilas, kuoli 1872). Reipas
sävel soi myöskin Aleksanteri Rahkosen
(f 1877) ja Olli Vuorisen (synt. 1842)
runoissa.

B. F. Godenhjelm,
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Juhana Henrik Erkko.

Puheenaolevan aikakauden lopulla viritti ensimäisiä
säveliään lahjakas laulurunoilija, joka sitten lähes neljän
vuosikymmenen ajan palveli runottaria, runoelmissaan
kulloinkin kuvastaen ajan vaihtelevia virtauksia. Tämä
runoilija, Juhana Henrik Erkko, syntyi
v. 1849 Orimattilan Eerakkalan talossa,
sai ensimäiset opin alkeet kotonaan ja pi-
täjän kiertokoulussa, opiskeli edelleen Jy-
väskylän seminaarissa, pääsi sittemmin
n. s.Vilken alkeiskoulunopettajaksi Viipu-
riin, jossa toimessa oli koulun lakkautuk-
seen saakka (1874—92), sekä kuoli Helsin-
gissä 1906. J. H. Erkko.

Yksityisiä Erkon runoja oli painettu jo
v. 1868, ja v. 1870 ilmestyi ensimäinen runovihko, jotapian
seurasi kaksi muuta. Nuoruutensa runot hän sitten v. 1881
koottuina sekä uusilla lisättyinä julkaisi nimellä Valikoima
runoelmia. Näissärunoissaan Erkko esiintyy haavemielisenä
lyyrikkona, joka elää omissa tunnelmissaan. Runojen väli-
tön tuoreus muistuttaa Kantelettaren lauluja. Paraimpia
joukossaovat Paimenelta nimiseen sarjaanyhdistetyt pikku-
runot. Onnistuneita ovat niinikään useat idyllimäisiä luon-
non ja elämän kuvauksia sisältäväin Paimenet ja Kesä-
poimintoja sarjojen runoista. Muista runoista huomatta-
koon esim. Hevospaimenet yömajalla, Takkavalkean ääressä
jaKamppiaiset. Kansanlauluksi on tullut hänen Hämäläisen
laulunsa.

Jo Erkon varhaisemmissa runoissa tavataan joukossa
mieterunojakin; hänen myöhemmissä runovihoissaan
Uusia runoelmia , Havaittuani, Kuplia, Ajan varrelta, Ru-
noelmia ja ajatelmia sekä Ilmojen lauluja ne ovat vallit-
sevina. Uuden suunnan valtaan päästessä Suomen kirjaili
suodessa, 1880-luvulla, tapahtuu näet Erkonkin runoudessa
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käänne hänen ensimäisen ulkomaanmatkansa jälkeen ja an-
karan sisällisen taistelun seurauksena. Vapaus, valistus ja
kaikinpuolinen edistys saavat nyt hänestä innostuneen
aseenkantajan. Yhä säilyttäen edellisen polven kansalli-
set ihanteet hän esiintyy uusien aatteiden opettajana kan-
salleen sekä myöhemmin, raskaina aikoina, kansan rohkai-
sijana. Yksityisistä runoista mainittakoon: Kansalais-
laulu, Kukat Pinciolla, Toinen aika, Ihanteelleni., Työkansan
marssi, Nuorille, Veldeslaakso, Se kolmas , Rajamailla', Ras-
kas syksy y. m.

Näitä samoja aatteita hän ajaa myös näytelmärunois-
saan. Ensimäisenä ilmestyi raamatunaiheinen, syvämiet-
teinen Tietäjä (v. 1887), jonka aatesisällyksenä on ristiriita
korkean ihanteellisen maailmankatsomuksen ja verenvais-
tojen välillä. Kalevalanaiheiset näytelmät, Aino; Kullervo
ja Pohjolan häät tahtovat, vanhaa kansallista runomuotoa
mukaillen, muinaisrunon kertomusten puitteissa esittää
runoilijan uusia kansallisia ihanteita. Ainon perusajatuk-
sena on, että yksityisonni on uhrattava yhteisonnelle; mor-
siamensa, nuoren Ainon, sorruttua oman sydämen tunteen
ja lapsen velvollisuuden väliseen ristiriitaan vanha Väinö,
jättäen kaikki oman onnen pyyteet, kutsuu kansansa
»yhteisvoimin yhteistyöhön». Kullervon puitteisiin taas on
sovitettu nykyinen sosiaalinen luokkataistelu, päämääränä
sorrettujen luokkien vapautus. Pohjolan häissäkoko Kaleva-
lan jo vapautettu kansa liittyy »käsitysten, veljetysten
sammon valloitussotahan» yhteisonnea luomaan. Vä-
litöntä tunnetta Erkon myöhemmässä tuotannossa ei ole
samassa määrässäkuin hänen nuoruudenlyriikassaan, mutta
sen aatteellinen sisällys on verrattomasti suurempi.

Myöskin muutamia suorasanaisia kertomuksia (Ko-
toisia tarinoita, Uskovainen) on Erkko julkaissut.

Ikäänkuin välittävänä renkaana Erkko liittää vanhan
kirjailijapolven uuteen, 1880-luvulla julkisuuteen astuvaan.
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Ruotsinkielinen runous.

Paitsi niitä ennenraainittuja runoilijoita, jotka vielä
elivät ja vaikuttivat, esiintyi tänä aikakautena joitakuita
uusiakin ruotsinkielisiä runoniekkoja. Yksi näistä kohoaa
toisia huomattavasti korkeammalle, niin. runsaslahjäinen
mutta kovaonninenjosef JuliusWecksell.
Hän syntyi Turussa v. 1838, tuli ylioppi-
laaksi ja aloitti paljon lupaavan runoilija-
uran, jonkakumminkin pian katkaisi tauti
ja vihdoin parantumaton mielisairaus.
Kuolema hänet vapautti vasta v. 1907.
Siinä lyhyessä ajassa, minkä Wecksell ehti
toimia runoilijana, on hän tuottanut
lukuisia ihania, vaikka usein synkkiä,
lyyrillisiä runoja sekä kotimaisen ruotsin-

J- Wecksell.

kielisen näytelmärunouden merkkiteoksen, historialliseen
aiheeseen perustuvan jylhän murhenäytelmän Daniel
Hjort] n (v. 1862).

Nykyaikainen realistinen ja romanttinen
kirjallisuus.

1880-luvulta alkaen.

Sivistyskatsaus. Rauhallinen kaikinpuolisen edistyk-
sen aika, joka oli alkanut Aleksanteri II:n hallituskautena,
jatkuu edelleenkin 1800-luvun loppuun saakka. Kansalli-
suustaistelua vielä kestää, mutta suomalaisuuden kaikilla
aloilla vähitellen voittoon päästessä kansallisuusaate ei
enää ole sivistyselämän ainoana kannattajana; uudet aat-
teet alkavat astua etualalle. Vanhan polven yhä pitäessä
kiinni edellisen ajan kansallisista ihanteista ovat nuorem-
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man polven ihanteet suureksi osaksi peräisin ulkomaiden
henkisestä ilmapiiristä. Uudet aatevirtaukset tulevat ilmi
varsinkin kaunokirjallisuudessa, jossa 1880-luvun puoli-
välistä alkaen n. s. r e a I i s t i n e n suunta pääsee val-
taan.

Realismin perusluonteena on pyrkimys kuvata
todellisuutta semmoisenaan, koristelematta; sen erikoisena
silmämääränä on sen ohessa paljastaa olevien olojen nur-
jat puolet. Jyrkimrnässä muodossaan, jota m. m. edusti
ranskalainen Emile Zola ja joka usein kuvasi tosiolot syn-
kässä, lohduttomassa valossa, on tätä suuntaa nimitetty
naturalismiksi. Naturalismin maailmankatsomuk-
sen pohjana on kuuluisan luonnontutkijan Darwinin perus-
tama ja Herbert Spencerin filosofiseksi järjestelmäksi
muodostama kehitysoppi, jonka mukaan kaikki maailman
ilmiöt ovat renkaina suuressa, yhtenäisessä jalainalaisessa
kehityskulussa; sen katsantotapaan on lisäksi vaikuttanut
kolmaskin englantilainen ajattelija, John Stuart Midi, joka
muun muassa vaatii naisille kaikilla aloilla yhdenvertai-
suutta miesten kanssa.

Suomeen uusi kirjallinen suunta levisi etupäässä Skan-
dinaavian kautta, jonka kirjailijoista varsinkin norjalaiset
Henrik Ibsen,

Björnstjerne Björnson, Jonas Lie ja Ale-
xanderKielland, tanskalainen esteetikko Georg Brandes sekä
osaksi myös ruotsalainen August Strindberg suuresti vai-
kuttivat nuoriin kirjailijoihimme. Tämän länsimaisen vir-
tauksen ohessa on kirjallisuudessamme havaittavana myös
uudempien venäläisten kirjailijain, etenkin Leo Tolstoin
vaikutusta. Meillä ei realismi esiintynyt niin jyrkkänä
kuin muualla, vaan liittyi läheisesti Kiven perustamaan
kotimaiseen suomalaiseen realismiin. Sen päämerkitys on
siinä, että se on tuonut kirjallisuuteemme entistä suurem-
mat tosioloisuuden ja taiteellisuuden vaatimukset, samalla
kuin se, m. m. runsaasti ammentamalla varsinkin itäsuomen
mehevästä kansankielestä, suuresti on rikastuttanut jake-
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hittänyt kirjakieltämme. Realismin luonteen mukaisesti
viljellääntänä aikana etupäässä suorasanaistakirjallisuutta.

Vuosisadan vaihteessa tapahtuu kirjallisuudessamme
jälleen käänne. Mielet alkavat entistä enemmän suuntau-
tua ulko-oloista mielikuvituksen sisälliseen maailmaan,
joka realismin aikakaudella oli jäänyt syrjään. Saman-
lainen suunnan muutos on jo jonkun verran varemmin ha-
vaittavissa muuallakin Euroopassa: realismia on seurannut
uusi idealismin eli romantiikan aika. Nytkin
liike saapuu Suomeen Skandinaaviasta käsin, tällä kertaa
etupäässä Ruotsista, jossa Verner von Heidenstam jaOscar
Levenin 1890-luvun alussa olivat nousseet aikansa rea-
lismia vastaan ja SelmaLageriafin romanttiset kertomukset
vähää myöhemmin olivat herättäneet yleistä ihailua. Uusi
suunta tempaa Suomessakin mukaansa useat edellisenkin
kauden kirjailijat, joskin toiselta puolen realismi vahvana
pohjavirtana jatkuu meidän päiviimme saakka. Runo-
muotoinen kirjallisuus, joka romantiikan mukana jälleen
pääsee oikeuksiinsa, saa meilläkin useita viljelijöitä, jotka
kehittävät suomalaista runotyyliä entistään taipuisam-
maksi ja sointuisammaksi. Aatesisällykseensä nähden uu-
sin kirjallisuus kuvastaa ajan henkisen elämän rikkinäi-
syyttä ja yhteisen pohjan puutetta; eri maailmankäsityk-
set siinä keskenään taistelevat.

Sivistyksen yleistä kohoamista tänä aikakautena todis-
tavat suomalaisen kirjallisuuden entistä suurempi menekki
sekä nopeasti kasvava sanomalehtikirjallisuus.

Minna Canth ja näytelmärunous.

Realistisen suunnan esitaistelija näytelmäkirjallisuu-
den mutta myöskin novellin alalla on rouva Minna Canth
(o. s. Johnson). Hän syntyi puuvillatehtaan päällysmiehen
tyttärenä v. 1844 Tampereella. Perhe muutti sitten Kuo-
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pioon, jossa isä piti puuvillatehtaan tuotteiden kauppaa.
Käytyään ensin Kuopion ruotsalaisen tyttökoulun pääsi
Minna tytär Jyväskylän vastaperustettuun seminaariin,
jossa hänen opintonsa kumminkin pian keskeytyivät, kun

hän v. 1865 meni naimisiin seminaarinleh-
tori Canthin kanssa. Leskeksi jäätyään
v. 1879 hän suuren perheen toimeentulon
turvatakseen muutti Kuopioon ottaen
siellä haltuunsa isänsä entisen kauppa-
liikkeen. Hän kuoli v. 1897.

Jo miehensä eläessä Minna Canth oli
aloittanut kirjailijatoimensa. Taloustöiden
lomassa hän kirjoitteli leimuavia kirjoi-
tuksia naiskasvatuksen jaraittiuden puo-

Minna Canth.

lestä sekä pikkunqvclleja miehensä toimittamiin sanomaleh-
tiin (Keski-Suomeen jaPäijänteeseen). Suurempaa huomiota
hän kumminkin herätti vasta ensimäisellä näytelmällään
Murtovarkaus (valmistui 1879 ja esitettiin Suom. teatte-
rissa 1882), jossa hän romanttisen juonen puitteissa antaa
vilkkaita kuvauksia kansanelämästä sekä muutaman on-
nistuneen, luonnekuvauksen. Samanluontoinen on hänen
seuraavakin teoksensa, seuranäytelmänä suosittu Roinilan
talossa.

Tutustuttuaan sitten norjalaisiin näytelmäkirjailijoi-
hin sekä länsimaisiin esteetikkoihin ja yhteiskuntafiloso-
feihin esiintyy Minna Canth »täydellisesti uuden ajan
ihmisenä», kutsn hän itse lausuu, v. 1885 esitetyssä
japainosta ilmestyneessä näytelmässään Työmiehen vaimo,

joka on katsottava realismin varsinaiseksi sodanjulistuk-
seksi meidän oloissamme. Siinä kirjailijatar astuu into-
himoiseen taisteluun miesten vallitsemanyhteiskunnan epä-
kohtia vastaan. Palvelustyttö, joka on koonnut vähän
säästöjä, joutuu naimisiin juopottelovan työmiehen kanssa.
Tämä tuhlaa vaimonsa omaisuuden, antaen perheensä
nähdä nälkää, ja yhtyy lopuksi entiseen lemmittyynsä
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mustalaistyttöön, saattaen tämänkin epätoivoon. Vaimo
sillä välin kärsimyksistä sairastuu ja kuolee. Perus-
ajatukseltaan samansuuntainen on myös seuraavana
vuonna ilmestynyt novelli Hanna: eroitus on vain siinä,
että toiminta nyt on siirretty sivistyneen luokan piiriin;
toinen novelli, Salakari, taas kuvaa sivistyneen naisen lan-
keemista kieron kasvatuksen seurauksena. Samanaikainen
novelli Köyhää kansaa sekä vähän myöhemmin ilmestynyt
näytelmä Kovan onnen lapsia, joissa räikein värein kuva-
taan köyhälistön kurjia oloja, sisältävät ankaran hyök-
käyksen parempiosaisia jakoko vallitsevaa yhteiskuntajär-
jestystä vastaan. Muutamat pienemmät novellit, joista
huomattakoon esim. Kuoleva lapsi ja syvästi langennutta,
mutta kumminkin inhimillisiä tunteitatuntevaa vaimoa ku-
vaava Kauppa-Lopo, kuuluvat vielä tähän kauteen.

Jonkun ajan levon jälkeen lähettää Minna Canth
v. 1891 julkisuuteennäytelmän Papin perhe, jollahän aloit-
taa kolmannen kirjallisen kehityskautensa. Siinä vallitsee
entistä tyynempi, hillitympi sävy, seurauksena kirjailijat-
taren elämänkatsomuksessa tapahtuneesta syventymisestä.
Näytelmän aiheena on vanhan ja nuoren polven, perinnäi-
sen ja uuden katsantokannan välinen ristiriita. Vanhoilli-
sen pastori Valtarin ja hänen vapaamielisiä aatteita harras-
tavien lastensa väli rikkoutuu: poika ja vanhempi tytär
jättävät kodin lähteäkseen pääkaupunkiin itse toimeen-
tulonsa ansaitsemaan, ja heitä seuraa pian nuorempikin
tytär. Silloin isä rientää perässä, ja ristiriita päättyy vih-
doin suloiseen sovintoon.—Seuraava näytelmä, alkuansa
ruotsiksi kirjoitettu, Ibsenin vaikutuksen alaisena synty-
nyt Sylvi, joka draamalliselta rakenteeltaan ehkä on teki-
jättärensä ehein, on tähdätty n. s. järkiavioliittoa vas-
taan. Se kuvaa nuorta, tunteittensa vallassa olevaa vaimoa,
joka lapsuudentoveriinsa rakastuneena satunnaisen kiih-
tymyksen hetkenä myrkyttää miehensä ja jonka sitten
tunnonvaivat sekä pettymykset saattavat mielenvikaan.
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Että rikoksen sovitus on syyllisen omassa rinnassa, tahtoo
tekijätär osoittaa viimeisessä, suuren venäläisen kirjailijan
Tolstoin aatteiden vaikutusta ilmaisevassa näytelmässään
Anna Liisa.

Edellämainittujen teosten lisäksi on Minna Canth jul-
kaissut novelleja, kuten Lehtori Hellmanin vaimo, Agnes
y. m., sekä pikkunäytelmiä.

Minna ( anth oli yhtä paljonyhteiskunnallisten uudistus-
ten ajaja kuin kaunokirjailija. Hänen hehkuva sydämensä,
joka sykki kaikkien vääryyttä kärsivien puolesta, saattoi
hänet usein kuvauksissaan liioittelemaan ja mielipiteitään
ikäänkuin lukijalle tyrkyttämään. Mutta siitä huolimatta
hänen tuotannollaan on pysyvä arvonsa kansalliskirjallisuu-
dessamme. Hänellä oli suuret luontaiset kirjailijalahjat,
varsinkin draaman alalla; hänen näytelmiensä kokoon-
pano on yleensä taidokasta, luonteet ovat sattuvasti kuva-
tut, ja vuoropuhelu on pirteätä.

Minna Canthin aikalainen näytelmäkirjailija oli Gustaf
Adolf von Numers (synt.lB4B,asemapäällikkö,kuoli!9l3),
jonka näytelmät alkuansa olivatruotsiksi kirjoitetut, mutta
esitettiin suomeksi käännettyinä Suomalaisessa teatte-
rissa. Melkoisen menestyksen saavuttivat jo hänen ensi-
mäiset historiallis-romanttiset näytelmänsä Eerikki Puhe
ja Tuukkalan tappelu , mutta vielä suuremman ihastuksen
herättivät historiallinen murhenäytelmä Elinan surma ja
huvinäytelmä Kuopion takana. Näistä perustuu edellinen
keskiaikaiseen »Elinan surma» nimiseen balladiin, jonkata-
pauksia ja henkilöitä kirjailija kumminkin on vapaasti
muodostellut. Runollisen kauneuden ja draamallisen tehon
puolesta tällä näytelmällä on kirjallisuudessamme harvoja
vertaisiaan. Jälkimäinen sisältää verrattoman hauskan,
joskin hieman liioitellun, kuvauksen ajalta, jolloin »nais-
kysymys» oli polttavimmillaan. Numersin draamojen
muodostelemisessa on Suom. teatterin johtajalla Berg-
bomilla myös runsas osallisuutensa.
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Realististen näytelmäin kirjoittajana on tältä ajalta
mainittava Martti Vuori {Bergh,sjnt. 1858), jokaon kuvan-
nut kansanelämää, milloin leikillisesti, milloin vakavasti
(esim. Korkea oikeus istuu, Ryöstö). Näytelmäkirjallisuuden
alalla esiintyivät näihin aikoihin vielä muutamat seuraa-
vassa mainittavat kirjailijat.

Juhani Aho ja »Nuoren Suomen» ryhmä.

Uusien aatteiden lipunkantajina esiintyi 1880-luvun
puolivälissä joukko nuoria kirjailijoita, jotkavähää myö-
hemmin (1890) perustivat pääkaupunkiin oman äänen-
kannattajansa, Päivälehden (lakkautettu 1904).

Keskeinen asema tässä »Nuoren Suomen» ryhmässä on
Juhani Aholla (alkuaan Brofeldt, syntyi 11 p. syysk. 1861
papinpoikana Lapinlahdella, antautui ylioppilaaksi tul-
tuaan kirjailijaksi, kunniatohtori 1907). Hänen ensimäiset
julkaisunsa, kertoelmat Sipolan Aapon kosioretki (1883),
Siihen aikaan kun isä lampun osti ja.Kievarin pihalla sekä
laajempi kertomus Rautatie, ovat tarkalla huomiokyvyllä ja
suurella myötätunnolla piirrettyjä kansanelämän kuvauk-
sia, joissa itsessään vähäpätöisiä aiheita humoristisesti kä-
sittelemällä on luotu tositaidetta. Kaihomielinen leima on
taas samanaikaisessa Muudan markkinamies nimisessä
murtuneen kansanneron elämäntarinassa.

Seuraava, v. 1885 ilmestynyt teos, novelli Papin tytär,
on kuvaus haavomielisestä tytöstä, joka ahtaissa oloissa hen-
kisesti kuihtuu ja vihdoin alistuu vastenmieliseen avioliit-
toon. Teos ilmaisee skandinaavialaisen realismin vaiku-
tusta, jaAhon tuotannossa se aloittaa uudenkehityskauden:
sieluntilojen tarkka erittely on hänelletästä lähtien tunnus-
merkillistä. Vielä jyrkemmässä,ranskalaista naturalismia
lähentelevässä muodossa esiintyy realismi hänen seuraavissa
suuremmissa novelleissaan Helsinkiin ja Yksin. Näistä jäl-
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kimäinen kirjoitettiin tekijän ensimäisellä Pariisin-matkal-
laan lähemmin tutustuttua silloisiin ranskalaisiin tyylitai-
tureihin (Maupassanfiin y. m.). Ahon realistisen tuotannon
huippukohtana on Papin tyttären jatko, novelli Papin

rouva, kiolen ja tyylin puolesta mestari-
teos. Siinä päähenkilön uudelleen herän-
neet lemmenhaavcet päättyvät mieltä-
särkevään epäsointuun; tämän lemmen-
tarinan taustana on mainioita kuvauksia
pohjois-Savon kesäisestä luonnosta.

Jo ennen viimemainitun teoksen il-
mestymistä oliAho julkaissutkaksi vihkoa
pieniä kuvailuja ja kertoelmia, Lastuja,
jotka kohta saavuttivat yleisön yksimie-

Juhani Aho.

lisen ihailun. Niitä on sittemmin ilmestynyt vielä neljä sar-
jaa (viimeisenä Tyven meri), ja niihin voidaan myös lukea
isänmaallisiin aiheisiin perustuvatkaksi Katajainen kansani
nimistäkertomuskokoelmaa. »Lastuissaan»Aho on tavannut
sisällisenolemuksensa luontaisimman ilmaisumuodon. Teko-
tavaltaan ne ovat yleensä realistisia, mutta romantiikan
tunnelmallisuus antaa useimmille niiden varsinaisen sävyn.
Näin on laita varsinkin luontoa kuvaavien lastujen,
joissaihmismieliä]at sulautuvat yhteen luonnontunnelmien

kanssa (esim. Takalisto, Metsäpolku , Kosteikko , kukkula,
saari, Kevään kevät , Syyskuun kesä, Tervetuloa, talvinen pi-
meäj. n. e.). Surunvoittoinen tunne vallitsee monissa ihmis-
elämää kuvailevissa lastuissa ( Uudisasukas, Äitien muis-
toksi, Ruokarouva y. m.), toiset taas ovat leikillisiä (Nasu
Punanen, Kujeelan Matti y. m.);useat lastutkuvaavat eläin-
ten sielunelämää (esim. Surullinen tarina jäniksenpojasta).
Isänmaallisissa lastuissaan (esim. Katajainen kansallisuu-
temme, Isäntä ja mökkiläinen, Idän halla j. n. e.) kirjailija
on tulkinnut koko kansansa tunteet ja lausunut julki sen
tulevaisuudenluottamuksen, toisissa hän mielikuvitukses-
saan siirtyy kansansa tarumaiseen muinaisaikaan (esim,
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Isien puu, Metsän neidot). Lastujen kieli on kaut-
taaltaan mehevää ja soinnukasta, tyyli viimeisteltyä
ja taidokasta, kuvarikasta, usein alkusoinnullista, jopa
toisinaan rytmillistä, lähennellen täten lyyrillistä ru-
noutta.

Yhä enemmän romanttiseen suuntaan kallistuu Aho
herännäisyysliikkeen muistelmia kertoilevassa novelli-
kokoelmassaan Heränneitä sekä novellissaan Maailman mar-
joma, joka kuvaa taistelussa uuden ajan kultuuria vastaan
sortuvaa korvenraatajaa, ja täyden askeleen romantiik-
kaan hän astuu v. 1897 ilmestyneessä suuressa romaanis-
saan Panu. Aihe on entistään suurempi, kansallisempi,
esittäen pakanuuden ja kristinuskon viimeistä kamppailua
raja-Karjalan runomailla, toiminnassa on draamallista
vauhtia, ja erinomainen on se taito, jolla on kuvattu Kar-
jalan jylhien saloseutujentalvista luontoa sekä pakanuuden-
aikaista, kalevalaista elämää. Jo rappeutuneen pakanuu-
den edustajana esiintyy teoksessa tietäjä Panu, joka sortuu
taistelussaan innokasta kristinuskon levittäjää, kirkkoherra
Martti Olavinpoikaa vastaan; ihanteellisempaa pakanuu-
den maailmankatsomusta edustaa runolaulaja Jorma.
Verrattoman kultuurikuvauksen niiltä ajoilta, jolloin Ka-
levalan ilmestymistä jaSaima-lehden herättämää kansallista
innostusta scurasivat virkavallan sortotoimenpiteet ja jol-
loin talonpoikaisen kansan keskuudessa syntynyt herän-
näisyysliike valtasi monen sivistyneeseenkin luokkaan kuu-
luvan mielen, antaa Aho laajassa, kaksiosaisessa romaanis-
saan Kevät ja takatalvi, jonkatoiminta niinikään tapahtuu
raja-Karjalassa. Teoksen päähenkilö, nuori maisteri An-
tero Hagman, innostuu ensin monen muun nuoren tavoin
kansallisuusaatteeseen, kunnes vähitellen »takatalven» tul-
lessa siirtyy herännäisten leiriin. Hänen rinnallaan esiintyy
sen ohessa lukuisia muita henkilöitä; saapa lukija tehdä tut-
tavuutta ajan johtomiestenkin, Snellmanin, Lönnrotin ja
Ruotsalaisen kanssa. lsänmaallinen aihe on myös Ahon
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näytelmässä Tuomio , joka esittää n. s. »routavuosien» synk-
kiä oloja ja vaikeita ristiriitoja.

Kirjailijan tähän asti viimeinen suurempi teos, romaani
Juha, liikkuu jälleen Suomen ja Venäjän Karjalan raja-
mailla, rajakahakkain ja naistenryöstöjen ajalla. Tyylil-
tään ja rakenteeltaan sekä luonteenkuvaustensa puolesta
se on tekijänsä taiteellisimpia luomia. Päähenkilö Juha on
vanhanpuoleinen mies, jokaon nainut nuoren Marjan jahä-
nen hyväkseenraivannut erämaahan talon, kuitenkaan voit-
tamatta vaimonsa rakkautta. Saapuupa silloin vienankar-
jalainen kulkukauppias, komea Shemeikka, joka puolittain
houkuttelee, puolittain väkisin ryöstää Marjan mukaansa.
Vuosien kuluttua tämä kumminkin masentuneena palaa
kotiinsa, saaden mieheltään, jokayhä uskoo vaimonsa syyt-
tömäksi, täyden anteeksiannon. Kun totuus vihdoin
selvenee Juhalle, heittäytyy hän itsetiedottomasti kohta-
lonsa valtaan, hukkuen kosken kuohuihin. ■—Ahon muista
teoksista mainittakoon elämäkerta Aatteiden mies (A. F.
Soldan); sen lisäksi hän on kirjoittanut matkakuvauksia ja
muistelmia sekä ollut jäsenenä raamatunsuomennoskomi-
teassa.

Juhani Aho on ensi sijassa taiteilija; hänen suurin merki-
tyksensä on siinä, että hän on kehittänyt ja taiteelliseksi
muodostanutsuomalaisenproosatyylin. Aatteellisen sisällyk-
sensä puolesta useat hänen teoksensa sen ohessa ovat kan-
sallishengen puhtainta ilmausta. Hänen kauttaan realismi
sai tukevan jalansijan kirjallisuudessamme; hän tämän
jälleen johtiromantiikan suurempaanväririkkauteen ja aat-
teellisuuteen.

»Nuoren Suomen» ryhmään kuuluvat vielä Arvid Järne-
felt, Santeri Ivalo, ja Kasimir Leino.

Arvid Järnefelt (kenraalin poika, synt. Pulkovassa Ve-
näjällä 1861, antautui suoritettuaan lakitieteen-kandidaatti-
tutkinnon kirjailijaksi sekä samalla ruumiillisen työn teki-
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jäksi, jollaisenaviljelee pientä palstatilaa Lohjalla) on yhtä
paljon uskonnollisten ja yhteiskunnallisten uudistusten
ajaja kuin kaunokirjailija. Suuren venäläisen kirjailijan ja
reformaattorin Leo Tolstoin veljeyden ja tasa-arvoisuuden
aatteet omistettuaan on hän niitä sekä
elämässään että kirjallisessa toiminnas-
saan koettanut toteuttaa. Järnefeltin esi-
koisteos, oivallinen romaani Isänmaa, ku-
vaa 1880-luvun ylioppilaspolven mieli-
aloja, sitä pettymystä, jota nuori, kansalli-
sista harrastuksista innostunut maalais-
ylioppilas tunteekoettaessaan tosielämään
sovelluttaa juhlapuheiden ihanteita, sekä
siitä johtuvaa laimistumista, kunnes hän

Arvid Järnefelt,

lopulta saavuttaa sen kokemuksen, ettäihanteiden toteutta-
minen en mahdollinen ainoastaan persoonallisella rakkau-
dentyöllä. Lähinnä seuraavat teokset sisältävät itsetun-
nustul sia sekä uuden opin julistusta (Heräämiseni y. m.).
Kaunokirjallisella alalla tekijä jälleen liikkuu novellisar-
jassaan Ihmiskohtaloita sekä laajassa, syvästi mieleen painu-
vassa romaanissaan Veljekset. Tämä esittää neljän veljek-
sen erilaisia elämänvaiheita, jasen aatesisällykscnä on, että
tesiennen ehtona en uhrautuva työ lähimäisten hyväksi.
Seuraavaromaani, Helena, käsittelee miehen ja naisenvälistä
rakkautta. Nimihenkilö en rikas perijätär, joka nuorena
joutuu kihloihin, mutta jonkun ajan perästä rikkoo tämän
suhteensa, jota pitää epäpuhtaana. Vasta vuosien kulut-
tua, kun sulhanenkin on sisällisesti puhdistunut, yhtyvät
entiset kihlatut jälleen yhdessä toteuttaakseen lähimäis-
rakkauden aatteita. Romaani koskettelee sen ohessa myös
yhteiskunnallista kysymystä, joka tästä lähtien entistä
enemmän kiinnittää Järnefeltin huomiota. Sen ratkaisun
tulee hänen mielestään tapahtua vapaaehtoisuuden tietä.
Tätä kysymystä pohtii myös Maaemon lapsia, mielenkiintoi-
nen kertomus torpparista, joka häädetään torpastaan.
7 Suomen kausalliskirjnllisuuden vaiheet.
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Teoksen aatteellisena pohjana on ameriikkalaisen Henry
Georgen oppeihin perustuva vaatimus, että viljelemätön
maa on luovutettava maattomille viljeltäväksi. Samaa
aatetta kirjailija myös ajaa taiteellisesti ehkä etevimmässä,
laajassa romaanissaan Veneh’ojalaiset, jossa lukija saate-
taan Hämeen maaseudun entisajan oloista aina suurlak-
koon jaViaporin kapinaan saakka. Pienempiä, taiteellisesti
piirrettyjä kertomuksia sisältää kokoelma Elämän meri.

Myöskin draaman alalla Järnefelt on liikkunut. Suo-
men historiasta on saatu Samuel Cröellm aihe; Orjan
oppi , myöhemmin uusittuna, Titus nimisenä, näyttä-
möllä suuren menestyksen saavuttanut murhenäytelmä, pe-
rustuu niinikään historialliseen aiheeseen. Se esittää Ti-
tasta, Jerusalemin hävittäjää, sittemmin Rooman keisaria.
Kristityn orjansa sanojen vaikutuksesta tämä väkivaltai-
sesta tyrannista muuttuu haaveksivaksi uneksijaksi, joka
horjuu eri mielialojen välillä ja saavuttaa rauhan vasta
kuoleman kautta vallastaan luopumalla. Muista Järne-
feltin draamoista on vielä mainittava Ranskan vallan-
kumouksen historiasta aiheensa saanut murhenäytelmä
Manon Roland.

Santeri Ivalo (alkuaan Ingman, synt. 1866 papinpoi-
kana Sodankylässä, filosofian tohtori, sanomalehtimies)
aloittaa kirjailijauransa Hellaassa nimisellä realistisella no-
vellilla, jossa kuvataan 1880-luvun ylioppilaselämää. Sa-
masta piiristä on aihe myöhemmässä, kaksiosaisessa yhteis-
kuntaromaanissa A ikansa lapsipuoli. Se on kuvaus murros-
kaudesta, jolloin kansallisuusaatetta käytännössä toteu-
tettaessa itsekkäät »pyrkijäluonteet» paraiten menestyivät,
vanhoissa ihanteissa elävien sortuessa. Sujuvalla kynällä
piirrettyjärealistisia pikakuvia elämästä sisältävät kertoma-
kokoelmat Iltapuhteeksi, Reservikasarmisia ja Tuokiokuvia
matkan varrelta. Samaan ryhmään kuuluu vielä Suomen-
lahden saaristolaiselämää kuvaava novellisarja Saaristossa.

Historiallisiin tutkimuksiin harrastuneena Ivalo jo ai-
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kaisin valitsi kaunokirjalliset aiheensa historiasta, ja his-
toriallisen romaanin alalla hän, Topeliuksen jälkiä as-
tuen, onkin saavuttanut suurimman merkityksensä. En-
sinnä ilmestyi Juho Vesainen, joka jännittävästi kertoo
peräpohjalaisten ja Venäjän-karjalaisten
julmista vuorottaisista ryöstöretkistä
1500-luvun lopulla. Nuijasodan ajoilta on
aihe romaanissa Anna Fleming, jossavar-
sinkin marski Flemingin tarmokas luonne
on sattuvasti kuvattu. Suomen varhai-
semmassa keskiajassa liikkuvat laajan-
puoliset kertomukset Margareeta, jonka
nimihenkilö on lappalaisten käännyttäjä,
sekä Tuomas piispa; laajan, monipuolisen

Santeri Ivalo,

kuvan myöhemmästä keskiajasta antavat suuret romaanit,
piispa Maunu Tavastin jaKaarle Knuutinpojan aikoja esit-
tävä Erämaan taistelu sekä suuren venäläissodan tapauk-
sista kertova Viipurin pamaus. Kolmantena tähän sarjaan
liittyy uuden ajan sarastusta kuvaava Pietari Särkilahti.
Näiden laajempien teosten ohessa on Ivalo kirjoittanut pie-
nempiäkin historiallisia kertomuksia (Erämaan asutus,
Kristillinen järjestys penkkisijoista y. m.). Historiallisissa
romaaneissaan ja kertomuksissaan tekijä säilyttää realis-
min muodon, mutta juonen sommittelu on romanttinen.

Ivalo on myös esiintynyt historiallisten draamojen kir-
joittajana (Juho Vesainen, Lahjoitusmailla jaKustaa Eeri-
kinpoika).

Realismin ainoa huomattava suomenkielinen runoniek-
ka, jollei oteta lukuun jo edellisenäkin aikakautena runoile-
vaa Erkkoa, on Kasimir Leino (oik. nimeltään Lönn-
bohm, synt. 1866 Paltamossa, filos. tohtori, toiminut taitecn-
arvostelijana jateatterinjohtajana). Hänkin onjulkaissut joi-
takuita suorasanaisiakaunokirjallisia teoksia (realistisen no-
vellin Emmalan Elli, kertomuskokoelman Elämästä ja
näytelmän Lehtolapsi ), mutta sijansa kansalliskirjallisuu-
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temme historiassa hän on saavuttanut etupäässä runoili-
jana. Hänen päätuotantonsa sisältyy kolmeen kokoelmaan
lyyrillisiärunoja, Ristiaallokossa, Väljemmillä vesillä jaRu-
noja. Niistä huomattavin on ensimäinen, jossa runoilija

intomielin laulaa luonnosta, vapaudesta ja
totuudesta sekä taistelusta aatteiden puo-
lesta. Toiset runovihot eivät enää vaikuta
niin tuoreilta, joskinrunomuodon ja kielen
puolesta ensimäisen voittavat; usein niissä
ilmenee pettyneisyyden tunnelma. Rea-
listisesta ohjelmastaan huolimatta onKasi-
mir Leinon lyriikassa paljon jälkikai-
kuja edellisen aikakauden idealismista;
myöhemmin se yhä enemmän kallistuu

Kasimir Leino,

romantiikkaan. Joskin hänen runoiltaan yleensä puut-
tuu syvempää tunnetta, on suomenkielinen runous muodol-
lisessa suhteessa, kielen ja runopuvun taiteellisuuteen näh-
den, hänen kauttansa astunut aimo askeleen eteenpäin. Yk-
sityisistä runoista mainittakoon esim. Ristiaallokossa , Kan-
san lapsi

, Kansalleni, Hädiltä, Myrskylintu, Maisterikekke-
rit, Niinkuin merten myrskysäällä, Erakon unelma

, Sun-
nuntaina sekä muodollisesti loistava, laajempi runoelma
Elämän laulu. Sen ohessa on isänmaallisia juhlarunoja,
lemmenlauluja y. m.

Kasimir Leinon laajin teos on hänen suuri historiallinen
runonäytelmänsä Jaakko Ilkka ja Klaus Fleming. Draa-
mallisena tuotteena siltä puuttuu keskitystä, mutta se tar-
joo sarjan suurella rnuototaidolla esitettyjä historiallisia
kuvaelmia.

Kasimir Leino on myös esiintynyt tutkijana kirjalli-
suus- ja taidehistorian alalla.
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Kansankuvaus.

Ulkopuolella varsinaista »nuoren Suomen» piiriä, jonka
edustajista kyllä jotkut, kuten edellä on mainittu, harjoit-
tivat myöskin kansankuvausta, esiintyy realismin aikana
kirjailijoita, joiden erikoisalana on kansanelämän tarkka
kuvaus.

Yanhin näistä on Juho Reijonen (synt. Nurmeksessa
v. 1855, nyk. Valkjärven kirkkoherra), jonka ensimäiset
kynäntuotteet ilmestyivät vähää varemmin kuin Juhani
Ahon kansanelämän kuvaukset. Hän on julkaissutuseam-
pia kokoelmia kertoelmia sekä laajemman novellin Vaihdo-
kas; valikoiman koko hänen tuotannostaan käsittää v. 1900
ilmestynyt kokoelma Kertoelmia ja kuvauksia. Hänen ai-
heensa ovat enimmäkseen itä-Suomen kansanelämästä, jo-
hon hän on hyvin perehtynyt ja jota hän, toisinaan vienolla
surumielisyydellä, toisinaan hilpeällä huumorilla, taita-
valla kynällä kuvailee. Mainittavia ovat myöskin hänen
väririkkaat kuvauksensa pohjois-Karjalan saloseutujen
sekä Suomenlahden merimaisemien luonnosta.

Kansankuvauksen edustajia, vieläpä kaikkein huomat-
tavimpia, on myöskin Teuvo Pakkala (alk. Frosterus,
synt. 1862 Oulussa, ylioppilaaksi tultuaan toiminut kirjaili-
jana, nykyään koulunopettajana), joka kumminkin toisi-
naan liikkuu muillakin aloilla. Hän on kirjallisuuteemme
tuonut uuden aihepiirin, merikaupungin köyhälistön, jonka
elämää hän tarkalla silmällä on havainnut sekä suurella ym-
märtämyksellä ja myötätunnolla kuvannut; erinomainen
on varsinkin hänen taitonsa kuvata lasten sielunelämää.
Tässä piirissä liikkuu jo hänen esikoisteoksensa Lapsuuteni
muistoja. Samoin on laita romaanien Vaaralla , jossa pää-
huomio kiintyy lapsiin, sekä hänen taiteellisesti eheimmän
luomansa Elsan , jokakertoo nuoren, petetyn tytön surulli-
sen elämäntarinan. Nämä molemmat yhdessä antavat sy-
välle mieleen painuvan kuvan laitakaupungin köyhien kur-



102

jista oloista, heidän keskenäisestä avuliaisuudestaan, nöy-
rästä alistuvaisuudestaan sekä luottamuksestaan Jumalan
apuun. Tähän piiriin kuuluu vielä edellämainittuja täy-
dentävä kertomuskokoelma Lapsia. Maalaisväestön,

Oulunjoen vesistön latvoilla asuvan ter-
vanpolttajakansan elämä on sitä vastoin
aiheena Pakkalan, varsinkin sivistyshis-
toriallisesti huomattavassa, kertomuksessa
Oulua soutamassa. Romaani Pieni elämän-
tarina taas käsittelee nuoren, onnettomissa
kotioloissa kasvaneen säätyläistytön sai-
raalloista sielunelämää ja lopullista sor-
tumista. Erinomaisen suosion näyttämöllä
on saavuttanut Pakkalan kansannäytelmä

Teuvo Pakkala,

Tukkijoella, jossa tukkilaisten elämää on suuresti ihan-
noitu. Pikkukaupungin oloja ivaava Kauppaneuvoksen
härkä menettää liioittelunsa vuoksi uskottavaisuutensa.
Pitkän vaitiolon jälkeen julkaisi Pakkala v. 1912 kertomus-
kokoelman Pikku ihmisiä, jonka aiheet jälleenovat lasten
piiristä.

Pakkalan tyyli on kansanomaista; hänen teoksissaan ei
ole mitään tarkoitusperäisyyttä, mutta hänen kuvauksensa
vaikuttavat nähdyn ja eletyn todellisuuden voimalla.

Erikoinen ryhmä kansankuvaajia ovat n. s. kansan-
kirjailijat, s. o. kansan piiriin kuuluvat itseoppineet
kynäilijät, jotka asiantuntijan tarkkuudella kuvaavat sitä
ympäristöä, missä elävät. Päivärinnan esimerkin innos-
tamina ja uusi realistinen kirjallisuus esikuvanaan näitä
kansankirjailijoita tänä aikakautena ilmestyy useampiakin.
Huomattavimmat niistä ovat etelä-pohjalainen Santeri
Alkio japohjois-savolainen K auppis-Heikki.

Santeri Alkio (synt. Laihialla 1862, maakauppias, sitten
sanomalehdentoimittaja ja kansanedustaja), nuorisoseura-
liikkeen innokas johtomies, tahtoo kirjallisellakin toimin-
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nallaan edistää valistusta ja aatteellisia rientoja. Hänen
kansanelämän kuvauksensa ovat voimakkaasti, räikein vä-
rein piirrettyjä, vallitsevia epäkohtia arkailematta paljas-
tavia. Hänen pääteoksensa, Puukkojunkkarit ja Murtavia
voimia, kuvaavat sitä kotitarvepolton
ja puukkojunkkarien aikaa, joka 1860-lu-
vulla vallitsi hänen kotiseudullaan, kunnes
herännäisyys ja v;n 1867 kato mursivat
raakuuden ja jalommat harrastukset al-
koivat kansassa voittaa alaa. Samaa mur-
roskautta kuvaa myös aikaisemmin ilmes-
tynyt Teerelän perhe. Novelli Eeva , joka
sisältää sattuvan naisluonteen kuvauksen,
teroittaa mieleen kasvatuksen tarpeelli-

Santeri Alkio.

suuden; Mennyt , taiteellisesti ehein tekijänsä tuotteista,
kuvaa yksinäisen valistuksen edustajan, kansakoulunopet-
tajan, toivotonta taistelua ympäristön vanhoillisuutta ja
omaa riuduttavaa tautia vastaan. Laajanpuoleinen kerto-
mus Palvelusväkeä käsittelee yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Maahenkeä, rakkautta kotoiseen kontuun tahtoo tekijä he-
rättää romaanillaan Jaakko Jaakonpoika. Sen ohessa Alkio
on julkaissut pienempiä kertomuksia sisältäviä kokoelmia.

Kauppis-Heikki eli Heikki Kauppinen (synt. lisalmessa
1862, ensinkiertokoulun-, nykyään kansakoulunopettaja) on
luonteeltaan aivan erilainen kuin Alkio, herkkätunteisempi
ja vilkkaampi, taiteellisempi. Hänen teoksissaan ei ole sitä

tarkoitusperäisyyttä, joka useissa Alkion
teoksissa on niin ilmeinen. Hän on kuvan-
nut monenlaisia luonteita, javarsinkin hän
on onnistunut naisluonteiden tulkinnassa
(novellit Vii ja,Kirottua työtä, Laara jaen-
nen kaikkia Aliina). Hänen taiteessaan
huomaa asteittaista kehitystä: suuri on
askel hänen ensimäisestä laajemmasta
kertomuksestaan Mäkijärveläiset hänenKauppis-Heikki.
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pääteokseensa, romaaniin Uran aukasijat
,

joka kertoo
kiertokoulunopettajan vaatimattomasta elämästä ja hiljai-
sesta uranaukaisijatyöstä syrjäisissä salokylissä. Leikillisiä
pikkukertomuksia savolaiskansan piiristä sisältää sarja
Tarinoita ja tapahtumia, jota on ilmestynyt useampia
vihkoja.

Uusin kirjallisuus.

Uuden, romanttisen suunnan noin vuosi-
sadan vaihteessa seuratessa realismia on taajcnemistaan
taajennut suomalaisen kirjallisuuden viljelijäin rintama,
jossa nyt tavataan myös useampia naiskirjailijoita, ja
kaunokirjallinen tuotanto on tullut entistään verrattomasti
runsaammaksi ja monipuolisemmaksi.

Runomuotoisen kirjallisuuden alalla
esiintyy 1890-luvun puolivälistä alkaen joukko nuoria kir-
jailijoita ■— mikä enemmän mikä vähemmän selvänä ro-
mantikkona • joista useat sittemmin ovat viljelleet myös-
kin suorasanaista muotoa.

Ensimäisenä astuu näyttämölle Yrjö Weijola (oik.
Weilin , synt. 1875), joka keskiaikaisiin aiheisiin perustu-
vissa eepillisissä runoelmissaan, »legendassa» Haavoja ja
»syystarinassa» Sydämiä yössä , molemmat huomattavat
kauniista kuvakielestään ja lyyrillisestä tunnelmastaan,
näyttäytyy täysiveriseksi romantikoksi. Sama tekijä on
myös julkaissut lyyrillisiä runokokoelmia (Karsikko y. m.)
sekä näytelmiä.

Huomattavin nuoren polven runoniekoista on Eino
Leino (oik. Lönnbohm, Kasimir Leinon veli, synt. Palta-
mossa 1878) sekä suunnattoman tuotteliaisuutensa että
erinomaisen muototaituruutensa vuoksi. Sen jälkeen kuin
hänen ensimäinen lyyrillinenrunovihkonsa Mauliskaan lau-
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luja, jossa havaitaan Heinen ja Runebergin lyriikan vaiku-
tusta, v. 1896 ilmestyi, on hän julkaissut kymmenkunnan
vihkoa lyyrillisiä runoja, balladeja ja legendoja (kuten
Tarina suuresta tammesta, Yökehrääjä, Ajan aalloilta, Hiili-
täjän virsiä, Kangastuksia, Helkavirsiä,
Simo Hurtta y. m.), joista v. 1906 ilmes-
tynyt Runokirja sisältää valikoiman. Hä-
nen myöhemmässä tuotannossaan on vai-
kutteita useilta eri tahoilta. Täydellisesti
valliten kaikkia suomen kielen varoja ru-
noilija erinomaisella kepeydellä taivuttaa
sitä vaihtelevin runomitoin ilmaisemaan
hetken haihattelevia mielialoja tai esittä-
mään väririkkaita kuvia entisyydestä ja

Eino Leino,

nykyisyydestä. Syvällisemmän ja persoonallisemman tun-
teen puute antaa tästä huolimatta monille hänen muodol-
lisesti loistaville runoilleen pintapuolisuuden leiman. Tosi-
taidetta hän kumminkin on luonut useissa yksityisissä ru-
noissa (esim. Aleksis Kivi ,

Marjatan laulu, Helsinki su-
mussa, Vornan virsi y. m.) sekä varsinkin kansanrunon
tyyliä ja runomittaa mukailevassa legenda- ja balladi-
kokoelmassa Helkavirsiä, jonka kaameissa taruissa tekijä,
säilyttäen muinaisrunouden hengen, on esittänyt oman elä-
mänkatsomuksensa. Muinaisrunouden maailmaan ovat
niinikään sijoitetut näytelmärunot Tuonelan joutsen ja
Sota valosta. Leinon runomuotoiseen tuotantoon kuuluu
vielä kertomaruno Kivesjärveläiset.

Myöskin suorasanaisia teoksia Eino Leino on julkaissut
useampia: m. m. kolme routavuosien aiheita käsittelevää
romaania (Tuomas Vitikka, Jaana Rönty, Olli Suurpäa),
nykyaikaisia oloja esittävän romaanisarjan (Työn orja,
Rahan orja, Naisen orja ja Onnen orja) sekä kuusi osaa Naa-
mioita, jotka sisältävät yhteensä noin parikymmentä pie-
nempää ja suurempaa näytelmää mitä vaihtelevimmista ai-
heista, alkaen raamatusta ja itämaiden tarustosta nyky-
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aikaisiin oloihin asti. Näissä teoksissaan hän on osoittaunut
taitavaksi proosatyylin käyttäjäksi. Näytelmissä tekijä
tavoittelee yksinkertaistettua, koristeellista tekotapaa.

Tämän ohessa Eino Leino on suomentanut Topeliuksen,
Runebergin

, Racinen, Schillerin, Goethen ja Danten runo-
teoksia sekä julkaissutpikakuvasarjan Suomalaisiakirjaili-
joita.

Sangen tuottelias kirjailija on myös Larin Kyösti
( Kyösti Larson, synt. Hämeenlinnassa 1873), joka on jul-

kaissut kaikkiansa kolmattakymmentä
teosta. Ensin hän herätti huomiota pir-
teillä, ruotsalaisten Bellmanin jaFrödingin
tyyliin sepitetyillä kylärunoillaan Tän
pojan kevätrallatuksia ja Kylän lauluja,
joiden perussävynä on hilpeä huumori.
Osaksi samanlaisia maalaiselämän kuvia
sisältävät monet hänen seuraavistakin
runokokoelmistaan, mutta sen ohessa myös
persoonallisempaa lyriikkaa, oman rau-

Larin Kyösti,

hattoman sielun purkauksia; toisissa on onnistuneita balla-
deja, toisissa kuvauksia kaupunkilaiselämästä (Kulkurin
lauluja, Ajan käänteessä , Kellastuneita lehtiä,

Lauluja van-
hasta kaupungista y. m.). Valikoima hänen lyriikkaansa
(Valittuja runoja) ilmestyi v. 1913. (Yksityisistä runoista
mainittakoon Heilani on kuin helluntai, Takamailla, Nurk-
kasihteeri Hansnerus, Kuolema kannelta löi , Talvikuuta-
molla, Kuisma ja Helinä). Sen ohessa Larin Kyösti on kir-
joittanut varsin huomattavat romanttiset kertovaiset ru-
noelmat Kuisma ja Helinä, Musta hepo ja Aslak Hetta
sekä muutamia näytelmiä ja kertomuksia.

Sekä runoja että suorasanaisiateoksia on julkaissutmyös
Ilmari Kianto (alk. Calamnius, synt. 1874). Raskasmieli-
nen, haaveksiva tunnelma on pohjasävelenä hänen lyyril-
lisissä runoissaan (kokoelmat Soutajan lauluja, Lauluja ja
runoelmia y. m.), joiden joukossa on myös onnistuneita
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isänmaallisaiheisia (Ne tahtovat y. m.). Enemmän huomiota
Kianto on kumminkin saavuttanut sujuvasti kirjoitetuilla
suorasanaisilla teoksillaan. Taiteellisesti kypsynein on Pa-
nainen viiva ,

joka kuvaa ensimäisten uu-
den vaalilain mukaan toimeenpantujen
eduskuntavaalien aikaa Kajaanin kul-
man saloseuduilla. Sen ohessa ovat huo-
mattavat monet pienet kertomukset ja
kuvaukset varsinkin itä-Pohjanmaan ja
Venäjän Karjalan kansanelämästä ja
luonnosta. Toiset Kiannon teokset (Pyhä
viha, Pyhä rakkaus) taas sisältävät itse-
tunnustuksia ja tolstoilaisten aatteiden

Ilmari Kianto.

julistusta. Maakysymystä käsittelee romaani Metsäher
ran herjaaja.

1890-luvun loppupuolen runoilijoihin kuuluvat vielä
Severi Nuormaa (alk. Nyman, synt. 1865) ja Valter
Juva ( Juvelius, synt. 1865). Luonteenomaisia edelliselle
(joka on julkaissut m. m. runokokoelmat Kotoisilla rannoilla
ja Taistelujen mainingeissa) ovat miehekkäät isänmaalliset
runot ja mieterunot (esim. Revontulet, Itätuulessa, Andreas
Hojer).iälkimäinen (julkaissut runokokoelmat K uvia jasäve-
liä sekä Runoja ) on paraiten onnistunut »kyliltä ja mailta»
piirtämissään kuvissa ( Pohjanmaa, Häme, Karjala; Piika
pikkarainen y. m.) sekä muutamissa balladeissa (Radziwill),
sen ohessa hän on suorittanut useita runonsuomennoksia
(m. m. Tegnerin Fritiofin satu).

Uuden vuosisadan runoilijoita ovat Otto Manninen
(synt. 1872) jaVeikko Antero Koskenniemi (synt. 1885).
Manninen on varsinkin huomattava taitavana runonsuo-
mentajana (suomentanut m. m. Runebergin Vänrikki Stoo-
lin tarinat), mutta hän on sen ohessa julkaissutkaksi Säkeitä
nimistä vihkoa omia, muodollisesti taiteellisen viimeistel-
tyjä lyyrillisiä runoja, joiden perussävynä on vieno kaiho-
mielisyys, aiheina yksinäisen haaveksijan menneet ilot ja
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surut, muistot ja toiveet. (Yksityisistä runoista mainitta-
koon esim. Mennyt päivä, Joutsenet, Pellavan kitkijä.)

Otto Manninen. V. A. Koskenniemi. L. Onerva.

Alakuloisten tunnelmien runoilija on myös Kosken-
niemi, joka on julkaissutkolme runovihkoa (Runoja , Valkeat
kaupungit, Hiilivalkea). Hän runoilee yöstä, suurista lakeuk-
sista ja lumen alla nukkuvista kentistä, nähden kaikkialla
kuoleman ja iäisyyden vertauskuvia. Kaiken katoavaisuu-
den havaitessaankin hän siuriaa »kohtalonsa tähteä» siitä,
että se hänestä on tehnyt ihmisen {Syysilta metsässä).
Lisäksi hän on julaissut suorasanaisen pariisilaiskuvauk-
sen Kevätilta Quartier Läänissä.

Nuorimman polven runoilijoihin kuuluu vielä naiskir-
jailija L. Onerva {Onerva Lehtinen, synt. 1882), elämän-
tuskan ia elämännautinnon runoilija. Paitsi runovihkoja
(Sekasointuja, Särjetyt jumalat y. m.) on hän myöskin kir-
joittanut suorasanaisia teoksia (m. m. romaanin Mirdja,

novellikokoelmat Murtoviivoja jaNousukkaita), jotkaterä-
vän sielunerittelyn ja tyylillisten ansioiden ohessa, samoin
kuin runotkin, ilmaisevat kiihkeätä tunne-elämää.

Pääasiallisesti tai yksinomaan suorasanaista
muotoa ovat vielä viljelleet lukuisat kirjailijat, joukossa
myöskin useita naisia. .

Naiskirjailijoista huomattavin on Maila Tal-
vio (Mikkola, synt. 1871). Hänen aikaisimmat teok-
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sensa ovat tunnelmallisia pikkukertomuksia; sen jälkeen il-
mestyy pari laajempaa,romanttista novellia(A Ui,Kaksi rak-
kautta). Seuraavissa teoksissaan, romaaneissa Pimeänpir-
tin hävitys ja Juha Joutsia, tekijätär taistelee siveellisten ja
yhteiskunnallisten aatteiden puolesta, realistisen räikeästi
kuvaten maalaisrahvaan ja sen keskuudessa elävän herras-
luokan suhteita. Vähemmän räikeässä muodossa ilmenee
tarkoitusperäisyys herraskartanoromaanissa Louhilinna.
Hänen laajin teoksensa on pääkaupunkilaiskuvaus Tähtien
alla. Myöskin näytelmiä hän on kirjoittanut; paras niistä
on Anna Sarkoila.

Lyyrillisenä runoilijana aloitti kirjailijauransa Hilja
Haahti (Theodolinda Hahnssonin tytär, synt. 1874), jonka
päätuotanto kumminkin on suorasanaista. Hänen ihan-
teellisista romaaneistaan, joihinkaikkiin uskonnollinen tar-
koitusperäisyys painaa leimansa, on taiteellisesti ehein
Israelin tyttäret.

Useita romanttisia tarinoita on kirjoittanut Helmi
Setälä (Krohn, Julius Krohnin tytär, synt. 1871). Parhaita
ovat nälkävuosien aiheinen novelli Kansan hyväksi sekä
mielenkiintoinen romaani Vanhan kartanon tarina.

Hilja Haahti. Helmi Krohn Aino Kallas.

Aino Kallas (edellisen sisar, synt. 1878) on julkaissut
vihon|lyyrillisiä runoja sekä useampia novelleja. Mielen-
kiintoisimpia ovat hänen kuvauksensa Viron kansan elä-
mästä ja oloista (Meren takaa, Anis Raudjalg y. m.).
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Nuorimman naiskirjailijapolven edustajista mainittavin
on Maria Haggren-Jotuni (synt. 1880), varsinkin suppea-
sanaisen, täsmällisen tyylinsä vuoksi (m. m. kuvauskokoel-
mat Rakkautta, Arkielämää y. m.).

Suorasanaista muotoa viljelevien, uuden vuosisadan
miespuolisten kirjailijain tuotannossa on
romantiikka vallitsevana suuntana.

Täysiverinen romantikko on siten Volter Kilpi (synt.
1874), joka teoksissaan • raamatunaiheisessa Bathsebassa.,
keskiaikaisiin taruaiheisiin perustuvassa Parsi/alissa, ja
Rooman keisariaikaan sijoitetussa Antinous romaanissa
on luonut aivan omintakeisen, omituisen kuva- ja väririk-
kaan tyylin. Toimintaa näissä teoksissa on vähän: henkilöt
ovat »tunnehymistyksis&ään» eläviä haaveksijoita, jotka
etsivät vastausta elämän arvoitukseen.

Romantikko oli niinikään Johannes Linnankoski
(oik. nimeltään Vihtori Peltonen), jokapuheenaolevassa kir-

jailijapiirissä on ensi sijalle asetettava.
Hän syntyi talonpoikaissuvusta Askulan
kappelissa 1869, kävi muutaman vuoden
Jyväskylän seminaaria ja oli jonkun aikaa
tukkityössä, jonka jälkeen rupesi omin
päin opiskelemaan sekä kirjallisiin toimiin.
Oltuaan sanomalehdentoimittajana sekä
julkaistuaantietokirjoja hän 1903 esiintyi
kaunokirjailijana näytelmällä 7/c«meretais-
telu, joka kohta herätti suurta huomiota.

J. Linnankoski,

Sitä ovat seuranneet romaani Laulu tulipunaisesta ku-
kasta, novellikokoelma Taistelu Heikkilän talosta y. m.
kertomuksia, routavuosien tapahtumista aiheen saanut, ver-
tauskuvallinen näytelmä Kirot, talonpoikaistalona Pakolai-
set, raamatunaiheiset näytelmät Simson ja Delila ynnä Jef-
tan tytär sekä kertomuskokoelma Sirpaleita. Kesken tuo-
tantoaan tuoni hänet tempasi pois 1913.

t
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Linnankosken ensimäinen teos, Ikuinen taistelu, kuvaa
hyvän ja pahan alati jatkuvaakamppailua ihmisestä, alkaen
ensimäisestä ihmisperheestä ja Kainin veljesmurhasta.
Toisessa pääteoksessa, Laulu tulipunaisesta kukasta

, on
sankarina suomalainen »Don Juan», naisten ihastuttaja,
joka liehuu kukasta kukkaan, kunnes vihdoin, perhoselä-
män tyhjyyden tuntien, tapaa todellisen elämänkumppa-
nin, jonka avulla ryhtyy itseään sisällisesti kasvatta-
maan ja puhdistamaan. Linnankosken kypsynein luoma
on Pakolaiset, joka kuvaa hämäläisten talonpoikien muut-
toa Savoon ja elämää siellä sekä heidän sisällisiä taistelu-
jaan.

Linnankoskella on voimakas mielikuvitus, hänen kie-
lensä on taiteellista jarunollista, useasti rytmillistä, runo-
tyyliä lähentelevää, ja hänen teoksillaan on aatteellinen,
ihanteellinen pohja.

Samanaikaisia kirjailijoita on Jalmari Hahl (synt.
1869), jonka sirotekoisilla teoksilla on ihanteellinen leima.
Näytelmä Frangoise d' Aubigne antaa havainnollisen kuvan
Ludvig XlV:n ajan hienostuneesta elämästä, ja romaani
Haoma ja Anahita tutustuttaa lukijan itämaiden luontoon
ja menneisiin oloihin.

Tyypillisenä romantikkona on vielä mainittava Joel
Lehtonen (synt. 1881), joka sekä suorasanaisissa teoksis-
saan (Paholaisen viulu, Villi y. m.) että runoelmissaan
(Perm) ilmaisee hillitsemätöntä uhmaa javoimakasta tun-
netta. Hänen viimeiset teoksensa osoittavat siirtymistä
realismiin.

Samanlainen »myrskyn ja kiihkon» kirjailija on salanimi
Irmari Rantamala, joka m. m. on kirjoittanut kaksi laajaa,
manalaa, taivasta jamaata myllertävää romaania (Harhama,

Martva).
Hyviä ajankuvauksia Suomen historiasta antaa Kyösti

Wilkuna (synt. 1879) kertomuskokoelmissaan Aikakausien
vaihteessa, jonka tapaukset ovat sijoitetut 1500-luvun al-
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kuun, ja Suomalaisia kohtaloita sekä romaanissaan Viimei-
set luostariasnkkaat, jokakertoo Naantalin luostarin oloista
uskonpuhdistuksen jälkeen.

Kyösti Wilkuna. Kalle Kajander.

Historiallisia aiheita on romaaneissaan ( Ylioppilaita ,
Nuijasota y. m.) käsitellyt myöskin tuottelias kirjailija
Jalmari Finne (synt. 1874).

Myöskin realistinen kansankuvaus on edel-
leenkin viehättänyt useita kirjailijoita. Niistä mainitta-
koon Kalle Kajander (synt. 1862), joka on kuvannut
etelä-Hämeen maalaiskansaa {Kun talonpojasta tuli herra
y. m.), peräpohjalaisten kuvaaja Väinö Kataja {Jurvelius,
synt. 1867) sekä salanimi Maiju Lassila, joka on piirtänyt
leikillisiä kuvia karjalaisen rahvaan elämästä. Humoristi-
sia kertomuksia Rauman murteella (Raumlaissi juurituksi
y. m.) on kirjoittanut Hjalmar Nortamo (Nordling

, synt.
1860).

Ruotsinkielinen kirjallisuus.

Realismin aikakausi synnytti meillä yhden huomatta-
van ruotsinkielisen kirjailijan, Karl August Tavast-
stjernan (1860—1898). Hän aloitti kirjailijauransa jul-
kaisemalla muutamia vihkoja heleäsointuisia lyyrillisiä ru-
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noja {För m,orgonbris, Nya vers y. m.), mutta antautui sen
jälkeen suorasanaisen muodon viljelijäksi, kirjoittaen ro-
maaneja ja näytelmiä (romaanit Barndomsvänner, En in-
föding, Hårda tider, näytelmän Uramo torp j. n. e.). Hänen
viimeinen tuotteensa oli suurempi runoelma (Laureatus).

Muista tämän ajan novelli- jaromaanikirjailijoista mai-
nittakoon Jae. Ahrenberg (s. 1847) ja runoilijoista O. M.
Reuter (1850-1913) sekä V. K. E. Wichmann (nimi-
merkki Gånge Rolf, s. 1856).

Nuorimman kirjailijapolven sekä romantiikan huomat-
tavin edustaja on. Bertel Gripenberg (synt. 1878), joka
on kirjoittanut sointuvia lyyrillisiä runoja (Gallergrinden,
Svarta sonetter y. m.) sekä myös suorasanaisia tuotteita.

Isänmaallinen tiede.

Tieteen alalla on puheenaolevana aikakautena tehty uut-
teraa ja hedelmällistä työtä. Isänmaallisen historiantutki-
muksen harjoittajista ovat mainittavimmat Juhana Rik-
hard Danielson-Kalmari (synt. 1853, huomattava valtio-
mies), joka on kirjoittanut m. m. teokset Suomen yhdistä-

J.R. Danielson-Kalmari. E. G. Palmen Th. Rein.

minen Venäjän valtakuntaan sekä Suomen sota ja Suomen
sotilaat ja toimittanut Yleisen ihmiskunnan historian (Webe-
rin y. m. mukaan), ynnä Ernst Gustaf Palmen (synt.
ö Suomen kansalliskirjallisuuden vaiheet.



-1849), m. m. suuren kokoomateoksen Oman maan päätoi-
mittaja. Suomalais-ugrilaisen muinaistutkimuksen perus-

Eliel Aspelin-
Haapkylä.

taja on Juhana Reinhold Aspelin (synt.
1842); kotimaisen kirjallisuus- ja sivistys-
historian huomattavimmat tutkijat ovat
J. Y. Snellmanin elämäkerran kirjoittaja
Thiodolf Rein (synt. 1838), Eliel Aspe-
lin-Haapkylä (synt. 1847), joka on kir-
joittanut useampia elämäkertoja sekä
Suomalaisen teatterin historian, Runebergin
elämän kertoja Werner Söderhjelm

(synt. 1859) ja Topeliuksen kuvaaja
Valfrid Vasenius (synt. 1848). Suoma-

laisen kielitieteen etevin edustaja on Eemil Nestor Setälä
(synt. 1864), ja kansanrunouden tutkimuksen etupäässä
on onnenmainittu Kaarle Krohn (synt. 1863).

Valfrid Vasenius. E. N. Setälä. Kaarle Krohn.

Tieteitä edistävät erinäiset seurat, jotka julkaisevat
omia aikakauskirj ojaan, sekä v. 1908 perustettu Suoma-
lainen tiedeakatemia. K irj allisia sekä yleissivis-
tyksellisiä kysymyksiä käsittelevät kuukausilehdet Valvoja,
joka on ilmestynyt vuodesta 1881 alkaen, sekä v. 1907
perustettu Aika.
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